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همذهه
بعد ال اؼحیاق ايىاو ؾق بیٍحك ؾوقههای جفرك فلىفی الشمله ؾوقۀ باوحاو ،قوًٌاكی و هؼاِك هىقؾ جىشاه والاغ ٌاؿه
ک
2
1
اوث ؾق وؿههای اؼیك يیم ؾق ظىلههای هؽحلف فلىفۀ جعلیلی افاكاؾی هايًاؿ قاباكت کایى  ،جیماىجی اکاايك  ،هاكی
فكايرفىقت 3و ؾق فلىفۀ لاقهای فالوفهای چىو هایؿگك ،هابكهان 4به٘ىق هٍكوض ؾقباقۀ آو بعاد کكؾهاياؿ ؾق جفراك
اوالهی يیم اؼحیاق ايىاو ؾق ظىلههای هؽحلف کالم ،فلىفه ،ػكفاو ،اؼالق بعد ٌؿه اوث
ؾق قواوًٌاوی ،ؾيیل وگًك? اؾػای اؼحیاق قا ٔؼیف هیؾايؿ ( )Wegner, 2002,145که بكؼی ال فالوفه چىو
آلفكؾ هیلی) ) Mele, 2009,18و ِاؾی ياهیان ( )Nahmias,2002,535ایى اؾػا قا يمؿ و بكقوی کكؾهايؿ
هىللۀ اؼحیاق ؾق ظىلۀ فیمیىلىژی و ػّبًٌاوی اولیىباق جىوٗ بًصاهیى لیبث@ با قویركؾ آلهایٍااهی هىقؾ بكقوی
لكاق گكفث که ال وىی بكؼی فالوفه چىو هیلای( )Mele, 2009,18و هاىقفی و بكؼای ؾايٍامًؿاو ػلاىم اػّااب
هايًؿ گميیاا ) (Gazzaniga, 2011, 73يمؿ گكؾیؿ
هالِؿقا ؾق آذاق ؼىؾ به٘ىق هفّل ایى هىٔىع قا ال شًبۀ الهی و ايىايی هٙاكض کاكؾه اواث يىیىاًؿگاو ؾق ایاى
پژوهً ،شًبۀ ايىايی اؼحیاق ال ؾیؿگاه هالِؿقا و ؾیؿگاه ػّبًٌاؼحی گميیاا قا بكقوی هیکًًؿ و په ال بیااو وشاىه
اٌحكاک و افحكاق يظكیات آو ؾو ،بهاقلیابی و يماؾی آوها هیپكؾاليؿ ؾق يهایث ایى يحیصه به ؾوث هیآیاؿ کاه ظرماث
هحؼالیه ؾق بكؼی هىٔىػات هٙكض ؾق فلىفۀ هؼاِك هايًؿ يىؼاوحای يفه ،پیٍاام اوث و بالؼىايی ایى يظكیۀ باؿیغ
ِؿقایی ؾق اؾبیات فلىفی هؼاِك ٔكوقی اوث گميیاا يیم بك ایى ٔكوقت اـػاو ؾاقؾ که ها بهاوحؿالل فلىفی هؿقو
يیال ؾاقین و ؾق ػیى ظال ،ػلىم اػّابًٌاؼحی 7شؿیؿ يیم بایؿ اقز يهاؾه ٌؿه و فهمیؿه ٌىيؿ
 .1هبايی و اغىل فکشی دیذگاه هالغذسا
یری ال اِىل ههن ؾق پژوهًهای همایىهای بكقوی هبايی فركی ٘كفهای همایىه اوث Fلیكا بؿوو جىشه باههبايی ؾو
جفرك ،همایىه ظاِلی يؽىاهؿ ؾاٌث بًابكایى ؾق اؾاهه ابحؿا ههمحكیى هبايی فركی هالِؿقا قا واهیکاوین:
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ّ .1-1
ػلیت یا تطؤو

فالوفۀ پیٍیى ،ػلث و هؼلىل قا ؾو ّ
هاهیث هىحمل و هحفاوت جّىق هیکكؾيؿ که ال يظك ـات ،هحباایى هىاحًؿ و کراكت
جبایًی ؾاقيؿ Fلیكا ػلث با همۀ وشىؾ ،هحبایى با هؼلىل اوث بًابكایى ؾق قابٙۀ ّ
ػلیث ،ػلث اهك وىهی به يام وشىؾ قا باه
هؼلىل هیبؽٍؿ و بؿیىجكجیب هؼلىل به ػلث ،هكجبٗ اوث يه ػیى قبٗ به آو ،اها ؾق فلىافۀ هالِاؿقا وشاىؾ هؼلاىل،

ػیى قبٗ بهػلث اوث و هالک يیالهًؿی هؼلىل بهػلث ،وشىؾ هؼلىل اوث (ٌیكالی )659 :9 ،9989،ػلاث اِال
اوث و هؼلىل ال ٌلىو آو هیباٌؿ (هماو 909 :6 ،و  )56 ،9969ایى جبییى هالِؿقا باه وشاىؾ قاباٗ هؼلاىل اٌااقه
هیکًؿ که وی آو قا ال ابحراقات ؼىؾ هیؾايؿ (هماو )696 :6 ،هكاؾ وی ال وشىؾ قابٗ هؼلىل ،ػاؿم هغاایكت ػلاث و
والؼیث هؼلىل اوثٔ ،مى ایًره ػؿم هغایكت آيها بههؼًی ػیًیث آيها يیىث بلره ِاكفا باؿیى هؼًاواث کاه هؼلاىل
ؼىؾ والؼیث ػلاث اواثE :ظمیماث واظاؿی
بهشای ایًره والؼیحی هغایك با والؼیث ػلث ؾاٌحه باٌؿٌ ،أيی ال هماو ِ
وشىؾ ؾاقؾ که غیك آو چیمی شم ٌأو ،ظیریث٘ ،ىق ،لمؼه يىق یا وایه يىق و جصلی ـات او يیىحًؿ ( Dهماو)77 :9 ،
بًابكایى ال ٘كیك اذبات اِالث وشىؾ و اٌاحكاک هؼًاىی هفهاىم آو و پافیكي جٍاریک ؾق وشاىؾ هیجاىاو گفاث
ظمیمث و ـات ػلث و هؼلىل چیمی شم وشىؾ يیىث هؼلىل ػیى اذك ػلث اوث کاه ایاى اذاك ،همااو وشاىؾ هؼلاىل
اوث بهبیاو ؾیاك هؼلىل ػیى ایصاؾ و افأۀ ػلث و ػیى قبٗ و جؼلك به ػلث هیباٌؿ (ٌرك)989 :9989،
 .2-1يىخاستهگشایی غذسایی

ؾیؿگاه هالِؿقا ؾقباقۀ يفه و قابٙۀ آو با بؿو با ؾیؿگاه يىؼاوحهگكایی وشىؾٌاًاؼحی يمؾیرای ؾاقؾ ؾیاؿگاه الیاهای یاا
ولىاالههكاجبی 8بااهویژگیهاٌ ،ااكٖ اِاالی بعااد يىؼاوااحای اوااث بااهيظكػمىم يىؼاوااحهگكایاو ،شهاااو ،بىاایاق
ولىلههكاجبی اوث و ال الیههای يىؼاوحۀ لیاؾی جٍریل ٌؿه اوث ) (Beorlegui, 2009: 901ولىله هكاجبی باىؾو
شهاو به ایى هؼًاوث که هكگاه هك یک ال الیهها بههكجبۀؼاِی ال پیچیؿگی قویؿ ،الیۀ شؿیؿی ال آو ظهىق هیکًؿ
ال ؾیؿگاه هالِؿقا بؿو ،هكجبۀ يالل يفه اوث که ؾق اذك ظكکاث اٌاحؿاؾی وشاىؾی هكاجاب و يٍاتت هؽحلفای قا
پٍثوك هیگفاقؾ ،همچًیى لىا و هباؾی بؿيی ال ٌلىو يفه هىحًؿ که هك ؾوی ایى هٙالب بك ؾیاؿگاه ولىالههكاجبای
ؾقباقۀ يفه و بؿو ؾاللث ؾاقيؿ
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جأهل ؾق ویژگیهای اهك يىؼاوحه يٍاو هیؾهؿ ایى ویژگیها بك يفه ِؿقایی هًٙبك اوث ،بًابكایى هیجىاو گفاث:
وشىؾی جصكؾ ،يىبث بهویژگیهای ػًاِك بىیٗ جا هماز هحؼلك بههكجبۀ شىن آلی ٘بیؼای
والؼیث يفه ،هحؼلك بههكجبۀ
ِ
ّ
يىؼاوحه اوث ،اگك و جًها اگك ،ویىحمی (هماز هحؼاؾل ٌایىحۀ لبىل يفه) ،بؿیغ (ظااؾخ) ،ؾاقای جىاياایی ػلای باؿیغ
(هبؿأ افؼال) ،جملیلياپفیك(شىهك هىحمل ال بؿو) و ؾقػیىظال ظؿوذا وابىحه بهبؿو باٌؿ (شاههبمقگی و وؼیؿی ههاك،
 )69 :9997باجىشه بهِؿق ویژگیهای يفه بك ٌاؼّههای اهك يىؼاوحه هیجىاو گفث يفه اهكی يىؼاواحه اواث و
الآيصا که هالِؿقا هؼحمؿ اوث يفه ال آوشهث که بىیٗ اوث ،لابل جؼكیف و بكهاو يیىث ،هیجاىاو يىؼاواحهگكایی
وی قا يىؼاوحهگكایی وشىؾًٌاؼحی 9ؾايىث البحه هالِؿقا ایى واژه قا بهکاق يبكؾه اوث و آيچه ها الآو بهيىؼاواحهگكایی
اًاؼحی شااىهكی غیكؾکااقجی -کااه جصكؾاياااق و وظااؿتايااق اوااث-
ِاؿقایی جؼبیكکااكؾین ،يىؼاواحهگكایی وشىؾٌا ِ
جصكؾ ّ
هیباٌؿ ،ال بیى ایى ویژگیهاّ ،
اهمیث ؼاِی ؾاقؾ و ؾق ظرن فّل يظكات هالِؿقا ؾقباقۀ ظاالت ـهًی اوث
 .3-1هؼًاضًاسی اساده و اختیاس
 .1-3-1اساده

