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 چکیذه

ؾايًؿF لیكا هؼحمؿ هىحًؿ ايىااو ؾق  ؼؿاًٌاوی هی های  جكیى قاه اوالهی بعد اؼحیاق ايىاو قا ال ههنبىیاقی ال فالوفۀ 

قو ًٌاؼث اؼحیاق ايىاو و ظؿوؾ آو، يماً و شایاااه او ؾق هىاحی و  ٌبیه ؼؿاويؿ اوث و ال ایى ،ـات، ِفات و افؼال

ِاىقت هًىاصن و ابحرااقی باك هبًاای اِاىل  قا به  کًاؿ  هالِاؿقا ایاى بعاد يیم يىبث وی با ؼؿاويؿ قا قوٌاى هی

االهكیى قا ال ٘كیاك  يظكیۀ اهك بیى ،يعىی بؿیغ وشىؾًٌاؼحی اِالث، جٍریک و وظؿت وشىؾ بیاو کكؾه و ؾق يهایث به

گكا ؾق هىاللۀ  ًٌاؼحی و يىؼاواحه ػًىاو ؾايٍمًؿ ػلىم اػّاب کًؿ  گميیاا يیم به يظكیۀ وظؿت ٌؽّی وشىؾ جبییى هی

هغام اواث و آلاؾی ايحؽااب باكای D هفّىاكEاوحای جبییى اؼحیاق ايىاو هؼحمؿ اوث اقاؾۀ ايىاو، وااؼحۀ هغم/ـهى ؾق ق

باٌاؿ  ؾق ایاى  ظال ايىاو، هىشاىؾی هىالىل هی ػیى ٌىؾ، اها ؾق ايىاو ال ٘كیك جؼاهل ؾق اشحماع و هعیٗ ظاِل هی

هاای ؾیاؿگاه آيااو، هاك ؾو  ها و جفاوت بیااو جٍاابهؾو هحفرك جبییى ٌؿه و په ال  هكیک ال ایى ۀيىٌحاق ابحؿا هبايی ايؿیٍ

   ٌىؾ  ؾیؿگاه، جعلیل و اقلیابی هی
 اؼحیاق، اقاؾه، هفىك هغم، هالِؿقا، گميیاا  واژگاو کلیذی:

                                                 
 CC=;/:;/:>جاقیػ پفیكي:   CA=;/:;/@;*  جاقیػ ؾقیافث: 

 zrasuli92@gmail.com        ی ؾکحكی ظرمث هحؼالیه ؾايٍااه فكؾوویؾايٍصى  ;
 elmi@um.ac.ir       ؾايٍیاق ؾايٍااه فكؾووی هٍهؿ )يىیىًؿۀ هىلىل(>
 ali.ghanaei@gmail.com   ؾايٍیاق ػلىم جكبیحی و قوايًٍاوی و هىحه پژوهٍی ػلىم ًٌاؼحی ؾايٍااه فكؾووی=
  kohansal-a@um.ac.ir          ووی هٍهؿ  ؾايٍیاق ؾايٍااه فكؾ<
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 اایگمي رلیها ،یًٌاؼح ػلىم گفاق اویو بً هالِؿقا ه،یظرمث هحؼال گفاق اویبً ؿگاهیايىاو ال ؾ اقیاؼح یبكقو

 همذهه

باوحاو، قوًٌاكی و هؼاِك هىقؾ جىشاه والاغ ٌاؿه  ۀشمله ؾوق فلىفی ال جفرك های ؾوقه بیٍحكبعد ال اؼحیاق ايىاو ؾق 
کاايك1جعلیلی افاكاؾی هايًاؿ قاباكت کایى ۀهای هؽحلف فلىف های اؼیك يیم ؾق ظىله اوث  ؾق وؿه ، هاكی 2، جیماىجی اک

اياؿ  ؾق جفراك  بعاد کكؾهؾقباقۀ آو ٘ىق هٍكوض  به 4ای چىو هایؿگك، هابكهان ای فالوفه لاقه ۀو ؾق فلىف 3فكايرفىقت

 ه اوث ٌؿاؼالق بعد  ،کالم، فلىفه، ػكفاو هؽحلف های ؾق ظىلهاؼحیاق ايىاو اوالهی يیم 

( که بكؼی ال فالوفه چىو Wegner, 2002,145) ؾايؿ اؾػای اؼحیاق قا ٔؼیف هی ?ؾيیل وگًك ،ًٌاوی ؾق قواو

((Mele, 2009,18 آلفكؾ هیلی
 ايؿ  هکكؾيمؿ و بكقوی  قا ایى اؾػا (Nahmias,2002,535) و ِاؾی ياهیان 

بكقوی هىقؾ با قویركؾ آلهایٍااهی  @باق جىوٗ بًصاهیى لیبث لیىوًٌاوی ا فیمیىلىژی و ػّب ۀاؼحیاق ؾق ظىل ۀللهى 

(Mele, 2009,18لكاق گكفث که ال وىی بكؼی فالوفه چىو هیلای)
و هاىقفی و بكؼای ؾايٍامًؿاو ػلاىم اػّااب  

   ؿ يمؿ گكؾی (Gazzaniga, 2011, 73) هايًؿ گميیاا

ایاى يىیىاًؿگاو ؾق   و ايىايی هٙاكض کاكؾه اواث الهی ۀ٘ىق هفّل ایى هىٔىع قا ال شًب هالِؿقا ؾق آذاق ؼىؾ به

و په ال بیااو وشاىه  کًًؿ قا بكقوی هیًٌاؼحی گميیاا  ايىايی اؼحیاق ال ؾیؿگاه هالِؿقا و ؾیؿگاه ػّب ۀشًب ،پژوهً

کاه ظرماث  آیاؿ ؾق يهایث ایى يحیصه به ؾوث هی  ؿيپكؾال ها هی اقلیابی و يماؾی آو به ،اٌحكاک و افحكاق يظكیات آو ؾو

باؿیغ  ۀپیٍاام اوث و بالؼىايی ایى يظكی ،هؼاِك هايًؿ يىؼاوحای يفه ۀفلىفهٙكض ؾق حؼالیه ؾق بكؼی هىٔىػات ه

اوحؿالل فلىفی هؿقو    گميیاا يیم بك ایى ٔكوقت اـػاو ؾاقؾ که ها بهاوثِؿقایی ؾق اؾبیات فلىفی هؼاِك ٔكوقی 
 بایؿ اقز يهاؾه ٌؿه و فهمیؿه ٌىيؿ  شؿیؿ يیم 7ًٌاؼحی ػلىم اػّابؾق ػیى ظال، يیال ؾاقین و 

 هالغذساهبايی  و اغىل فکشی دیذگاه  .1

هبايی ؾو  لیكا بؿوو جىشه باه Fهای همایىه اوث ای بكقوی هبايی فركی ٘كف های همایىه یری ال اِىل ههن ؾق پژوهً 

 کاوین: قا واهیا قهالِؿفركی ابحؿا ههمحكیى هبايی بًابكایى ؾق اؾاهه  جفرك، همایىه ظاِلی يؽىاهؿ ؾاٌث 
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 یا تطؤو ػلّیت. 1-1

ـات هىحمل و هحفاوت جّىق هی هاهّیثػلث و هؼلىل قا ؾو  ،پیٍیى ۀفالوف هحباایى هىاحًؿ و کراكت  ،کكؾيؿ که ال يظك 

، ػلث اهك وىهی به يام وشىؾ قا باه ػلّیث ۀهحبایى با هؼلىل اوث  بًابكایى ؾق قابٙ ،وشىؾ ۀلیكا ػلث با هم Fجبایًی ؾاقيؿ

 ،هالِاؿقا وشاىؾ هؼلاىل ۀهكجبٗ اوث يه ػیى قبٗ به آو، اها ؾق فلىاف ،جكجیب هؼلىل به ػلث بؽٍؿ و بؿیى ل هیىهؼل

( ػلاث اِال 659: 9، 9989)ٌیكالی،  وشىؾ هؼلىل اوث، ػلث ػلث اوث و هالک يیالهًؿی هؼلىل به ػیى قبٗ به

  اٌااقه بییى هالِؿقا باه وشاىؾ قاباٗ هؼلاىلج( ایى 56، 9969و  909: 6، او)هم  باٌؿ اوث و هؼلىل ال ٌلىو آو هی

ػاؿم هغاایكت ػلاث و  ،( هكاؾ وی ال وشىؾ قابٗ هؼلىل696: 6، هماو) ؾايؿ  هیآو قا ال ابحراقات ؼىؾ  ویکه  کًؿ هی

هؼًی ػیًیث آيها يیىث بلره ِاكفا  باؿیى هؼًاواث کاه هؼلاىل  ٔمى ایًره ػؿم هغایكت آيها به ،والؼیث هؼلىل اوث

ظمیماث واظاؿی E :ٌأيی ال هماو ؼىِؾ والؼیث ػلاث اواث ،والؼیث ػلث ؾاٌحه باٌؿ با والؼیحی هغایك شای ایًره به

ـات او يیىحًؿ  (77: 9، هماو) D وشىؾ ؾاقؾ که غیك آو چیمی شم ٌأو، ظیریث، ٘ىق، لمؼه يىق یا وایه يىق و جصلی 

جاىاو گفاث  جٍاریک ؾق وشاىؾ هی اذبات اِالث وشىؾ و اٌاحكاک هؼًاىی هفهاىم آو و پافیكي ال ٘كیكبًابكایى 

ـات ػلث و هؼلىل چیمی شم وشىؾ يیىث  هؼلىل ػیى اذك ػلث اوث کاه ایاى اذاك، همااو وشاىؾ هؼلاىل  ظمیمث و 

 ( 989 :9989)ٌرك،باٌؿ   هی ػیى قبٗ و جؼلك به ػلث و ؾیاك هؼلىل ػیى ایصاؾ و افأۀ ػلثبیاو  اوث  به

 گشایی غذسایی يىخاسته .1-2

ای یاا  ؾیاؿگاه الیاه ؾاقؾ  يمؾیرایگكایی وشىؾٌاًاؼحی  آو با بؿو با ؾیؿگاه يىؼاوحه ۀيفه و قابٙ ۀؾقباق ؾیؿگاه هالِؿقا
شهاااو، بىاایاق  ،گكایاو يظكػمىم يىؼاوااحه ٌااٖك اِاالی بعااد يىؼاوااحای اوااث  بااه ،ها ویژگی بااه 8هكاجبی ولىااله

ولىله هكاجبی باىؾو  (Beorlegui, 2009: 901)  لیاؾی جٍریل ٌؿه اوث ۀهای يىؼاوح هكاجبی اوث و ال الیه ولىله

  کًؿ شؿیؿی ال آو ظهىق هی ۀؼاِی ال پیچیؿگی قویؿ، الیۀهكجب ها به هك یک ال الیه هكگاه به ایى هؼًاوث کهشهاو 

يالل يفه اوث که ؾق اذك ظكکاث اٌاحؿاؾی وشاىؾی هكاجاب و يٍاتت هؽحلفای قا  ۀهكجب ،هالِؿقا بؿو ؾیؿگاهال  

