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 31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ پیٍگ٩حاق

 13 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ٨ّـل اول:
 13 ------------------------------------------------------------------------------ کًؿ حمایم هیآيچه ايىاو قا ال ظیىاو ه

 13 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ه٭ؿهه
 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------ اؼال٪ ال ؾیؿ قشال ؾیى

 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------- اؼال٪:بؽً و قهایی
 15 -------------------------------------------------------------------------------- یا٨حى هاؾی هىحین؟ آیا هًحٝك يصات
 56 ----------------------- بهايه و ا٬اهۀ ظصث و بكهاو اوث؟ و بكؾو ٠فق  بیى ال« بؽً قهایی»آیا ٠لث اقواّل 

 51 ------------------------------------------------------ آیا ٤ْك ال اقوال هًصی، بكپایی ؾولث ٠ؿل الهی اوث؟
 51 ---------------------------------------------------------------------- ايىاوبؽً با هؿ٦ ال آ٨كیًً اقجباٖ قهایی

 77 -----------------------------------------------ؾهًؿۀ گىيۀ ايىاو ال ظیىايیحً اوث بؽً، هماو يصات قهایی
 23 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ٨ّل ؾوم:

 23 ------------------------------- ًٌاوّی ؾیىًٌاوی و شاه١هًٌاوی، هكؾم ايىاو ؾقپیؿایً و جکاهل اؼال٪ 
 23 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ه٭ؿهه
 28 ------------------------------------------------------------------------------- جكیى يٝكیات جکاهل اشحما٠ی ه١كو٦

 11----------------------------------------------------------------------------- ج٩ىیك لىییه هًكی هىقگاو
 19------------------------------------------٠ًىاو قیٍۀ ؾیى يٝكیۀ اوٙىقۀ ٘بی١ی و بیماقی لباو، به

 11------------------------------------- ٠ًىاو اِل ؾیى هؿل جکاهل اشحما٠ی و بمقگؿاٌث يیاکاو به
 11---------------------------------------------------------------------------------- پیؿایً ایؿۀ ي٩ٓه و قوض

 11----- ٠ًىاو اِل ؾیى پیؿایً جّىق ؼؿا ال ا٠ح٭اؾ به اقواض و بمقگؿاٌث پیٍیًیاو یا اشؿاؾ، به
 911 ---------------------------------------------------------- «اؾواقؾ جیلىق« »شايمًؿايگاقی و هكگ»هؿل 

 919 --------------------------------------------------------- ؾق هؿل شايمًؿايگاقی« قوض»پیؿایً ایؿۀ 
917 ---- چگىيه ؾق يٝكیۀ شايمًؿايگاقی ال يٝك ايىاو ابحؿایی، قوض، ٬ؿاوحً قا به ؾوث آوقؾ؟



 

 

 
 919 ------------------------------ ؾق ٘بی١ث« اٌیا»به ج٭ؿیه « اقواض»ٌؿو ج٭ؿیه  ج٩ىیك هًح٭ل

 919 ------- گىیؿ ٠ًىاو اِل و ؼاوحگاه ؾیى وؽى هی يٝكیۀ شايمًؿايگاقّی جکاهلی ال وعك به
 362------------------------------------------------------------- ٠ًىاو ؼاوحگاه ؾیى بهيٝكیۀ اهیل ؾوقکین: شاه١ه 

 911 ---------------------------------------- ٌىؾاِل ؾیى ال ؾو ه٩هىم ه٭ؿن و ياه٭ؿن ٌكوٞ هی
 991 ------------------------------------------------------- ٌؿه جكیى ؾیّى ًٌاؼحه باوحايی« پكوحی جىجن»

 997 ----------------------------------------------------- يعىۀ ههاشكت ايىاو هؿقو ال آ٨كی٭ا
 999 --------------------------------------------------------------------- لهاو ههاشكت ال آ٨كی٭ا

 991 ----------------------------------------------------------- ٌكایٗ په ال ههاشكت ال آ٨كی٭ا
 931 ------------------------------------ هماق وال ٬بل٨911كهًگ هىهىواپیًه پیً ال 

 993 --------------------------------- هماق وال پی31ًجا  911جمؿو هىهىواپیًه، بیى 
یۀ بمقگؿاٌث پیٍیًیاو به  799 ------------------------------- ٠ًىاو قیٍه و ؼاوحگاه ؾیى بكقوی ٨ٔك
 771 ------------------------------------------------------------------بكقوی هىئلۀ قإیاها و ٘كض اظیائیىو

 791 ---------------------------------------------------------------------------------- «ؾوقکین»بكقوی يٝكیۀ 
 799 -------------------------------------------------------------------------------------- بكقوی ج١كی٧ ؾیى

 791 ------------------------------------------ بكقوی ایؿۀ هاهیث ؾیى ؾق قویاقویی ه٭ؿن با ياه٭ؿن
 731 ----- کًًؿ ها ؾق ؾیى الهی هؿ٨ی ؾاقيؿ ٤یك ال اهؿا٨ی که جٍكی٩ات هفهبی بیاو هی٠باؾت

 739 ------------------------------------------------------------------------------------ بكقوی واشب و ظكام
ًٌاوی هحمایم  های هبحًی بك ايىاو ای که ؾیى و ايىاو قا ال يٝكیه ٌاؼّه جكیى ٨٭ؿاو ههن

 739 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ کًؿ هی
 148-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ٨ّل وىم

 148------------------------------------------------------------------------------------------------ ٨لى٩ۀ هؿقو و اؼال٪
 731 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ه٭ؿهه

 797 --------------------------------------------------- ؼیك و ٌك ؾق ٨لى٩ه و اقجباٍ٘او با ج١كی٧ اؼال٪
 791 --------------------------------------------------------------------- هبؿأ اؼال٪، ٠٭ل اوث یا ٠ا٩٘ه؟

 769 ------------------------------------------------- گكایی هیىم هؿل ٌهىؾی ٕاؾقاک هىح٭ینٔ ٠ا٩٘ه
یلث، و ؼیك و ٌك ال يگاه هیىم 729 --------------------------------------------------------- ٨ٕیلث و ـق



 

 

 
 726 ------------------------------------------- گكا های اشحما٠ی و ویاوی اؼال٪ ؾق هؿل ٠ا٩٘هپایه

 721 ------------------------------------------------------------------------------------------------ گكا هؿل ٠٭ل
 712 ------------------------------------------------------ گكای اؼال٪ گكا و ٠ا٩٘ه ٠٭لهای  بكقوی هؿل

 167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ٨ّل چهاقم
 167 ---------------------------------------------------------------------- ًٌاوی، ا٠ّاب و ه٥م اؼال٪ ؾق ٠لن قواو

 912 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ه٭ؿهه
 997 ------------------------------------------------------------ گكای ٌهىؾّی وًحی يٝكیۀ اؼال٬ی ٠ا٩٘ه

٨٭ٗ اظکام اؼال٬ی يحیصه « گكایی ٠٭ل»ٌىؾ ال آیا هی ها بكای ًٌاؼث ایًکهبكؼی آلهىو
 999 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ٌىؾ؟

 999 -------------------------------------------------------------------------- ه١مای ليای هعاقم
 992 ----------------------------------------------------------- ليای هعاقمجىٔیعی بك ه١مای 

 937 ----------------------------------------------------------------------------------- ه١مای ٬ٙاق
 931 ----------------------------------------------------------------------------------- هؿل ٌهىؾّی اشحما٠ی

 991 ------------------------ ه١مىل هیل ؾاقيؿ با کىی هىا٨٭ث کًًؿ که ؾووحً ؾاقيؿ٘ىق  هكؾم به
ايؿ  ها وابىحههایی اوث که به آو کًًؿ شمو اؼال٪ ا٠ٕای گكوههكؾم ال چیمی که جّىق هی

 991 ---------------------------------------------------------------------------------------------پفیكيؿ جؤذیك هی
 969 ----------- ي٭ً ج٩کك ؾیگكاو ؾق جؤذیكگفاقی بك ٌهىؾ و ٠ىا٧٘، ؾق هؿل ٌهىؾی اشحما٠ی

 967 ------------------------------------------------------------------------------- اوحرًاکكؾو یکایک هكؾم
 969 ---------------------------------------------------------------- ٠ا٩٘ه و هعیٗ ؾق اؼال٪ي٭ً ٌهىؾ، 

 963 -------------------------------------------------------- ٕؾاوقی يٝكیٔ« يیکىلم»و « ٨كیمى»آلهىو 
 969 -------------------------------------------------- آلهىو ٨كیمى و يیکىلم ٕؾاوقی وا١٬ی، هرال اولٔ
 969 ------------------------------------------------- آلهىو ٨كیمى و يیکىلم ٕؾاوقی وا١٬ی، هرال ؾومٔ

آهؿه ال بكقوی بكؼی بیماقاو قوايی بكای ي٭ً ٌهىؾ و ٠ىا٧٘ ؾق ؾاوقّی ؾوثؾالیل به
 961 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- اؼال٬ی

 929 ---------------------- های اؼال٬ی ؾالیل جصكبی ؾیگك بكای ي٭ً ٠ىا٧٘ و ٌهىؾ ؾق ٬ٕاوت
926 ------------ ای ال هكؾم ؾق هؿل ٌهىؾی اشحما٠ی ای ؾق ؼّىَ اوحرًاٌؿو ٠ؿه هالظٝه



 

 

 
 921 ---------------------------------------------------------------------------------- گكا يٝكیۀ اؼال٬ی ؾوگايه

 921 ------------------------------------------------- های اؼال٬ی  بالگٍث ج٩کك ؾق ٨كایًؿ ایصاؾ ؾاوقی
 921 ------------------------------------------------------------------------- گكا ؾالیل هؿل اؼال٬ی ؾوگايه

 917 --------------------------------------------------- هراّل اوح١اقّی ؾوقبیى بكای ج٩ىیك ٠ملکكؾ ه٥م
 916 ----------------------------------------------------------- آیا اِل و قیٍۀ اؼالّ٪ بكجك، ٠ا٩٘ه اوث؟

 919 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ه٥م و اؼال٪
 317 --------------------------------- آیا همکى اوث ایراقگكی وا١٬ی ال ؾوحگاه ٠ّبی يحیصه ٌىؾ؟

 397 - های اؼال٬ی ها یا ؾاوقیگیكیجّىیكبكؾاقی ٠ّبی و ٠ملکكؾ ه٥م ؾق ٘ىل اجؽاـ هىٟٔ
 377 --------------------------- های بالیًیال ٘كی٫ بكؼی بیماقی« اؼال٪»هایی ال پژوهً يمىيه

 mirror neuronٔ ------------------------- 399ای ٕهای آیًهيىقوو های ٠ّبی یااؼال٪ و آیًه
 397 ----------------------------------------------------- ای ؾق هیمىو٠ّبی آیًه هایولىل
 399 ------------------------------------------------------ ای ؾق ايىاوهای ٠ّبی آیًهولىل

 391 ------------------------------------------------------------------------------------------------- بكقوی کلی
 453----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ٨ّل پًصن:

 453------------------------------------------------------------------------ اشحما٠ّی جکاهلیهای بیىلىژیکی و يٝكیه
 369 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ه٭ؿهه

 911 ----------------------------------------------------------- قو هىحًؿ: ها با آو قوبههٍکل ؾوم که هین
 911 -------------------------------------------------------- ؾقؼث جکاهلی ٨كهًگی و پؿق اِلی ایراقگكی

 919 ---------------------------------------------------------- قو هىحًؿ: ها با آو قوبههٍکل وىم که هین
 919 ------------------------------------------ ُکًً، هعال اوث ايح٭ال واظؿهای ٨كهًگی بؿوو بكهن

 919 ------------------------------- ها وؽى يهایی ؾق ج٩ىیك ایراقگكّی بؿوو چٍمؿاٌث ال ٘كی٫ هین
یۀ   911 ------------ ایصاؾ ؼٙا ؾق اشكا یا هعّىل ٨ك٠یيٝكیۀ ؾاوکیًم بكای ج٩ىیك ایراقگكی و ٨ٔك

 999 ------------------- ها جمكکم ؾاقؾها و جمایم آولباّو جؽّّی، بك وشىؾ ًٌاؼث ؾ٬ی٫ ِىقت
هایٍاو اوث، و ًٌاؼث ا٨كاؾ ٤كیبه هن بك اوان ًٌاؼث ؼىیٍاويؿاو بك اوان چهكه

996 ------------------------------------------------------------------------------------ هاوثهای آو چهكه



 

 

 
ها، و به ؼىیٍاويؿاو يیم هحًاوب با ٘ىق ه١مىل به ؼىیٍاويؿاو ؼىؾ بیً ال ٤كیبه هكؾم به

 977 ---------------------------------------------------------------------کًًؿٌاو کمک هیؾقشۀ يمؾیکی
یۀ ؾوم   991 ------------------------------------------------------------------------- ؛«ؾاوکیًم»بكقوی ٨ٔك

ٌؿيً  ٌؿو ایراقگكی ؾوشايبه به ایراقگكی بؿوو چٍمؿاٌث و وپه هًح٭ل جبؿیلی١ًی 
 991 ----------------------------------------------------------------------------------- ٠ًىاو هین ٨كهًگی به

 931 -------------------------------------------- ؾق ظیىاياتهای اؼال٬ی  يٝكیه ههكوقلی ؾوشايبه و پایه
 939 -------------------------------- ٠ًىاو یک ؼّىِیث جکاهلی ٕؾاقویًیٔ وشىی اؼال٪ به شىث

 932 ---------------------------- ٠ًىاو کايؿیؿای پایۀ اؼال٪ جکاهلی ج١ا٧٘ ٕههكوقلی ؾوشايبهٔ، به
 911 ---------------------- ههكوقلی ؾوشايبه ٕج١ا٧٘ٔ بكای جىلیؿ ایراق، قظمث و اؼال٪ کا٨ی يیىث

ها قا به یکؿیگك هكبىٖ  ، آو«ؼىیٍاويؿی»گكوهی که ٌاهپايمه، به آوایً و قاظحی ا٠ٕای 
 917 ----------------------------------------------------------------------------- ؾهؿ کًؿ، اهمیحی يمی يمی

 916 ------- کًًؿ جىشه يمی های شىاو، شم ؾق هعؿوؾۀ ؼىیٍاويؿی و آًٌایی، به ؾیگكاو هیمىو
 912 ------------------------------------------------- ٠ًىاو هٍى٪ ق٨حاق ایراقگكایايه ههكوقلی ؾوشايبه به

