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مکانیسمهای اصلی نظریه ذهن 

 
 
 
  

ــه دیـگران،  اِسناد افکار و احساسات ب
قـابلیتی اسـت کـه بـه آن «نظریـــه ذهــن» 
میگویند. تحقیقات گستردۀ دو دهه اخیر 
نشان دادهاند که استدالل در مورد امیال و 
ــــروع  عقــاید از ســنین پیشدبســتانی ش
میشود و برای وجود این توانایی انتزاعی 
ــه عقیـده  توجیهات مختلفی وجود دارد. ب
ــمندانی کـوچکانـد  بعضی، انسانها دانش
که عقاید و احساسات را از طریق آزمــون 
ــگر  و مشاهده کشف میکنند. گروهی دی
ــی فـرض  این توانایی را ذاتی میدانند، ول
آنها این است که مفاهیم طــی مکانیسـمی 

به سیستم شناختی معرفی میشوند. 
اســتدالل امیــال و عقــاید از طریـــق 
ــرار گرفتـه اسـت.  تکالیفی مورد بررسی ق
ــن تکـالیف، بـرای کـودک  در یکی از ای
داستانی نقل میشد. در ایــن داسـتان قـرار 
بـود جـک مرواریـدی را در سـبدی قــرار 
دهد، اما جرج در غیاب او مرواریــد را بـه 
یـک جعبـه منتقـل نمـــود. بعــد از تمــام 
داستان، از کودک پرسیده شد که جــک 
پــس از بــرگشــت بــاید کجــا دنبــــال 
ـــگردد. بــه طــور طبیعــی،  مرواریـدش ب
کودکـان بـزرگتـر از چـهار سـال از پــس 
ـــد، ولــی  پاسـخ بـه ایـن سـؤال بـر میآین

کودکـان کـــوچکتــر از چــهار ســال یــا 
کودکــان اوتیســتیک بــه وضــوح اشـــتباه 

میکنند. 
امروزه برای استدالل عقیـده و امیـال دو 
مدل پــردازش وجـود دارد کـه هـر دو مـدل 
خصوصیت «فرابازنمایی1» و «مهار انتخاب2» 
ــود فـرد  دارند. در هر دو مدل، مبنا حدس خ
ــی  اسـت کـه آن نـیز بـر اتفاقـات عینـی مبتن
است. به ایــن حـدس «پیـش فـرض اصلـی3» 
گفته میشود و هرگاه این پیش فرض اصلی 
ــرای  رد شود، «باور غلط4» مطرح میگردد. ب
مطرح کردن باور غلط، شــخص بـاید پیـش 
ــوای  فـرض اصلـی را رد و عقیـدهای بـا محت
ــــایی کودکـــان  دیــگر مطــرح کنــد. توان
ــال ایـن مـهار بـا «پیـش  پیشدبستانی در اعم
ــاال  فـرض اصلـی» محـدود اسـت. در مثـال ب
فرض کنید کــه دو جعبـه وجـود دارد، ولـی 
ـــاهی را در  جـک نمیخواهـد یـک قطعـه م
جعبهای قرار دهد که در آن یک بچه گربــه 
گذاشـته شـده اسـت. بـرای اینکـه کـــودک 
ـــدام جعبــه  پیشبینـی کنـد کـه جـک از ک
ــد کـه  استفاده میکند، ابتدا باید مشخص کن
ــس از  بچه گربه در کدام جعبه قرار دارد و پ
ــدی را انتخـاب کنـد. بـر اسـاس  آن جعبه بع
مدل ما، پیشبینی رفتار بر اســاس یـک میـل 

ــهار را فعـال  به اجتناب، فرآیند انتخاب بر اساس م
میکند: در ابتدا، از انتخاب جعبه حامل بچه گربــه 
باید دوری و سپس جعبه بعدی انتخاب شود. وقتی 
یک تکلیف، ترکیبــی از یـک میـل بـه اجتنـاب و 

یک باور غلط است، دو مهار باید اعمال شود. 
در مدل یک که «مهارِ مهار5» نام دارد، مهارها 
ــوازی اعمـال مـیگردنـد و در نتیجـه  به صورت م
ــد. در ایـن  عقیده و مهار میل همزمان اتفاق میافتن
ــوای پیـش فـرض  صورت، اگر هر دو مهار به محت
اصلی اعمال شوند، آنها جمــع میشـوند و جـواب 
غلـط انتخـاب مـیگردد. در مـدل دوم یـــا «مــهارِ 
بازگشت6»، شاخصها و مهارها به صورت متوالـی 