هكاجبای  بك ؾیاؿگاه ولىاله ی ایى هٙالبلىا و هباؾی بؿيی ال ٌلىو يفه هىحًؿ که هك ؾو  ىگفاقؾ، همچًی وك هی پٍث
 يفه و بؿو ؾاللث ؾاقيؿ  ۀؾقباق



 

 
 
 

 67 

 اایگمي رلیها ،یًٌاؼح ػلىم گفاق اویو بً هالِؿقا ه،یظرمث هحؼال گفاق اویبً ؿگاهیايىاو ال ؾ اقیاؼح یبكقو

 جىاو گفاث: ، بًابكایى هیهًٙبك اوثيفه ِؿقایی ك ها ب ایى ویژگی ؾهؿ يٍاو هیهای اهك يىؼاوحه  هل ؾق ویژگیأج

شىن آلی ٘بیؼای  ۀهكجب های ػًاِك بىیٗ جا هماز هحؼلك به ویژگی به ثوشىؾِی جصكؾ، يىبۀ هكجب والؼیث يفه، هحؼلك به

 لبىل يفه(، بؿیغ )ظااؾخ(، ؾاقای جىاياایی ػّلای باؿیغ ۀاگك، ویىحمی )هماز هحؼاؾل ٌایىح جًها  و   اگك ،يىؼاوحه اوث

بمقگی و وؼیؿی ههاك،  شاهه)  بؿو باٌؿ وابىحه به ظال ظؿوذا   ػیى ياپفیك)شىهك هىحمل ال بؿو( و ؾق )هبؿأ افؼال(، جملیل

جىاو گفث يفه اهكی يىؼاواحه اواث و  های اهك يىؼاوحه هی ٌاؼّه  كهای يفه ب ِؿق ویژگی جىشه به (  با69 :9997

گكایی  جاىاو يىؼاواحه لابل جؼكیف و بكهاو يیىث، هی ،شهث که بىیٗ اوث الآيصا که هالِؿقا هؼحمؿ اوث يفه ال آو
گكایی  يىؼاواحه آو به کاق يبكؾه اوث و آيچه ها ال ؾايىث  البحه هالِؿقا ایى واژه قا به 9یحگكایی وشىؾًٌاؼ وی قا يىؼاوحه

 -ايااق اوااث کااه جصكؾاياااق و وظااؿت-گكایی وشىؾٌااًاؼحِی شااىهكی غیكؾکااقجی  يىؼاواحه ،کااكؾین ِاؿقایی جؼبیك

 ظاالت ـهًی اوث  ۀؿقا ؾقباقِث ؼاِی ؾاقؾ و ؾق ظرن فّل يظكات هالؾ اهمیّ جصّك  ،ها باٌؿ، ال بیى ایى ویژگی هی

 هؼًاضًاسی اساده و اختیاس .1-3

 اساده. 1-3-1

جؼبیاكی کاه  ۀکًاؿ، اهاا اقایا ٌاًاؼث شمییاات اقاؾه قا آوااو هی ،اقاؾه هالِؿقا هؼحمؿ اوث هك چًؿ ػلن ظٕىقی باه

اِاىل وشىؾٌاًاؼحی  كوی جؼكیف و جبییى اقاؾه قا با کلی و جّىق ظمیمی اقاؾه باٌؿ، ؾٌىاق اوث  ۀ هاهّیثؾهًؿ يٍاو

 کًؿ: ال جؼكیف آو چًؿ يرحه  قا بیاو هی پیًو  يمىؾههبحًی 

های هؽحلفای ال کاىو و ظّاىل اواث و اهاىقی کاه ؾق هؼًاا و هفهاىم باا هان  ؾاقای ٌارل هاهّیثالف( گاهی یک 

ـاجی بكای  هحٍؽُ هی ،یک جٍؽُ هىشىؾ و به ،یک وشىؾ ايؿ، به هحفاوت  Fواايى هاهّیثٌىيؿ هايًؿ هؼايی 

ای ال يٍاتت  وشىؾات هحبایى هىاحًؿ و ؾاقای جٕااؾ ؾق هاك يٍاله ب( اهىق هحفاوت ال شهث هؼًا و هفهىم که هىشىؾ به

یک وشاىؾ بىایٗ، باؿوو جٕااؾ و  ای شؿا، به های ؼىؾ ؾق ػالمی ؾیاك و يٍله باًٌؿ، گاهی با اػیاو هؼايی و هفهىم هی

 Fٌىيؿ جماظن هىشىؾ هی

آيهاا ال يظاك  هیااوقْ وشىؾ هايًؿ ػلن و لؿقت ؾق ؼؿاويؿ و همرًات با وشىؾ جفاوت از( اٌحكاک هؼًىی وشىؾ و ػى
 Fـات و ِفات
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 Fؾ( وظؿت ظمیمث وشىؾ

 Fه( جٍریک وشىؾ

 هىشىؾات وشىؾ ؾاقيؿ  ۀيعى جٍریک ؾق هم ِفات کمالی يیم به ؾیاك ،بك جٍریک وشىؾ و( بًا

کیفیاات يفىاايی  ؾیااكکیفیحی يفىاايی، هايًاؿ  ،ظیىاو و ها قاقاؾه و کكاهث ؾE :گىیؿ وی بؼؿ ال بیاو ایى همؿهات هی

شا  که هفهىم وشىؾ ػاام ؾق هماه ٘ىق ( و هماو996: 6)ٌیكالی،  D باٌؿ لفت و ؾقؾ هی هايًؿاوث که ال اهىق وشؿايی 

ؾ ىچیمی هعبىب و لفیف اواث، بًاابكایى هىشا گىيه اوث، وشىؾ ؾق هك یک هؼًا اوث، ظرن اقاؾه و هعبث يیم همیى به

ـات ؼىؾ  ـات ؼاىؾ، باالؼكْ باٌؿ هیکاهل ال جمام وشىؾ، هعبىب  ـات ؼىؾ، بالفات و باكای ؼیاكاِت اللِم   ،و بكای 

ـاجاً قا بالافات،  ؾقبكگكفحىؼا٘ك  هكیؿ اوث  هىشىؾات يالُ يیم به ـات ؼاىؾ باىؾه و آيچاه  يىػی وشىؾ، هعباىب 

 کًؿ  بؽٍؿ، بالؼكْ اقاؾه هی کمال هی

ٌىؾ همايًؿ وشىؾ ؾق همۀ وشاىؾات وااقی و  اقاؾه، هعبث، ػٍك، هیل و هايًؿ آو ياهیؿه هی ميا بًابكایى آيچه به

ایى يام ؼىايؿه يٍىؾ  ٘بك ایى هبًا اقاؾه و هعبث یک هؼًا هىاحًؿ  شاقی اوث، اها اهراو ؾاقؾ ؾق بكؼی وشىؾات به

باٌاؿ   لایؿ و غیك ال لؿقت و ؾاػای هی ػیًه ػیى ؾاػی اوث، اها ؾق غیك او وِفی جؼالی ػیى ـات او و به که ؾق باقی

 (970)هماو: 

 اختیاس .1-3-2

ؾق (، 699: 7، 9979،ٌایكالیشىاحصىی آو ؾق کحاب اهال بّایكت اقشااع ؾاؾه ) هالِؿقا جعمیك هؼًای اؼحیاق قا به

 :  گىیؿ لؿقت ؼؿاويؿ هی بعد

ػیى رات فاػل باضنًذ هايًنذ  ،ذ یا هتؼذدًخىاه ػلن و اساده وادذ باض ،دس چیضی ػلن و اساده فاػل باضذ تؤثیش أاگش هبذ

هًنذی او  اساده و ػلنن و سانایت باضذ و غذوس فؼل اص او به فاػل هختاس هی ، ، هايًذ هاسىیخذاويذ یا صائذ بش رات او

ضىد و فؼل او ياضی اص جبش هذسنى   هختاس گفته يمیػلمی و خاغی به ایى يىع فاػل غیش  ػشف دس  .گیشد غىست هی

 (332: 6، 1891)ضیشاصی،  «.اساده و ػلن بىده است ًکه غذوس فؼل اص او بهیضىد با ا يمی
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 اایگمي رلیها ،یًٌاؼح ػلىم گفاق اویو بً هالِؿقا ه،یظرمث هحؼال گفاق اویبً ؿگاهیايىاو ال ؾ اقیاؼح یبكقو

ـات ػاالن ۀاهی فؼل با ٌؼىق و اقاؾهمكE :گىیؿ ؾق شای ؾیاكی هیوی  باكای اقاؾی باىؾو آو کاافی اواث و  ،ياٌی ال 

 (986 :9766، ٌیكالیD ) ٌىؾ ِكف جعمك آو اؼحیاق هعمك هی به

 ٌىؾ: هی اوحًباٖ چًیىاو  كال ایى جؼكیف و بكؼی ػباقات ؾیا

لی که ؾق فؼال ؼاىؾ ال ایاى ػهك فا ،باٌؿ هی جأذیكو  ػلّیثػلن و اقاؾه ؾق فاهؿؼلیث  ،هالک اؼحیاقی بىؾو فؼل -الف

  گیكؾ هؽحاق يام هی غیك ،بهكه باٌؿ ؾو بی

  کًؿ الىشىؾ ِؿق هی الىشىؾ و هن بك همرى هن بك واشب، ایى جؼكیف ال اؼحیاق -ب

هىشىؾات وااقی و شااقی  ۀاهىقی وشىؾی هىحًؿ که ؾق هم ،که ٘بك ؾیؿگاه هالِؿقا اقاؾه و اؼحیاق ه ایىببا جىشه  -ز

یرای جىاو گفاث  هیکًؿ،  اٌحكاک هؼًىی وشىؾ که ؾق ِفات کمالی يیم ِؿق هیبا ؾقيظك گكفحى  همچًیىو  باًٌؿ هی

جكیى هكاجاب اقاؾه ؾق کاىؾک جاا  ال پااییى ،اواث جىاو اقاؾه قا که ػیى وشاىؾ ال يرات بؿیغ ؾیؿگاه ِؿقا آو اوث که هی

 ظمیمث واظؿ هٍرک ؾايىث ، باالجكیى آو

العمیماه  المىی بىؾو آو اوث و يیم ال يظك ِاؿقا یرای ال هّااؾیك بىایٗ کل ،های يفه ال آيصاکه یری ال ٌاؼّه -ؾ

جىاياؿ باا  يمی هاهّیثه اِالث بظال آيره لایل  ،جىاو گفث اقاؾه ػیى ظمیمث يفه اوث هی ،باٌؿ االٌیاء، يفه هی کل

جىايؿ آو قا ػایى ظمیماث  ؾايؿ و به ظرن جكکیب ايٕماهی يمی لیكا اقاؾه قا کیف هی Fهبايی ؼىؾ ایى هٙلب قا اذبات کًؿ

    باٌؿ هیيفه للمؿاؾ کًؿ و ایى يیم یری ال وشىه بؿیغ ؾیؿگاه هالِؿقا ؾق بعد اقاؾه 

 . يسبت اساده و اختیاس1-3-3

هاا لایال يٍاؿه و  آو هیااووشىؾ ؾاقؾ، بكؼی جمایمی D اؼحیاقEو D اقاؾهE ۀؾو واژ هیاوك جاللم ؼاِی که ٘ؼا هك چًؿ به