 619 ------------------------------------------------------- بكقوی آلهىيی ؾیگك بكای ههكوقلی ؾوشايبه:
 619 -------------------------------------------------------------------------------------------- هیمىو هاکاک

 612 -------------------------------------------------------------------- ٠ؿالث وشىؾ ؾاقؾ؟آیا ؾق ظیىايات، 
 697 ------------------------------------------------------- آیا ٠ىا٧٘ یا اظىاوات اؼال٬ی وشىؾ ؾاقيؿ؟

 693 ------------------------------------------------------------------------------------------------وؽى يهایی:
 693 -- آیؿ، يه با ههكوقلی ؾوشايبۀ بیىلىژیکّی ٤یكاقاؾی قظمث و ایراقگكی و اؼال٪، با آهىلي هی

 513 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ٨ّل ٌٍن:
 513 ------------------------------------------------------------------------------------------- آلاؾی ايحؽاب یا اقاؾۀ آلاؾ

 679 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ه٭ؿهه
 677 --------------------------------------------------------------- گىيۀ آلاؾی ايحؽاب شكیاو هاؾی و جىهن

 676 -------------------------------------------------- کًؿ آلاؾّی ايحؽاب قا قؾ هی« اوحیىو هاوکیًگ»
 671 ----------------------------------------------------------------------------------- آلهایً بًیاهیى لیبث

یۀ « آلاؾی ايحؽاب»بكای  693 ------------------------------------ هايؿ؟ چه با٬ی هی« لیبث»ؾق ٨ٔك



 

 

 
 699 ------------------------------------------ بكای ي٩ی آلاؾی ايحؽاب« چاو ویىيگ وىو»آلهایً 

یۀ ؾوم:  691 ------------------------------------------------------------------------------------------------ ٨ٔك
 691 ---------------------------------- اقاؾه، همكاه با ظ٩ٛ يى٠ی ال آلاؾی ايحؽاببىؾو آلاؾی جىهمی

ٟ ها ٬اي آ٨كیًؿ؛ وپه ها قا با آو ها و ؾالیل و يیم قوابٗ وببی قا هی ج٩ىیكکًًؿۀ ه٥می، ؾاوحاو
 691 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- کًؿ هی

 631 -------------------------------------------------------------- «ايحؽاب آلاؾ، جىهن اوث»بكقوی گماقۀ 
 629 ----------------------------------------------------------- «شبكگكا»اقاؾۀ آلاؾ، بیكوو ال شكیاو ٨کكی 

گاهی و آلاؾی ايحؽاب  623 --------------------------------------- هکايیک کىايحىم و ؾو هىئلۀ ؼىؾآ
گاهی ايىايی، يٝكیۀ کىايحىهی وشىؾ ؾاقؾ؟  621 ----------------------- آیا بكای هىٌمًؿی و ؼىؾآ

 611 ---------------------------------------------------------------------------- «همكو٦»و « پًكول»يٝكیه 
 617 ---------------------------------------------------------------------------------- «هًكی اوَحپ»يٝكیۀ 

گاهی ايىاو هؿل هیؿاو  611 ----------------- «٨كايىىا هاقجاو»هؿل  ـ  های کىايحىهی بكای ؼىؾآ
گاهی ايىاو« هایکل هیًىکی»هؿل چًؿشهايی پكو٨ىىق   619 ------------------------- بكای ؼىؾآ

 587-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ؼاجمه
 768--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هًابٟ

 211 ------------------------------------------------------------------------ ها و ه٭االت به لباو ٠كبی کحاب
 297 -------------------------------------------------------------------- ها و ه٭االت به لباو ٤یك٠كبی کحاب





 

 

 بِ: تقذین

 ايىاو کاهل
 ؾاؾقهایی  ًحیو آو کىی که ايىايیث قا ال ظیىاي

 





 

 

 پیشگفتار
 ثؼٓ اهلل اِشَّحٕٗ اِشَّح٥ٓ

ِلىات جاْم  و و والم -وپان و وحایً جًها ال آّو ؼؿاويؿ، آو پكوقؾگاق شهايیاو اوث
 باؾٖ اهاهاو و ههؿیىو ،ؼؿاويؿ بك هعمؿ و آل هعمؿ

 ام پكؾاؼحه جٙبی٭یپیً ال ٌكوٞ، شا ؾاقؾ ؼا٘كيٍاو کًن ؾق ایى جع٭ی٫، به پژوهٍی 
که ٌایىحه اوث ايىاو ـ ؾق لهیًۀ هىٔىٞ جمؿو الهی اظمؿالعىى هیاو آيچه ویؿ 

بیاو  ـاي به کًؿوکاو بپكؾالؾ و ؾق قاوحای قویؿو به آو و بًايهاؾيً جالي کًؿ ؾقباقه
کًًؿ، و ال وىی ؾیگك و هی  وى ٨٭های اؾیاو آومايی هٙكض کكؾه کكؾه اوث و آيچه ال یک

ًٌاوی  ، لیىثیًٌاو ، شاه١هیًٌاو ، هكؾمیًٌاو و، ؾايٍمًؿاّو ايىاو٨یلىى٨ا
ايؿ؛ با ایى هؿ٦ که اقجباٖ ایى  ی و ؾايٍمًؿاو ا٠ّاب هٙكض کكؾهًٌاو قواوجکاهلی، 

ی١ًی آهؿو هًصی شهايی ٕویؿ ـ جاقیػ اهكوّل ايىايیث جكیى ٬ٕیه ؾق  پژوهً قا با ههن
 بیاو کًن- ـ يیم اؼال٪ الهیٔ و بكپایی ؾولث جمؿو الهی و اظمؿالعىى

وك٠ث هحىشه ٌؿم ایى ٬ٕیه چ٭ؿق بمقگ و جىٌۀ هى، چه ايؿک اوث؛ بًابكایى  ولی به
که ايىاو قا ال ؾیگك  ـ جالي کكؾم هىٔىٞ قا به واالجكیى ؼّیّۀ اؼال٬ی ايىاو 

 ـ گكؾؾ کًؿ و اِل و اوان آو به ایراقگكی بالهی هىشىؾات قوی ایى لهیى هحمایم هی
کًًؿ  که جالي هی بپكؾالم کًن و جّمین گك٨حن ؾق ایى پژوهً به بكؼی يٝكیاجیهعؿوؾ 

گیكی و ِؿوق ظکن اؼال٬ی ؾق يىٞ ايىاو قا  ؼاوحگاه و قیٍۀ اؼال٪ ايىايی و قوي ٌکل
ها  به بیاو ؼلل ـ بیاو ٨كهىؾه اوث اظمؿالعىىؾق پكجى آيچه ویؿ  ـ ج٩ىیك کًًؿ؛ همچًیى 

یه هایی که ؾق و ي٭ُ  ؼىاهن پكؾاؼث-ها وشىؾ ؾاقؾ  ایى ٨ٔك
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کكؾو ایى يکحه  ، با قوٌى«کًؿ آيچه ايىاو قا ال ظیىاو هحمایم هی»٠ًىاو  ٨ّل اول با
ها قا ال ؾیگك  ، ها ايىاوچٍمؿاٌثؼّىَ ایراقگكی بؿوو  که اؼال٪ بمقگىاقايه و به
ه ٌىؾ- وپه بكؼی جّىقات و ج١اقی٧ هكبىٖ ب کًؿ، آ٤ال هی هىشىؾات ليؿه هحمایم هی

یه وبكقوی بعدٌك قا هٙكض کكؾم و با  و اؼال٪ و ؼیك های ٨٭های ؾیى  بكؼی ٠٭ایؿ و ٨ٔك
هایی قا که ا٠ح٭اؾات  ها و ي٭ُ ؾق هىائل هكبىٖ به ظىلۀ اؼال٪ ايىايی، جالي کكؾم ّؼلل

هايؿيٍاو ال ؼلی٩ۀ ؼؿا،  ؾلیل ؾوق بهـ  اوث ها ؾچاق ٌؿه به آو ؾاقاو ٌؿه جىوٗ ؾیى هٙكض
 ـ ها و يٝكات ؼىؾ ها و ظف٦ ؼلی٩ۀ ؼؿا ال ٘كض جىوٗ آوؼؿا  ۀٌؿو ؼلی٩ گفاٌحهکًاق  به

ها ؾقباقۀ  ؾاقؾ و يٝك آو« ٠٭لی»هًٍؤ « اؼال٪»آٌکاق کًن- همچًیى ا٠ح٭اؾ به ایًکه 
هكبىٖ و هًاوب  وماکه به بعرظؿوؾی  جاـ ٬ا٠ؿۀ جعىیى، ج٭بیط و ٬ا٠ؿۀ ٠٭لی ل٧ٙ قا 

 بكقوی و کًکاي کكؾم- ـ ایى شایگاه باٌؿ
به هىٔىٞ بكپایی ؾولث ٠ؿل  ، های ب١ؿی والی بكای ٨ّل وپه ؾق شهث لهیًه

ي٭ٍه و  جكیى بمقگجكیى و  الهی بك لهیى پكؾاؼحن جا قوٌى کًن ایى ؾولث هباقک، وویٟ
بكياهۀ الهی اوث که لهیى به ؼىؾ ؼىاهؿ ؾیؿ و ایًکه ایى بكياهه، ٘كض و بكياهۀ همۀ ايبیا و 

بىؾيً اوث؛ ی١ًی  و گفٌحه بىؾه اوث- ٌاؼّۀ اِلی ایى ظکىهث، اؼال٬یقوىال
چگىيگی آهؿو ظاکن الهی و هًصی شهايی و بكپایی ظکىهث الهی ؾق آؼكالمهاو، ؾق 

؛ ايؿ شهث ٠که آو چیمی اوث که بىیاقی ال ٨ُ٭های ؾیى بكای هكؾم به جّىیك کٍیؿه
قوؾ ؾق ایى ؾولث هباقک  که ايحٝاق هیکه ٨كز و گٍایٍی  ايؿ يٍاو ؾاؾهها چًیى  لیكا آو

ؾق آو، « قهایی»وىی ق٨اه هاؾی، و  باٌؿ، گٍایً ال ٨٭ك هاؾی و جًگًای ليؿگی ؾيیىی به
 ها و وؽحی ليؿگی ؾيیىی اوثٖ ه١ًای قهاٌؿو ال ٘ا٤ىت به

قا ؾق ًٌاؼث  چٍمؿاٌثبؿوو  همچًیى ؾق ایى ٨ّل، اهمیث ایراقگكی ظ٭ی٭ّی 
ی١ًی اهمیث ایى ؼّیّه ؾق قاه قویؿو به هؿ٨ی که  ـ این  ه ٌؿهظ٭ی٭حی که بكای آو آ٨كیؿ

 ام- بیاو ؾاٌحه ـ ايىاو بكایً آ٨كیؿه ٌؿه اوث
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ًٌاوی و  ًٌاوی، هكؾم ؼاوحگاه و جکاهل اؼال٪ ؾق ايىاو»٠ًىاو  جعث٨ّل ؾوم قا 
یه وبكقوی بعدبه  9«ًٌاوّی ؾیى شاه١ه ًٌاوی و  های ؾايٍمًؿاو ايىاو ٨ٔك
های ایى  گیكی اؼال٪ ايىايی و ؾیى اؼحّاَ ؾاؾم و کاوحی ای ٌکلًٌاوی بك  شاه١ه
ظ٭ی٭ی  گكیی١ًی ایراق ـ  جكیى ٌاؼّه ؾق اؼال٪  بىؾو ال ج٩ىیك ههن ها قا ؾق ياجىاو يٝكیه
 -واؼحنقوٌى  ـ چٍمؿاٌثبؿوو 

به ؾو هؿل ال ٨ىل٩ۀ اؼال٪ ی١ًی  ،«٨لى٩ۀ يىیى و اؼال٪»٠ًىاو  جعثؾق ٨ّل وىم 
٠ًىاو  قا به« اهايىئل کايث»پكؾاؼحن و ٘كض « گكا ظؿوی یا ٠ا٩٘ه»و هؿل « گكا ٠٭ل»هؿل 

يٝكیۀ »بكای  ای ٠ًىاو ٘كاض يمىيه قا به« ؾیىیؿ هیىم»و يٝكیۀ « گكا يٝكیۀ ٠٭ل»يمىيه ال 
هٍهىقجكیى شكیايات ؾق ظىلۀ اؼال٪  ج٭كیبا   بكگمیؿم؛ لیكا ایى ؾو هکحب ٨کكی« گكا ٠ا٩٘ه

٘ىق کلی بك پایۀ ایى ؾو يٝكیه بًا  به ،چه ٨لى٩ی و چه ٠لمی يىیىها،  یه٨ٔكو ؾیگك  اوث
يٍىحن و کمبىؾهای هك ؾو قا ؾق ج٩ىیك  وبكقوی بعد- وپه هك ؾو يٝكیه قا به اوث ٌؿه

 جىايؿ هكؾم قا گكؾ ؼىؾي شمٟ کًؿ بیاو ؾاٌحن-  ظلی که هی ؾاؾو قاه اؼال٪ ايىايی و اقائه
جكیى و  ههن ـ«ی، ه٥م و ا٠ّابًٌاو قواوًۀ ٠لّن اؼال٪ ؾق آی«ـ  ؾق ٨ّل چهاقم

ٌؿه بكای اؼال٪ و اظکام اؼال٬ی قا که ؾايٍمًؿاو  هٍهىقجكیى يٝكیات ٠لمی اقائه
ايؿ، گكؾ آوقؾم- وپه ایى  ی يىیى و ؾايٍمًؿاو ه٥م و ا٠ّاب جکاهل بؽٍیؿهًٌاو قواو

کكؾم  بكقوی، «ؼؿایی جىهن بی»ؾق کحاب  اظمؿالعىىویؿ  های ٨كهىؾهيٝكیات قا ؾق پكجى 
٠ًىاو ؾوحاویمی  ها ؾ٨اٞ کكؾ یا به جىاو ال آو ها و هٙالبی قا که يمی و هٙالب ؾقوّث آو

 اوح٩اؾه کكؾ، بیاو ؾاٌحن-

                                                                                                                                                                 
های واؼحاقی، ٜاهكی و  : هٙال١ۀ ٠لمی يىٞ بٍك ال يٝك ویژگیًٌاوی ٠باقت اوث ال - آيحكوپىلىژی یا ايىاو9