هالِؿقا هؼحمؿ اوث هك چًؿ ػلن ظٕىقی باهاقاؾهٌ ،اًاؼث شمییاات اقاؾه قا آوااو هیکًاؿ ،اهاا اقایاۀ جؼبیاكی کاه
يٍاوؾهًؿۀ ّ
هاهیث کلی و جّىق ظمیمی اقاؾه باٌؿ ،ؾٌىاق اوث وی جؼكیف و جبییى اقاؾه قا باك اِاىل وشىؾٌاًاؼحی
هبحًی يمىؾه و پیً ال جؼكیف آو چًؿ يرحه قا بیاو هیکًؿ:
الف) گاهی یک ّ
هاهیث ؾاقای ٌارلهای هؽحلفای ال کاىو و ظّاىل اواث و اهاىقی کاه ؾق هؼًاا و هفهاىم باا هان
هحفاوتايؿ ،بهیک وشىؾ ،هىشىؾ و بهیک جٍؽُ ،هحٍؽُ هیٌىيؿ هايًؿ هؼايی ـاجی بكای ّ
هاهیث ايىاوF
ب) اهىق هحفاوت ال شهث هؼًا و هفهىم که هىشىؾ بهوشىؾات هحبایى هىاحًؿ و ؾاقای جٕااؾ ؾق هاك يٍالهای ال يٍاتت
هیباًٌؿ ،گاهی با اػیاو هؼايی و هفهىمهای ؼىؾ ؾق ػالمی ؾیاك و يٍلهای شؿا ،بهیک وشاىؾ بىایٗ ،باؿوو جٕااؾ و
جماظن هىشىؾ هیٌىيؿF
ز) اٌحكاک هؼًىی وشىؾ و ػىاقْ وشىؾ هايًؿ ػلن و لؿقت ؾق ؼؿاويؿ و همرًات با وشىؾ جفاوت هیااو آيهاا ال يظاك
ـات و ِفاتF
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ؾ) وظؿت ظمیمث وشىؾF
ه) جٍریک وشىؾF
و) بًابك جٍریک وشىؾ ،ؾیاك ِفات کمالی يیم بهيعى جٍریک ؾق همۀ هىشىؾات وشىؾ ؾاقيؿ
وی بؼؿ ال بیاو ایى همؿهات هیگىیؿE :اقاؾه و کكاهث ؾق ظیىاو و ها ،کیفیحی يفىاايی ،هايًاؿ ؾیااك کیفیاات يفىاايی
اوث که ال اهىق وشؿايی هايًؿ لفت و ؾقؾ هیباٌؿ ٌ( Dیكالی )996 :6 ،و هماو٘ىقکه هفهىم وشىؾ ػاام ؾق هماهشا
بهیک هؼًا اوث ،ظرن اقاؾه و هعبث يیم همیىگىيه اوث ،وشىؾ ؾق هكچیمی هعبىب و لفیف اواث ،بًاابكایى هىشاىؾ
اللم ـات ؼاىؾ ،باالؼكْ،
کاهل ال جمام وشىؾ ،هعبىب ـات ؼىؾ هیباٌؿ و بكای ـات ؼىؾ ،بالفات و باكای ؼیاك ِ
ات ِ
هكیؿ اوث هىشىؾات يالُ يیم بهؼا٘ك ؾقبكگكفحى يىػی وشىؾ ،هعباىب ـات ؼاىؾ باىؾه و آيچاه ـاجاً قا بالافات،
کمال هیبؽٍؿ ،بالؼكْ اقاؾه هیکًؿ
بًابكایى آيچه بهيام اقاؾه ،هعبث ،ػٍك ،هیل و هايًؿ آو ياهیؿه هیٌىؾ همايًؿ وشىؾ ؾق همۀ وشاىؾات وااقی و
شاقی اوث ،اها اهراو ؾاقؾ ؾق بكؼی وشىؾات بهایى يام ؼىايؿه يٍىؾ ٘بك ایى هبًا اقاؾه و هعبث یک هؼًا هىاحًؿ
که ؾق باقیجؼالی ػیى ـات او و بهػیًه ػیى ؾاػی اوث ،اها ؾق غیك او وِفی لایؿ و غیك ال لؿقت و ؾاػای هیباٌاؿ
(هماو)970 :
 .2-3-1اختیاس
هالِؿقا جعمیك هؼًای اؼحیاق قا بهشىاحصىی آو ؾق کحاب اهال بّایكت اقشااع ؾاؾه (ٌایكالی ،)699 :7 ،9979،ؾق
بعد لؿقت ؼؿاويؿ هیگىیؿ:
اگش هبذأ تؤثیش دس چیضی ػلن و اساده فاػل باضذ ،خىاه ػلن و اساده وادذ باضًذ یا هتؼذد ،ػیى رات فاػل باضنًذ هايًنذ
خذاويذ یا صائذ بش رات او ،هايًذ هاسىی  ،فاػل هختاس هیباضذ و غذوس فؼل اص او بهاساده و ػلنن و سانایتهًنذی او
غىست هیگیشد .دس ػشف ػلمی و خاغی به ایى يىع فاػل غیشهختاس گفته يمیضىد و فؼل او ياضی اص جبش هذسنى
يمیضىد با ایًکه غذوس فؼل اص او بهاساده و ػلن بىده است( ».ضیشاصی)332 :6 ،1891 ،
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وی ؾق شای ؾیاكی هیگىیؿE :همكاهی فؼل با ٌؼىق و اقاؾۀ ياٌی ال ـات ػاالن ،باكای اقاؾی باىؾو آو کاافی اواث و
بهِكف جعمك آو اؼحیاق هعمك هیٌىؾ ٌ( Dیكالی)986 :9766 ،
ال ایى جؼكیف و بكؼی ػباقات ؾیاك او چًیى اوحًباٖ هیٌىؾ:
الف -هالک اؼحیاقی بىؾو فؼل ،هؿؼلیث ػلن و اقاؾه ؾق فا ّ
ػلیث و جأذیك هیباٌؿ ،هك فاػلی که ؾق فؼال ؼاىؾ ال ایاى
ؾو بیبهكه باٌؿ ،غیكهؽحاق يام هیگیكؾ
ب -ایى جؼكیف ال اؼحیاق ،هن بك واشبالىشىؾ و هن بك همرىالىشىؾ ِؿق هیکًؿ
ز -با جىشه به ایىکه ٘بك ؾیؿگاه هالِؿقا اقاؾه و اؼحیاق ،اهىقی وشىؾی هىحًؿ که ؾق همۀ هىشىؾات وااقی و شااقی
هیباًٌؿ و همچًیى با ؾقيظك گكفحى اٌحكاک هؼًىی وشىؾ که ؾق ِفات کمالی يیم ِؿق هیکًؿ ،هیجىاو گفاث یرای
ال يرات بؿیغ ؾیؿگاه ِؿقا آو اوث که هیجىاو اقاؾه قا که ػیى وشاىؾ اواث ،ال پااییىجكیى هكاجاب اقاؾه ؾق کاىؾک جاا
باالجكیى آو ،ظمیمث واظؿ هٍرک ؾايىث
ؾ -ال آيصاکه یری ال ٌاؼّههای يفه ،کلالمىی بىؾو آو اوث و يیم ال يظك ِاؿقا یرای ال هّااؾیك بىایٗالعمیماه
کلاالٌیاء ،يفه هیباٌؿ ،هیجىاو گفث اقاؾه ػیى ظمیمث يفه اوث ،ظال آيره لایل به اِالث ّ
هاهیث يمیجىاياؿ باا
هبايی ؼىؾ ایى هٙلب قا اذبات کًؿ Fلیكا اقاؾه قا کیف هیؾايؿ و به ظرن جكکیب ايٕماهی يمیجىايؿ آو قا ػایى ظمیماث
يفه للمؿاؾ کًؿ و ایى يیم یری ال وشىه بؿیغ ؾیؿگاه هالِؿقا ؾق بعد اقاؾه هیباٌؿ
 .3-3-1يسبت اساده و اختیاس

هك چًؿ بهؼا٘ك جاللم ؼاِی که هیاو ؾو واژۀ Eاقاؾه Dو Eاؼحیاق Dوشىؾ ؾاقؾ ،بكؼی جمایمی هیااو آوهاا لایال يٍاؿه و
ظحی گاهی آوها قا هحكاؾف بهکاق هیبكيؿ ،اها ؾق آقاء هالِؿقا ایىگىيه يیىث و جؼكیاف وی ال هىشاىؾ هؽحااق قوٌاى
هیکًؿ که اقاؾه ال هباؾی فؼل اؼحیاقی اوث و با اؼحیاق هحفاوت هیباٌؿ (ٌیكالی)988 :6 ،9989 ،
 .4-3-1هبادی فؼل اختیاسی

ؾق هك فؼل اؼحیاقی ايىاو ،اهىق ايفؼالی واوٙه هىحًؿ که ال يىع اؾقاکی ،ظكکث فراكیٌ ،اهىی-غٕابی و جعكیرای
هیباًٌؿ ايىاو ولحی لّؿ ایصاؾ فؼلی قا ؾاقؾ ،ياگمیك ال چًؿ همؿهه اوث:
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الف) همذهات ادساکی :ؾقبكؾايؿۀ جّىق و جّؿیك بهفایؿۀ فؼل اوث جّؿیك بهفایؿۀ فؼال همؿهاهای ال واًػ ظكکاث
فركی اوث Fلیكا جّؿیمی بهایى اوث که ؾق ایى فؼل ؼاَ ،يىػی هًفؼث و ؼیك ظمیمی یا گمايی وشىؾ ؾاقؾ
ِ
) ضىق :ظاِل ػلن جّىقی و ظرن جّؿیمی اوث و همؿهۀ ايفؼالی فؼل اؼحیاقی هیباٌؿ (هٙهاكی،9980 ،
)666 :6

ّ
ج) اسادهٌ :ؿت ٌىق يفىايی باػد ظكکث لىۀ اقاؾی ٌؿه و اشماع ،ظاِل هیٌاىؾ ایاى اقاؾه ؾق ايىااو ال ػمال