گىيه يیىث و جؼكیاف وی ال هىشاىؾ هؽحااق قوٌاى  اها ؾق آقاء هالِؿقا ایى ،بكيؿ کاق هی ها قا هحكاؾف به ظحی گاهی آو

 (988: 6، 9989ٌیكالی، )  باٌؿ اوت هیفکًؿ که اقاؾه ال هباؾی فؼل اؼحیاقی اوث و با اؼحیاق هح هی

 . هبادی فؼل اختیاسی1-3-4

غٕابی و جعكیرای -ال يىع اؾقاکی، ظكکث فراكی، ٌاهىیاهىق ايفؼالی واوٙه هىحًؿ که  ،ؾق هك فؼل اؼحیاقی ايىاو
 :اوث همؿههياگمیك ال چًؿ  ،قا ؾاقؾی ايىاو ولحی لّؿ ایصاؾ فؼل  باًٌؿ هی
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 ظكکاث واًػ ال ای همؿهاه فؼال ۀفایؿ به ث  جّؿیكاوفؼل  ۀفایؿ جّىق و جّؿیك به ؿۀيؾقبكؾا :همذهات ادساکیالف( 

 ؾق ایى فؼِل ؼاَ، يىػی هًفؼث و ؼیك ظمیمی یا گمايی وشىؾ ؾاقؾ  که اوث   ایى ی بهجّؿیم لیكا Fاوث فركی

، 9980 ،باٌؿ  )هٙهاكی ظاِل ػلن جّىقی و ظرن جّؿیمی اوث و همؿهۀ ايفؼالی فؼل اؼحیاقی هی:  ( ضىق

6 :666) 

ٌاىؾ  ایاى اقاؾه ؾق ايىااو ال ػمال  ٌّؿت ٌىق يفىايی باػد ظكکث لىۀ اقاؾی ٌؿه و اشماع، ظاِل هی :اساده ج(

ؾو  هؼلىم اوث، بًابكایى جىاوی يىبث آو  هكاؾ هايًؿ يىبث ػلن به ( يىبث اقاؾه به957ٌىؾ  )هماو:  ػملی ياٌی هی

( 969گكؾؾ  )همااو:  ؾه یری ال ؾو ٘كف وشىب یافحه و ؾیاكی همحًغ هیابه ٔؿ و هًافی هن هعال اوث، بلره با اق

گاكؾؾ   گیاكؾF لیاكا اگاك ال اقاؾۀ ؾیااكی ياٌای ٌاىؾ، هىاحلمم جىلىال هی ـات ؼىؾ ال يفه وكچٍامه هی اقاؾه به

 (667: 9966)ٌیكالی، 

ٌىؾ و باا ظكکاث  ظكکث آيها هی ها قا جعكیک کكؾه و باػد هعكک ػٕالت و هاهیچهۀ لّى  ،و اقاؾه ىقٌ هذشکه: ۀ( لّى د

 (659: 6و 957: 6، 9989، ٌیكالی)  گكؾؾ هعمك هی ،هكاؾ ،آيها

والاغ یاک   ؾق ،هیال و ٌاىق ،اقاؾه ،ػلان ۀاهىق چهاقگايا ؿ،يؾا هیوًػ وشىؾ قا ال هالِؿقا ػلن و اقاؾه  ال آيصا که

ولحای ؾق ػاالن ػمال پؿیاؿ  باثكایى هعببًاا ،ٌىؾ هك ػالن ظاهك هی ِىقت هًاوِب  هؼًاوث که ؾق ػىالن چهاقگايه به

  اوث ػیى هیل ،٘بیؼث ػالنى ٌىق و ؾق ػی ،ى لٕیه و ظرن و ؾق ػالن يفهػی ،آیؿ هی

لیكا وی جفااوت اقاؾه  Fهماو اقاؾه یا اشماع اوث ،ٌىؾ هعمك هی ،قوؿ ایًصا ٌىلی که ؾق ػالن يفه يظك هی البحه به

 (697 :9957، ٌیكالی)  کمال ٌىق اوث ،ػمم هؼحمؿ اوث ؾايؿ و ت و ٔؼف هیو ٌىق قا ؾق ٌّؿ 

   :باٌؿ ؾاقيؿه ایى همؿهات هی کًؿ که ؾق بك ای جؼكیف هی گىيه ؾق اذك يهایی ؼىؾ اقاؾه قا بههالِؿقا 

يفنغ نو تػنىسی  ضنىد و تػنذیك بنه اساده دس ها ػباست است اص کیفیتی يفسايی که دس پی تػىس اهش هشغىبی ایجاد هنی

و هش چًذ همکى اسنت اینى تػنذیك  است خػذیك ساج، تگماو و تخیل یان باضذ یا جهل لاست که خىاه اص سوی ػ

والنغ  کنه همناو اساده اسنت لػنذی ،هشص سجذناو سسنیذ اها ولتی به ،کاسگیشی ايذیطه داغل ضىد پس اص تشدیذ و به

ضىد و غنىست نو  یهياگضیش فؼل غادس  -خىاه همشاه ضىق دیىايی باضذ یا يباضذ -و ولتی اساده داغل گشدد ضىد هی



 

 
 
 

 68 

 اایگمي رلیها ،یًٌاؼح ػلىم گفاق اویو بً هالِؿقا ه،یظرمث هحؼال گفاق اویبً ؿگاهیايىاو ال ؾ اقیاؼح یبكقو

 (۲۲۱: ۶، ۶۶۱۱، ضیشاصی). گشدد دس وجىد ظاهش هی

کًاؿ  ظیىايی جىِیف هی ِفثقا با  ىقؾايؿ و همچًیى ٌ ؾق ایًصا وشىؾ ٌىق قا بكای جعمك اقاؾه ٔكوقی يمیوی 

 هماو اقاؾه اوث  ،جىاو گفث هكاؾ ال ٌىق ؾق ػالن يفه هی بًابكایى ،ػالن ٘بیؼث اوث يه يفه که هحؼلك به

 :ٌىيؿ ؾو لىن جمىین هی افؼال ايىاو به

ػلن  باه کااقگیكی آالت باه  ؼاالی اواث یىقی و ايحماٌِفٙكت ال همه ػلىم  أيفه ايىاو ؾق هبؿ :افؼال باطًیالف( 

ظاؾخ اوث و اولایى ػلان  ،لیكا يفه Fايصاهؿ هیهعال ؾوق و جىلىل  به ،وابىحه اوث و ؾق ِىقت جركاق هاآي بهيىبث 

ػلان باكای  ،بؼاؿ ال ایاى ؾو  باٌؿ که ال ػلىم ظٕىقی اٌكالی هىحًؿ لىا و آالت بؿو هی وپه ػلن به وـات  آو ػلن به

ـاجً آو  ۀفایؿ جّىق فؼل و جّؿیك به اوحؼمال آالت بؿوو هىبىلیث به، ـات يفه هاك چًاؿ يفاه   ٌىؾ هی دهًبؼال 

 اقاؾه و لّاؿ ال ظاِال هؼًای باه اؼحیااقی ؼالف اواحؼمال، ولی ایاى ،باٌؿ آو هی ۀکًًؿ اوحؼمال آالت و اقاؾه ن بهػالِ 

٘بیؼاث  قوی ال ياه و آو باه لااین و ـات باك لایؿ لّؿ با يه اوث آالت کاقگیكی به هىشب ؼىؾ ـات به يفه لیكاF يیىث

يفاه قا يااگمیك ،باٌاؿ  ـات و فؼل ؼىؾ هی ػاٌك بهو ن ػالِ  ،وشىؾي ۀؾق لعظ ـاجًشهث که  بلره ال آو ،بؿوو ٌؼىق

 (F9989 ،6 :966 998 :9956 ،ٌیكالی)  کاقگیكی آيها هیچ لؿقجی يؿاقؾ کًؿ که شم با به آالجی هی لاوحؼما به

 اياؿ ِااؾق ٌاؿه ايؿیٍاهفایؿه فؼل بىؾه و ال قوی  ػلن و جّؿیك به افؼال اقاؾی ايىاو که هىبىق به :افؼال خاسجی ( 

فاىق  ۀ( و هباؾی چهاقگاي97 :9978)همى،  ت اوثاآيها اهكی لایؿ بك ـ ( و اقاؾه یا هٍیث ؾق969: 6، 9989،ٌیكالی)

 قوؾ  کاق هی آيها به ۀؾقباق

 خذاويذ يسبت اختیاس ايساو به .1-3-5

ایًها وابىاحه  هؼًای ِؿوق افؼال ال بًؿگاو با لؿقت و اؼحیاق آيها، ایى اوث که اوباب و ٌكایٙی که وشاىؾ آو افؼاال باه

ای کاه  گىياه به ،بًؿه اوث ۀلؿقت و اقاؾ آیا وشىؾ ػلن، لؿقت و اقاؾه به اهعمك اوث  اه ،اوث هايًؿ ػلن، لؿقت و اقاؾه

 ؼؿاويؿ هًحهی يٍىؾ؟ ۀاقاؾ به

لاؿقت ؼؿاوياؿ که   آو اوث پكوًایى  ویًا و ؼىاشه يّیكالؿیى ٘ىوی به پاوػ فالوفه پیً ال هالِؿقا يظیك ابى

اٌایاء ؾق  ،کًؿ و ؾق ایى ویِك جكجیبای لیث آيها افأه هیبجكجیب و يظام و بكظىِب لا و وشىؾ قا بك لكاق ؾاقؾؾقيهایث کمال 
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کًًاؿ هايًاؿ  جؼالی ؾقیافاث هی واوٙه و بؿوو وبب ال ظك بكؼی ال اٌیاء وشىؾ قا بیالف(  ًؿ:هىح لبىل وشىؾ هحفاوت

و  نکًًاؿ هايًاؿ ػمال ؾوم جاا ؾها ؾقیافاث هی ، وشىؾ قابؼؿ ال وشىؾ اهك ؾیاكی و باواوٙه ،بكؼی ؾیاكF ب( ػمل اول

االوبابی اوث که ؼىؾ وبب يؿاقؾ و ایى باواوٙه بىؾِو فیٕااِو وشاىؾ باه هؼًاای  ؾق ایى ظالث ؼؿاويؿ هىبب يفىن  

 بكاواان)همااو( ؾق والاغ   گكؾؾ هیاللیكا ایى واوٙه يیم ال او ِاؾق ٌؿه اوث و به ٔؼف لابل ب Fيمّاو ؾق او يیىث

الهی ياه ؾق  ۀايىاو ؾق ٘ىل اقاؾ ۀاقجباٖ ؾاقؾ و بؿیى جكجیب اقاؾ ،تك هىشىؾاایؾواشب ال ٘كیك ػمل اول با  ،ایى جفىیك

هن باه ؼؿاوياؿ و  ،فاػل لكیب آو و کاقها ،فاػل بؼیؿ افؼال ايىاو اوث و ايىاو ،ػكْ آو ؼىاهؿ بىؾ، بًابكایى ؼؿاويؿ