« و٬ایٟ اشحما٠ی»ًٌاویٔ هٙال١ۀ شىاهٟ بكای ًٌاؼث  ٕهكؾم« اجًىلىژی»ها- اها هؿ٦ ال  های ٨كؾی ايىاو ج٩اوت
اقک والؾ و به ايحٍاق اوًاؾ و هؿ ؤبٗ ایى و٬ایٟ پكؾاؼحه، آهاقهای هكبىٖ قا جؿویى و بك٬كاق هی اوث که به ذبث

ٌىؾ و  ًٌاوی ٨كهًگی ج٭ىین هی ًٌاوی لیىحی و هكؾم هایی چىو: هكؾم ًٌاوی به ٌاؼه پكؾالؾ- هكؾم ه١حبك هی
 گیكؾ- ٕهحكشنٔ های هحًىٞ ؾیگكی قا ؾق بكهی هكیک ال ایى ج٭ىیمات يیم بؽً
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به  ـ «ًٌاوی ًٌاوی و شاه١ه های جکاهلی لیىث يٝكیه»ـ وپه ؾق ٨ّل پًصن 
ی ؾق ج٩ىیك اؼال٪ ايىايی پكؾاؼحن ًٌاوی جکاهل يٝكیات ؾايٍمًؿاو لیىث وبكقوی بعد

و پاوػ ایٍاو قا به اظمؿالعىى های ویؿ  هایی ال اوحؿالل و بكؼی شمئیات ال شًبه
 چٍمؿاٌثبؿوو  وا١٬ّی  که هحّؿی ج٩ىیك ایراقگكّی ـ ًٌاؼحی و اشحما٠ی  يٝكیات لیىث

يٝكیۀ به بعد ؾقباقۀ هٙكض کكؾم- ؾق بؽً پایايی ٨ّل پًصن،  ـ ايؿ ؾقباقۀ ايىاو بىؾه
که هؿ٠ی اوث اؼال٪ ايىايی قا ج٩ىیك پكؾاؼحن « وال ؾی٨كايه « »ههكَوقلی ؾوشايبه»

 - کًؿ هی
« آلاؾی اقاؾه»به هىئلۀ  ـ«آلاؾی ايحؽاب یا اقاؾۀ آلاؾ»ـؾق ٨ّل ٌٍن یا ٨ّل آؼك 

لیكا هؿلی  ؛کًؿ وشىی اؼال٪ ايىايی ٬ؿ ٠لن هی ٠ًىاو اٌکالی ؾق قاه شىث بهپكؾاؼحن که 
بك ایى يکحه هحمكکم ٌؿه اوث- ؾق ایى ٨ّل اؾ٠ای قویکكؾ   ا  اواو، کًین که ال آو ؾ٨اٞ هی

بىؾو اقاؾۀ آلاؾ یا ايحؽاب آلاؾ ايىاو با اوح٩اؾه ال بكقوی  هبًی بك جىهمیقا گكا  ٠لمی هاؾی
- کكؾم بكقوی ـکًًؿ یها اوحًاؾ ه که ؼىؾٌاو به آوـ جكیى آلهایٍاجی  و پكؾاؼحى به ههن

کاؾهیک  هؿل ،٠الوه بك آو واؼحن؛وپه کمبىؾهای اوحؿاللٍاو قا قوٌى  های ٠لمّی آ
٠ًىاو هؿل ٠لمی  به ـ اوثکه بك قیأیات و ٨یمیک کىايحىم اوحىاق ـ ؾیگكی قا يیم 

 ـ اوثهًؿ  ای ه١٭ىل و يٝام که جا ايؿالهـ شایگمیًی ال اؾقاک ايىايی و آلاؾی اقاؾه ؾق ايىاو 
ؼاوحگاه  پژوهً ؾق ؼّىَکه به ـ ؾق ايحها با بیاو هؿل قاوحیى اؼال٪  هٙكض کكؾم-

کًًؿۀ باً٘ی و ؼاقشی ٕی١ًی قوض ايىايی و ؼلی٩ۀ  اؼال٪ جکیه ؾاقؾ و بك اوان ؾو ؾ٠ىت
  قوايؿم-ایى جع٭ی٫ قا به پایاو  ـٌىؾ ٔ بكپا هی ؼؿا

با اوحًاؾ به ا٠ح٭اؾ  ـ ه١ح٭ؿم ؾق ایى جع٭ی٫، ظ٭ی٭ث قا ؾقباقۀ هؿل ايىايّی اؼال٬ی بًؿه 
ام- ؾق هك ٨ّل جا ظؿوؾی  ای بیاو کكؾه جا ايؿاله ـ اظمؿالعىىؾقوث و ج٩ىیك ؾ٬ی٫ ویؿ 

  بهـ  چه بىا وجىايؿ هعىقی بكای جع٭ی٭ات آیًؿه باٌؿ  ٠ًاویًی قا هٙكض کكؾم که هی
قا هٙلب  و ظ٫ّ  کًًؿجبییى و شمئیاجً قا بیاو آو قا بكؼی ال هئهًاو بحىايًؿ  ـ ؼىاوث ؼؿا

ه ؾق ؼّىًِ بیاو کًًؿ- به های ٠لمی يیم وشىؾ ؾاقؾ که جؽُّ  ٠الوه بكؼی ٠ِك
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های جع٭ی٫ ؾق ایى  ها و قوي يهاؾو پایه ٘لبًؿ، و کاق بكای بًیاو قا هی يؼاَ ؼىؾ
ه کاؾهیک  ها، بایؿ به ٠ِك ٠ًىاو هرال ؾق  جا بحىايؿ به ؾیى الهی کمک کًؿ؛ به باٌؿِىقت آ

های هٍهىق و  جىاو جع٭ی٭ات ه٩ّلی ؾق ظىلۀ يٝكیه ا٠ی هیهای اشحم ؼّىَ يٝكیه
کاؾهیک ؾق  پفیك٨حًی اهكولیى ؾق وٙىض ؾايٍگاهی ايصام و ایى يٝكیات قا به ِىقت آ

٬كاق ؾاؾ- همچًیى بكؼی ال هئهًايی که  اظمؿالعىىجكالوی وًصً با يٝكیۀ ؼلی٩ۀ ؼؿا 
هجىايًؿ آلهایٍاجی  ، هیيؿهای ٠لمی بكؼىقؾاق  ال جىايایی ی و ًٌاو قواوهای  ٠لمی ؾق ٠ِك

٨لى٩ۀ جصكبی بكای بیاو ظ٭ی٭ث هىئلۀ اؼال٪ و اظکام اؼال٬ی ايصام ؾهًؿ- ٘ی ایى 
جع٭ی٭ات ٌاءالله هىٔىٞ  و اوکًؿوکاو جىايؿ  که هیام  اٌاقه کكؾهجع٭ی٫ به بكؼی يکاجی 

ؾق ظىلۀ ٠لن ه٥م و ا٠ّاب،  چه ،ها ٬كاق بگیكيؿ ؾ؛ چه ؾق همیى ظىلهوىؾهًؿی وا٬ٟ ٌى
والی  هىئلۀ اقاؾۀ آلاؾ، قیأیات و هؿل ٠ملکكؾ اؾقاکی ايىاو، ج٭لیؿ، ٌبیه

 های ايىايی و بیاو هًابٟ ٤یكهاؾی آو- گیكی هىٟٔ
ؾق  چه بىاجىايؿ ِىقت پفیكؾ که  ها هی ای ال پژوهً ٠الوه پژوهً یا هصمى٠ه به
هایی ؾق ؼّىَ يٝكیات ا٬حّاؾی و  وهًؾ؛ پژوىؾهًؿ وا٬ٟ ٌى ـ   ٌاءالله او–آیًؿه 

جىايًؿ هٙال١اجی جٙبی٭ی  با اؼال٪ ايىايی- بكؼی هع٭٭او هئهى هی ًویاوی و اقجبا٘
کكؾو ظ٭ی٭ث يٝكیۀ هحکاهّل الهی ايصام ؾهًؿ و ایًکه چگىيه ایى يٝكیه قاهی  بكای قوٌى

 کكؾو هكؾم بك کلمۀ واظؿ اوث-  بكای یکپاقچه
قا با اٌاقه به ایى يکحه به پایاو بكواين که ؾق ایى پژوهً به  ؾق ايحها هایلن ایى ه٭ؿهه

ؾلیل  ای هىائل به ام و ؾق پاقه ج١ؿاؾی هًابٟ ؾیًی، ٨لى٩ی یا ٠لمّی ؾايٍگاهی جکیه کكؾه
شهث شلىگیكی ال پكاکًؿگی هىٔىٞ جًها به اٌاقه ؾق پاوق٬ی  کكؾو لهاو و يیم به کىجاه

ای ؾیگك  ین هحى قا ا٬حبان کكؾه باٌن و ؾق پاقه٘ىق هىح٭ بؿوو ایًکه به ،بىًؿه کكؾم
٘ىق هىح٭ین ال  بىؾو بكای ؾقک ویا٪ ایى جع٭ی٫، هٙالبی قا به ؾلیل وىؾهًؿ و اواوی به

های ؾق ؾوحكن ٠كبی ایى هحىو  ها ال جكشمه ای ال ایى ا٬حبان هًابٟ ا٬حبان کكؾم- پاقه
كايىىی اوح٩اؾه و وپه ٌؽّا  های ايگلیىی یا ٨ ای ؾیگك، ال هحى بىؾه اوث و ؾق پاقه
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؛ بكای ایى هىٔى٠ات ابحؿا هحى اِلی و وپه جكشمۀ ٌؽّی ؼىؾم قا جكشمه کكؾم
 ام- ؾاقی ٠لمی آوقؾه شهث اهايث به



 

 

 فصـل اٍل

 کٌذ آًچِ اًساى را از حیَاى هتوایس هی

 هقذهِ

که البحه ـ ايؿ  همۀ کىايی که به جع٭ی٫ و کًکاي ؾق هىئلۀ جمؿو ايىايی واقؾ ٌؿه
بؿوو ایًکه جع٭ی٫ ؼىؾ قا هحىشه ؼاوحگاه ایى  ـ جع٭ی٫ و وقوؾ به آو اللم و ٔكوقی اوث

ايؿ- جا هًگاهی که ؾقباقۀ هًبٟ  َقه به ؼٙا پیمىؾه ،اي کكؾه باًٌؿ جمؿو و هًبٟ وا١٬ی
وشى و جع٭ی٫ يپكؾالین و آو قا به ؾ٬ث ه١یى  ها به شىث اقلي جمؿو، اؼال٪، ه١ك٨ث و

ای ٠لمی یا ٠ملی ؾق ظىلۀ جمؿو  يکكؾه باٌین، هكگم يؽىاهین جىايىث به يحیصه یا ذمكه
 ايىايی ؾوث یابین-

ویاوث،  ،«جمؿو»٠الوه گكیمی ال جىشه به ایى يکحه وشىؾ يؿاقؾ که ه٩هىم  به
گیكؾ و جماهی ایى هىائل جًها ؾق  ٍکیالت قا ؾق بكهیا٬حّاؾ، اشحماٞ، اؼال٪، ٬ايىو و ج

وگكيه هكجبٗ و ؾق اجّال به یکؿیگك با٬ی  ؛ٌىيؿ شمئیات و جىِی٩ات ال یکؿیگك هحمایم هی
هايًؿ و هكکىی که بؽىاهؿ ایى اشما قا ال یکؿیگك شؿا کًؿ، هكگم هیىۀ وىؾهًؿی  هی

ؼىقؾه  ابحؿا ٌکىث يؽىاهؿ چیؿ و چًیى ٌؽّی ؾق ٘كض و پژوهً ؼىؾ، ال هماو
 ٌىؾ-  هعىىب هی

ای اوث که ايىاو قا ال ؾیگك ظیىايات هحمایم  ٨كهًگ و جمؿو ايىايی، هماو هئل٩ه
٠باقت ؾیگك ؾق ٠ىاهل و ٠ًاِك هاؾی و  والؾ- ال ظیىاياجی که با او ؾق بؿو و ٤كایم یا به هی

یى پكوٍی که ؛ بًابكایى اولايؿ کًًؿۀ ليؿگی شىمايی، هٍحكک ویىحن و ٬ايىو اؾاقه
 کٍؿ: قغ هی ؼىؾي قا به
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٘ىق هٍؽُ  ای وشىؾ ؾاقؾ؟ و اگك هىث، به چًیى هحمایمکًًؿه ـ ؾق ظ٭ی٭ث–آیا ـ   
 چیىث؟ 

ؾ٬ث يیم هٍؽُ ٌىؾ، آیا  ٠الوه اگك چًیى وشه جمایمی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ و به بهـ   
 هًبٟ و ؼاوحگاهی ؾاقؾ که به آو بالگكؾؾ و ال آو وكچٍمه بگیكؾ؟ 

ؾيبال  قوًٌی و بؿوو هیچ ابهاهی ایى ؾو وئال قا هٙكض کًین و به ظال و٬حی به
وشى ؾقباقۀ جمؿو ايىايی قا  ها بگكؾین، ؾق ایى ِىقت، جع٭ی٫ و شىث پاوؽی بكای آو

ذمك  این؛ ؾق ٤یك ایى ِىقت جع٭ی٭ی بیهىؾه، ٠بد و بی ؾقوحً هٙكض کكؾه قوي به
٘ىق کاهل هحًا٬ٓ و بؿقیؽث، یا  ؿ ذمكاجً بهای هن ؾاٌحه باٌ ؼىاهؿ بىؾ و اگك بهكه

 کن هؽال٧ با آيچه ٌایىحه اوث به آو ؾوث یابین، ؼىاهؿ بىؾ-  ؾوث
هایی ؾقوث اقائه بؿهین  پاوػ  به ظىل و ٬ىۀ الهیپژوهً جالي ؼىاهین کكؾ، ؾق ایى 

ؾ وشىؾ ؾاق های ؾقوث  های هؽال٧ با ایى پاوػ و ي٭ایُ و کمبىؾهایی قا که ؾق پاوػ
والی بكای پژوهً و جع٭ی٫ و بكقوّی وئال اول ٌكوٞ  یى کًین- ابحؿا بایؿ با لهیًهجبی

؟ و ایى والؾای وشىؾ ؾاقؾ که ايىاو قا ال ؾیگك ظیىايات هحمایم  کًین؛ ایًکه آیا هحمایمکًًؿه
 هحمایمکًًؿه، چیىث؟

؛ ال يٝك بكؼی، هیچ ٠اهل شؿاکًًؿۀ ظ٭ی٭ی هیاو ايىاو و ؾیگك ظیىايات وشىؾ يؿاقؾ
ؾیگك هىشىؾات يؽىاهؿ بىؾ و جًها ؾق بكؼی  ايًؿبه ایى جكجیب ايىاو، چیمی شم هىشىؾی ه