ػملی ياٌی هیٌىؾ (هماو )957 :يىبث اقاؾه بههكاؾ هايًؿ يىبث ػلن بههؼلىم اوث ،بًابكایى جىاوی يىبث آو ؾو
به ٔؿ و هًافی هن هعال اوث ،بلره با اقاؾه یری ال ؾو ٘كف وشىب یافحه و ؾیاكی همحًغ هیگكؾؾ (همااو)969 :
اقاؾه بهـات ؼىؾ ال يفه وكچٍامه هی گیاكؾ Fلیاكا اگاك ال اقاؾۀ ؾیااكی ياٌای ٌاىؾ ،هىاحلمم جىلىال هیگاكؾؾ
(ٌیكالی)667 :9966 ،
د) ّلىۀ هذشکهٌ :ىق و اقاؾهّ ،لىۀ هعكک ػٕالت و هاهیچهها قا جعكیک کكؾه و باػد ظكکث آيها هیٌىؾ و باا ظكکاث
آيها ،هكاؾ ،هعمك هیگكؾؾ (ٌیكالی957 :6 ،9989 ،و )659 :6
ال آيصا که هالِؿقا ػلن و اقاؾه قا ال وًػ وشىؾ هیؾايؿ ،اهىق چهاقگاياۀ ػلان ،اقاؾه ،هیال و ٌاىق ،ؾق والاغ یاک
هًاوب هك ػالن ظاهك هیٌىؾ ،بًاابكایى هعباث ولحای ؾق ػاالن ػمال پؿیاؿ
هؼًاوث که ؾق ػىالن چهاقگايه بهِىقت
ِ
هیآیؿ ،ػیى لٕیه و ظرن و ؾق ػالن يفه ،ػیى ٌىق و ؾق ػالن ٘بیؼث ،ػیى هیل اوث

البحه بهيظك هیقوؿ ایًصا ٌىلی که ؾق ػالن يفه ،هعمك هیٌىؾ ،هماو اقاؾه یا اشماع اوث Fلیكا وی جفااوت اقاؾه
ّ
و ٌىق قا ؾق ٌؿت و ٔؼف هیؾايؿ و هؼحمؿ اوث ػمم ،کمال ٌىق اوث (ٌیكالی)697 :9957 ،
هالِؿقا ؾق اذك يهایی ؼىؾ اقاؾه قا بهگىيهای جؼكیف هیکًؿ که ؾق بكؾاقيؿه ایى همؿهات هیباٌؿ:
اساده دس ها ػباست است اص کیفیتی يفسايی که دس پی تػىس اهش هشغىبی ایجاد هنیضنىد و تػنذیك بنهيفنغ نو تػنىسی
است که خىاه اص سوی ػلن باضذ یا جهل یا گماو و تخیل ،تػذیك ساجخ است و هش چًذ همکى اسنت اینى تػنذیك
پس اص تشدیذ و بهکاسگیشی ايذیطه داغل ضىد ،اها ولتی بههشص سجذناو سسنیذ ،لػنذی کنه همناو اساده اسنت والنغ
هیضىد و ولتی اساده داغل گشدد -خىاه همشاه ضىق دیىايی باضذ یا يباضذ -ياگضیش فؼل غادس هیضىد و غنىست نو
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دس وجىد ظاهش هیگشدد( .ضیشاصی)۲۲۱ :۶ ،۶۶۱۱ ،

وی ؾق ایًصا وشىؾ ٌىق قا بكای جعمك اقاؾه ٔكوقی يمیؾايؿ و همچًیى ٌىق قا با ِفث ظیىايی جىِیف هیکًاؿ
که هحؼلك بهػالن ٘بیؼث اوث يه يفه ،بًابكایى هیجىاو گفث هكاؾ ال ٌىق ؾق ػالن يفه ،هماو اقاؾه اوث
افؼال ايىاو بهؾو لىن جمىین هیٌىيؿ:
الف) افؼال باطًی :يفه ايىاو ؾق هبؿأ فٙكت ال همه ػلىم ِىقی و ايحماٌی ؼاالی اواث باهکااقگیكی آالت باهػلن
يىبث بهآيها وابىحه اوث و ؾق ِىقت جركاق ،بهؾوق و جىلىل هعال هیايصاهؿ Fلیكا يفه ،ظاؾخ اوث و اولایى ػلان
آو ػلن بهـات و وپه ػلن بهلىا و آالت بؿو هیباٌؿ که ال ػلىم ظٕىقی اٌكالی هىحًؿ بؼاؿ ال ایاى ؾو ،ػلان باكای
ـات يفه ،اوحؼمال آالت بؿوو هىبىلیث بهجّىق فؼل و جّؿیك بهفایؿۀ آو ال ـاجً هًبؼد هیٌىؾ هاك چًاؿ يفاه
ػالن بهاوحؼمال آالت و اقاؾهکًًؿۀ آو هیباٌؿ ،ولی ایاى اواحؼمال ،فؼال اؼحیااقی باههؼًای ظاِال ال لّاؿ و اقاؾه
ِ
يیىث Fلیكا يفه بهـات ؼىؾ هىشب بهکاقگیكی آالت اوث يه با لّؿ لایؿ باك ـات و لااین باهآو و ياه ال قوی ٘بیؼاث
ػالن و ػاٌك بهـات و فؼل ؼىؾ هیباٌاؿ ،يفاه قا يااگمیك
بؿوو ٌؼىق ،بلره ال آوشهث که ـاجً ؾق لعظۀ وشىؾيِ ،
بهاوحؼمال آالجی هیکًؿ که شم با بهکاقگیكی آيها هیچ لؿقجی يؿاقؾ (ٌیكالی)966 :6 ،9989 F998 :9956،
) افؼال خاسجی :افؼال اقاؾی ايىاو که هىبىق بهػلن و جّؿیك بهفایؿه فؼل بىؾه و ال قوی ايؿیٍاه ِااؾق ٌاؿهاياؿ
(ٌیكالی )969 :6 ،9989،و اقاؾه یا هٍیث ؾقآيها اهكی لایؿ بك ـات اوث (همى )97 :9978 ،و هباؾی چهاقگايۀ فاىق
ؾقباقۀ آيها بهکاق هیقوؾ
 .5-3-1يسبت اختیاس ايساو بهخذاويذ