 هن به ايىاو ايحىاب ؾاقؾ  

اواان  پاكؾالؾ  بك ت به جبییى اؼحیااق ايىااو هیؿگىیؿ ایى ؾیؿگاه ال ٘كیك ویك ال کركت به وظ ػالهه ٘با٘بایی هی

  ایاى هًحىاب اواث آو و ال ٘كیك آو به فاػِل فاػال ؼاىؾ ۀو به واوٙ ؾاٌحهفؼل به فاػل لكیب ؼىؾ اوحًاؾ  ،ایى يظكیه

ٌىؾ   همچًیى ایاى  ؾیاكی يمی ابٙال يىبث آو به هىشبها  يىبث فؼل به یری ال فاػل قو F ال ایى٘ىلی اوث ،ايحىاب

ؼىاهاؿ و  لیكا ػلث اولی، ِؿوق فؼل اؼحیاقی قا ال قوی اؼحیاق فاػال هؽحااق هی Fهىحلمم شبك با٘ل يیم يیىث ،هیيظك

يفىه و بؿوو واوٙه اقاؾه کًؿ کاه باػاد بٙاالو اؼحیااق و  گىيه يیىث که فؼل قا فی فؼل ِاؾقٌؿه اؼحیاقی اوث و ایى

 ٘با٘بایی( ۀ، ظاٌی976:)هماو  اقاؾه فاػل گكؾؾ

ؼؿاويؿ هًىىب اواث، اهاا ؾق هكجباه و هاى٘ى ايىااو فماٗ باه ايىااو  ؼىؾي و هن به هن به ،یؿگاه فؼل ايىاوؾایى  ؾق

ؼاجماه یاباؿ  ،الؼلل ولىله یؼًی ؼؿاوياؿ ةػل هحكجب ٘ی ٌىؾ جا به يعى به هًىىب اوث و يه ؼؿاويؿ و ولىله ػلل بایؿ

جك و  قا ایى ؾیؿگاه قا ال ؾیؿگاه هؼحمله و اٌاػكه ؾلیاكؿ  هالِؼىاهؿ بىؾؼؿاويؿ ػلث بؼیؿ و باواوٙه  ،ِىقت که ؾق ایى

شباك و  هیااوبلراه هحىواٗ  ،جفىیٓ و شبك قا ياؿاقؾیؼًی لیكا هؼحمؿ اوث جىالی فاوؿ ؾیؿگاه آياو،  Fؾايؿ جك هی ؾقوث

 (976 :)هماوباٌؿ   هیظؿ ووٗ آو  ،اؼحیاق اوث و بهحكیى اهىق

آو اوث که ال يظك وی فؼل ايىاو يه شبكی و ياه اؼحیااقی، ياه D االهكیى اهك بیىE ۀاها جبییى بؿیغ هالِؿقا ال يظكی

و  باٌاؿ هیهؽحااق  ،اوث، بلره ايىاو ال هماو ظید که هصبىق اوث جكکیبی ال شبك و اؼحیاق و يه ؼالی ال شبك و اؼحیاق
 (975 هماو:)  ػیًه أٙكاق اووث ؾق والغ اؼحیاق ايىاو به باٌؿ  هیهصبىق  ،ال هماو وشهی که هؽحاق اوث
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 اایگمي رلیها ،یًٌاؼح ػلىم گفاق اویو بً هالِؿقا ه،یظرمث هحؼال گفاق اویبً ؿگاهیايىاو ال ؾ اقیاؼح یبكقو

جٍاأو و  به ػلّیاثجبییى ایى ؾیؿگاه باك اِاىل وشىؾٌاًاؼحی هايًاؿ اِاالث، جٍاریک و وظاؿت وشاىؾ، جفىایك 

Eٗاالٌیاء العمیمه کل بىیD :ـات و ِافات و افؼاال، و جكجاب ؾق ؾوقی و  باا وشاىؾِ هىشاىؾات  هبحًی اواث جباایى ؾق 

باٌاًؿ، بًاابكایى  ماام ٘بماات و ظماایك آو هیجـات اظؿیث، همای یک ظمیمث الهای هىاحًؿ کاه شااهغ  يمؾیری به

٘ىق کاه وشاىؾ  همااو ػًىاو هراال باه  هك فؼلی يیم فؼل اووث باٌؿ، هیهمايٙىق که هك ٌأيی ؾق وشىؾ، ٌأو ؼؿاويؿ 

Eلیؿ D٘ىق ظمیمی به ػیًه اهكی هحعمك ؾق والغ اوث و به بهEلیؿ Dجؼاالی  همه ٌأيی ال ٌلىو ظك هًىىب اوث و با ایى

ؼؿاوياؿ يیام  ٌاىؾ باه ٘اىق ظمیمای و اػلای به چه ال او ِاؾق هی آو ػلن، اقاؾه، ورىو و هك ،همیى يعى به ؿ،ٌبا هیيیم 

جؼاالی  همه فؼل او یری ال افؼاال ظك ٌىؾ، اوث و با ایى فاػل آيچه ال او ِاؾق هی ،کًؿ  بًابكایى ايىاو ايحىاب پیؿا هی

 (980:)هماو  باٌؿ هی

اهاا  ،يفه هًىىب اوث ايىاو و ؼؿاويؿ، هرال يفه اوث که اِل فؼل به فؼل به یيىبث ظمیمۀ بهحكیى هرال ؾقباق

 (F6: 975F9960: 76 675 :9975، ٌیكالی)  ٌىؾ ٘ىق ظمیمی يىبث ؾاؾه هی ؼىؾ لىا يیم به آو فؼل به

آيچاه ال  قلیماۀ جاىاو ؼؿاويؿ اواث، پاه هی ۀهظهك و ؼلیف ،ايىاو ،ؾق يظام ظرمث هحؼالیهههمحكیى ؾلیل بك اؼحیاق:  

یری ال ِافات ؼؿاوياؿ اقاؾه و هؽحااق  یؼًی ايىاو یافث  ،ؾق هظهك ،ِفات کمالی ؾق ظاهك یؼًی ؼؿاويؿ وشىؾ ؾاقؾ

يفاه هايًاؿ وشاىؾي، ال  ۀاقاؾEگىیؿ:  چًايره هالِؿقا هی Fوؾیؼه يهاؾه اوث ؼىؾ يیم به ۀبىؾو اوث که آو قا ؾق ؼلیف

ـاجً اوث هؼؿاويؿ کۀ ٌىؾ بلره ال اقاؾ ـاجً ياٌی يمی  ،گیاكؾ و ؼؿاوياؿ ؾق يفاه، اقاؾه و هٍایث ت هیأيٍا ،ػیى 

 (99)قواله ؼلك االػمال،  Dکًؿ    ؼلك هی

یؼًای شام باا اهاؿاف و  ،لیكا افؼال و ظكکاجً جىؽیكی اواث Fظال ايىاو ؾق افؼال ؼىؾ هٕٙك اوث اها ؾق ػیى

 گكؾؾ  ؾق واشب هعمك هی ٌىؾ و فؼل اؼحیاقی ِكفا   های ؼاقشی هعمك يمی وبب

 اختیاس اص يظش گضيیگا هاهّیت - 2

 هبايی. 2-1
و آگاهی و هن باك اؼحیااق  10يمولی ػلّیثگميیاا هؼحمؿ اوث که قوي کًً هغم و فهن ها ؾقباقۀ چاىيای کاقکكؾ آو هن بك 

ا وااؼحاق هغام قا ؿو قفحاق ها جأذیك ؾاقؾ  همچًیى ؾق فهن اقجباٖ هغم و ـهى، يؽىحیى گام، فهن واؼحاق هغم اوث  بًابكایى ابح



 9999، پاییم و لهىحاو ؾهن ۀ، ٌماقپًصنوال 

  
 

 79 

 پكؾالین  بعد اؼحیاق ايىاو و چاىيای ػملركؾ هغم ؾق فؼل اؼحیاقی هی کًین، وپه به اشمال بیاو هی به

 ساختاس هغض .2-1-1

هاای ؼااَ و  ای ال ههاقت گكی ؼىؾکاق و هصمىػه جّاؾفی، ؾاقای پكؾالي هغم ايىاو واؼحاقی پیچیؿه، هحؼیى و غیك

گكی هغام  ؾق کًً ايؿ  جىايایی جؼمین اوث که همه ال ٘كیك ايحؽاب ٘بیؼی جراهل یافحه يیم ؾاقای هعؿوؾیث و همچًیى
ٌؿه اوث کاه هاك یاک  ویىحمی هىالی و جمىین ،وشىؾ ؾاقؾ و هغم 12ٌؿه گمیًی و هىٔغ 11شدهسازیفكایًؿهای پیمايه

های هاا قا  ق و اهیاال و باؿواهكگام هاؿیكیث افرا کاهواالی ؾاقؾ  گیكی فكاواو و هكاکمی بكای یرپاقچه های جّمین يمٙه

 (Gazzaniga, 2013:8)  کًؿ هحىلف يمی

 رهى .2-1-2

گميیاا هؼحمؿ اوث ـهى ايىاو پؿیؿاقی پیچیؿه اوث که ؾق چهاقچىب فیمیری هغم واؼحه ٌاؿه و هاهّیاث قابٙاۀ 

ٔیط بیٍحكی ىای و پىیایی هغم/ ـهى ج ؾق بؽً ػملركؾ الیه(Bassett, 2011: 1) هغم و ـهى، ؾوق ال فهن اوث  

 ٌىؾ  باقه اقایه هی ؾق ایى

 رهى/ بذو ۀلئهس .2-1-3

جؼاهال  ووایغ هغام و ـهاى  ۀکًًؿ هىاقؾ ؾق هغم ايىاو  هٍؽُ ؾیاكیا  يىؼاوحای آگاهی و ٌىؾ که هی پًؿاٌحهچًیى 

 گىیؿ:  گميیاا ؾق جؼكیف يىؼاوحای هی ,Basset, Gazzaniga) 9 :2011)  باٌؿ هی

هطنخع دیگنشی فنشاهن  ۀهای پیچیذه است و هبايی ساختاسی سا بشای پذینذ ای اص سیستن ههمیاسی يطاي ساصهاو چًذ

گناهی ینا ویژگی ویژگی دیگشایى هفهىم  يىخاستگی است که دس نو سفتاس، کًص و  کًذ. هی هنای  های سیستن )يظینش ن

گاهی هايًذ کیفیات باضنذ. دس  ن هیتبیطتش اص هجمنىع اجنضاس سیسن ،سطىح ۀ( دس هش سطخ خاظ یا دس هم13رهًی ن

یش ثشؤتىايذ هت های چًیى سیستمی هی والغ ویژگی  (Ibid). های بًیادی بشوص یابذ سیستن اص الگىهای پیچیذه ص

 14هفسش تجشبه .2-1-4

   کٍاف کاكؾ و آو قا هفىاك ياهیاؿ ،چا  اواث ۀکاك هصمایای ؾق يین ?;ۀای قا که پیماي ها پیً گميیاا ظكفیث ویژه وال