بىؾو  ٬اهث گ٩حى، قاوث هايًؿ جىايایی وؽى  بكجكی ؾاقؾ؛ ها یا ؼّىِیات بیىلىژیکی  جىايایی
بكؼی ؾیگك، یکی،   9-بكای ج٩کك و جصكیؿ  و ایىحاؾو قوی ؾو پا، بمقگی ه٥م و جىايایی بكجك

ؾايًؿ-  یا جماهی ایى ؼّىِیات قا ٠اهل وا١٬ّی شؿاکًًؿۀ ايىاو و ظیىاو هیب١ٕی 

                                                                                                                                                                 
ؾی، ّء هعىىن، با ج٩کیک ال شمئیات و لىاظ٫ ها یًؿی اوث ـهًی که ٘ی آو، ِىقّت ٌیآ- جصكیؿ، ٨ك 9
ٌىؾ- ـهى بكای ًٌاؼث اٌیا و اهىق شمئی، ه٩اهین و ٩ِاجی قا که ؾق وا٬ٟ،  ِىقت ه١٭ىل و کلی جبؿیل هی به

 ٨٭هٔ- کًؿ- ٕهحكشن، هًبٟ: ویکی کٍیؿه ال ؼىّؾ چیمها هالظٝه هی يه٩حه ؾق چیمهاوث، به يعىی هىح٭ل و بیكوو
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جكیى یا  کن ههن یا ؾوثـ واق  ها قا ؼالِه جىاو آو های پیًٍهاؾی بىیاقيؿ؛ ولی هی پاوػ
 ِىقت لیك بیاو کكؾ:  به ـ ها قا هٍهىقجكیى آو

ها و  ًًؾهًؿۀ جىايایی ؾق والهايؿهی کُ  ٘ىق کلی يٍاو به ، کههىٌمًؿیاول: 
ه١مىال  بكای شلب ه١٩ًث و ؾ٨ٟ ٔكق  وهای ٨ٕا و هعیٗ اوث  ها بك اوان ؾاؾه واکًً

گیكؾ- وشىؾ ابماق هىٌمًؿی ٕهايًؿ ه٥م یا ویىحن ٠ّبیٔ ؾق شايؿاق، با٠د  ِىقت هی
های بیىلىژیکی و ا٠ٕایً قا هايًؿ اولعۀ بیىلىژیکی  ٌىؾ وی بحىايؿ وایك جىايایی هی

هماو ـ بكؼی  9ها، والهايؿهی کًؿ- جىايایی  ك و چًؿ بكابكکكؾو آوشهث کىب ه١٩ًث بیٍح
کًًؿ هىٌمًؿی و ج٩کك و جىايایی جصكیؿ، جمایمؾهًؿۀ اِلی  جّىق هی ـ ٘ىق که ج٭ؿین ٌؿ

ه قا بكای  ،ظحی اگك ؾقوث باٌؿ ايىاو ال ظیىاو اوث؛ ولی چًیى جمایمی  همچًاو ٠ِك
او ؾق ه٭ام اقائۀ ؾلیل و بكهاو، ایى ٌاؼّه قا ؾاقؾ- اهکاو يؿاقؾ بحى  هصاؾله بال يگه هی

ه ؾاٌث- جًهایی به به  ٠ًىاو جمایمؾهًؿۀ اواوی، ٠ٔك
جىاو گ٩ث با ایى جىِی٧، هیاو ايىاو و ؾیگك ظیىايات جًها ؾق ؾقشۀ  هی  واؾگی به  لیكا 

جمایم  يؿها بكؼىقؾاق  ای کمحك، ال آو هالکیث ؼّىِیاجی که ؾیگك ظیىايات هن ؾق ؾقشه
جکاهل ، اقج٭ا، و با ايحؽاب ٘بی١ی ،جىايًؿ با گفٌث لهاو این و ایى هىشىؾات هی ٬ائل ٌؿه

یا بكؼی  ؾق گىيۀ بٍك وشىؾ ؾاقؾ؛ کهبكوًؿ یابًؿ جا آيصا که به هكجبۀ هىٌمًؿی و ج٩کكی 
ای ال هىٌمًؿی، هٍابه  هىشىؾات ليؿه هىیك جکاهلی ؾیگكی قا ویك کًًؿ و به هكجبه

های بىیاقی وشىؾ  يىاو یا ظحی ٌایؿ به باالجك ال آو يیم بكوًؿ- اهكوله يمىيههىٌمًؿی ا
ابماق هىٌمًؿی و جىايایی ج٩کك و  ،ؾق ٠مل  ،ؿ بكؼی ظیىاياتکً بیاو هیقوًٌی  ؾاقؾ که به

 9هایی هىحًؿ- جكیى چًیى يمىيه وأط 7«ها يؽىحی» چه بىاظحی جىايایی جصكیؿ ؾاقيؿ و 

                                                                                                                                                                 
 ٔ-٠كبی ٨929اقوی ٕ 991ؼؿایی، َ ، کحاب جىهن بیاظمؿالعىى-  9
ؾاقاو اوث که  های پىحايؿاقاو ال ٨ُكوَقؾۀ ش٩ث ٔ یکی ال قاوحهPrimatesها ٕيام ٠لمی:  واياو یا يؽىحی يؽىحی-  7

های بىیاق هحًىٞ و پكشم١یث ؾق هیاو  ٌىؾ- ایى قاوحه ال شمله گكوه ها و ايىاو هی ها، َکپی ٌاهل جماهی هیمىو
 پؿیا ٨اقویٔ ايؿ- ٕهحكشن، هًبٟ: ویکی ها ٌماقي ٌؿه يؽىحیگىيه ال  116پىحايؿاقاو اوث و جاکًىو بیً ال 
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ًٌاوی بیٍحك  ال هىٔى٠اجی اوث که ؾق ظىلۀ ٠لن لیىثهىٌمًؿی ظیىايات، یکی 
اي جع٭ی٫ و بكقوی ٌؿه و يحایصی به باق آوقؾه که يه ٨٭ٗ ؾقک بهحكی قا ال ٬لمكو  ؾقباقه

های شؿیؿی بكای  ٌؿو قاه هًصك به گٍىؾه  ٘ىق ؼاَ بلکه به کًؿ، ٨كاهن هیظیىايات 
  لهایٍات ٠لمی آٌکاق کكؾههرال  بكؼی آ ؛پژوهً ؾق لهیًۀ هىٌمًؿی ايىاو ٌؿه اوث

یا ظحی بكجك ال يىٞ ايىاو  7که ابماق هىٌمًؿی بكؼی ظیىايات ؾق بكؼی ظاالت، يمؾیک
يىبۀ ؼىؾ  چًیى اوث و ایى به هؿت ٌاهپايمه ایى اوث؛ هماو ٘ىق که و١ٔیث ظا٨ٝۀ کىجاه

 9آوق- اکحٍا٨ی اوث ظیكت
های ظیىايی بك اوان  ههایی ال گىي هًگام جع٭ی٫ ؾقباقۀ ق٨حاقهای ًٌاؼحی، گكوه

ها  ٌىيؿ؛ هرال  ؾقباقۀ گىيۀ کال٢ ها شؿا هی ٌاو، هحمایم و ال ؾیگك گىيه های ٨کكی جىايایی
هاوث؛ همچًیى کال٢  ال شملۀ آوه١كو٦ يیم کال٢ّ که ای ال پكيؿگاو هىحًؿ  که گىيه

بك ِؿ  و ؾیگك ايىاٞ کال٢ که بال٣ 9ٌکًؿ لا٢، يى٠ی کال٢ که گكؾو هی 3بمقگ، ابىلقی٫،
                                                                                                                                                                 

 هًابٟ:-  9
- Goodall, J. (2010). Through a window: My thirty years with the chimpanzees of Gombe. Houghton 
Mifflin Harcourt. 
- Byrne, R., & Whiten, A. (1989). Machiavellian intelligence: social expertise and the evolution of intellect 
in monkeys, apes, and humans (oxford science publications). 
- Matsuzawa, T. (1996). Chimpanzee intelligence in nature and in captivity: isomorphism of symbol use 
and tool use. Great ape societies, 196. 
- Premack, D. (2014). Intelligence in Ape and Man (Psychology Revivals). Psychology Press. 

 هًبٟ: -7
Herrmann, E., Hernández-Lloreda, M. V., Call, J., Hare, B., & Tomasello, M. (2010). The structure of 
individual differences in the cognitive abilities of children and chimpanzees. Psychological Science, 21(1), 
102-110. 

 هًبٟ:-  9
Inoue, S., & Matsuzawa, T. (2007). Working memory of numerals in chimpanzees. Current Biology, 17(23), 
R1004-R1005. 

 ٌىؾ- ٕهحكشنٔ هن گ٩حه هی« و٬ی٫»يى٠ی کال٢ و ؾق ٠كبی -  3
 - ٕهحكشن٠ٔباقت ٠كبی: کاوك الصىل-  9



  .................................................  79ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی

 

گىيه ال  هاوث و ایى ، ؼّىِیث بكشىحۀ ایى گىيه، هىي آو ٌىؾ پكيؿه هی يىٞ
لا٢ ٠ًىاو هرال،  بهآیؿ-  جكیى ظیىايات به ظىاب هی جكیى پكيؿگاو و ظحی باهىي باهىي
ؾهؿ-  اؾقاک ـاجی قا ال ٘كی٫ ًٌاؼحى ؼىؾ و جّىیكي ؾق آیًه يٍاو هی جىايایی بك 9اقوپایی

ها، جىايایی ؼىؾ قا به اذبات  کاقبكؾو ابماقها و ظحی واؼحى آو با بهکال٢ و کال٢ ویاه، 
ؾهؿ که وشىؾٌاو شم ؾق  هایی ال ؼىؾ يٍاو هی قوايؿ و ظحی ایى پكيؿه ٌایىحگی هی

پفیك يیىث- به همیى جكجیب، يىبث ه٥م کال٢ ؾق ه٭ایىه با  ها و يىٞ ايىاو اهکاو يؽىحی
ها و بىیاق يمؾیک به آو چیمی اوث  ؾل٩یى ها و بؿو او، ه١اؾل همیى يىبث ؾق يؽىحی

 7که ؾق يىٞ ايىاو وشىؾ ؾاقؾ-
هحمایمکًًؿه اوث؛  ،ؾق ٠مل ، که ايىاو ال آو بكؼىقؾاق اوث  گىین: ابماق هىي بكجك هی

 ،ولی هماو ٘ىق که گ٩حه ٌؿ يیالهًؿ ج٩ّیل ایى هىئله هىحین جا و١ٔیث قوٌى ٌىؾ- بله
هىي ايىايی، هحمایمکًًؿه و هؽّىَ گىيۀ هاوث؛ يه ٨٭ٗ به ایى ؾلیل که ال يٝك هكجبه 

جىايؿ  به ایى ؾلیل که اکًىو هی ـ ؼّىَ به–بكجك ال هىي هىشىؾات ؾیگك اوث؛ بلکه 
ها قویؿه،  چه ال ٘كی٫ ٠لن و جىلیؿاجی که ايىاّو اهكول به آوهحى٧٬ کًؿ؛ ٨كایًؿ جکاهل قا 

و ظحی ؛ ها ی١ًی اؼال٪ ايىايی و ظکمث و اقلي ؛باالجك ال آو اوثال ٘كی٫ آيچه  چه
ظکن بكايؿٖ هك ؾوی  ، که ؼىّؾ او قا ایصاؾ کكؾه اوث جىايؿ بك ٬ايىو جکاهل بیىلىژیک هی
ؿ که ابماق ؾه ؤىض يٍاو هی و به اوثها ال ؾوحاوقؾهای همیى ابماق هىٌمًؿی  ایى

ایىحاؾو قوی ؾو پا، ليؿگی  لباو، قاوث چه بىاهىٌمًؿی، هحمایمکًًؿۀ ظ٭ی٭ی اوث- 

                                                                                                                                                                 
 ال١٭٫١ االقوبي--  9
 هًابٟ:-  7

- Taylor, A. H., Knaebe, B., & Gray, R. D. (2012). An end to insight? New Caledonian crows can 
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- Medina, F. S., Taylor, A. H., Hunt, G. R., & Gray, R. D. (2011). New Caledonian crows’ responses to 
mirrors. Animal behaviour, 82(5), 981-993. 
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ايىاو و بكقوی  قاشٟ به ها به ظىاب بیایؿ و ؾق بعد اشحما٠ی و ؾیگك ظاالت يیم ال همیمه
ٌاو گ٩حه ٌىؾ که ؾقباقۀ  ٠ًىاو جمایمؾهًؿۀ ظ٭ی٭ی، هماو چیمی ؾقباقه ایى ٠ىاهل به

 ٌىؾ- هىي گ٩حه هی
ایى جمایمؾهًؿه بپكؾالین، وشىی  ؾق ظ٭ی٭ث و٬حی به ايىاو بًگكین و به شىث

ِىقت ٌاؼُ، وأط و آٌکاق، ؾق پیٍاپیً  واؾگی و بؿوو هیچ پیچیؿگی آو قا به به
آهؿو بك ّاهالی ٬ايىو  ایى ؼّیّه، هماو جىايایی ايىاو بكای ٨ائ٫ -ؼىؾ ؼىاهین یا٨ث

ٌؿو به اؼال٪ کكیمايه  ؼىؾؼىاهايۀ بیىلىژیکی و جىايایی او بكای هؿاؼلۀ ظکیمايه، آقاوحه
و جًٝین ليؿگی ٨كؾی و اشحما٠ی، ؾق ٔمى ویىحن اؼال٬ی، اشحما٠ی و ویاوی ؼاِی 

بهای  ها ؾق کًاق یکؿیگك، هماو جمؿو گكاو اوث که جابٟ ٬ايىو شًگل يیىث و جماهی ایى
َّ ايىايی  ايىايی ؼىاهؿ بىؾ- ایى جمؿّو به کًًؿۀ ویىحن  که جٍکیالت بالجاب ـ ؼّى

ها و  ؤىض ؾق بؽٍیؿو ظ٭ى٪ ؾیگكاو به آو به ـ ای بكای ليؿگايی اوث اؼال٬ی بالًؿه
ىؾؼىاهی ژيحیکی یا ؾق ایراقگكی ظ٭ی٭ّی ياهكجبٗ با ؼ و يیم ؤٟ ٬ايىو بكای ایى هًٝىق