هؼًای ِؿوق افؼال ال بًؿگاو با لؿقت و اؼحیاق آيها ،ایى اوث که اوباب و ٌكایٙی که وشاىؾ آو افؼاال باهایًها وابىاحه
اوث هايًؿ ػلن ،لؿقت و اقاؾه ،هعمك اوث اها آیا وشىؾ ػلن ،لؿقت و اقاؾه بهلؿقت و اقاؾۀ بًؿه اوث ،بهگىياهای کاه
بهاقاؾۀ ؼؿاويؿ هًحهی يٍىؾ؟
پاوػ فالوفه پیً ال هالِؿقا يظیك ابىویًا و ؼىاشه يّیكالؿیى ٘ىوی بهایى پكوً آو اوثکه لاؿقت ؼؿاوياؿ
ویك جكجیبای ،اٌایاء ؾق
ؾقيهایث کمال لكاق ؾاقؾ و وشىؾ قا بكجكجیب و يظام و
ِ
بكظىب لابلیث آيها افأه هیکًؿ و ؾق ایى ِ
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لبىل وشىؾ هحفاوت هىحًؿ :الف) بكؼی ال اٌیاء وشىؾ قا بیواوٙه و بؿوو وبب ال ظكجؼالی ؾقیافاث هیکًًاؿ هايًاؿ
ػمل اول Fب) بكؼی ؾیاك ،بؼؿ ال وشىؾ اهك ؾیاكی و باواوٙه ،وشىؾ قا ؾقیافاث هیکًًاؿ هايًاؿ ػمال ؾوم جاا ؾهان و
فیٕااو وشاىؾ باه هؼًاای
بىؾو
ِ
يفىن ؾق ایى ظالث ؼؿاويؿ هىبباالوبابی اوث که ؼىؾ وبب يؿاقؾ و ایى باواوٙه ِ
يمّاو ؾق او يیىث Fلیكا ایى واوٙه يیم ال او ِاؾق ٌؿه اوث و به ٔؼف لابل بالهیگكؾؾ (همااو) ؾق والاغ بكاواان
ایى جفىیك ،واشب ال ٘كیك ػمل اول با ؾیاك هىشىؾات ،اقجباٖ ؾاقؾ و بؿیى جكجیب اقاؾۀ ايىاو ؾق ٘ىل اقاؾۀ الهی ياه ؾق
ػكْ آو ؼىاهؿ بىؾ ،بًابكایى ؼؿاويؿ ،فاػل بؼیؿ افؼال ايىاو اوث و ايىاو ،فاػل لكیب آو و کاقها ،هن باه ؼؿاوياؿ و
هن به ايىاو ايحىاب ؾاقؾ
ػالهه ٘با٘بایی هیگىیؿ ایى ؾیؿگاه ال ٘كیك ویك ال کركت به وظؿت به جبییى اؼحیااق ايىااو هیپاكؾالؾ بكاواان
ایى يظكیه ،فؼل به فاػل لكیب ؼىؾ اوحًاؾ ؾاٌحه و به واوٙۀ آو و ال ٘كیك آو به فاػل فاػال ؼاىؾ هًحىاب اواث ایاى
ِ
ايحىاب٘ ،ىلی اوث Fال ایىقو يىبث فؼل به یری ال فاػلها هىشب ابٙال يىبث آو بهؾیاكی يمیٌىؾ همچًیى ایاى
يظكیه ،هىحلمم شبك با٘ل يیم يیىث Fلیكا ػلث اولیِ ،ؿوق فؼل اؼحیاقی قا ال قوی اؼحیاق فاػال هؽحااق هیؼىاهاؿ و
فؼل ِاؾقٌؿه اؼحیاقی اوث و ایىگىيه يیىث که فؼل قا فیيفىه و بؿوو واوٙه اقاؾه کًؿ کاه باػاد بٙاالو اؼحیااق و
اقاؾه فاػل گكؾؾ (هماو ،976:ظاٌیۀ ٘با٘بایی)
ؾقایى ؾیؿگاه فؼل ايىاو ،هن بهؼىؾي و هن بهؼؿاويؿ هًىىب اواث ،اهاا ؾق هكجباه و هاى٘ى ايىااو فماٗ باه ايىااو
هًىىب اوث و يه ؼؿاويؿ و ولىله ػلل بایؿ بهيعى هحكجب ٘ی ٌىؾ جا بهػلةالؼلل ولىله یؼًی ؼؿاوياؿ ،ؼاجماه یاباؿ
که ؾق ایىِىقت ،ؼؿاويؿ ػلث بؼیؿ و باواوٙه ؼىاهؿ بىؾ هالِؿقا ایى ؾیؿگاه قا ال ؾیؿگاه هؼحمله و اٌاػكه ؾلیاكجك و
ؾقوثجك هیؾايؿ Fلیكا هؼحمؿ اوث جىالی فاوؿ ؾیؿگاه آياو ،یؼًی جفىیٓ و شبك قا ياؿاقؾ ،بلراه هحىواٗ هیااو شباك و
اؼحیاق اوث و بهحكیى اهىق ،ظؿ ووٗ آو هیباٌؿ (هماو)976 :
اها جبییى بؿیغ هالِؿقا ال يظكیۀ Eاهك بیى االهكیى Dآو اوث که ال يظك وی فؼل ايىاو يه شبكی و ياه اؼحیااقی ،ياه
جكکیبی ال شبك و اؼحیاق و يه ؼالی ال شبك و اؼحیاق اوث ،بلره ايىاو ال هماو ظید که هصبىق اوث ،هؽحااق هیباٌاؿ و
ال هماو وشهی که هؽحاق اوث ،هصبىق هیباٌؿ ؾق والغ اؼحیاق ايىاو بهػیًه أٙكاق اووث (هماو)975 :
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جبییى ایى ؾیؿگاه باك اِاىل وشىؾٌاًاؼحی هايًاؿ اِاالث ،جٍاریک و وظاؿت وشاىؾ ،جفىایك ّ
ػلیاث بهجٍاأو و
وشاىؾ جباایى ؾق ـات و ِافات و افؼاال ،و جكجاب ؾق ؾوقی و
Eبىیٗالعمیمه کلاالٌیاء Dهبحًی اواث :هىشاىؾات باا
ِ
يمؾیری بهـات اظؿیث ،همای یک ظمیمث الهای هىاحًؿ کاه شااهغ جماام ٘بماات و ظماایك آو هیباٌاًؿ ،بًاابكایى
همايٙىق که هك ٌأيی ؾق وشىؾٌ ،أو ؼؿاويؿ هیباٌؿ ،هك فؼلی يیم فؼل اووث باهػًىاو هراال همااو٘ىق کاه وشاىؾ
Eلیؿ Dبهػیًه اهكی هحعمك ؾق والغ اوث و به٘ىق ظمیمی بهEلیؿ Dهًىىب اوث و با ایىهمه ٌأيی ال ٌلىو ظكجؼاالی
يیم هیباٌؿ ،بههمیى يعى ،ػلن ،اقاؾه ،ورىو و هكآوچه ال او ِاؾق هیٌاىؾ باه ٘اىق ظمیمای و اػلای بهؼؿاوياؿ يیام
ايحىاب پیؿا هیکًؿ بًابكایى ايىاو ،فاػل آيچه ال او ِاؾق هیٌىؾ ،اوث و با ایىهمه فؼل او یری ال افؼاال ظكجؼاالی
هیباٌؿ (هماو)980:
بهحكیى هرال ؾقباقۀ يىبث ظمیمی فؼل بهايىاو و ؼؿاويؿ ،هرال يفه اوث که اِل فؼل بهيفه هًىىب اوث ،اهاا
آو فؼل بهؼىؾ لىا يیم به٘ىق ظمیمی يىبث ؾاؾه هیٌىؾ (ٌیكالی)76 :9960F975 :6 F675 :9975 ،
ههمحكیى ؾلیل بك اؼحیاق :ؾق يظام ظرمث هحؼالیه ،ايىاو ،هظهك و ؼلیفۀ ؼؿاويؿ اواث ،پاه هیجاىاو قلیماۀ آيچاه ال
ِفات کمالی ؾق ظاهك یؼًی ؼؿاويؿ وشىؾ ؾاقؾ ،ؾق هظهك ،یؼًی ايىاو یافث یری ال ِافات ؼؿاوياؿ اقاؾه و هؽحااق
بىؾو اوث که آو قا ؾق ؼلیفۀ ؼىؾ يیم بهوؾیؼه يهاؾه اوث Fچًايره هالِؿقا هیگىیؿE :اقاؾۀ يفاه هايًاؿ وشاىؾي ،ال
ـاجً ياٌی يمیٌىؾ بلره ال اقاؾۀ ؼؿاويؿ که ػیى ـاجً اوث ،يٍاأت هیگیاكؾ و ؼؿاوياؿ ؾق يفاه ،اقاؾه و هٍایث،
ؼلك هیکًؿ ( Dقواله ؼلك االػمال)99 ،
اها ؾق ػیىظال ايىاو ؾق افؼال ؼىؾ هٕٙك اوث Fلیكا افؼال و ظكکاجً جىؽیكی اواث ،یؼًای شام باا اهاؿاف و
وببهای ؼاقشی هعمك يمیٌىؾ و فؼل اؼحیاقی ِكفا ؾق واشب هعمك هیگكؾؾ
ّ -2
هاهیت اختیاس اص يظش گضيیگا
 .1-2هبايی

گميیاا هؼحمؿ اوث که قوي کًً هغم و فهن ها ؾقباقۀ چاىيای کاقکكؾ آو هن بك ّ
ػلیث يمولی 10و آگاهی و هن باك اؼحیااق
و قفحاق ها جأذیك ؾاقؾ همچًیى ؾق فهن اقجباٖ هغم و ـهى ،يؽىحیى گام ،فهن واؼحاق هغم اوث بًابكایى ابحؿا وااؼحاق هغام قا
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بهاشمال بیاو هیکًین ،وپه بهبعد اؼحیاق ايىاو و چاىيای ػملركؾ هغم ؾق فؼل اؼحیاقی هیپكؾالین
 .1-1-2ساختاس هغض
هغم ايىاو واؼحاقی پیچیؿه ،هحؼیى و غیكجّاؾفی ،ؾاقای پكؾاليگكی ؼىؾکاق و هصمىػهای ال ههاقتهاای ؼااَ و
يیم ؾاقای هعؿوؾیث و همچًیى جىايایی جؼمین اوث که همه ال ٘كیك ايحؽاب ٘بیؼی جراهل یافحهايؿ ؾق کًًگكی هغام
12

11

سازیشده و هىٔغگمیًیٌؿه وشىؾ ؾاقؾ و هغم ،ویىحمی هىالی و جمىینٌؿه اوث کاه هاك یاک
فكایًؿهای پیمايه 
يمٙههای جّمینگیكی فكاواو و هكاکمی بكای یرپاقچهواالی ؾاقؾ کاه هكگام هاؿیكیث افرااق و اهیاال و باؿوهای هاا قا
هحىلف يمیکًؿ )(Gazzaniga, 2013:8
 .2-1-2رهى

گميیاا هؼحمؿ اوث ـهى ايىاو پؿیؿاقی پیچیؿه اوث که ؾق چهاقچىب فیمیری هغم واؼحه ٌاؿه و ّ
هاهیاث قابٙاۀ
هغم و ـهى ،ؾوق ال فهن اوث ) (Bassett, 2011: 1ؾق بؽً ػملركؾ الیهای و پىیایی هغم /ـهى جىٔیط بیٍحكی
ؾق ایىباقه اقایه هیٌىؾ

 .3-1-2هسئلۀ رهى /بذو

چًیى پًؿاٌحه هیٌىؾ که يىؼاوحای آگاهی و یا ؾیاك هىاقؾ ؾق هغم ايىاو هٍؽُکًًؿۀ جؼاهال ووایغ هغام و ـهاى
هیباٌؿ ( (Basset, Gazzaniga, 2011: 9گميیاا ؾق جؼكیف يىؼاوحای هیگىیؿ:
ساصهاو چًذهمیاسی يطايهای اص سیستنهای پیچیذه است و هبايی ساختاسی سا بشای پذینذۀ هطنخع دیگنشی فنشاهن
هیکًذ .ایى هفهىم يىخاستگی است که دس نو سفتاس ،کًص و دیگش ویژگیهای سیستن (يظینش ن گناهی ینا ویژگیهنای
13

رهًی ن گاهی هايًذ کیفیات ) دس هش سطخ خاظ یا دس همۀ سطىح ،بیطتش اص هجمنىع اجنضاس سیسنتن هیباضنذ .دس
والغ ویژگیهای چًیى سیستمی هیتىايذ هتؤثش اص الگىهای پیچیذه صیشسیستنهای بًیادی بشوص یابذ(Ibid) .

 .4-1-2هفسش تجشبه

14

والها پیً گميیاا ظكفیث ویژهای قا که پیمايۀ?; هصمایای ؾق يینکاكۀ چا اواث ،کٍاف کاكؾ و آو قا هفىاك ياهیاؿ
) (Gazzaniga, 2013: 5آلهایًهای او يٍاو ؾاؾ که هًااهی که اقجباٖ یک ویىاحن پكؾاليگاك ال ؾیااك ویىاحنها
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لٙغ هیٌىؾ ،ؼاقز ال ظىلۀ آگاهی و ا٘العقوايی ؾیاك ویىحنها به پكؾاليگكی ؼىؾ اؾاهه هیؾهاؿ و هغام قاواث و
هغم چ لاؾقيؿ بهجًهایی بهکًًگكی بپكؾاليؿ ،ؾق ظالیکه هك یک کنجكیى ا٘الػی ؾقباقۀ آيچه ؾیاكی ؾق ظال ايصاام
آو بىؾ ،يؿاٌاحًؿ ،ظحای بیمااقاو ؾوپااقههاػ ،باهشای اظىاان پیمايهوالیٌاؿه و چًؿگاياه ،اظىاان واالگاقیای
یرپاقچهٌؿه ،کلی و هؿفهًؿ ؾاقيؿ اها اظىان واظؿبىؾو و هىالىلبىؾو چاىياه ال وااؼحاق ػّابی ٌابیه وااؼحاق
ػّبی ها ایصاؾ هیٌىؾ؟ )(Gazzaniga, 2013: 6