(Gazzaniga, 2013: 5) ها  ویىاحن ؾیااكگاك ال  او يٍاو ؾاؾ که هًااهی که اقجباٖ یک ویىاحن پكؾالي های هایًلآ
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 اایگمي رلیها ،یًٌاؼح ػلىم گفاق اویو بً هالِؿقا ه،یظرمث هحؼال گفاق اویبً ؿگاهیايىاو ال ؾ اقیاؼح یبكقو

ؾهاؿ و هغام قاواث و  گكی ؼىؾ اؾاهه هی ها به پكؾالي ویىحن ؾیاكقوايی  آگاهی و ا٘الع ۀؼاقز ال ظىل ،ٌىؾ لٙغ هی

آيچه ؾیاكی ؾق ظال ايصاام  ۀؾقباق یجكیى ا٘الػ که هك یک کن گكی بپكؾاليؿ، ؾق ظالی کًً جًهایی به هغم چ  لاؾقيؿ به

ای  ٌاؿه و چًؿگاياه، اظىاان واالگاقی والی شای اظىاان پیمايه باه ،هاػ يؿاٌاحًؿ، ظحای بیمااقاو ؾوپااقه ،آو بىؾ

بىؾو چاىياه ال وااؼحاق ػّابی ٌابیه وااؼحاق  بىؾو و هىالىل هًؿ ؾاقيؿ  اها اظىان واظؿ ٌؿه، کلی و هؿف یرپاقچه

 (Gazzaniga, 2013: 6) ٌىؾ؟ ػّبی ها ایصاؾ هی

باًٌؿ کاه  ٌؿه و ؼىؾهؽحاق هی والی ها پژوهً يٍاو ؾاؾه اوث که هك چًؿ قفحاقهای ها هعّىل هغمی پیمايه وال

ؾهین، هاك یاک ال هاا ویىاحمی  چكایی چیمهایی که ايصاام های ۀکًؿ، اها ؾقباق ؾق چًؿیى وٙط کًٍی هحفاوت کاق هی

هاایی  ی وكیغ و قفحاق آهىؼحه ٌؿه لبلی همه باكای هفىاك ؾق ظران ؾاؾهيهای هیصا وكا ؾاقین  جمایالت، واکًً ؾاوحاو

 گیكؾ  هىحًؿ بكای آيچه هىقؾ هٍاهؿه لكاق هی

پكواؿ: چاه کىای  او هی ػًىاو هراال باه  واالؾ ؼىؾ قا هی ۀهفىك ػلث قا پیؿا کكؾه و ؾاوحاو ها و اظىان ها ؾقباق

ؾهاؿ هغام  اهاا يٍااو هی ،البحه ایى یک جاىهن اواثD  حنىقوؿ که هى ه يظك هی به E ایى اوث: هىلىل اوث؟ و پاوػ

 (Gazzaniga, 2014: 69)   کًؿ چٙىق کاق هی

چ  لكاق  ۀکك های ػّبی هىلىل شىحصىی الاىهایی هىحًؿ که ؾق يین گیكین که بكای هك ظاؾذه، پكؾالي يحیصه هی

کًاؿ هاك چیام قا باا یاک ؾاواحايی  جاالي هی يظمی يظن قا پیؿا کًؿ و چ  اوث که جمایل ؾاقؾ ؾق بیۀ کك ؾاقيؿ  ایى يین

 (Gazzaniga, 2011: 51)  قا ؾقوو یک هعحىا لكاق ؾهؿ هًٙبك کًؿ و آو

ؾاؾهایی اوث که ال واٙىض ٌاًاؼحی شااقی و  کاق بكؾو ؾقوو ذك ال بهأهح ،آو ؾق ؼّىَ شهاو پیىوحۀجىٔیعات 

جفىایك ؾالیال قفحاقهاا و آيچاه هاا اظىاان  كبا افمووهفىك  . (Ibid: 53)ٌىؾ های هعیٗ ا٘كاف ها ظاِل هی يٍايه

 ،ا٘الػاجی کاه ؾق ؾواحكن ؾاقؾ کیفیث ایاى جفىایك باهکًاؿ  جفىیك هی ،ؾقوو هغم ؾق شكیاو اوثقا يیم آيچه  ،کًین هی

ؾاوحايی واظؿ و هًىصن، وظیفۀ هفىك اواث کاه جىلیؿکًًاؿۀ ؾاواحاو ال  ال يظك وی جبؿیل جصكبۀ هٍیاق به وابىحه اوث 

 . (Wilson, 2013: 106) باٌؿ لبل قغ ؾاؾه اوث، هی لولایؼی که ا

ال  و ػمایؿ قا ِاكفا  کًؿ  يىبۀ ؼىؾ هغم قا هعؿوؾ هی ها اوث که به هًٍأ ػمایؿ ايىاو، جالي هفىك بكای ایصاؾ فكٔیه
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 كآيچه واقؾ آو ٌؿه ؾق ظاال ظأاك هعما ،فكایًؿی کًؿ اوث ،والؾ و ال آيصا که هٍیاقی هی، آيچه واقؾ هٍیاقی ٌؿه

کًین  ؼىیٍحًی که ها جّىق هایEلیكا  Fآلاؾی وشىؾ يؿاقؾ ۀال يظك او هیچ اقاؾ (Gazzaniga, 2011: 60)  اوث گٍحه

های هفىاك اقلي  اها ؾق ػیى ظاال ؾاواحاو ،اوث که هفىك آو قا ایصاؾ کكؾه ای پكؾالی آلاؾ اوث، ؼیال ۀکه شایااه اقاؾ

 ,D(Wilson ظاِل بىؾ، ها ایًصا يبىؾین ها بی اؾ اقذی ها بكای ایى ؾاوحاوؿذكيؿ و اگك ایى اوحؼؤلیكا آيها ه Fظیاجی ؾاقيؿ

2013: 107) 

ای چىو آلاؾی و هىلىلیث ٌؽّی ؾق اهاىق  ها باق ؾیاك فٕایی بكای هفاهین هؼحبك و يىؼاوحه ؾاوحاو ،ایى افموو بك

 (Ibid)  کًًؿ ايىاو ایصاؾ هی

 ای و پىیایی هغض/ رهى ػملکشد الیه.2-2

بىؾو آو اوث که ال يظك وی همیى ٌاؼّه ؾق هباظد هكباىٖ  پیچیؿه ،هغم ۀهای هٙكض ٌؿه ؾقباق كیى ٌاؼّهج ال ههن

ای ٘ای  قوي الیاه هغام باه (Gazzaniga, 2011: 43)  گفاق اوثجأذیكآلاؾ، شبكگكایی، ػلىم اػّاب و ظمىق  ۀاقاؾ به

ای وشاىؾ ؾاقؾ کاه  ؿهٌا های جىلیغ اواك آو ویىاحنو ؾق وك (Gazzaniga, 2018: 79) جراهل قٌؿ کكؾه اواث ۀؾوق

 .هن ؾقظال فؼالیث هىحًؿ هىالات  لهاو و به هن

های هؽحلاف و هحؼاؿؾ کااقکكؾی هاا  و ؼىؾکاق ؾق الیاه ٌؿه والی پیمايهقفحاقهای ها ظاِل فؼالیث هغمی بىیاق  

 D باكین کااق هی ایصاؾ افؼال یا قفحاق باه قا بكای هغم گك کًً ۀالیE ػباقت ؾیاك ها  به  (Gazzaniga, 2013: 5)  هىحًؿ

(Gazzaniga, 2018: 77) ٌاىؾ کاه هاك الیاه  های هحرركی لعااٚ هی ای ؾاقای الیه ػًىاو ویىحن الیه ؾق والغ هغم به

 .ؼاَ ؼىؾ قا ؾاقؾ @;لیكا هك الیه پكوجرل Fکًؿ ِىقت هىحمل ػمل هی به

 هعؿوؾ ،اوث آوقؾه وشىؾ به قا آيها که هغمی های ؼالیثف ،آیًؿ هی وشىؾ به ها ػّبی های کًً ال که ـهًیظاالت 

هاای هاا کاه  و ؾقهمابل بك جّامین اوث های هغمی فؼالیثکه ظاِل ؾهًؿ  قا يٍاو هی ای الیه ـهًیت ظاال  کًًؿ هی

ًاؼث ؾق يهایث ایى جؼاهالت فماٗ باا لغاات شؿیاؿی لابال ٌا ميیااگفاقؾ  ال يظك گ هی جأذیك ،چه يعىی ػمل کًین به

جىايًاؿ  جًهاایی يمای باه یکيعىی با هن جؼاهل ؾاقيؿ که هیچ  هحفاوت به ۀًؿ که هحٕمى ایى والؼیث باًٌؿ که ؾو الیهىح
 (Gazzaniga, 2013: 7)  هعمك ٌىيؿ
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 اایگمي رلیها ،یًٌاؼح ػلىم گفاق اویو بً هالِؿقا ه،یظرمث هحؼال گفاق اویبً ؿگاهیايىاو ال ؾ اقیاؼح یبكقو

 ای هٍاؿاقؾهًؿه نیػال با اوث گكفحه لكاق بعد هىقؾ ؾووىیه ػلّیث آو ؾقکه  جفىیك ایى که کًؿ هی جّكیط ميیااگ

  بایؿ با لبايی شؿیؿ و هًاوب آو قا هٙكض کًاین قو F ال ایىقیمؾ آو قا ؾق هن هی ػلّیثکاق بكؾو لباو  به لیكا Fاوث هىاشه

جاكیى و هًعّاك  هن ایى قابٙه و پیؿا کكؾو لباو هًاوب باكای جىِایف آو واؽثفهؼحمؿ اوث  A;لبا ؾای كاههم ميیااگ

 Gazzaniga, 2013: 8))   ػلن اوث ۀفكؾجكیى هىلل به

ؾقواحی هؼًاا  ؼاواحای باهىٌؿو چیمی اوث که با هفاهیمی هايًؿ ي وأط هىشبکكؾو ال ایى هًظك  قکا ظك ویي به

 (Gazzaniga, 2011: 76)کًؿ   کمک هیها يیم  الیه یجؼاهل والؼۀ ؾقباق ها فهن بهحك ؾیؿگاه ٌىؾ و به هی

 هسئىلیت ايساو و نصادی .2-3

ؼىاهاؿ ال چاه چیامی  اها وؤال گميیاا ایى اوث که ايىااو هی ،اؾ باٌؿؼىاهؿ بكای ايصام جّمیمات ؼىؾ آل ايىاو هی

 ،وی هؼحماؿ اواث کاه ؾايٍامًؿاو ػلاىم اػّااب یاا جصااقب لياؿگی؟ ػلّیاثآلاؾ باٌؿ؟ ال ٘بیؼث و وكٌث ؼىؾ، 

ؼاىؾ ۀ لاهك هىقؾ ػال B;ها بایؿ به لىل هاقیى بايس  ياكيؿ های آلاؾی و هىلىلیث قا ال وٙط والهايی ياؾقوحی هی جىايایی

 (Bunge, 2010: 73-74)  ػًىاو یک واظؿ هصما قفحاق کًین شای ایًره با آو به قا ؾق هحى ؼىؾي لكاق ؾهین به