های ًٌاؼث و ليؿگی  يهاؾو پایه ٠الوه بك ایى، بًیاو گك اوث- شلىه ايحٝاق ؾقیا٨ث ه١٩ًث
ها، ؼىايؿو، يىٌحى و ویىحن ظىابكوی و ؾیگك ظاالت  هايًؿ ٬ىايیى هصالات هحك٬ی 

 گیكؾ-  قا يیم ؾق بكهی  هٍابه
قوايؿ؛ ی وأط و قوٌى هیا هايًؿی، ها قا به يحیصه جع٭ی٫ و بكقوّی چًیى ٨كهًگ بی

ای ه١یى به  چًؿیى هماق وال ٬بل، آٌکاق و ؾق ؾوقه ، ِىقت ياگهايی به ایًکه چًیى جمؿيی
همحا، با ج١لین ؼاقشی و ال  ٌىؾ که ایى جمؿّو بی٠الوه قوٌى هی ليؿگی ايىايی واقؾ ٌؿ- به

ه وشىؾ آهؿ- ایى ب ـ٘ىق ياگهايی به ليؿگی ايىاو واقؾ ٌؿ که بهـ بًیاؾیى  ی٘كی٫ ج٥ییك 
ج٥ییك، هماو ٨كهًگ و جمؿو الهی اوث که بك وشىؾ ؼلی٩ۀ ؼؿا ؾق لهیًً اوحىاق اوث و 

جىاو هیاو ؼال٨ث الهی و جمؿو ايىايی، ج٩کیک ٬ائل ٌؿ؛ هماو ٘ىق که هكگم يمی
جىاو هیاو ظاکمیث، ؼال٨ث ؼؿا و ؾیى ج٩کیک ٬ائل ٌؿ- بًابكایى اِل و قیٍۀ  يمی

ذابث  ، ٘ىق هٙل٫ به ها قو، اؼال٪ و اقلي وهح١ال اوث- الایى واؼال٪، ؼؿاويؿ وبعا
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ؼىاهن واقؾ  ٌىيؿ، يه ؾگكگىو و يه واژگىيه- ؾق ایًصا يمی ٘ىقی که يه يابىؾ هی به ؛هىحًؿ
َىم که بهكۀ ٠لمی چًؿايی ال آو ظاِل يمی هىئله ٌَ ٌىؾ؛ ی١ًی هىئلۀ بعد ؾق  ای 

ًکه آیا وا١٬ی اوث یا ٤یكوا١٬ی، و ؾیگك ؼّىَ ایًکه اؼال٪، ـاجی اوث یا يىبی، و ای
ال ٘كی٫ آيچه ویؿ   پكؾاليؿ- بكای ها  بعد هی  ٌاو به هىٔى٠اجی که ٨الو٩ه ؾقباقه

ؤىض يمایاو ؼىاهؿ ٌؿ که قیٍه و ؼاوحگاه اؼال٪،  به ،آٌکاق کكؾه اوثاظمؿالعىى 
وىی ایى اِل بالگكؾین جا  به همچًیى قوٌى ؼىاهؿ ٌؿ که بایؿ ؼؿاويؿ وبعاو اوث؛

ٌىؾ، ب٩همین- ٌایؿ  اي هٙكض هی ٘ىق ١ٙ٬ی و ی٭یًی پاوػ هك وئالی قا که ؾقباقه به
بكای جؤکیؿ بك ایى  ، پكو٨ىىق قیچاقؾ ؾاوکیًم بمقگ، ًٌان  گىاهی لیك ال ؾايٍمًؿ لیىث

مکًًؿۀ ظ٭ی٭ی هحمای  جكؾیؿـ بی ايىاو و ـظ٭ی٭ث که اؼالّ٪ ایراقگكایايه، ظالحی هؽّىَ به 
 اوث ک٩ایث کًؿ- 

 گىیؿ: قیچاقؾ ؾاوکیًم هی
ای بىالؾ که ا٠ٕایً با  ؾق ظالی که ٨كؾی همچىو هى ؾووث ؾاقؾ شاه١ه»

ؾق آو اوث با « ؼیّك ٠مىهی»ؾوق ال ؼىؾؼىاهی ؾق چهاقچىب آيچه  وؽاوت و به
يۀ جى٬ٟ ؾاٌث پٍحىاجىاو  بایؿ هحىشه باٌی که يمی، یکؿیگك همکاقی ؾاٌحه باًٌؿ

بًابكایى بایؿ بکىٌین کكاهث و ایراق قا  ظاِل ٌىؾٖال ٘ك٦ ٘بی١ث بیىلىژیکی  چًؿايی
های  ای قا که ژو این؛ په بایؿ بکىٌین ي٭ٍه یاؾ بؿهین؛ لیكا ؼىؾؼىاه لاؾه ٌؿه

کن ایى ٨كِث قا ؼىاهین  ايؿ بًٍاوین؛ لیكا ؾق ایى ِىقت ؾوث ؼىؾؼىاه ٘كض قیؽحه
كهن بميین و ٘كظی ؾقايؿالین که هیچ هىشىؾ ليؿۀ ؾیگكی ها قا ب های آو یا٨ث جا ي٭ٍه

 9-«جىاو ايصاهً قا يؿاقؾ

کؿام ال هىشىؾات ليؿۀ ؾیگكی که ؾق چهاقچىب ایى  ایى ٘كظی اوث که هیچ ،آقی
ًٌاوین ٬اؾق به ايصاهً يیىحًؿ و اهکاو يؿاقؾ هیچ هىشىؾی که ال ٘كی٫ ٬ايىو  لهیى هی

ؾق  ـ ظحی اگك ؾق ویاقۀ ؾیگكی هن بىؾه باٌؿـ ؿ ؼىؾؼىاهايۀ ٘بی١ی جکاهل یا٨حه باٌ
                                                                                                                                                                 

 -99قیچاقؾ ؾاوکیًم، ژو ؼىؾؼىاه، َ-  9
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« چٍمؿاٌثبؿوو  ایراقگكّی »گىیین  قاوحای آو جالي کًؿ- به همیى ؾلیل اوث که هی
ؾهًؿۀ ظ٭ی٭ی هیاو ايىاو و ظیىايات اوث و هًبٟ آو، هكگم اهکاو يؿاقؾ ال  هماو جمایم

 ؼىاهؿ آهؿ-  ، ؼىاوث ؼؿا به يکحه، ؛ که ج٩ّیل ایى باٌؿایى ٠الن هاؾی 

 اخالق اص د٤ذ سخبَ د٤ٗ 

کن بكای بعد ؾقباقۀ اؼال٪،  آیا بمقگاو ؾیى چیمی ؾاقيؿ که ؾق ج١كی٧، یا ؾوث
آوق ایى اوث که بیٍحك هكؾاو ؾیى ال هًبٟ اِلی،  وىؾهًؿ وا٬ٟ ٌىؾ؟ وا١٬یث جؤو٧

اؼحال٦  ال شؿا ،ها ايؿ- آو هایً جؤذیك گك٨حه و ال شكیايات ٨لى٩ی و ه٭ىله  هًعك٦ ٌؿه
ؼؿاويؿ اوث؛ ولی ؾق ٠مل،   ٘ىق کلی، هب  ،ظحی اگك بگىیًؿ هًبٟ اؼال٪ ،هایٍاو هفهب

چه ؾق  ، ٌك و ٌؿو هیاو ؼیك وشىؾ ٨كوحاؾۀ الهی قا بكای ًٌاؼث اؼال٪ و جمایم ٬ائل
ها ايىاو قا ال هماو  ؾايًؿ- آو ٌٖك يمی ، ایصاؾ و ٜهىق اؼال٪ و چه ؾق اوحمكاق وشىؾ آو

هىح٭ل ال  ـ ٌك  و جىايؿ اؼال٪ قا بًٍاوؿ و هیاو ؼیك کًًؿ که هی ىيه ٨ْك هیگ ابحؿا ایى
کًًؿ که ي٭ً ؾیى، جًها به ٬ىايیى، اواهك و يىاهی یا ؾق  جمایم ٬ائل ٌىؾ و جّىق هی ـ  ؾیى

 ٌىؾ-  اظکام اؼال٬ی هعؿوؾ هی
بط»و « ٌك و ؼیك»٨ُ٭های هىلماو ؾق آيچه بكای ه١ك٨ث و ًٌاؼث 

ُ
کی ٕيی« ُظىى و ٬

حیٔ ؾاقيؿ، ؾچاق اؼحال٦ ٌؿه وى، و  ايؿ و ٌایؿ شؿال هٍهىق بیى اٌا٠كه ال یک و ٌل
- هعىق ایى شؿال آو اوث که آیا ٠٭ل به يباٌؿه١حمله و ٌی١ه ال وىی ؾیگك، پىٌیؿه 

حی ؾق کاقها ظکن هی کًؿ؟  چیمی ال ظىى و ٬بط ظکن يمی کًؿ یا به هیچ يیکی و ٌل
قاَيؿ یا ؼیك، با اؼباقیىو  ایًکه آیا ٠٭ل هىح٭ل ال ٌكٞ ظکن هی٠الوه اِىلیىّو ٌی١ه ؾق  به

او بىؾ يیم ؾچاق اؼحال٦  ٌی١ه ؾچاق اؼحال٦ ٌؿه ايؿ- وپه اِىلیىو ؾق آيچه هؿيٌٝك
آیا اللم اوث ٌكٞ هن به  ،کًؿ ظکن هی  ٌؿيؿ که اگك ٠٭ل به چیمی شؿای ال ٌكٞ

ّٟ  هماو، ظکن بكايؿ؟ و آیا ظکن ٬ايىو ظکن ٠٭ل اوث و اگك جابٟ آو اوث، گفاق ٌكٞ، جاب
ظىى و »ها ؾق ه١ًای  آو؟ ِىقت هٙل٫ اوث یا هعّىق به بكؼی ظاالت ؼىاهؿ بىؾ آیا به
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ای ال  ، و يیم ؾق ه١ًای ظکن ٠٭ل و ایًکه ٠٭ل چیىث يیم ؾچاق اؼحال٦ ٌؿيؿ- ٠ؿه«٬بط
ايؿ و ظحی  هيٝكبىؾو ٠ُ٭ال ؾايىح ها ال شملۀ کىايی هىحًؿ که ٠٭ل قا ؾق هىا٨٭ث و هن آو

مكؾه ؼؿاويؿ وبعاو  9- ايؿ و--- وهح١ال قا يیم ال شملۀ ٠٭ال بٌك
یلث، يیالهًؿ ٠لن اوث و  بًؿی به گىیین: ؾوحه هی ٠ًىاو ؼیك و ٨ٕیلث یا ٌْك و ـق

و   ٘ىق ٠ام به  ،ؿ- آقی، اؼال٪ؾهٌك قا يٍاو يمی و شمال و ٬بّط ٜاهكی، چیمی ال ؼیك
ٌىؾ- به همیى جكجیب  ك ظىى و شمال، آٌکاق يمیهمیٍه با هٝه  ٘ىق ؼاَ به ،ؼیك

هایی قا که آو ٠مل ال  اهکاو ًٌاؼث يیث ، ِىقت ٜاهكی به« ٠ملی»ظىى یا شمال 
  جىايؿ ال يٝك ٜاهكی هی« ٠مل»آوقؾ و ؾق يحیصۀ آو  ها وكچٍمه گك٨حه اوث ٨كاهن يمی آو
که ؼىؾي بؿوو آي ؛گیكّی اؼال٬ی جىِی٧ ٌىؾ ٠ًىاو ٠مل یا جّك٦ یا هىٟٔ به

ؾهًؿۀ آو کاق، پًهاو اوث؛ و ظحی  ؾهًؿۀ آو چیمی باٌؿ که ؾق وشىؾ ايىاّو ايصام يٍاو
؛ ٌؿه ؾق وشىؾ و با٘ى ايىاو بىؾه باٌؿ کًًؿۀ آو چیم پًهاو هؽال٧ و ي٭ٓ چه بىا

گیكی ٌصا٠ايه یا---  ٠ًىاو هرال همکى اوث ٠ملی ؼیكؼىاهايه، ایراقگكایايه یا هىٟٔ به
ؾق ظالی که ال يیث ِاؾ٬ايه وكچٍمه  ،که ال ٌؽُ یا گكوهی وك بميؿ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ

گاه يیىث و يیث کؿام ال ها بك اوكاق و ؾقوو و هیچ ؛يگك٨حه باٌؿ که هایی قا  های هكؾم آ
ی که بكؼی ال بًابكایى  ؛ًٌاوین کًؿ يمی ؾاقؾ یا جٍىی٭ٍاو هی ها قا به ظكکث واهی آو ٌ٘ك
کًًؿ  کاقها، کاقهای اؼال٬ی هعىىب ٌىيؿ بیاو هی ٘ىق ه١مىل بكای ایًکه ها به آو

اوث؛  ؼاقزـ ال ؾوحكن ًٌاؼث و ه١ك٨ث ها  ؾهًؿۀ با٘ى باٌؿ يٍاو« ٠مل»ی١ًی ایًکه ـ 
ؿه قا به ولی با ایى وشىؾ، ایى و١ٔیث هايٟ يمی ق٨حاق، یک ٠ًىاو  ٌىؾ که آو ٠مّل ٜاهٌك

                                                                                                                                                                 
٪، 3431هٍکیًی، ؾ٨حك يٍك هاؾی، ٬ن، چاپ پًصن،  ٌیػ ٠لی« اِٙالظات اِىل»٠ًىاو هرال به  به-  9

ا ه٩ٝك، ز«اِىل ٨٭ه»، و 321و  324َ ، 152، هئوىۀ يٍك اوالهی شاه١ۀ هؿقویى ٬ن، 1َ، ٌیػ هعمؿٔق
و  321جا  312٪، 3434َ، هئوىۀ المًاق، چاپ اول، 1، ویؿ هعمؿو١یؿ ظکین، ز«هعکن ؾق اِىل ٨٭ه»و 
٪، هكاش١ه 3464، ؾاقالکحاب لبًايی، بیكوت، لبًاو چاپ ؾوم،1ز ، ویؿ هعمؿبا٬ك ِؿق،«ؾقون ٠لن اِىل»

 کًیؿ-
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کًین- به همیى ؾلیل  ـ جىِی٧ ِىقت ٜاهكی هكچًؿ به اؼال٬ی ـیک ٠مل یا ظكکث 
گاه بك يیث های ؾقويی ايىاو وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ جا کاقها و  ها و ايگیمه ياگمیك بایؿ ظاکمی آ