والها پژوهً يٍاو ؾاؾه اوث که هك چًؿ قفحاقهای ها هعّىل هغمی پیمايهوالیٌؿه و ؼىؾهؽحاق هیباًٌؿ کاه
ؾق چًؿیى وٙط کًٍی هحفاوت کاق هیکًؿ ،اها ؾقباقۀ چكایی چیمهایی که ايصاام هایؾهین ،هاك یاک ال هاا ویىاحمی
ؾاوحاووكا ؾاقین جمایالت ،واکًًهای هیصايی وكیغ و قفحاق آهىؼحه ٌؿه لبلی همه باكای هفىاك ؾق ظران ؾاؾههاایی
هىحًؿ بكای آيچه هىقؾ هٍاهؿه لكاق هیگیكؾ
هفىك ػلث قا پیؿا کكؾه و ؾاوحاو ها و اظىان ها ؾقباقۀ ؼىؾ قا هیواالؾ باهػًىاو هراال او هیپكواؿ :چاه کىای
هىلىل اوث؟ و پاوػ ایى اوثE :به يظك هیقوؿ که هى هىحن Dالبحه ایى یک جاىهن اواث ،اهاا يٍااو هیؾهاؿ هغام
چٙىق کاق هیکًؿ )(Gazzaniga, 2014: 69

يحیصه هیگیكین که بكای هك ظاؾذه ،پكؾاليهای ػّبی هىلىل شىحصىی الاىهایی هىحًؿ که ؾق يینکكۀ چ لكاق
ؾاقيؿ ایى يینکكۀ چ اوث که جمایل ؾاقؾ ؾق بیيظمی يظن قا پیؿا کًؿ و جاالي هیکًاؿ هاك چیام قا باا یاک ؾاواحايی
هًٙبك کًؿ و آوقا ؾقوو یک هعحىا لكاق ؾهؿ )(Gazzaniga, 2011: 51

جىٔیعات پیىوحۀ آو ؾق ؼّىَ شهاو ،هحأذك ال بهکاق بكؾو ؾقووؾاؾهایی اوث که ال واٙىض ٌاًاؼحی شااقی و
يٍايههای هعیٗ ا٘كاف ها ظاِل هیٌىؾ (Ibid: 53) .هفىك افموو باك جفىایك ؾالیال قفحاقهاا و آيچاه هاا اظىاان
هیکًین ،آيچه قا يیم ؾقوو هغم ؾق شكیاو اوث ،جفىیك هیکًاؿ کیفیث ایاى جفىایك باها٘الػاجی کاه ؾق ؾواحكن ؾاقؾ،
وابىحه اوث ال يظك وی جبؿیل جصكبۀ هٍیاق بهؾاوحايی واظؿ و هًىصن ،وظیفۀ هفىك اواث کاه جىلیؿکًًاؿۀ ؾاواحاو ال
ولایؼی که ال لبل قغ ؾاؾه اوث ،هیباٌؿ(Wilson, 2013: 106) .

هًٍأ ػمایؿ ايىاو ،جالي هفىك بكای ایصاؾ فكٔیهها اوث که بهيىبۀ ؼىؾ هغم قا هعؿوؾ هیکًؿ و ػمایؿ قا ِاكفا ال
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آيچه واقؾ هٍیاقی ٌؿه ،هیوالؾ و ال آيصا که هٍیاقی ،فكایًؿی کًؿ اوث ،آيچه واقؾ آو ٌؿه ؾق ظاال ظأاك هعماك
گٍحه اوث ) (Gazzaniga, 2011: 60ال يظك او هیچ اقاؾۀ آلاؾی وشىؾ يؿاقؾ Fلیكا Eؼىیٍحًی که ها جّىق هایکًین
که شایااه اقاؾۀ آلاؾ اوث ،ؼیالپكؾالیای اوث که هفىك آو قا ایصاؾ کكؾه ،اها ؾق ػیى ظاال ؾاواحاوهای هفىاك اقلي
ظیاجی ؾاقيؿ Fلیكا آيها هؤذكيؿ و اگك ایى اوحؼؿاؾ اقذی ها بكای ایى ؾاوحاوها بیظاِل بىؾ ،ها ایًصا يبىؾین (Wilson, D
)2013: 107

افموو بك ایى ،ؾاوحاوها باق ؾیاك فٕایی بكای هفاهین هؼحبك و يىؼاوحهای چىو آلاؾی و هىلىلیث ٌؽّی ؾق اهاىق
ايىاو ایصاؾ هیکًًؿ )(Ibid

.2-2ػملکشد الیهای و پىیایی هغض /رهى
ال ههنجكیى ٌاؼّههای هٙكض ٌؿه ؾقباقۀ هغم ،پیچیؿهبىؾو آو اوث که ال يظك وی همیى ٌاؼّه ؾق هباظد هكباىٖ
بهاقاؾۀ آلاؾ ،شبكگكایی ،ػلىم اػّاب و ظمىق جأذیكگفاق اوث ) (Gazzaniga, 2011: 43هغام باهقوي الیاهای ٘ای
ؾوقۀ جراهل قٌؿ کكؾه اواث ) (Gazzaniga, 2018: 79و ؾق وكاواك آو ویىاحنهای جىلیغٌاؿهای وشاىؾ ؾاقؾ کاه
هنلهاو و بههىالات هن ؾقظال فؼالیث هىحًؿ.

قفحاقهای ها ظاِل فؼالیث هغمی بىیاق پیمايهوالیٌؿه و ؼىؾکاق ؾق الیاههای هؽحلاف و هحؼاؿؾ کااقکكؾی هاا
هىحًؿ ) (Gazzaniga, 2013: 5بهػباقت ؾیاك ها  Eالیۀ کًًگك هغم قا بكای ایصاؾ افؼال یا قفحاق باهکااق هیباكین D
) (Gazzaniga, 2018: 77ؾق والغ هغم بهػًىاو ویىحن الیهای ؾاقای الیههای هحرركی لعاا ٚهیٌاىؾ کاه هاك الیاه
بهِىقت هىحمل ػمل هیکًؿ Fلیكا هك الیه پكوجرل@; ؼاَ ؼىؾ قا ؾاقؾ.

ظاالت ـهًی که ال کًًهای ػّبی ها بهوشىؾ هیآیًؿ ،فؼالیثهای هغمی که آيها قا بهوشىؾ آوقؾه اوث ،هعؿوؾ
هیکًًؿ ظاالت ـهًی الیهای قا يٍاو هیؾهًؿ که ظاِل فؼالیثهای هغمی اوث و ؾقهمابل بك جّامینهاای هاا کاه
بهچه يعىی ػمل کًین ،جأذیك هیگفاقؾ ال يظك گميیاا ؾق يهایث ایى جؼاهالت فماٗ باا لغاات شؿیاؿی لابال ٌاًاؼث
هىحًؿ که هحٕمى ایى والؼیث باًٌؿ که ؾو الیۀ هحفاوت بهيعىی با هن جؼاهل ؾاقيؿ که هیچ یک باهجًهاایی يمایجىايًاؿ
هعمك ٌىيؿ )(Gazzaniga, 2013: 7
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گميیاا جّكیط هیکًؿ که ایى جفىیك که ؾق آو ّ
ػلیث ؾووىیه هىقؾ بعد لكاق گكفحه اوث با ػالین هٍاؿاقؾهًؿهای
هىاشه اوث Fلیكا بهکاق بكؾو لباو ّ
ػلیث آو قا ؾق هن هیقیمؾ Fال ایىقو بایؿ با لبايی شؿیؿ و هًاوب آو قا هٙكض کًاین
گميیاا همكاه با ؾایل ;Aهؼحمؿ اوث فهن ایى قابٙه و پیؿا کكؾو لباو هًاوب باكای جىِایف آو واؽثجاكیى و هًعّاك
بهفكؾجكیى هىللۀ ػلن اوث ( (Gazzaniga, 2013: 8

بهيظك وی کاقکكؾو ال ایى هًظك هىشب وأطٌؿو چیمی اوث که با هفاهیمی هايًؿ يىؼاواحای باهؾقواحی هؼًاا
هیٌىؾ و بهفهن بهحك ؾیؿگاهها ؾقباقۀ جؼاهل والؼی الیهها يیم کمک هیکًؿ )(Gazzaniga, 2011: 76

 .3-2هسئىلیت ايساو و نصادی
ايىاو هیؼىاهؿ بكای ايصام جّمیمات ؼىؾ آلاؾ باٌؿ ،اها وؤال گميیاا ایى اوث که ايىااو هیؼىاهاؿ ال چاه چیامی
آلاؾ باٌؿ؟ ال ٘بیؼث و وكٌث ؼىؾّ ،
ػلیاث یاا جصااقب لياؿگی؟ وی هؼحماؿ اواث کاه ؾايٍامًؿاو ػلاىم اػّااب،
جىاياییهای آلاؾی و هىلىلیث قا ال وٙط والهايی ياؾقوحی هیياكيؿ ها بایؿ به لىل هاقیى بايس ;Bاهك هىقؾ ػاللۀ ؼاىؾ
قا ؾق هحى ؼىؾي لكاق ؾهین بهشای ایًره با آو بهػًىاو یک واظؿ هصما قفحاق کًین )(Bunge, 2010: 73-74

گميیاا ؾق پاوػ بهایى پكوً که Eچكا ها بهایى هؼًای ال هىلىلیث و اقاؾۀ آلاؾ هؼحمؿ هىحین Dهیگىیؿ :لیكا هايًاؿ
بیٍحك چیمهای يىؼاوحه آو قا هٍاهؿه هیکًین وی هصؿؾ بعد ال يىؼاوحای قا هٙكض کاكؾه و هیگىیاؿ :يىؼاواحای
یک قوض ػكفايی يیىث ،بلره قفحى ال یک وٙط والهاو بهوٙط ؾیاك اوث و کلیؿ فهن يىؼاواحای يیام آو اواث کاه
بفهمیؿ که یک والهاو ؾاقای وٙىض هؽحلفی اوث
باجىشه بهیک لٙؼه شؿا ٌؿه ال هاٌیى هايًؿ ؾيؿه يمیجىايیؿ پیًبیًی کًیؿ که آلاؾقاه ؾق واػث پاًس و قباغ بؼاؿال
ظهك ؾوًٌبه جا چهاقًٌبه ؾاقای جكافیک وًایى ؼىاهؿ بىؾٌ ،ما يمیجىايیؿ جكافیک قا ؾق وٙط لٙؼات هاٌایى یاا ظحای
ؾق وٙط هاٌیى یک فكؾ جعلیل کًیؿ ٌما ولحی گكوهی ال هاٌیىها و قايًؿگاو قا با هن و باا هحغیكهاای هرااو ،لهااو،
آب و هىا و شاهؼه به٘ىق شمؼی لعاا ٚکًیاؿ ،هیجىايیاؿ جكافیاک قا پیًبیًای کًیاؿ ،ؾق والاغ هصمىػاهای ال لاىايیى
پیًبیًی يمیٌىؾ همیى اهك ؾقباقۀ هغمهاا يیام ِااؾق اواث هغمهاا هاٌایىهای ؼىؾکااقی هىاحًؿ کاه هىایكهای
جّمینگیكی قا ؾيبال هیکًًؿ ،اها جعلیل هغمها ؾق جًهایی يمیجىايؿ هىلىلیث قا قوٌى کًؿ ؾق والغ هىالىلیث ،کبؼاؿی
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ال ليؿگی اوث که ال جؼاهالت اشحماػی ياٌی هیٌىؾ و جؼاهل اشحماػی بهبیً ال یک هغام يیاال ؾاقؾ ولحای بایً ال
یک هغم جؼاهل هیکًًؿ چیمهای شؿیؿ و غیكلابل پیًبیًی ظهىق هیکًؿ و هصمىػۀ شؿیؿی ال لىايیى جأویه هیٌاىؾ
که ایى هصمىػه بهؾو ویژگی يیال ؾاقؾ :هىلىلیث و اقاؾۀ آلاؾ )(Gazzaniga, 2011: 79