گىیؿ: لیكا هايًاؿ  هیD آلاؾ هؼحمؿ هىحین ۀایى هؼًای ال هىلىلیث  و اقاؾ چكا ها بهEکه  پكوًایى  گميیاا ؾق پاوػ به

گىیاؿ: يىؼاواحای  ؿؾ بعد ال يىؼاوحای قا هٙكض کاكؾه و هیوی هص ن کًی بیٍحك چیمهای يىؼاوحه آو قا هٍاهؿه هی

وٙط ؾیاك اوث و کلیؿ فهن يىؼاواحای يیام آو اواث کاه  بلره قفحى ال یک وٙط والهاو به ،یک قوض ػكفايی يیىث

 بفهمیؿ که یک والهاو ؾاقای وٙىض هؽحلفی اوث 

قباغ بؼاؿال   ًی کًیؿ که آلاؾقاه ؾق واػث پاًس وبی ؿ پیًجىايی یک لٙؼه شؿا ٌؿه ال هاٌیى هايًؿ ؾيؿه يمی جىشه به با

جىايیؿ جكافیک قا ؾق وٙط لٙؼات هاٌایى یاا ظحای  ظهك ؾوًٌبه جا چهاقًٌبه ؾاقای جكافیک وًایى ؼىاهؿ بىؾ، ٌما يمی

هااو، ها و قايًؿگاو قا با هن و باا هحغیكهاای هرااو، ل ؾق وٙط هاٌیى یک فكؾ جعلیل کًیؿ  ٌما ولحی گكوهی ال هاٌیى

ای ال لاىايیى  بیًای کًیاؿ، ؾق والاغ هصمىػاه جىايیاؿ جكافیاک قا پیً ٘ىق شمؼی لعااٚ کًیاؿ، هی و هىا و شاهؼه بهآب 

های ؼىؾکااقی هىاحًؿ کاه هىایكهای  هغمهاا يیام ِااؾق اواث  هغمهاا هاٌایى ۀهمیى اهك ؾقباق  ٌىؾ بیًی يمی پیً

ا ،ايؿ هىلىلیث قا قوٌى کًؿ  ؾق والغ هىالىلیثجى ی يمیکًًؿ، اها جعلیل هغمها ؾق جًهای گیكی قا ؾيبال هی جّمین ؿی بؼک
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بیً ال یک هغام يیاال ؾاقؾ  ولحای بایً ال  ٌىؾ و جؼاهل اشحماػی به ال ليؿگی اوث که ال جؼاهالت اشحماػی ياٌی هی

ٌاىؾ  یویه هأشؿیؿی ال لىايیى ج ۀکًؿ و هصمىػ بیًی ظهىق هی لابل پیً کًًؿ چیمهای شؿیؿ و غیك یک هغم جؼاهل هی

 (Gazzaniga, 2011: 79)ؾ  آلا ۀ ؾو ویژگی يیال ؾاقؾ: هىلىلیث و اقاؾ ایى هصمىػه به که

 :گىیؿ ٘ىق که شاو الک هی هماو ،ٌىؾ آلاؾ و هىلىلیث ؾق هغم پیؿا يمی ۀاقاؾ

 -ه لنّى ػًنىاو ین   ولتی اساده تذنت .کًذ اساده دس دمیمت بش چیضی جض لذست و تىايایی تشجیخ یا ايتخا  داللت يمی 

سبط بىدو ایى گفتنه  لذاظ ضىد، بی ای بشای ايجام بشخی چیضها ػًىاو تىايایی فمط بهو  -ه يیض هستمايطىس که ی  لّى ه

 (Locke, 1999: 226-227). دهذ نسايی خىدش سا يطاو هی نصاد است یا نصاد يیست به ،که اساده

وشىؾ  کًاؿ  آلاؾی بایاؿ ؾق باه بًاا هیای ؾیااك های ؾقويی و چیمه هغم جّمیمات ؼىؾ قا بك اوان جصكبه و گكایً

ها و گفٌث لهااو و  کًؿ، یافث ٌىؾ  جصكبه ها ايحؽاب هی آو هیاوگك که ال  های بیٍحكی بكای ـهى هعاوبه آوقؾو گمیًه

غًای ال  ۀایى ظاالت ـهًی یاک ليصیاك ۀگكؾؾ که هم ایصاؾ افراق و ػمایؿ شؿیؿ هی هىشبهای هؽحلف  بىؾو ؾق هراو

واىی  ای به جصاقب شؿیؿ پًصاكه ،ظحی اگك ها ؾق شهاو هىَشب ليؿگی کًینEکًؿ  بًابكایى  هی فكاهن  همرى قا های کًً

   (Gazzaniga, 2014: 73) ث  هؼًای والؼی او گٍایؿ و ایى هماو آلاؾی به های بیٍحك هی ايحؽاب

 ، هکملیتػلّیتيىخاستگی،  .2-4

  ٌاىؾ جصكباه هاؿایث هی ۀووایل می هىَشاب اواث کاه بهاِل ویىاحپفیكؾ که قفحاق ايىاو ظ ػلىم اػّاب شؿیؿ هی

(Ibid) هاایی قا  گیكی اوث و بكای ا٘الع یاافحى ال آو جّامیمات، ؾاؾه ال ایى اوث که اگك هغم یک ویىحن جّمینؤو

ؿوؾ جصكبه یا جؼاهل اشحماػی اوث، ظاالت ـهًی آیًؿه قا هحأذك یاا هعا ۀکًؿ، آیا یک ظالث ـهًی که يحیص گكؾآوقی هی

 ًؿ؟ک هی

قا  m1ظالاث ـهًای  t1ؾق لهااو  p1ایى بعد ایى هؼمای کالویک اوث که ظالث فیمیرای  ۀال يظك گميیاا قیٍ

ال ایاى ؤوا ظاال کًاؿ، قا ایصاؾ هی m2ظالث ـهًی  p2ظالث فیمیری  t2کًؿ، بؼؿ ال لهاو ايؿکی یؼًی ؾق  ایصاؾ هی

بهحك اواث ال ؾايٍامًؿاو ػلان ژيحیاک  پكوًیى ا اوػ بهگىیؿ بكای پ وی هی قوین؟ هی m2 به m1اوث که چاىيه ال

فًىجیا   -بكؾاقی ژيىجی  ِؼىؾی يمٍه -يمولی ػلّیثؾقیافث که هرال هًاوب  C;همچًاو که هىاقؾ پحی ،کمک بایكین
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 اایگمي رلیها ،یًٌاؼح ػلىم گفاق اویو بً هالِؿقا ه،یظرمث هحؼال گفاق اویبً ؿگاهیايىاو ال ؾ اقیاؼح یبكقو

ؼاىؾ باكای ؼىاياؿو  ۀيىبا يیام به ژوژو يیال ؾاقؾ و  آيمین به ۀؾهًؿ های ٌرل اوث  فًىجی  بكای جىِیف جكجیب لىمث

اشاماء باليماایی ٌاؿه Eجىاو بكای آو بیاو کاكؾ ایاى اواث کاه  جكیى ٌرل هًٙمی که هی ن يیال ؾاقؾ  واؾهآيمی به جىِیف

)جكکیاب  اها کل، جٙبیك ؼىؾ اشماء و ؼىؾ وااؼحاق ،کًًؿ ها قا کًحكل هی ها( واؼحاق کل یؼًی آيمین جىوٗ يماؾها )کؿوو

يمولی یاا ِاؼىؾی  ػلّیثبكجكی  ۀؾق يهایث پحی ؾقباق  D (Pattee, 1997: 10) کًؿ يعى شمیی کًحكل هی پكوجلیى( قا به

 D(Ibid: 11) ها هرمل هن هىحًؿ ایىEگىیؿ:  هی

 کًؿ:  گميیاا  يیم ایى هٙلب قا جأییؿ هی

یناو  سا اص دسنت هنی بىدو هفهىم هکمل ،هؼلىل چیضی لبل اص خىد است ،با ایى تػىس که هش چیضی دهین. تًظنین جش

بلکه بنا غنذها،  ،ضىد ضذه است و اص ی  سیستن فیضیکی دس ی  صهاو ياضی يمی بًذی يهى و پیماػمل، خىدکاس، هتؼیّ 

 (Gazzaniga,2011: 81)«.ضىد ها سیستن فیضیکی ایجاد هی هضاساو و ضایذ هیلیىو

ظااالت ـهًای  ۀيحیصا ،قوؿ اها ظمیمث آو اوث که ػمال يظك هی شكیاو ػمل بكای ها همچىو هىٔىع ايحؽاب به

ٌاىؾ  ػمال ال اشاماء هرملای کاه ال  کًًؿه با ا٘كاف ايحؽااب هی که جىوٗ هعیٗ پیچیؿه جؼاهل ؼاِی اوث ۀيىؼاو

يمولای همراى  ػلّیاث ۀگىيه اوث  بًابكایى ایؿ گیكؾ و چاىيای کاقکكؾ هغم ایى ٌىيؿ، ٌرل هی بیكوو و ؾقوو ياٌی هی

ـهًاِی همیٍاه ظأاك و يیكوهاای ظااالِت  هیااوؾهاؿ واالگاقیی  چه قغ هی اوث فهن ها قا هغٍىي کًؿ  ؾق والغ آو

این و ایاى  کًؿ کاه هاا آلاؾاياه ايحؽااب کاكؾه کًؿ، اوث  وپه هفىك اؾػا هی اِی هؤذك ؾق ؾقوو چیمی که ػمل هی لهیًه

های اشحماػی قا ؾق افؼال فكؾی ؾق يظك بایاكین  چیامی  اشحماػی و هعؿوؾیث ۀکًؿ  ها بایؿ لهیً جك هی له قا پیچیؿهلهى

 (Gazzaniga, 2014: 80- 82)  ظال ولىع اوثكوهی ؾق ؾق وٙط گ

 و تطبیكهمایسه  .3

 ها ضباهت .3-1

هاای  هىاحًؿ  گميیااا ـهاى قا ویژگیلایال گكایی  يىؼاواحه يفه و بؿو یا ـهاى و هغام به هىللۀؾق هك ؾو هحفرك  الف(

همرى اواث،  ظاؿی غیاك ىاق و جاهای هغم و ـهى بىیاق ؾٌ اها هؼحمؿ اوث ًٌاؼث پیچیؿگی ،ؾايؿ بكؼاوحه ال هغم هی
 ؾگكا اوث ايااِق جصّك  گكایی وشىؾًٌاؼحِی شىهكِی غیك ؾکاقجی وظؿت ؾیؿگاه هالِؿقا يیم يىؼاوحه
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هاای  ظالث هیااواها ؾق ػیى ظاال قابٙاه  ،يیىث ػلّیثهىحلمم ايراق اِل  ،هك ؾو هحفرك هؼحمؿيؿ پفیكي اؼحیاق ب(

لیكا هالِؿقا هؼحمؿ اوث هك یاک ال ظااالت يفاه  Fؾايًؿ يمیاقوٙىیی هؼلىلی ؼٙی -ػلیۀ ـهًی و هغم قا يیم قابٙ