اعمال میشوند: ابتدا عقیده و پس از آن میل.1 
اطالعات اخیر نشان دادهاند که برای کودکان 
هشت ساله یا کوچکتر، مدل دوم صــادق نیسـت 
و مدل یک صدق میکنــد. در تکـالیف «نزدیـک 
شدن – باور غلط» فکر کردن و پیشبینی ســؤالها 
ـــدازه  پاسـخ صحیـح یکسـانی دارنـد و بـه یـک ان
ــالیف «اجتنـاب  مشکل هستند، در حالی که در تک
– باور غلط»، یافتن جواب صحیح خیلی ســختتر 

است. 
برای این دو مدل، دو گروه آزمایش انتخــاب 
شد. هدف از آزمایش اول این بود که نشــان دهـد 

                                                           
1- metarepresentation             2- inhibitory selection
3- true belief default             4- false-belief
5- inhibition of inhibition       6- inhibition of return
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آیـا دســـتکاری تکــالیف داده شــده بــه 
کودک میتواند پیشبینی را در «اجتناب 
– بــاور غلــط» بــهبود بخشــد. وقتـــی از 
کودک سهسالهای پرسیده شد کــه جـک 
«ابتـدا» بـه کـــدام جعبــه نــگاه میکنــد، 
عملکرد کودک بهبود یافت. کلمه «ابتدا» 
میتوانست توجه به مکان را افزایش دهــد 
که میتوانــد بـه علـت کـاهش مـهار الزم 
برای انتخــاب آن باشـد. در مـدل اول کـه 
ــده بـه صـورت مـوازی اعمـال  میل و عقی
میشوند، با اینکه ابتدا عقیده محاسبه شد، 
ولی همراه با میل انتخاب، مجدداً اثر خود 
ــد. بنـابراین در ایـن مـدل،  را اعمال میکن
انجـام تکـالیف بـرای اجتنـــاب آســانتر 
خواهد بــود. در مـدل دوم کـه فراینـد بـه 
صورت متوالی انجام میشود، ابتدا عقیده 
ــدل  و سپس میل اعمال اثر میکند. بنابر م

دوم، کلمه «ابتدا» نمیتواند به بچه چهارساله 
ــک  در انتخـاب «اجتنـاب – بـاور غلـط» کم
کنـد، امـا تجربـه نشـان داد کـه ایــن کلمــه 
میتواند به سنین پایینتر کمک کند که این 

در جهت تأیید هر دو مدل است. 
آزمایش دوم بــه ایـن صـورت بـود کـه 
ــی) بـرای آزمودنـی  مکان سومی (مکان خنث
ـــون دو  در نظـر گرفتـه شـد و در نتیجـه آزم
پاسـخ مثبـــت یــافت. مــدل اول پیشبینــی 
میکند که کودک مکــان اولیـه را انتخـاب 
ــهار میـل و عقیـده بـه صـورت  کند، چون م
موازی اعمــال میشـود و همدیـگر را خنثـی 
میکننـد. مـدل دوم پیشبینـی میکنـد کـــه 
کودک مکان خنثی را انتخــاب کنـد، چـون 
ــایی اسـت کـه مـهاری بـر آن اعمـال  تنها ج

نمیشود. 

در این آزمایش، کودکان چهار تا هشت ساله 
ــرض اصلـی نشـان  تمایل خاصی به انتخاب پیش ف
ــر عکـس  دادند که این به نفع مدل اول بود، ولی ب

بزرگساالن بیشتر مکان خنثی را انتخاب کردند. 
بنـابراین بـه نظـر میرســـد کــه در پــردازش 
انتخاب چندین گرایش رشدی وجود داشته باشـد: 
در سنین سه تا چهار ســال آزمـون اسـتاندارد حـل 
میشود، در پنج تا شش سالگی تکالیف اجتنابی و 
پس از هشت سالگی، توانایی حل تکالیف در حد 
ـــا  بـزرگسـالی، بـه تدریـج فراینـد انتخـاب را ارتق
ــه جـای اینکـه  میدهد. به نظر میرسد بهتر است ب
ــه در کـودک  «نظریه ذهن» را به عنوان یک فرضی
در نظر بگیریم، به آن بــه عنـوان یـک مکانیسـم و 

فرآیند نگاه کنیم. 
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