شم ال ٘ك٦ ؼال٫ ايىاو یا  ، ٘ىق ٬ٟٙ و ی٭یى به ها  بًؿی کًؿ و جماهی ایى ق٨حاقها قا ؾوحه
گاه کك  کىی که آو ؼال٫، او قا بك آو ظ٭ای٫ّ پىٌیؿه ؾه باٌؿ ٌؿه ال ٠مىم هكؾم آ

 پفیك يیىث-  اهکاو
ؼیك و بًؿی به  ؼىاهن بگىین که ؼىّؾ ؾوحه با چًیى اوحؿالل و هؽال٩حی ؾق ایًصا هی

گاه  بًؿّی کاقها به اؼال٬ی و ٤یكاؼال٬ی يیالهًؿ اقشاٞ و ؾوحه ٌك ؾاؾو کاقها به ٠اّلمی آ
شايٍیى ؾاؾو شم ال ٘كی٫  و ایى اقشاٞ  وج١الی اوث اوث که او، هماو ؼؿاويؿ وبعاو

گاه او ِىقت يؽىاهؿ پفیك٨ث و اقشاٞ بؿوو ایى واوٙه  ، ظال همیٍه و ؾق همه  ،ه١ّىّم آ
 ياهمکى ؼىاهؿ بىؾ- 

ٌىؾ؛ لیكا  های يا٬ّماو، با٠د کىب ی٭یى ؾق ظکن يمیاها ا٠حماؾ به ظکن ٠٭ل
يٝك ٠ملی اؼال٬ی  ؾق ٜاهك، لیبا یا يیکى باٌؿ و ال ؾیؿگاه ها به« ی٠مل»همکى اوث 

گىيه يبىؾه اوث، و ایى ال آيصا ياٌی  قوٌى ٌىؾ ایى ـ  ای هرال  ب١ؿ ال ؾوقه ـ بكوؿ؛ اها ب١ؿا  
گاه يیىحین و به همۀ شىايب و هح١ل٭ات آو هی ها اظا٘ه يؿاقین-  ٌىؾ که بك ظ٭ای٫ اهىق آ

به  ،کاّق يى٠ی و ایًکه آیا اؼال٬ی بىؾه اوث یا ؼیكیک ؿو بك قاي ٠باقت ؾیگك ظکن به
ها و ظحی به جماهی هح١ل٭ات و ه٩اوؿ و  ًٌاؼث ظ٭ای٫ اهىق و ٠ىا٬ب و يحایس ب١ؿی آو

يیال ؾاقؾ و  ـ ها ها و لهاو ؾق هکاوـ هّالعٍاو ؾق ليصیكۀ اقجبا٘اجٍاو با ؾیگك هىشىؾات 
ای که ؼؿاويؿ  ؛ ؼلی٩ههمکى يیىثاي   لی٩هایى بكای کىی ٤یك ال ؼؿاويؿ وبعاو یا ؼ

ها و بًؿگاو و بكای  گفاقّی وكلهیى ؾايىحًً بكای ویاوث آيچهوبعاو او قا به هك 
گاه کكؾه اوثٌؿو هیاو ُظىى و ٬بط و هّالط و ه٩اوؿ يیال  ؾاقی و جمایم ٬ائل ظکىهث ، آ

 اوث- 
اؾی ال که همچًیى ٌایؿ ال ٌؽّی، ٠ملی اؼال٬ی وك بميؿ  هًبٟ آو، ٨كهاو یا اٌق

با وشىؾ آيکه  ـ هرل ؼل٩ای ؼؿا ـ او واشب بىؾه اوث ال که ا٘ا٠ث باٌؿ ٘ك٦ کىی 



  .................................................  99ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی

 

ُّ ايصام گاه يیىث؛  ٌؽ ؾهًؿۀ کاقی که ٨كهايً ِاؾق ٌؿه، ؼىؾي بك ُظىى کاقي آ
ؿه ِاؾ ٨كهايً،ؾهؿ که  ولی آو کاق قا جًها به ایى ؾلیل ايصام هی هىشىؾی ال  ٌق

گاهیاوث اق هؿ اؼال٪ گاهی یا٨حه اي ذابث ٌؿه و او با ؾلیل ؾیگكی  که ٠لن و آ ال آو آ
٠ًىاو  قاوحی ٠ملی اؼال٬ی اوث؛ به ظ٭ی٭حا  و به ـ ؾق ایى ظالث ـ چًیى ٠ملی  - ایىاوث

ها ٨كهاو ؾاؾه یا ال  ها قا بیاو کكؾه یا به آو گفاق آو قا ؾاقین که ٬ايىو اهىقهرال بىیاقی 
ها هؽال٧ آو چیمی اوث که ؾق ٔمیك ايىاو  ؾق ظالی که ایى ؛ی کكؾهؾاؾيٍاو يه ايصام

ؾهؿ-  پًهاو ٌؿه؛ لیكا ي٩ه ايىاو آو قا ؾووث يؿاقؾ یا آو قا با وؽحی و اکكاه ايصام هی
جىاو ایى کاقها قا هرال  ا٠مالی ٤یكاؼال٬ی به ٌماق آوقؾ؟ٖ ؾق ظالی که  آیا ؾق ایى ِىقت هی

کكؾو  ها یا ؼىؾؾاقی ؾاؾو ی١ًی ايصام ـ اؼال٪ ٠ََملی هىاقّؾ وا١٬یث آو اوث که بىیاقی ال 
و پیکاق با هىا و هىن و  جاليال هىحًؿ هایی  ال يٝك ٠مىم هكؾم هّؿا٪ ـ ال بكؼی کاقها

ؾاقيؿ؛ ؾق ظالی که هؽال٩ث با هىا و هىن و  بكؼال٦ چیمی اوث که هكؾم ؾووث هی
ال هّاؾی٫ باالجكیى ؾقشات اؼال٪، و ؾاقؾ،  ي٩ٓه و واؾاقکكؾو ي٩ه بك آيچه ياپىًؿ هی

 ظحی هماو اؼال٪ هٙلىب و ؼىاوحه ٌؿه اوث-
 ـ ٌىؾ که اؼال٪ با آو اوحىاق هی ـ گىین: جا لهايی که هًبٟ اؼال٪  همچًیى هی

٘ىقی که هیچ ذباجی يؽىاهؿ  ٌىؾ؛ به ٌىيؿه هی هٍؽُ يٍىؾ، اؼال٪، يىبی و ؾگكگىو
اؼال٬ی، ٠باقت اوث ال ق٨حاقی که ال ؾقوو ٠مل »٠ًىاو هرال ایى وؽى که  به ؛ؾاٌث

های اؼال٬ی ال ه٭ىلۀ  گیكؾ و اقلي ايىاو و ـات او یا ال ظه باً٘ی وكچٍمه هی
گ٩حاقی  9،«ؼیمؾ ًٌاؼحی اوث و ٠مل لیبا ال اظىاوات لٙی٧ و قوض لیبا بكهی لیبایی

ىىب ، و ظحی جىِی٧ّ اؼال٪ و کاقهای اؼال٬ی هع«ج١كی٧»اوث ٬اِك بكای ایًکه یک 
 ٌىؾ- 

                                                                                                                                                                 
ای ؾق ٨لى٩ۀ اؼال٪ و هفاهب اؼال٬ی،  ٠ًىاو هرال: هكاش١ه کًیؿ به يٝك ٌیػ ش٩١ك وبعايی، قواله به-  9

 و ب١ؿ ال آو- 354٪، 3416َ، ٬ن، چاپ اول،  هئوىۀ اهام ِاؾ٪
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چًیى جىِی٩ی، و١ٔیث گكوهی ايؿک ؾق ٘ىل جاقیػ ايىايی بىؾه که باًٍ٘او  ،آقی
او بىؾه اوث و  و « ٠٭ل»ای ال  بهكه ـ ايؿ هماو ٘ىق که بكؼی چًیى ياهیؿه–هىا٫٨ ٜاهٌك

هىحًؿ؛ اها  ـ والم بك آياو ـ ها ايبیا، ٨كوحاؾگاو و اولیای ؼؿا  ايؿ؛ و ایى ؾاٌحه« لیبا»قوظی 
ياهًؿ، جًها  آيچه ؾاقيؿ و بكؼی آو قا ٠٭ل هی ـ ٤یك ال آياو ـ قۀ هكؾهاو ؾیگك ؾقبا

اؾهای ٌك٠ی ؾقوث ظكکث کًؿ و  جىايؿ به هایٍاو و وایۀ ٠٭ل اوث که هی ي٩ه وىی اٌق
که ؾق ایى ـ  جىايؿ به هاؾه، ٜلمث و ياؾايی قو کًؿ  به ظ٭ی٭ث ٠٭ل بكوؿ؛ هماو ٘ىق که هی

ث قا يیکى،  ـ   ٌىؾ ياهیؿه هی« ٌیًٙث»أ یا ِىقت لیكکی ياپىًؿ ُٕيکك  ث و ٌل و يیکى قا ٌل
 ؼكؾی قا ظکمث ببیًؿ-  ؼكؾی و بی هًکك قا ه١كو٦ و ه١كو٦ قا هًکك، و ظکمث قا بی

ه١یاق و اِل و قیٍۀ اظىاّن »جا لهايی که  ـ   که ج٭ؿین ٌؿـ   ٠الوه ؾق وؽى پیٍیى  به
٘ىقی که با  به ؛هايؿ ، يىبی با٬ی هی«٬یاقلي اؼال»ج١كی٧ يٍىؾ، « لٙی٧ و قوض لیبا

ٌىؾ- په اگك ایى هىئله به همیى ها، ؾگكگىو هی ها، هىاها و ـائ٭ه ٌؿو ؼىاوث ؾگكگىو
يىبی و وابىحه به اظىاوات « لیبایی»ِىقت ج١كی٧ ٌىؾ، يحیصه ٠لیه آو ؼىاهؿ بىؾ؛ لیكا 

- چه بىیاق هىائلی که و اؾقاکات هكؾم اوث و هكگم جىا٨٭ی بك وك هّاؾی٫ آو وشىؾ يؿاقؾ
ؾق ظالی که ال يٝك هلحی ؾیگك ياپىًؿ بىؾه اوثٖ و چه بىیاق ٠ملی  ؛ال يٝك هلحی لیباوث

جىِی٧ ٌؿه؛ ؾق ظالی که ؾق لهاو و هکايی « لیبا»ای لهايی و هکايی با ٩ِث  که ؾق ؾوقه
 ٌىؾٖ جىِی٧ هی« ٬بیط و بؿ»ؾیگك با ٩ِث 

٬كاق « اقلي ظ٭ی٭حی بی»ی ؾق شایگاه په چًیى ٘كظی، اؼال٪ قا ؾق ؾيیای وا١٬
ؼىؾ هیچ اقلي  ؼىؾّی  ٌىؾ و به های ي٩ىايی ايىاو هی ؾهؿ؛ لیكا هكجبٗ با واکًً هی

قا ي٩ی « بىؾو اقلي اؼال٬ی  يىبی»   ٜاهكا    ٨٭ها  با وشىؾ ایًکهظ٭ی٭ی يؽىاهؿ ؾاٌث- 
« ه١یاق»ها  لیكا آو هاوث؛ بىؾو و ؾگكگىيی ظحما  و ١ٙ٬ا  هاللم آو کًًؿ؛ ولی ایى يىبی هی

گىیین؟ٖ و ظؿوؾ و  ايؿ؛ اها ال با٘ى کؿام ايىاو وؽى هی قا لیبایی و با٘ى ايىاو ٬كاق ؾاؾه
 ج١كی٧ آو چیىث؟ 
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 ـ   ي٭ل ال ٨الو٩ه بهـ  ٘ىق کلی ايىاو قا ه١یاقی هىح٭ل ٬كاق ؾهؿ و بك آيچه  به هكکه که
هاللهً « بىؾو يىبی»٘ىق ٬ٟٙ و ی٭یى  ٌىؾ ا٠حماؾ کًؿ، به ؼىايؿه هی« ٠٭ل ٠ملی»

والؾ و ال  اي، ٨ٙكت ؼىؾ قا آلىؾه هی ؾلیل کىجاهی ؾايین ايىاو به ؼىاهؿ بىؾ؛ لیكا هی
کًؿ و به همیى  ٌىؾ و ي٩ه ؼىؾ قا با ٨ٙكجی ٤یك ال ٨ٙكت ؼؿا آلىؾه هی اؼال٪ ؾوق هی

ؿا، یاؾآوقی و بیؿاقکكؾو ال ٩٤لث وشىؾ ؾاقؾ و ایى، شم با های ؼ ؾلیل يیال به ظصث
ؾهًؿۀ او ال ظیىايیث و  که هماو ظصث ؼؿا و يصات ـ  وىی ٨ٙكت  کًًؿه به ؾ٠ىت

ها بك  ٌىؾ- اها ايىاو اگك ي٩ه ؼىؾ قا قها کًؿ، ظصاب ظاِل يمی ـ  چهاقپابىؾيً اوث
کًؿ و  ل٧ با ي٩ه ؼىؾي قيگ هیٌىؾ و ظحی ؾوباقه آو قا با قيگی هؽا ٨ٙكت او يهاؾه هی

هماو ؾو ذ٭لی که ٨٭های ـ  « ٬كآو کكین و قوایات ٠حكت پاک»ای اوث که  ایى يکحه
 کًًؿ- هٙكض هی ـ  ايؿ آؼكالمهاو ال آو ؾوقی گمیؿه

ها به  و جمییم بیى آوٕؼىبی و بؿیٔ « ظىى و ٬بط»گىین: هّاؾی٫ همچًیى هی
ۀ  و اوث- اقلييیال ؾاقؾ و وابىحه به آ« هًبٟ اؼال٪» های اؼال٬ی اهکاو يؿاقؾ ٠ِك

حی»ٕیا ظىىٔ و « لیبایی»ها و هىاهای ٌؽّی باٌؿ و  ها و ؼىاوث ؾگكگىيی ظحی « ٌل
ها ؾق ؾيیای وا١٬ی یا جٍؽیُ هّاؾی٫  ًٌاؼث آو ،اگك بگىیین ه٩اهیمی ٠٭لی هىحًؿ

  ها بىیاق وؽث و هعل يماٞ و اؼحال٦ اوث- ؼاقشی آو
ها يهی کكؾه و به همیى  هىائل بىیاقی هىث که ٌكٞ ال آو ؾايینی٭یى هی آقی به
حی جكجیب هی بعٍاو وأط و قوٌى اوث و ٠٭ل ولین ظکن به ٌل