ؼٙای کاه هاك چیامی  ػلّیاثکًؿ و گميیاا هن هؼحمؿ اوث باا  جٍأو جفىیك هی قا يیم به ػلّیثٌأيی ال ٌلىو آو اوث و 

 ؾهین  ِؼىؾی و يمولی قا ال ؾوث هی ػلّیثیا جؼاهل  بىؾو هفهىم هرمل ،هؼلىل اهكی لبل ال ؼىؾ اوث

 اػمال ؼىؾ جىافك يظك ؾاقيؿ   بىؾو ايىاو يىبث به هىلىل ۀجبییى و جفىیك هحفاوت ال اؼحیاق، ؾقباق باوشىؾٍمًؿ ؾو ايؿی ز(

 ها تفاوت .3-2

جٙىقگكایی ؾاقویًای اواث کاه  گميیاا لایل به  جراهل هىحًؿ يعىی لایل به هك ؾو هحفرك ؾق بعد پیؿایً ايىاو به الف(

ٌؿه اواث و ایاى هًصك ٌؿو  جك پیچیؿه ایى جٙىق به ؾايؿ، الؼمیاء ٘بیؼی ؾاقویًی هی قٌؿ ػلیهًٍأ جٙىق قا ویك جاقیؽی 

هؼًا باٌاؿ کاه ایاى  جىايؿ بؿیى که هی گكؾیؿهجك و بكجك  هایی فكا هىشب ظهىق ویژگی ،پیچیؿه ظكکث هىشىؾات ال واؾه به

ایى ؾو يىع جراهال  هیاواها  ،ؾايؿ شىهكی هییک هؼًا جراهلی بىؾه اوث  هالِؿقا ویك جراهل قا ظكکث  ویك جٙىقی به

يركؾه  باقه چیمی بیااو اها گميیاا ؾق ایى ،ؾايؿ اول ایًره هالِؿقا هبؿأ ایى جراهل قا ؼؿاويؿ هی :جفاوت لیاؾی وشىؾ ؾاقؾ

گميیااا جّااؾفی اواث و باك اذاك  ۀاهاا ؾق يظكیا ،هًؿ اواث ؾوم ایًره ویك ظكکث ؾق هالِؿقا جراهلی و غایث Fاوث

 ؾهؿ  هی اویىو قغهىج

و يفاه يا٘ماه جماام  ٌاىؾ باؿو های هالک Dايىايی ؼىؾE یا DهىE ػًىاو يفه په ال ظؿوخ بهؾق جفرك ِؿقایی  ب(

هغام وااؼحه ٌاؿه و ايىااو ؾاقای D هفىكE ۀجىهمی اوث که جىوٗ پیماي ،DهىEاها ال يظك گميیاا  ،ث ايىاو اوثهىیّ 

 یرپاقچه يیىث D هًیEـات یا 

الهی بىؾو، ػاؿالث الهای و هىالىلیث  ۀاق ؾايىحه و بكای اؼحیاق او ؾالیلی چىو هظهك و ؼلیفو قا هؽحهالِؿقا ايىا ز(

هفىك هغام اواث،  ۀجىهمی واؼحه و پكؾاؼح ،آلاؾ ؾق وٙط هغم هًفكؾ ۀکًؿ، اها گميیاا هؼحمؿ اوث اقاؾ ايىاو قا ـکك هی

 گكؾؾ   ايحؽاب هی ٍحك بكایهای بی ؼؿ اشحماػی، جؼاهالت بیٍحك باػد ایصاؾ گمیًهاها ؾق بک 

اؼحیاق ايىاو ؾق ظرمث هحؼالیه با ؾو ػاهل الهی و ايىايی هاكجبٗ اواث کاه هاك ؾو ؾق ایصااؾ افؼاال و  ۀبعد ؾقباق ؾ(
 ػاهل ايىايی جىشه ؾاقؾ  به جّمیمات ايىاو ؾؼیل هىحًؿ، اها گميیاا ِكفا  
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 اایگمي رلیها ،یًٌاؼح ػلىم گفاق اویو بً هالِؿقا ه،یظرمث هحؼال گفاق اویبً ؿگاهیايىاو ال ؾ اقیاؼح یبكقو

اقؾ و اؼحیااق ايىااو قا ؾلیال باك هىالىلیث وی كایايه ؾواالگاقگ اؼحیاق و هىالىلیث ؾیاؿگاهی کااهال  ۀ هالِؿقا ؾقباق ه(

ػمیاؿه هىاحن کاه جؼایى قا  گىیؿ هى با کىاايی هن ك ؾايىحه و هیوًحی قا جىهن هفى   ۀاها گميیاا اؼحیاق ؾق فلىف ،ؾايؿ هی

 اها هؼحمؿيؿ ايىاو ؾق لبال اػمالً هىلىل اوث  ،پفیكيؿ هی

یا يبىؾو فؼل با هحماایم ؾايىاحى اقاؾه ال اؼحیااق، باك ایاى هٙلاب  بىؾو اقیهفهىم اؼحی باقۀؾققوؿ هالِؿقا  يظك هی به و(

 ،ٌاىؾ کًؿ، هًحهی هی ػلحی بیكوو ال يفه ايىاو که اقاؾه قا ؾق يفه ایصاؾ هی اقاؾه به ،اؼحیاقی کیؿ ؾاقؾ که ؾق فؼل غیكأج

های بیٍاحك باك اذاك  ق ؾاٌحى گمیًهیا اؼحیاو هكاؾ او ال آلاؾی  کًؿ هیکه گميیاا اِل وشىؾ اقاؾه قا ؾق هغم بكقوی  ظال آو

 جؼاهل با هعیٗ و اشحماع اوث 

اها ال يظك گميیاا اگاك یاک هغام  ،ٌىؾ ؼىؾ، ؼؿا و ؾیاكاو هٙكض هی ۀظىل ِؿقایی ؾق وه ۀؾق فلىفهىلىلیث ايىاو  ل(

ؿگی ايىااو اواث کاه ؿی ال ليؼبک  ،لیكا هىلىلیث Fاؼحیاق ايىاو باٌؿ ؾهًؿۀ يٍاوجىايؿ  جًهایی ؾق يظك گكفحه ٌىؾ، يمی به

 ٌىؾ  ؾق جؼاهل اشحماػی هعمك هی

فاػال ػلمای اواث کاه پاه ال ػلان  ،اول ۀهالِؿقا هؼحمؿ اوث اقاؾه باؿوو ػلان کاىق اواث و ايىااو ؾق هكجبا ض(

 ۀظاىلجىشهی ال افؼال ايىاو ؼااقز ال  کًؿ، اها گميیاا هؼحمؿ اوث که هیماو لابل بىؾو فؼل، ايصام آو قا اقاؾه هی کمال به

 ٌىيؿ  اؼحالل ؾق وكػث و ؾلث ػمل هی هىشبِىقت هٍیاق والغ ٌىيؿ  ؾهؿ و اگك ایى اهىق به هٍیاق قغ هی ۀبجصك

 تذلیل .4

 باٌؿ: های ـکك ٌؿه هی قوؿ ؾو جفاوت هبًایی ههن اوان جفاوجها و ٌباهث يظك هی به

F ال ،اواث ػملای و هفهاىهی لجعلی ٍحكبی هالِؿقا قوي اوث،جعمیك  قوي ؾق ايؿیٍمًؿ ؾو ایى جفاوت جكیى ههن  9
ٔاكوقی و کلای و ػملای وأاعی قا  هاای کًؿ و اوحؿالل هفاهین قا قوٌى هی ۀهكاؾ ؼىؾ ؾقباق ،هىالغ بیٍحكؾق قو  ایى
قوي ال جؼاقیف اقاؾه، اؼحیاق و اقجباٖ آيها قا قوٌى کًاؿ، اهاا ال آيصاا کاه گميیااا  کىٌؿ ػًىاو هرال وی هی به آوقؾ  هی

 ۀهكچًاؿ ؾق ظاىل و ، چًایى ؤاىظی ؾق هىٔاغ او وشاىؾ ياؿاقؾکًؿ اوحفاؾه هیًٌاؼحی  ّابػلىم اػ جصكبی ؼاَ
 ،ایى ؤىض و کلیث بكای هباظاد فلىافی ،ؼاَ ؼىؾ بكؼىقؾاق اوثو ث کافی قوي جصكبی ال ؤىض و کلیّ  ۀجصكب

ماؿ اواث اِال شؿیاؿ هؼحٌاًاؼحی  اػّاب ػلىمEگىیؿ:  هی ػلّیثکافی و هًاوب يیىث  بكای هرال گميیاا ؾق بعد 
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  های ػّابی ـهاى قا جىٔایط ؾهاؿ باه ٘اىق کاهال وااؼحاق جىايؿ جمكیبا   اوان اها والؼی اوث و هی اِلی بی ،ػلّیث

(Gazzaniga, 2014: 86) 
 باه لیااؾی ظاؿ جاا هغم و ـهى ۀقابٙ بعد ؾق گميیاا  اوث هبايی ؾق جفاوت ايؿیٍمًؿ، ؾو ؾیاك ههن هایجفاوت ال  6

هكاجبای اواث کاه  ای و ولىاله گكایی هبحًی باك يااكي الیاه   ؾیؿگاه يىؼاوحهاوث هؼحمؿ ؼحیوشىؾًٌا گكاییيىؼاوحه
هغام هًفاكؾ اؼحیااق اهاكی  ۀلیكا ال يظك وی ؾق الی Fؾهؿ گميیاا ایى ياكي قا به هىاقؾ ؾیاكی ال شمله اؼحیاق وكایث هی

 يیام هالِاؿقا ؾیاؿگاه يااقياؿگاو يظاك هبا چًاؿ هاك باٌاؿ  اشحماع ايىاو ؾاقای ايحؽاب هی ۀاها ؾق الی ،جىهمی اوث
لیكا او يفه قا شىهكی بكؼاوحه ال بؿو و هحعؿ  Fؾاقؾ اواوی جفاوت گميیاا ؾیؿگاه با اها ،اوث يمؾیک گكاییيىؼاوحه هب

ؾق وایك ظكکاث اٌاحؿاؾی شاىهكی جراهال یافحاه و  هكچًاؿ يفاه ،جىايًؿ بؿوو هن هىشىؾ ٌاىيؿ ؾايؿکه يمی با آو هی
که ایى شاىهك يىؼاواحه ؾاقای بكؼای لاىای  هايؿ  ٔمى ایى قوؾ و ؾق يهایث بؿوو بؿو بالی هی حك هیؾ بیٍصّك ومث ج به

 کًؿ  باٌؿ که جىوٗ آيها گمیًً هی ؼاَ چىو اقاؾه و اؼحیاق هی

یابی .5  اسص

و هٍاایی قا ، اٌاؼكی های پیٍیى ؼىؾ چىو هؼحملی های پاقاؾاین ؾیؿگاه هالِؿقا یا پاقاؾاین ِؿقایِی اؼحیاق، ياوالگاقی 
ايىااو و  ػلّیاثفاۀ اِالث و وظاؿت ٌؽّای وشاىؾ، يعاى هايًؿظل و ؾفغ کكؾه و با هبايی هماهًگ با پاقاؾاین ؼىؾ 