اقاؾۀ آلاؾ و هىلىلیث ؾق هغم پیؿا يمیٌىؾ ،هماو٘ىق که شاو الک هیگىیؿ:
ّ
لنىه -
اساده دس دمیمت بش چیضی جض لذست و تىايایی تشجیخ یا ايتخا داللت يمیکًذ .ولتی اساده تذنتػًنىاو ین
همايطىس که ی ّلىه يیض هست -و فمط بهػًىاو تىاياییای بشای ايجام بشخی چیضها لذاظ ضىد ،بیسبط بىدو ایى گفتنه
که اساده ،نصاد است یا نصاد يیست بهنسايی خىدش سا يطاو هیدهذ(Locke, 1999: 226-227) .

هغم جّمیمات ؼىؾ قا بك اوان جصكبه و گكایًهای ؾقويی و چیمهای ؾیااك بًاا هیکًاؿ آلاؾی بایاؿ ؾق باهوشىؾ
آوقؾو گمیًههای بیٍحكی بكای ـهى هعاوبهگك که ال هیاو آوها ايحؽاب هیکًؿ ،یافث ٌىؾ جصكبهها و گفٌث لهااو و
بىؾو ؾق هراوهای هؽحلف هىشب ایصاؾ افراق و ػمایؿ شؿیؿ هیگكؾؾ که همۀ ایى ظاالت ـهًی یاک ليصیاكۀ غًای ال
کًًهای همرى قا فكاهن هیکًؿ بًابكایى Eظحی اگك ها ؾق شهاو َ
هىشب ليؿگی کًین ،جصاقب شؿیؿ پًصاكهای بهواىی
ايحؽابهای بیٍحك هیگٍایؿ و ایى هماو آلاؾی بههؼًای والؼی اوث )(Gazzaniga, 2014: 73

 .4-2يىخاستگیّ ،
ػلیت ،هکملیت
ػلىم اػّاب شؿیؿ هیپفیكؾ که قفحاق ايىاو ظاِل ویىاحمی َ
هىشاب اواث کاه بهووایلۀ جصكباه هاؿایث هیٌاىؾ
) (Ibidوؤال ایى اوث که اگك هغم یک ویىحن جّمینگیكی اوث و بكای ا٘الع یاافحى ال آو جّامیمات ،ؾاؾههاایی قا
گكؾآوقی هیکًؿ ،آیا یک ظالث ـهًی که يحیصۀ جصكبه یا جؼاهل اشحماػی اوث ،ظاالت ـهًی آیًؿه قا هحأذك یاا هعاؿوؾ
هیکًؿ؟
ال يظك گميیاا قیٍۀ ایى بعد ایى هؼمای کالویک اوث که ظالث فیمیرای  p1ؾق لهااو  t1ظالاث ـهًای  m1قا
ایصاؾ هیکًؿ ،بؼؿ ال لهاو ايؿکی یؼًی ؾق  t2ظالث فیمیری  p2ظالث ـهًی  m2قا ایصاؾ هیکًاؿ ،ظاال واؤال ایاى
اوث که چاىيه ال m1به  m2هیقوین؟ وی هیگىیؿ بكای پاوػ بهایى پكوً بهحك اواث ال ؾايٍامًؿاو ػلان ژيحیاک
کمک بایكین ،همچًاو که هىاقؾ پحی ;Cؾقیافث که هرال هًاوب ّ
ػلیث يمولیِ -ؼىؾی يمٍهبكؾاقی ژيىجی  -فًىجیا
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اوث فًىجی بكای جىِیف جكجیب لىمثهای ٌرلؾهًؿۀ آيمین بهژو يیال ؾاقؾ و ژو يیام بهيىباۀ ؼاىؾ باكای ؼىاياؿو
جىِیف بهآيمین يیال ؾاقؾ واؾهجكیى ٌرل هًٙمی که هیجىاو بكای آو بیاو کاكؾ ایاى اواث کاه Eاشاماء باليماایی ٌاؿه
جىوٗ يماؾها (کؿووها) واؼحاق کل یؼًی آيمینها قا کًحكل هیکًًؿ ،اها کل ،جٙبیك ؼىؾ اشماء و ؼىؾ وااؼحاق (جكکیاب
پكوجلیى) قا بهيعى شمیی کًحكل هیکًؿ  (Pattee, 1997: 10) Dؾق يهایث پحی ؾقباقۀ بكجكی ّ
ػلیث يمولی یاا ِاؼىؾی
هیگىیؿE :ایىها هرمل هن هىحًؿ (Ibid: 11)D

گميیاا يیم ایى هٙلب قا جأییؿ هیکًؿ:
با ایى تػىس که هش چیضی ،هؼلىل چیضی لبل اص خىد است ،هفهىم هکمل بىدو سا اص دسنت هنیدهین .تًظنین جشیناو
ػمل ،خىدکاسّ ،
هتؼیى و پیمايهبًذیضذه است و اص ی سیستن فیضیکی دس ی صهاو ياضی يمیضىد ،بلکه بنا غنذها،
هضاساو و ضایذ هیلیىوها سیستن فیضیکی ایجاد هیضىد(Gazzaniga,2011: 81)».

شكیاو ػمل بكای ها همچىو هىٔىع ايحؽاب بهيظك هیقوؿ اها ظمیمث آو اوث که ػمال ،يحیصاۀ ظااالت ـهًای
يىؼاوۀ ؼاِی اوث که جىوٗ هعیٗ پیچیؿه جؼاهلکًًؿه با ا٘كاف ايحؽااب هیٌاىؾ ػمال ال اشاماء هرملای کاه ال
بیكوو و ؾقوو ياٌی هیٌىيؿٌ ،رل هیگیكؾ و چاىيای کاقکكؾ هغم ایىگىيه اوث بًابكایى ایؿۀ ّ
ػلیاث يمولای همراى
ـهًای همیٍاه ظأاك و يیكوهاای
ظااالت
اوث فهن ها قا هغٍىي کًؿ ؾق والغ آوچه قغ هیؾهاؿ واالگاقیی هیااو
ِ
ِ

ای هؤذك ؾق ؾقوو چیمی که ػمل هیکًؿ ،اوث وپه هفىك اؾػا هیکًؿ کاه هاا آلاؾاياه ايحؽااب کاكؾهاین و ایاى
لهیًه ِ
هىلله قا پیچیؿهجك هیکًؿ ها بایؿ لهیًۀ اشحماػی و هعؿوؾیثهای اشحماػی قا ؾق افؼال فكؾی ؾق يظك بایاكین چیامی
ؾق وٙط گكوهی ؾق ظال ولىع اوث )(Gazzaniga, 2014: 80- 82

 .3همایسه و تطبیك
 .1-3ضباهتها

الف) هك ؾو هحفرك ؾق هىللۀ يفه و بؿو یا ـهاى و هغام بهيىؼاواحهگكایی لایال هىاحًؿ گميیااا ـهاى قا ویژگیهاای
بكؼاوحه ال هغم هیؾايؿ ،اها هؼحمؿ اوث ًٌاؼث پیچیؿگیهای هغم و ـهى بىیاق ؾٌىاق و جاظاؿی غیاكهمرى اواث،
ؾیؿگاه هالِؿقا يیم يىؼاوحهگكایی وشىؾًٌاؼحی شىهكی غیك ؾکاقجی وظؿتايااق ّ
جصكؾگكا اوث
ِ
ِ
ِ
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ب) هك ؾو هحفرك هؼحمؿيؿ پفیكي اؼحیاق ،هىحلمم ايراق اِل ّ
ػلیث يیىث ،اها ؾق ػیى ظاال قابٙاه هیااو ظالثهاای
ـهًی و هغم قا يیم قابٙۀ ػلی-هؼلىلی ؼٙی اقوٙىیی يمیؾايًؿ Fلیكا هالِؿقا هؼحمؿ اوث هك یاک ال ظااالت يفاه
ػلیث قا يیم بهجٍأو جفىیك هیکًؿ و گميیاا هن هؼحمؿ اوث باا ّ
ٌأيی ال ٌلىو آو اوث و ّ
ػلیاث ؼٙای کاه هاك چیامی
هؼلىل اهكی لبل ال ؼىؾ اوث ،هفهىم هرمل بىؾو یا جؼاهل ّ
ػلیث ِؼىؾی و يمولی قا ال ؾوث هیؾهین