ُ
ؾهؿ؛  ٌاو هی بیًین ٬

حی یا يیم وشىؾ ؾاق ؾايین هىائل بىیاقی  ولی ؾق ٠یى ظال هی ؾ که ؾق ٜاهّك ؼىؾ، ٩ِّث ٌل
گیكی  ها هىٟٔ اوث ؾق بكابك آو ٩ِث لیبایی ٕیا ظىىٔ قا يؿاقؾ؛ با وشىؾ ایًکه واشب

گفاق ال  ه١ًىی یا ٠ملی اجؽاـ کكؾ- ال شملۀ ایى هىائل آو چیمی اوث که ٌاقٞ یا ٬ايىو
کكؾيً  آو يهی کكؾه یا به آو ٨كهاو ؾاؾه اوث و ؾق يحیصه ال آيصا که ٜاهك بكای جىِی٧

اي  بی و بؿیياگمیك بایؿ ؾقباقۀ ظ٭ی٭ث آو و ًٌاؼث ؼى ،به ؼىب یا بؿبىؾو کا٨ی يیىث
 جى٧٬ کكؾ-
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گاهً کًؿ  ظ٭ی٭ث هكچیمی قا شم ؼال٫ آو یا کىی که ؼال٭ً ؼىاوحه بك آو آ
ٌىؾ؟ یا آو هى١ٔی که ايىاو اللم اوث ؾق  ؾايؿ؛ په چگىيه ایى کاقها جىِی٧ هی يمی

حی بكابك چًیى اهىقی اجؽاـ کًؿ ـ ـ چه ؼىاهؿ بىؾ؟  اي اي آٌکاق اوث و يه لیبایی که يه ٌل
حی آو و آیا هك   ؾهؿ؟ ها هی ايىايی ؼىؾي ظکن به لیبایی یا ٌل

او  به های  ها و وًث ٠اؾت بكؼال٠٦الوه اهىق بىیاقی يیم وشىؾ ؾاقيؿ که ٜاهٌك
کن ب١ٕی  های ها هىحًؿ و همه یا ؾوث ها و ٤كایم یا هّلعث اشحما٠ی، ٠ك٨ی، ٘بی١ث

ها بىًؿه کًین به ٬بعٍاو  و٬حی ٨٭ٗ به ج١اْق یا اظىان ي٩كت یا کكاهث به آو  ها ال
« ؼیك»ظ٭ی٭ی هىحًؿ و ال يٝك ؼؿاويؿ « ؼیك»کًین؛ ؾق ظالی که ایى اهىق،  ا٠ح٭اؾ پیؿا هی

ُکّحَب ٠ََلٓیُکُن آلّ٭َحاُل َوُهَى ُکٓكِه َلُکٓن ٨كهایؿ:  وهح١ال هی ٌىيؿٖ ؼؿاويؿ وبعاو هعىىب هی
ٓيحُ َو٠َ 

َ
كٌّ َلُکٓن َواللُه َی١َٓلُن َوأ ٌَ ٓیئا  َوُهَى  ٌَ ىا  ٓو ُجّعبُّ

َ
ٓیئا  َوُهَى َؼٓیِك َلُکٓن َو٠ََىی أ ٌَ ٓو َجٓکَكُهىا 

َ
ٓن َىی أ

 چه بىاؾاٌحیؿ، و  شًگ بك ٌما ه٭ْكق ٌؿ؛ ؾق ظالی که آو قا ياؼىي هیٕ 9ال َج١َٓلُمىَو 
وث و چیمی قا ؾووث ؾاٌحه و اؾق آ ؾق ظالی که ؼیّك ٌما ،چیمی قا ياؼىي بؿاقیؿ

و يیم  ٔؾايیؿ ؾايؿ و ٌما يمی ؾق ظالی که بكایحاو ياپىًؿ ا٨حؿ؛ ؾق ظالی که ؼؿا هی ،باٌیؿ
ٓو َجٓکَكُهىا ٌیئا ویص١ل اللُه ٨ّیّه َؼیكا  َکرّیكا  ٨كهایؿ:  هی

َ
چیمهایی که  چه بىإ ٠َ7َىی أ

 ؾو آیه ایىٔ- آیؿ؛ ؾق ظالی که ؼؿا ؼیكی ٨كاواو ؾق آو يهاؾه باٌؿ ٌما قا ال آو ؼىي يمی
ث»ؾ که ؾاٌحى ؾاق  ؤىض بیاو هی به « ًٌاؼث ظىى و ٬بط»ؾق ه٭ام « ٜاهك لیبا یا ٌل

 کا٨ی يیىث-
و « ظىى و ٬بط»ها  ؾ که ؾق آويیم وشىؾ ؾاق ها  گیكی همچًیى بكؼی ظاالت و هىٟٔ

ها بیٍحك ال ؾیگكی اوث؛ ظال  وشىؾ ؾاقؾ؛ ولی جكشیط یکی ال ایى« ٌایىحگی و هًا٨ات»
ث قاه ها بك  ها چیىث؟ و چگىيه یکی ال آو جك ال هیاو ایى ظل بكای ًٌاؼث بهحك یا ٌل

ياهًؿ؟  ٌىؾ؟ آیا با هماو چیمی اوث که بكؼی ال ٨٭ها ٠٭ل هیؾیگكی جكشیط ؾاؾه هی
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اّن َو َیٓى ٨كهایؿ:  ج١الی هی ظ٫ ًَّ ُٟ ّلل ٓل ٨یّهما ّآذِن َکبیِك َو َهًا٨ّ
ُ
َئُلىَيَک ٠َّى آلَؽٓمّك َو آلَمٓیّىّك ٬

ٓکَبُك ّهٓى َي١ّ٩ّٓهما
َ
پكوًؿ- بگى: ؾق آو ؾو، گًاهی   ال جى ؾقباقۀ ٌكاب و ٬ماق هیٕ 9ّآذُمُهما أ

 ٔ-جك اوث بمقگ و وىؾهایی بكای هكؾم اوث، و گًاهٍاو ال وىؾٌاو بمقگ
وهح١ال اهك به ه١كو٦ و يهی ال  ايؿ که چىو ؼؿاويؿ وبعاو يیم چًیى گماو بكؾه بكؼی

هماو چیمی اوث که هكؾم ه١كو٦ « ه١كو٦»که اوث ٨كهىؾه، ایى به آو ه١ًهًکك 
بىؾ  چًیى هی اها اگك ایى 7ؾايًؿ؛ ؾايًؿ و هًکك هماو چیمی اوث که هكؾم هًکك هی هی

جكؾیؿ ٌىقا ؾق بكابك جًّیب الهی، ه١كو٦  ٌؿ و بی ١ٙ٬ا  ایماو و جىظیؿ، هًکك هی
ؾايًؿ و هًکك يیم هماو بىؾ که هكؾم گكؾیؿٖ اگك ه١كو٦ همايی بىؾ که هكؾم ه١كو٦ هی هی

اؼال٪ و کىايی که اؼال٪ و  اوگىیاو و ٬هكهاي ١ٙ٬ا  جّؿی٫ قاوث ،ؾايًؿآو قا هًکك هی
ال يٝك  ـ   ايبیا و ٨كوحاؾگاو ی١ًی ؼل٩ای ؼؿا و ـ  ها جصلی یا٨حه اوث  ُظىى و شمال ؾق آو

 يمىؾٖ  هكؾم ه١كو٦ و يیکى هی
گیكی  يحیصه ایى٘ىق کاهل بك٠که و هؽال٧  ؾايین بهولی آيچه ؾق ٠الن وا١٬یث هی

ها ؾق کلمات ؼىؾ به ایى ِىقت جىِی٧  و ؾق يحیصه بكؼی ال ایى کاقهایی که آو ؛اوث
ث هحصلی  یگك بهِىقت يیکى، و بكؼی ؾ ؾق يگاه ايىاو به»که  کًًؿ هی ِىقجی ٌل
های کكیمايۀ  ٘ىق ه١مىل بك٠که اوث- بیٍحك هكؾم ؼل٩ای ؼؿا و ؾ٠ىت به ،«ٌىؾ هی
« ه١كو٦ و يیکى»ايؿ  ٌىيؿ و ٤یك ال آيچه پؿقاو و ا٬ىام ؼىؾ قا بك آو یا٨حه ها قا هًکك هی آو

یابی و جمییم آوقيؿٖ ظال آیا ایى به ٌماق يمی ؾاؾو به  چًیى وؽًی، جكالویی بكای اقٌل
 آیؿ؟ٖ ظىاب هی

                                                                                                                                                                 
 -791ب٭كه، -  9
ٌىؾ، ایى يکحه اوث که  و ال شمله اهىقی که جؤییؿ هی»گىیؿ:  ال شملۀ ایى ا٨كاؾ ٌیػ وبعايی اوث که هی-  7

کًؿ و ه١كو٦ ٕيیکیٔ هماو  ؾهؿ و ال بؿی يهی هی اؼال٪ ال ه٭ىلۀ لیبایی اوث؛ لیكا اوالم به يیکی ٨كهاو هی
ؾاٌحى و  ؾاقيؿ و ؾووث وث که هكؾم هًکك هیؾايًؿ و هًکك يیم هماو چیمی ا چیمی اوث که هكؾم ه١كو٦ هی

ِىقت ٬بیط  ِىقت يیک و بكؼی ؾیگك به ياپىًؿؾاٌحى هكؾم، ٠لحی يؿاقؾ؛ هگك ایًکه بكؼی کاقها ؾق يگاه ايىاو به
 348ٔای ؾق ٨لى٩ۀ اؼال٪ و هفاهب اؼال٬ی، َ ٌٕیػ ش٩١ك وبعايی، قواله« ٌىؾ- هحصلی هی
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بیث  کًؿ، اهل ؾهؿ و هًکكی که ال آو يهی هی آو ه١كو٨ی که اوالم به آو ٨كهاو هی
 ايؿ- ائمه  بیاو و هًبٟ و ظ٭ی٭ث و ظؿوؾي قا هٍؽُ کكؾه ٠ّمث و ٘هاقت 

گفاق و آوقيؿۀ ٌكٞٔ به آو  جماهی آو چیمهایی اوث که ٌاقٞ ٬ٕايىو ،ه١كو٦»ايؿ:  ٨كهىؾه
یا به آو جٍىی٫ کكؾه، و هًکك يیم هكچیمی اوث که ٌاقٞ ال آو يهی کكؾه  ٨كهاو ؾاؾه

 « اوث-
يیىث؛ ؾق « ٠لن»گىین: بكای ًٌاؼث ه١كو٦ و هًکك، گكیمی ال ؾاٌحى  ٠الوه هی به

پفیك يیىث و ه١كو٦،  ظالی که شمئیات ًٌاؼث ه١كو٦ و هًکك بكای همۀ هكؾم اهکاو
هًکك يیم همايی يیىث که هكؾم ياپىًؿ ايؿ و  هماو چیمی يیىث که هكؾم ًٌاؼحه

 های ؼؿا  ؾاؾو هًکك، به ظصث ايؿ؛ بلکه ًٌاؼحى ه١كو٦ و جٍؽیُ ؾايىحه
کًًؿه به ه١كو٨ی که ؼؿاويؿ وبعاو به آو  ها به هئهًاو ٠مل اؼحّاَ ؾاقؾ و په ال آو

کًًؿگاو هًکكی که ؼؿاويؿ وبعاو آو قا يهی ٨كهىؾه اوث- آیات بىیاقی  ٨كهاو و جكک
به  هایً ؼل٩ا و ظصث ؾاقيؿ که ه١كو٦، آو چیمی اوث که ؼؿاويؿ وبعاو و یاو هیب

ال آو يهی  هایً آو اهك، و هًکك، آو چیمی اوث که ؼؿاويؿ وبعاو و ؼل٩ا و ظصث
چًیى ًٌاؼث و ه١ك٨حی  ،ؾهینها ج١مین  ٤یك ال آو ايؿ و اگك بؽىاهین ایى هٙلب قا به کكؾه

 گیكيؿ- ها بكهی ويؿ اوث که ه١ك٨ث قا جًها ال آوهای ؼؿا هؽّىَ هئهًاو به ظصث
ُهُكوَو ٨كهایؿ:  وهح١ال هی ؼؿاويؿ وبعاو

ٓ
ِة َیٓؿ٠ُىَو ّاَلي آلَؽٓیّك َو َیؤ هَّ

ُ
ُکٓن أ ًٓ َو ٓلَحُکٓى ّه

ولّئَک ُهُن آلُم٩ّٓلُعىَو 
ُ
َکّك َو أ ًٓ َهٓىَو ٠َّى آلُم ًٓ به  و بایؿ ال ٌما اهحی باًٌؿ کهٕ 9ّبآلَم١ُٓكو٦ّ َو َی

ؼیك ؾ٠ىت کًًؿ و به ه١كو٦ ٨كهاو ؾهًؿ و ال هًکك يهی کًًؿ و ایًاو هماو 
 ٔ-ايؿ واقوحگاق 

َهٓىَو ٠َّى آلُمًَکّك ٨كهایؿ:  و يیم هی ًٓ ُهُكوَو ّبآلَم١ُٓكو٦ّ َوَج
ٓ
اّن َجؤ ًَّ ٓؼّكَشٓث ّلل

ُ
ٍة أ هَّ

ُ
ُکًُحٓن َؼٓیَك أ
ٓهُل آلّکَحاّب 

َ
ىَو ّباللّه َوَلٓى آَهَى أ ًُ ٓکَرُكُهُن آل٩َاّوُ٭ىَو  َوُجٓئّه

َ
ىَو َوأ ًُ ُهُن آلُمٓئّه ًٓ ُهن هِّ ا لَّ  7َلَکاَو َؼٓیك 
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 هًکكو يهی ال  ایؿ که اهك به ه١كو٦ حی هىحیؿ که بكای هكؾم پؿیؿ آهؿهاه ٌما بهحكیىٕ
آوقؾيؿ بكایٍاو بهحك بىؾ- بكؼی ال  و به ؼؿا ایماو ؾاقیؿ- اگك اهل کحاب ایماو هیکًیؿ  هی

 ٔ-ايؿ ها ٨او٫ و يا٨كهاو آو بیٍحكايؿ؛ ولی  ایٍاو هئهى
ّه آياَء ٨كهایؿ:  ج١الی هی و ظ٫ ِة ٬اّئَمِة َیٓحُلىَو آیاّت اللَّ هَّ