ای باؿیغ  هٙاكض کاكؾه و اٌاراالت واقؾ باك آو قا پاواػ  به جٍأو، بعد اؼحیاق قا به ٌیىه ػلّیثؼؿاويؿ، جفىیك و جبییى 
پكؾاليؿ، ؾیؿگاهی  فؼل ايىاو و ؼؿاويؿ هی ۀجبییى قابٙ ٘ىلی به ػلّیث٘كیك ا که ال گىیؿ  وی هكچًؿ ؾیؿگاه ظرما ق هی

هبًای جعلیل ظرما که ػلث و هؼلىل ؾو اهك هحبایى هىاحًؿ، وشاىؾ ايىااو و افؼاال او باه ػًاىاو  اها بك ،ؾايؿ هحىوٗ هی
ػًىاو  ايىااو و افؼاال او باه ،ػلّیاث های ؼؿاويؿ، اهىقی هحبایى با ؼؿاويؿ هىحًؿ، ظال آيره ؾق جعلیل ِؿقایِی  هؼلىل
 واوٙه  های ؼؿاويؿ، ٌأو  او هىحًؿ و فؼل ايىاو به ؼؿاويؿ اوحًاؾ ظمیمی ؾاقؾ يه با هؼلىل

هاای  ًٌاؼحی جالي کكؾه اوث که جبییًی هحفااوت ال جبییى بكای جبییى اؼحیاق ايىاو ؾق پاقاؾاین ػلىم اػّاب يیمگمیًاا 
ه ٌؿ قواؿ ال آيصاکاه بكؼای هفااهین و اِاىل  يظك هی ییى لبیاث اقایاه ؾهاؿ، اهاا باهه چىو جبفلىفی و فیمیىلىژیری ػٔك

هاياؿ  همچًایى هاك چًاؿ هؼحماؿ  وی باالی هی ۀٌؿ قوًٌی جبییى يركؾه اوث، ابهاهاجی ؾق پاقاؾاین اقایه ؼىؾ قا به ۀهىٔىػ
هغام و ظااالت ـهًای ياٌای ال  یاوهگىیؿ  یهاها ایًره ، آلاؾ ؾق وٙط هغم هًفكؾ ايىاو وشىؾ يؿاقؾ ۀاوث چیمی به يام اقاؾ
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آلاؾ و اؼحیااق باال  ۀؾق والغ قاه قا بكای پفیكي اقاؾ ،جك جؼاهل بكلكاق اوث يمولی و ِؼىؾی و به جؼبیك ؾلیك ۀؾو وىی ػلّیث ،آو
ت ظااال  کًًاؿ های هعاؿوؾ -اوث آوقؾه وشىؾ به قا آيها که-قا  هغمی های فؼالیث ـهًیظاالت ؼمحؿ اوث ه   ویکًؿ هی

ؼٙای کاه  ػلّیاثکًاؿ کاه باا  کیاؿ هیأهمچًایى وی ج گفاقؾ  هی جأذیكچه يعىی ػمل کًین  های ها که به بك جّمین ـهًی
ِاؼىؾی و يمولای قا ال ؾواث  ػلّیاثیاا جؼاهال  بىؾو هفهىم هرمل ،هك چیمی هؼلىل اهكی لبل ال ؼىؾ اوثبكاوان آو 

 ۀهىحًؿ که هحٕمى ایاى والؼیاث باٌاًؿ کاه ؾو الیا بل ًٌاؼثایى جؼاهالت فمٗ با لغات شؿیؿی لاEيهایث  قؾهین، ؾ هی
 D(Gazzaniga, 2013:7) جىايًؿ هعمك ٌىيؿ جًهایی يمی به یک يعىی با هن جؼاهل ؾاقيؿ که هیچ هحفاوت به

هاای  جفاوت بااوشىؾِ  ،اؼحیااق ايىااو ۀػكفايی هالِؿقا ؾقباق-ؾیؿگاه ػلمی گميیاا و ؾیؿگاه ػملی ۀهمایىبكاوان 
ؼاىؾ  ۀکًاؿ يظكیا ث آو اواث  او جاالي هیؾیؿگاه هالِؿقا ايىصام و کلیّ  ۀجكیى ٌاؼّ ههن ىاو گفثج يها هیبًیاؾی آ

 كهىحلمم شبك و يه اؼحیاق ِكف باٌؿ و ؾق ػایى ظاال با يعىی بیاو کًؿ که يه الهی قا به ۀاؼحیاق و يىبث آو با اقاؾ ۀؾقباق
لیاكا هبحًای باك وظاؿت  Fابحرااقی اواث یؾیاؿگاه ،یاؿگاه ویيظك بىایاقی، ؾ و به هًٙبك گكؾؾهای اوالهی يیم  آهىله

اواحؿالل ػملای بیااو کًاؿ   ال ٘كیاكيظام فلىفی ػماليای ؼاىیً  ؿ آو قا با جىشه بهکىٌ هیٌؽّی وشىؾ اوث که 
یاؿ آو يیام ؤبلراه ه ،کًؿ کاه ياه جًهاا هًاافی اؼحیااق يیىاث يعىی جبییى هی و اؼحیاق قا يیم به ػلّیث ۀهمچًیى وی قابٙ

همراى اواث  ،وی ؾیؿگاه ؼىؾ قا بك هباظاد ػملای هبحًای وااؼحهچىو  که وشىؾ ؾاقؾ ایى اوث کهای  ه  يرحاٌؿب هی
يمً  باههالِاؿقا  گىيه يیىث و که ایى ؾق ظالی ،اوثاػحًا  بیهىایل جصكبی  به ،جّىق ٌىؾ که یک ؾیؿگاه ػملی ِكف

پیٍكفث بىیاق لیااؾی ؾاٌاحه گفٌحه  يىبث بهاهكوله  اها ال آيصا که ؾايً ًٌاؼث آياجىهی ايىاو ،بؿو جىشه ؾاٌحه اوث
ویژه هغام  ؼاؿ شىامايی ايىااو باهبک   جىشاه باه ،ؾق بكؼی هىاقؾ هايًؿ بعد اؼحیاق ايىاوکه قوؿ  يظك هی به ، چًیىاوث

 اللم و ٔكوقی اوث  ،جكیى ػٕى ػًىاو ػالی به

کًؿ و هك شا با هباظد  بیاو هیمراقايً ه ؾیاكؼىؾ یا  ها هباظد ؼىؾ قا بك اوان آلهایً هػمؿ٘ىق  بهگميیاا 
 ،ؾهاؿ هحافیمیک اقشاع هی ، پاوػ قا بهاوث هًؿ که آیا هىحی هحؼیى یا آٌىب پكوًایى  ،هايًؿٌىؾ  ػملی هىاشه هی

ث و ٔكوقت فلىفی کافی بكؼاىقؾاق يیىاث، هرال آيصاا کاه هباظد او ال کلیّ  ،ػلّیثهك چًؿ ؾق هباظد هكبىٖ به
کًًؿه چاىيای ایصاؾ ظاالت ـهًی جىوٗ هغم باٌؿ اهاا ؾلیال ایاى ػاؿم  جىايؿ جبییى اییى يمیپ قوبه ػلّیثگىیؿ  هی

 کًؿ  کفایث قا بیاو يمی
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ی ػلّیحااقواٙىیی،  ػلّیاثکًؿ ال آيصا که  جىاو گفث آو اوث که گميیاا جّكیط هی ایى پژوهً هی يحیصۀػًىاو  آيچه به

هغم یا ـهى و اؼحیاق ايىاو يیىث و ال ایى شهث ؾیؿگاهی ٌابیه باه  ایلی چىولباو هًاوبی بكای جبییى هى ،ؼٙی اوث

هؼحمؿ اواث هاا باا  کًؿ و ِكفا   اقایه يمی ػلّیثبا ایى جفاوت که گميیاا شایامیًی بكای ایى يىع ال  گیكؾ، بكهیهالِؿقا 

هالِاؿقا هاك اهاا   ه ؾهینیحیاق اقاجىايین جبییًی بكای اؼ ؾووىیه هی ػلّیثجىشه به جؼاهل هغم و ظاالت ـهًی و پفیكي 

قا يمؿ کاكؾه و شاایامیًی کاه اقایاه  ػلّیثجبییى اقوٙىیی هٍایی  ،پفیكؾ االهكیى قا هی اهك بیى ۀچًؿ جفىیك ظرما ؾقباق

باكایى کًاؿ و  جبیایى هی ،به جٍأو و جصّلی اوث که اؼحیاق ايىاو قا بؿوو آيراه هىاحلمم شباك باٌاؿ ػلّیثکًؿ جفىیك  هی

هغم و ـهى و يیم اؼحیاق ايىاو هاىقؾ  ۀشؿیؿی بكای جبییى قابٙ ۀؾیؿگاه گميیاا که هؼحمؿ اوث فلىفىاو گفث ج هی اوان

   گكؾؾ  هعمك هی ،يیال اوث

هاای ؾیًای و  آهىله هحؼالیه با ؾاٌحى بًیاو هىحعرن و ؾلیك ػملی هًٙبك بك ویژه ظرمث اوالهی به فۀکلی فلى ٘ىق به

 ،ـهى هؼاِك هايًؿ يىؼاواحای يفاه ال باؿو ۀهای هٙكض ٌؿه ؾق فلىف ؾیؿگاه بكؼی ال ػكفايی و يیم پیٍااهی ؾق بیاو

ؾاقؾ کاه يیاال ًٌاوای  ویژه ؾق هباظاد ايىاو های ػلمی شؿیاؿ باه همىىیی بیٍحكی با اؾبیات فلىفی هؼاِك و یافحه به

 هرمال ۀؾو قابٙايٍااو ؾا قولآوقی کمک ٌایايی يماىؾه و قاهای اواث باكای ایى به های جٙبیمی به پژوهً پكؾاؼحى به

ًٌاوای يیام  ػّبۀ ؾیاك ؾق ظاىل وىی  ال پؿیؿ آیؿجك  ِىقت وأط اوالهی و ػلن به ۀفلىف هیاوجىايؿ  که هی ای گىيه

يظك  باه ،کًؿ اقوٙىیی جاکیؿ هی ۀفكهًگ واژگاو شؿیؿی غیك ال فلىف هك چًؿ گميیاا ؾق بكؼی آذاق هحمؿم ؼىؾ بك يیال به

ؾیاؿگاه او ؾق  قو ال ایاى ايؿF بكشای گفٌحهؼىؾ قا ؾق ایى هباظد  جأذیكااه و یاو شاهمچً ّیثػلقوؿ هفاهیمی چىو  هی

گافاقی  ػلىم اػّاب شؿیؿ هن بایؿ اقز)ؾق کًاق آو( ؾاقین و يیال اوحؿالل فلىفی هؿقو  بههؼحمؿ اوث اذك ؾیاكي که 

  باٌؿ هیجك  يمؾیک -هؼحمؿ اوث آو لف بههای هؽح که ؾق لهیًه- بىؾو هرمل ۀؾیؿگاه او ؾقباق و فهمیؿه ٌىيؿ، به
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