ز) ؾو ايؿیٍمًؿ باوشىؾ جبییى و جفىیك هحفاوت ال اؼحیاق ،ؾقباقۀ هىلىلبىؾو ايىاو يىبث بهاػمال ؼىؾ جىافك يظك ؾاقيؿ
 .2-3تفاوتها
الف) هك ؾو هحفرك ؾق بعد پیؿایً ايىاو بهيعىی لایل بهجراهل هىحًؿ گميیاا لایل بهجٙىقگكایی ؾاقویًای اواث کاه
هًٍأ جٙىق قا ویك جاقیؽی قٌؿ ػلیالؼمیاء ٘بیؼی ؾاقویًی هیؾايؿ ،ایى جٙىق بهپیچیؿهجكٌؿو هًصك ٌؿه اواث و ایاى
ظكکث هىشىؾات ال واؾه بهپیچیؿه ،هىشب ظهىق ویژگیهایی فكاجك و بكجك گكؾیؿه که هیجىايؿ بؿیىهؼًا باٌاؿ کاه ایاى
ویك جٙىقی بهیک هؼًا جراهلی بىؾه اوث هالِؿقا ویك جراهل قا ظكکث شىهكی هیؾايؿ ،اها هیاو ایى ؾو يىع جراهال
جفاوت لیاؾی وشىؾ ؾاقؾ :اول ایًره هالِؿقا هبؿأ ایى جراهل قا ؼؿاويؿ هیؾايؿ ،اها گميیاا ؾق ایىباقه چیمی بیااويركؾه
اوث Fؾوم ایًره ویك ظكکث ؾق هالِؿقا جراهلی و غایثهًؿ اواث ،اهاا ؾق يظكیاۀ گميیااا جّااؾفی اواث و باك اذاك
هىجاویىو قغ هیؾهؿ
ب) ؾق جفرك ِؿقایی يفه په ال ظؿوخ بهػًىاو Eهى Dیا Eؼىؾ ايىايی Dهالک باؿو هایٌاىؾ و يفاه يا٘ماه جماام
ّ
هىیث ايىاو اوث ،اها ال يظك گميیاا Eهى ،Dجىهمی اوث که جىوٗ پیمايۀ Eهفىك Dهغام وااؼحه ٌاؿه و ايىااو ؾاقای
ـات یا Eهًی Dیرپاقچه يیىث
ز) هالِؿقا ايىاو قا هؽحاق ؾايىحه و بكای اؼحیاق او ؾالیلی چىو هظهك و ؼلیفۀ الهی بىؾو ،ػاؿالث الهای و هىالىلیث
ايىاو قا ـکك هیکًؿ ،اها گميیاا هؼحمؿ اوث اقاؾۀ آلاؾ ؾق وٙط هغم هًفكؾ ،جىهمی واؼحه و پكؾاؼحۀ هفىك هغام اواث،
اها ؾق کبؼؿ اشحماػی ،جؼاهالت بیٍحك باػد ایصاؾ گمیًههای بیٍحك بكای ايحؽاب هیگكؾؾ
ؾ) بعد ؾقباقۀ اؼحیاق ايىاو ؾق ظرمث هحؼالیه با ؾو ػاهل الهی و ايىايی هاكجبٗ اواث کاه هاك ؾو ؾق ایصااؾ افؼاال و
جّمیمات ايىاو ؾؼیل هىحًؿ ،اها گميیاا ِكفا بهػاهل ايىايی جىشه ؾاقؾ
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ه) هالِؿقا ؾقباقۀ اؼحیاق و هىالىلیث ؾیاؿگاهی کااهال واالگاقگكایايه ؾاقؾ و اؼحیااق ايىااو قا ؾلیال باك هىالىلیث وی
هیؾايؿ ،اها گميیاا اؼحیاق ؾق فلىفۀ وًحی قا جىهن هفىك ؾايىحه و هیگىیؿ هى با کىاايی هنػمیاؿه هىاحن کاه جؼایى قا
هیپفیكيؿ ،اها هؼحمؿيؿ ايىاو ؾق لبال اػمالً هىلىل اوث
و) بهيظك هیقوؿ هالِؿقا ؾقباقۀ هفهىم اؼحیاقیبىؾو یا يبىؾو فؼل با هحماایم ؾايىاحى اقاؾه ال اؼحیااق ،باك ایاى هٙلاب
جأ کیؿ ؾاقؾ که ؾق فؼل غیكاؼحیاقی ،اقاؾه بهػلحی بیكوو ال يفه ايىاو که اقاؾه قا ؾق يفه ایصاؾ هیکًؿ ،هًحهی هیٌاىؾ،
ظال آوکه گميیاا اِل وشىؾ اقاؾه قا ؾق هغم بكقوی هیکًؿ و هكاؾ او ال آلاؾی یا اؼحیاق ؾاٌحى گمیًههای بیٍاحك باك اذاك
جؼاهل با هعیٗ و اشحماع اوث
ل) هىلىلیث ايىاو ؾق فلىفۀ ِؿقایی ؾق وهظىلۀ ؼىؾ ،ؼؿا و ؾیاكاو هٙكض هیٌىؾ ،اها ال يظك گميیاا اگاك یاک هغام
بهجًهایی ؾق يظك گكفحه ٌىؾ ،يمیجىايؿ يٍاوؾهًؿۀ اؼحیاق ايىاو باٌؿ Fلیكا هىلىلیث ،کبؼؿی ال ليؿگی ايىااو اواث کاه
ؾق جؼاهل اشحماػی هعمك هیٌىؾ
ض) هالِؿقا هؼحمؿ اوث اقاؾه باؿوو ػلان کاىق اواث و ايىااو ؾق هكجباۀ اول ،فاػال ػلمای اواث کاه پاه ال ػلان
بهکمالبىؾو فؼل ،ايصام آو قا اقاؾه هیکًؿ ،اها گميیاا هؼحمؿ اوث که هیماو لابلجىشهی ال افؼال ايىاو ؼااقز ال ظاىلۀ
جصكبۀ هٍیاق قغ هیؾهؿ و اگك ایى اهىق بهِىقت هٍیاق والغ ٌىيؿ هىشب اؼحالل ؾق وكػث و ؾلث ػمل هیٌىيؿ
 .4تذلیل
بهيظك هیقوؿ ؾو جفاوت هبًایی ههن اوان جفاوجها و ٌباهثهای ـکك ٌؿه هیباٌؿ:
 9ههنجكیى جفاوت ایى ؾو ايؿیٍمًؿ ؾق قوي جعمیك اوث ،قوي هالِؿقا بیٍحك جعلیل هفهاىهی و ػملای اواث F،ال
ایىقو ؾق بیٍحك هىالغ ،هكاؾ ؼىؾ ؾقباقۀ هفاهین قا قوٌى هیکًؿ و اوحؿاللهاای ٔاكوقی و کلای و ػملای وأاعی قا
هیآوقؾ بهػًىاو هرال وی هیکىٌؿ جؼاقیف اقاؾه ،اؼحیاق و اقجباٖ آيها قا قوٌى کًاؿ ،اهاا ال آيصاا کاه گميیااا ال قوي
جصكبی ؼاَ ػلىم اػّابًٌاؼحی اوحفاؾه هیکًؿ ،چًایى ؤاىظی ؾق هىٔاغ او وشاىؾ ياؿاقؾ و هكچًاؿ ؾق ظاىلۀ
جصكبۀ قوي جصكبی ال ؤىض و ّ
کلیث کافی و ؼاَ ؼىؾ بكؼىقؾاق اوث ،ایى ؤىض و کلیث بكای هباظاد فلىافی،

کافی و هًاوب يیىث بكای هرال گميیاا ؾق بعد ّ
ػلیث هیگىیؿE :ػلىماػّابٌاًاؼحی شؿیاؿ هؼحماؿ اواث اِال
78

وال پًصنٌ ،ماقۀ ؾهن ،پاییم و لهىحاو 9999

ّ
ػلیث ،اِلی بیاوان اها والؼی اوث و هیجىايؿ جمكیبا باه ٘اىق کاهال وااؼحاقهای ػّابی ـهاى قا جىٔایط ؾهاؿ
)(Gazzaniga, 2014: 86

 6ال جفاوتهای ههن ؾیاك ؾو ايؿیٍمًؿ ،جفاوت ؾق هبايی اوث گميیاا ؾق بعد قابٙۀ ـهى و هغم جاا ظاؿ لیااؾی باه
يىؼاوحهگكایی وشىؾًٌاؼحی هؼحمؿ اوث ؾیؿگاه يىؼاوحهگكایی هبحًی باك يااكي الیاهای و ولىالههكاجبای اواث کاه
گميیاا ایى ياكي قا به هىاقؾ ؾیاكی ال شمله اؼحیاق وكایث هیؾهؿ Fلیكا ال يظك وی ؾق الیۀ هغام هًفاكؾ اؼحیااق اهاكی
جىهمی اوث ،اها ؾق الیۀ اشحماع ايىاو ؾاقای ايحؽاب هیباٌاؿ هاك چًاؿ باهيظاك يااقياؿگاو ؾیاؿگاه هالِاؿقا يیام
بهيىؼاوحهگكایی يمؾیک اوث ،اها با ؾیؿگاه گميیاا جفاوت اواوی ؾاقؾ Fلیكا او يفه قا شىهكی بكؼاوحه ال بؿو و هحعؿ
با آو هیؾايؿکه يمیجىايًؿ بؿوو هن هىشىؾ ٌاىيؿ ،هكچًاؿ يفاه ؾق وایك ظكکاث اٌاحؿاؾی شاىهكی جراهال یافحاه و
بهومث ج ّ
صكؾ بیٍحك هیقوؾ و ؾق يهایث بؿوو بؿو بالی هیهايؿ ٔمى ایىکه ایى شاىهك يىؼاواحه ؾاقای بكؼای لاىای
ؼاَ چىو اقاؾه و اؼحیاق هیباٌؿ که جىوٗ آيها گمیًً هیکًؿ
 .5اسصیابی
ایی اؼحیاق ،ياوالگاقیهای پاقاؾاینهای پیٍیى ؼىؾ چىو هؼحملی ،اٌاؼكی و هٍاایی قا
ؾیؿگاه هالِؿقا یا پاقاؾاین ِؿق ِ
ظل و ؾفغ کكؾه و با هبايی هماهًگ با پاقاؾاین ؼىؾ هايًؿ اِالث و وظاؿت ٌؽّای وشاىؾ ،يعاىۀ فا ّ
ػلیاث ايىااو و

ؼؿاويؿ ،جفىیك و جبییى ّ
ػلیث به جٍأو ،بعد اؼحیاق قا به ٌیىهای باؿیغ هٙاكض کاكؾه و اٌاراالت واقؾ باك آو قا پاواػ
هیگىیؿ وی هكچًؿ ؾیؿگاه ظرما قا که ال ٘كیك ّ
ػلیث ٘ىلی بهجبییى قابٙۀ فؼل ايىاو و ؼؿاويؿ هیپكؾاليؿ ،ؾیؿگاهی
هحىوٗ هیؾايؿ ،اها بكهبًای جعلیل ظرما که ػلث و هؼلىل ؾو اهك هحبایى هىاحًؿ ،وشاىؾ ايىااو و افؼاال او باه ػًاىاو
هؼلىلهای ؼؿاويؿ ،اهىقی هحبایى با ؼؿاويؿ هىحًؿ ،ظال آيره ؾق جعلیل ِؿقایی ّ
ػلیاث ،ايىااو و افؼاال او باهػًىاو
ِ
هؼلىلهای ؼؿاويؿٌ ،أو او هىحًؿ و فؼل ايىاو به ؼؿاويؿ اوحًاؾ ظمیمی ؾاقؾ يه باواوٙه
گمیًاا يیم بكای جبییى اؼحیاق ايىاو ؾق پاقاؾاین ػلىم اػّابًٌاؼحی جالي کكؾه اوث که جبییًی هحفااوت ال جبییىهاای
فلىفی و فیمیىلىژیری ػكٔه ٌؿه چىو جبییى لبیاث اقایاه ؾهاؿ ،اهاا باهيظك هیقواؿ ال آيصاکاه بكؼای هفااهین و اِاىل
هىٔىػۀ ؼىؾ قا بهقوًٌی جبییى يركؾه اوث ،ابهاهاجی ؾق پاقاؾاین اقایهٌؿۀ وی باالی هیهاياؿ همچًایى هاك چًاؿ هؼحماؿ
اوث چیمی به يام اقاؾۀ آلاؾ ؾق وٙط هغم هًفكؾ ايىاو وشىؾ يؿاقؾ ،اها ایًره هیگىیؿ هیاو هغام و ظااالت ـهًای ياٌای ال
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آوّ ،
ػلیث ؾو وىیۀ يمولی و ِؼىؾی و به جؼبیك ؾلیكجك جؼاهل بكلكاق اوث ،ؾق والغ قاه قا بكای پفیكي اقاؾۀ آلاؾ و اؼحیااق باال
هیکًؿ وی هؼمحؿ اوث ظاالت ـهًی فؼالیثهای هغمی قا -که آيها قا بهوشىؾ آوقؾه اوث -هعاؿوؾ هایکًًاؿ ظااالت
ـهًی بك جّمینهای ها که بهچه يعىی ػمل کًین جأذیك هیگفاقؾ همچًایى وی جأ کیاؿ هیکًاؿ کاه باا ّ
ػلیاث ؼٙای کاه

بكاوان آو هك چیمی هؼلىل اهكی لبل ال ؼىؾ اوث ،هفهىم هرمل بىؾو یاا جؼاهال ّ
ػلیاث ِاؼىؾی و يمولای قا ال ؾواث
هیؾهین ،ؾقيهایث Eایى جؼاهالت فمٗ با لغات شؿیؿی لابل ًٌاؼث هىحًؿ که هحٕمى ایاى والؼیاث باٌاًؿ کاه ؾو الیاۀ
هحفاوت بهيعىی با هن جؼاهل ؾاقيؿ که هیچیک بهجًهایی يمیجىايًؿ هعمك ٌىيؿ(Gazzaniga, 2013:7) D

بااوشىؾ جفاوتهاای
بكاوان همایىۀ ؾیؿگاه ػلمی گميیاا و ؾیؿگاه ػملی-ػكفايی هالِؿقا ؾقباقۀ اؼحیااق ايىااو،
ِ
بًیاؾی آيها هیجىاو گفث ههنجكیى ٌاؼّۀ ؾیؿگاه هالِؿقا ايىصام و ّ
کلیث آو اواث او جاالي هیکًاؿ يظكیاۀ ؼاىؾ
ؾقباقۀ اؼحیاق و يىبث آو با اقاؾۀ الهی قا بهيعىی بیاو کًؿ که يههىحلمم شبك و يه اؼحیاق ِكف باٌؿ و ؾق ػایى ظاال باك
آهىلههای اوالهی يیم هًٙبك گكؾؾ و بهيظك بىایاقی ،ؾیاؿگاه وی ،ؾیاؿگاهی ابحرااقی اواث Fلیاكا هبحًای باك وظاؿت
ٌؽّی وشىؾ اوث که هیکىٌؿ آو قا با جىشه بهيظام فلىفی ػماليای ؼاىیً ال ٘كیاك اواحؿالل ػملای بیااو کًاؿ
همچًیى وی قابٙۀ ّ
ػلیث و اؼحیاق قا يیم بهيعىی جبییى هیکًؿ کاه ياه جًهاا هًاافی اؼحیااق يیىاث ،بلراه هؤ یاؿ آو يیام
هیباٌؿ يرحهای که وشىؾ ؾاقؾ ایى اوث که چىو وی ؾیؿگاه ؼىؾ قا بك هباظاد ػملای هبحًای وااؼحه ،همراى اواث
جّىق ٌىؾ که یک ؾیؿگاه ػملی ِكف ،بههىایل جصكبی بیاػحًا اوث ،ؾق ظالیکه ایىگىيه يیىث و هالِاؿقا باهيمً
بؿو جىشه ؾاٌحه اوث ،اها ال آيصا که ؾايً ًٌاؼث آياجىهی ايىاو اهكوله يىبث بهگفٌحه پیٍكفث بىیاق لیااؾی ؾاٌاحه
اوث ،چًیى بهيظك هیقوؿ که ؾق بكؼی هىاقؾ هايًؿ بعد اؼحیاق ايىاو ،جىشاه باه کبؼاؿ شىامايی ايىااو باهویژه هغام
بهػًىاو ػالیجكیى ػٕى ،اللم و ٔكوقی اوث
گميیاا به٘ىق ػمؿه هباظد ؼىؾ قا بك اوان آلهایًها ؼىؾ یا ؾیاك همراقايً بیاو هیکًؿ و هك شا با هباظد
ػملی هىاشه هیٌىؾ ،هايًؿ ایى پكوً که آیا هىحی هحؼیى یا آٌىبهًؿ اوث ،پاوػ قا بههحافیمیک اقشاع هیؾهاؿ،
ػلیث ،هباظد او ال ّ
هك چًؿ ؾق هباظد هكبىٖ بهّ 
کلیث و ٔكوقت فلىفی کافی بكؼاىقؾاق يیىاث ،هرال آيصاا کاه
هیگىیؿ ّ
ػلیث قوبهپاییى يمیجىايؿ جبییىکًًؿه چاىيای ایصاؾ ظاالت ـهًی جىوٗ هغم باٌؿ اهاا ؾلیال ایاى ػاؿم

کفایث قا بیاو يمیکًؿ
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يتیجهگیشی
ػلیاث اقواٙىییّ ،
آيچه بهػًىاو يحیصۀ ایى پژوهً هیجىاو گفث آو اوث که گميیاا جّكیط هیکًؿ ال آيصا که ّ
ػلیحای
ؼٙی اوث ،لباو هًاوبی بكای جبییى هىایلی چىو هغم یا ـهى و اؼحیاق ايىاو يیىث و ال ایى شهث ؾیؿگاهی ٌابیه باه
هالِؿقا بكهیگیكؾ ،با ایى جفاوت که گميیاا شایامیًی بكای ایى يىع ال ّ
ػلیث اقایه يمیکًؿ و ِكفا هؼحمؿ اواث هاا باا
جىشه به جؼاهل هغم و ظاالت ـهًی و پفیكي ّ
ػلیث ؾووىیه هیجىايین جبییًی بكای اؼحیاق اقایه ؾهین اهاا هالِاؿقا هاك
چًؿ جفىیك ظرما ؾقباقۀ اهك بیىاالهكیى قا هیپفیكؾ ،جبییى اقوٙىیی هٍایی ّ
ػلیث قا يمؿ کاكؾه و شاایامیًی کاه اقایاه

ّ
هیکًؿ جفىیك ّ
ػلیث به جٍأو و جصلی اوث که اؼحیاق ايىاو قا بؿوو آيراه هىاحلمم شباك باٌاؿ ،جبیایى هیکًاؿ و باكایى
اوان هیجىاو گفث ؾیؿگاه گميیاا که هؼحمؿ اوث فلىفۀ شؿیؿی بكای جبییى قابٙۀ هغم و ـهى و يیم اؼحیاق ايىاو هاىقؾ
يیال اوث ،هعمك هیگكؾؾ
به٘ىقکلی فلىفۀ اوالهی بهویژه ظرمثهحؼالیه با ؾاٌحى بًیاو هىحعرن و ؾلیك ػملی هًٙبك بكآهىلههاای ؾیًای و
ػكفايی و يیم پیٍااهی ؾق بیاو بكؼی ال ؾیؿگاههای هٙكض ٌؿه ؾق فلىفۀ ـهى هؼاِك هايًؿ يىؼاواحای يفاه ال باؿو،
بههمىىیی بیٍحكی با اؾبیات فلىفی هؼاِك و یافحههای ػلمی شؿیاؿ باهویژه ؾق هباظاد ايىاوًٌاوای يیاال ؾاقؾ کاه
پكؾاؼحى بهپژوهًهای جٙبیمی بهایى بهقولآوقی کمک ٌایايی يماىؾه و قاهای اواث باكای يٍااو ؾاؾو قابٙاۀ هرمال
گىيهای که هیجىايؿ هیاو فلىفۀ اوالهی و ػلن بهِىقت وأطجك پؿیؿ آیؿ ال وىی ؾیاك ؾق ظاىلۀ ػّبًٌاوای يیام
هك چًؿ گميیاا ؾق بكؼی آذاق هحمؿم ؼىؾ بك يیال بهفكهًگ واژگاو شؿیؿی غیك ال فلىفۀ اقوٙىیی جاکیؿ هیکًؿ ،باهيظك
هیقوؿ هفاهیمی چىو ػل ّیث همچًاو شایااه و جأذیك ؼىؾ قا ؾق ایى هباظد بكشای گفٌحهايؿ Fال ایاىقو ؾیاؿگاه او ؾق
اذك ؾیاكي که هؼحمؿ اوث بهاوحؿالل فلىفی هؿقو يیال ؾاقین و (ؾق کًاق آو) ػلىم اػّاب شؿیؿ هن بایؿ اقزگافاقی
و فهمیؿه ٌىيؿ ،بهؾیؿگاه او ؾقباقۀ هرمل بىؾو -که ؾق لهیًههای هؽحلف بهآو هؼحمؿ اوث -يمؾیکجك هیباٌؿ
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