ُ
ٓهّل آلّکحاّب أ

َ
َلٓیُىىا َوىاء  ّهٓى أ

ٓیّل َو ُهٓن  َکّك  *َیٓىُصُؿوَو اللَّ ًٓ َهٓىَو ٠َّى آلُم ًٓ ُهُكوَو ّبآلَم١ُٓكو٦ّ َو َی
ٓ
ّه َو آلَیٓىّم اْلّٓؼّك َو َیؤ ىَو ّباللَّ ًُ ُیٓئّه

اّلعیَى  َّّ ولّئَک ّهَى ال
ُ
ها هىاوی يیىحًؿ- ال اهل کحاب  آوٕ 9َو ُیىاّق٠ُىَو ٨ّي آلَؽٓیكاّت َو أ

ؼىايًؿ؛ ؾق ظالی که وصؿه  ؼؿا قا هیایىحًؿ و آیات  اهحی هىحًؿ که ؾق ؾل ٌب هی
ؾاقيؿ  ؾهًؿ و ال بؿی بالهی کًًؿ * به ؼؿا و قول ٬یاهث ایماو ؾاقيؿ و به يیکی ٨كهاو هی هی
 ٔ-ٌحابًؿ، و آياو ال يیکىکاقاو هىحًؿ ها هی وىی يیکىکاقی و به

ّفی یَ  ٨كهایؿ: و هی ی اَلْ ّهْ
ُ
ّبی األ ًَْ ُوىَل ال ّب١ُىَو الَكْ ّفیَى َیَحْ ّصُؿوَيُه َهٓکُحىبا  ٠ًَّؿُهٓن ٨ّی اَلْ

ُم  َباّت َوُیَعّكْ ّیْ َْٙ َهاُهٓن ٠َّى آلُمًَکّك َوُیّعُلْ َلُهُن ال ًٓ ُهُكُهن ّبآلَم١ُٓكو٦ّ َوَی
ٓ
ٓىَقاّة َواإّلٓيّصیّل َیؤ  ٠ََلٓیّهُن الَحْ

ّحی َکاَيٓث ٠ََلٓیّهٓن  ٤ٓاَلَل اَلْ
َ
َكُهٓن َواأل ِٓ ُهٓن ّا ًٓ ٠َ ُٟ َٕ ُكوُه آلَؽَبآّئَد َوَی َّ ُقوُه َوَي ىٓا ّبّه َو٠ََمْ ًُ ّفیَى آَه ٨َاَلْ

ٓوَلـّئَٯ ُهُن آلُم٩ّٓلُعىَو 
ُ
يّمَل َه١َُه أ

ُ
ّفی أ ىَق اَلْ ًُْ َب١ُىٓا ال  ال٭كی ا٨كاؾی که ال پیاهبك اهل امٕ 7َواَجْ

 ،ٌؿه ؾیؿيؿ يىٌحه او قا ؾق جىقات و ايصیل ٔيامٕ هماو ٨كؾی که ؛کًًؿ جب١یث هی ٔهکهٕ
ها قا بكای  پاکی ،ؾاٌث هًکك بالهی ٔايصامٕ و ال ؾاؾ ه١كو٦ ؾوحىق هی ٔايصامٕ ها قا به آو
و باقهای جکالی٧ وًگیى و ليصیكها  کًؿ ها ظكام هی و ؼبائد قا بك آو کًؿ ها ظالل هی آو

یاقی يمىؾيؿ و ال  ا٨كاؾی که ایماو آوقؾيؿ و ال او ظمایث کكؾيؿ و او قا -ؾاقؾ ها بكهی قا ال آو
 ٔ-ايؿ ها هماو قوحگاقاو آو ؛ا او ٨كوحاؾه ٌؿ پیكوی کكؾيؿيىقی که ب
َهٓىَو  ٨كهایؿ: و هی ًٓ ُهُكوَو ّبآلَم١ُٓكو٦ّ َو َی

ٓ
ٍٓ َیؤ ٓوّلیاُء َب١ٓ

َ
ُهٓن أ ُٕ ىَو َو آلُمٓئّهًاُت َب١ٓ ًُ َو آلُمٓئّه

ولّئَک َوَیٓكَظُمُهُن اللَّ 
ُ
َه َو َقُوىَلُه أ کاَة َو ُیٙی١ُىَو اللَّ الَة َو ُیٓئُجىَو المَّ َّّ َکّك َو ُی٭یُمىَو ال ًٓ ُه ٠َّى آلُم
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َه ٠َمیِم َظ  هكؾاو و لياو هئهى، ؾووحاو یکؿیگكيؿ؛ به يیکی ٨كهاو ٕ 9کیِن ّاوَّ اللَّ
اي  ؾهًؿ و ال ؼؿا و ٨كوحاؾه ، لکات هیؾاقيؿؾاقيؿ، يمال قا بك پا هی ؾهًؿ، ال هًکك بالهی هی

قاوحی ؼؿاويؿ  کًًؿ- آياو قا ؼؿاويؿ هٍمىل قظمث ؼىؾ ؼىاهؿ کكؾ، که به پیكوی هی
 ٔ-جىايای ظکین اوث

اّشُؿوَو آْلّهُكوَو ٨كهایؿ:  و هی اّک١ُىَو الىَّ اّئُعىَو الكَّ اّئُبىَو آل١اّبُؿوَو آلعاّهُؿوَو الىَّ الحَّ
ّك آلُمٓئّهًیَى  ٍِّ ىَو ّلُعُؿوّؾ اللّه َو َب ُٝ َکّك َو آلعا٨ّ ًٓ اُهىَو ٠َّى آلُم ًَّ هماو ٕ 7ّبآلَم١ُٓكو٦ّ َو ال

گماقاو،  کًًؿگاو، وصؿه ىٞؾاقاو، قک کًًؿگاو، پكوحًؿگاو، وحایًؿگاو، قوله جىبه
و هئهًاو قا بٍاقت  ،کًًؿگاو ال هًکك، و ظا٨ٝاو ظؿوؾ ؼؿا اهكکًًؿگاو به ه١كو٦ و يهی

 ٔ-ؾه
َهُكوا ّبآلَم١ُٓكو٦ّ ٨كهایؿ:  و هی

َ
َکاَة َوأ اَلَة َوآَجُىا الَمْ َّْ اُهىا ال

َ
٬
َ
ّْ أ ٓق

َ
اُهٓن ٨ّي اأٓل ًَْ ّفیَى ّآو َهَکْ اَلْ

 ًٓ ُهىقّ َوَيَهٓىا ٠َّى آلُم
ُ
ّه ٠َا٬َّبُة اأٓل ها قا ؾق لهیى جمکیى ؾهین يمال  کىايی که اگك آوٕ 9َکّك َوّلَلْ

ؾاقيؿ، و ٨كشام  ؾهًؿ و ال بؿی بالهی ؾهًؿ، به يیکی ٨كهاو هی ؾاقيؿ، لکات هیقا به پا هی
 ٔ-همۀ کاقها ال آّو ؼؿاوث

اَلَة  ٨كهایؿ: ج١الی هی و يیم ظ٫  َّْ ٬ّّن ال
َ
َيْ أ ًَ ّبٓك َیا ُب ِٓ َکّك َوا ًٓ ُهٓك ّبآلَم١ُٓكو٦ّ َوآيَه ٠َّى آلُم

ٓ
َوأ

ُهىقّ 
ُ
ّلَٯ ّهٓى ٠َٓمّم اأٓل ـَ اَبَٯ ّاَوْ  َِ َ

ای پىكکنٖ يمال قا بك پا کى، به يیکی ٨كهاو ٕ ٠َ3َلی َها أ
بؿه، ال بؿی بالؾاق و بك آيچه بك جى واقؾ ٌؿه اوث ٌکیبا باي؛ که ایى ال ٠مم و پایمكؾی ؾق 

 ٔ-اهىق اوث
ای بًىیىن- آیات قوٌى هىحًؿ؛  يٝكم اللم يیىث بكای ایى آیات، جىٔیط أا٨ه به

ٕيیکیٔ هماو چیمی اوث که آو ه١بىّؾ وبعاو ٨كهاو ؾاؾه و « ه١كو٦»ایًکه وا١٬یّث 
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هماو چیمی اوث که ؼؿای وبعاو آو قا ياپىًؿ ؾاٌحه و ال آو يهی ٨كهىؾه « هًکك»
قو  ؾاقيؿ- الایى ياهًؿ بیاو هی هی« ٠ُ٭ال»ها قا  آو اوث، يه آيچه ٠اهۀ هكؾم یا کىايی که

ٌىؾ که ایى ؾو ه٩هىم قا با همۀ  بك کىی ا٘ال٪ هی« اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك»٩ِث 
ها هئهًاو به ه١ّىهیى  و په ال آو شمئیاجٍاو بًٍاوًؿ و ایى ٠ؿه شم ه١ّىهیى

 ايؿ-  ىهیى قا ًٌاؼحهای اوث که ه١ّ يیىحًؿ و ه١ك٨ث ایى هئهًاو به هماو ايؿاله
ايؿ- ایى قوایات  ٨كهىؾهبیاو ِكاظث  بهه٭ّىؾ قا يیم ائمه  ،قوایات ؼّىَؾق اها 

 : کكؾؼىاهین بیاو ایى هصال اوث که هًاوب  ها قا وآال ای  گىٌه ٌاءالله اوو  يؿبىیاق 
ای والم بك جى  -یه والم بك آل»اوث: واقؾ ٌؿه ایٍاویاویى ال  ؾق لیاقت آل

والم  -ؾیى او ؼؿا و اؾاکًًؿۀ ۀوالم بك جى ای ؾقوال  ً-ؼؿا و ياؼؿای آیاجبه کًًؿه  ؾ٠ىت
بؽث ٌؿ  يگىو ٖظ٫ او--- ای هىالی هى ۀؾهًؿ ؼؿا و یاقیٕشايٍیىٔ  ۀبك جى ای ؼلی٩

په بك آيچه به جى  ؛که ال ٌما ا٘ا٠ث کكؾ آو ٌؿقوحگاق که با ٌما هؽال٩ث کكؾ و  آو
آو  «ظ٫»- هى ؾووث جى هىحن و ال ؾٌمًث بیماق کهبكای هى ٌهاؾت بؿه  ٌهاؾت ؾاؾم

ایث ؾاؾیؿ و با٘ل آو چیمی اوث که ٌما ياپىًؿ ؾاٌحیؿ و  چیمی اوث که ٌما به آو ٔق
ال آو ٌما آو چیمی اوث که  «هًکك»آو چیمی اوث که به آو ٨كهاو ؾاؾیؿ و  «ه١كو٦»

 9«- ---يهی کكؾیؿ
آو چیمی اوث که به  "ه١كو٦"»ؾاقؾ:  قا به ِكاظث بیاو هی وؽى اهام ،ایى هحى

ی١ًی آيچه آل « -آو چیمی اوث که ٌما ال آو يهی کكؾیؿ "هًکك"آو ٨كهاو ؾاؾیؿ و 
 يؿ- ا هبه آو ٨كهاو ؾاؾ هعمؿ

ؾهؿ و ال  کىی به يیکی ٨كهاو هیجًها »: ه اوثکه ٨كهىؾٌؿه قوایث  ٠بؿالله اال اب
که به آو ٨كهاو  اوثبه آو چیمی کًًؿه  ٠مل: ؾق اووثوه ؼّلث که ؾاقؾ  هیبؿی بال

ؾق  و ،کًؿ ٠اؾل يچه اهك هیآؾق  ؛کًؿ که ال آو يهی هی اوثچیمی  کًًؿۀ جكکو  ؾهؿ هی
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يچه يهی آو ؾق  ،کًؿ ق٨ی٫ و همكاه ؾق آيچه اهك هیو ، اوثيیم ٠اؾل کًؿ  آيچه يهی هی
 9«-اوثاه مك ق٨ی٫ و هيیم کًؿ  هی

 -اوث ظصثؼّىِیات ها  ایى وأط اوث ـ ٌاءالله اوـ ٘ىق که  وو هما
قوایث ٌؿه اوث و٬حی ؾقباقۀ اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك  اللههمچًیى ال ابا٠بؿ

جًها » ٠كْ ٌؿ: چكا؟ ٨كهىؾ: «-يه»پكویؿه ٌؿ که آیا بك همۀ اهث واشب اوث ٨كهىؾ: 
ًٌاوؿ واشب اوث،  بالهی بك ٌؽُ ٬ىی که ا٘ا٠ث ٌىؾ و کىی که ه١كو٦ قا ال هًکك

وىی هكکىی که بكوؾ ال ظ٫ ؾق شهث  ٌىؾ و بهيه بك ١ٔی٩ی که به قاهی هؿایث يمی
و بایؿ ال ٌما ٨ٕكهایؿ:  گىیؿ و ؾلیل آو کحاب ؼؿاويؿ ٠موشل اوث که هی با٘ل وؽى هی

و ایى  ٔاهحی باًٌؿ که به ؼیك ؾ٠ىت کًًؿ، به ه١كو٦ ٨كهاو ؾهًؿ و ال هًکك يهی کًًؿ
ال ٬ىم هىوی اهحی ٨ٕكهایؿ:  و هماو ٘ىق که ؼؿاويؿ ٠موشل هی "؛٠ام"اوث يه  "ؼاَ"

و  ،٨كهایؿ: بك اهث هىوی و يمی ٔکكؾيؿ وىی ظ٫ هؿایث و به ظ٫ ؾاوقی هی بىؾيؿ که به
ؾق « اهث»های هؽحل٩ی بىؾيؿ؛ ولی  ها اهث يه بك همۀ ٬ىم او؛ ؾق ظالی که ؾق آو لهاو آو

قاوحی ابكاهین اهحی همیٍه  به٨ٕكهایؿ:  یکی اوث هماو ٘ىق که ؼؿاويؿ ٠موشل هی وا٬ٟ
٨كهایؿ: همىاقه هٙیٟ ؼؿاويؿ ٠موشل بىؾ- و بك کىی که ؾق ایى  ی١ًی هی ٔهٙیٟ ؼؿا بىؾ

گاه باٌؿال ایى هٙلب بّه هى٬حی،  ؾوقاّو آجً و يه ؾاٌحه باٌؿ اگك يه جىايی و يه پیكوايی  ،آ
 7«-َظَكشی يؽىاهؿ بىؾهیچ  ،ا٘ا٠ث بٍىؾ

و بایؿ ال ٌما اهحی باًٌؿ »کًؿ:  قوایث هی ٠لی بى ابكاهین ؾق ج٩ىیك ؼىؾ ال اباش٩١ك
هاوث که به ؼیك ؾ٠ىت  که به ؼیك ؾ٠ىت کًًؿ- ایى آیه بكای آل هعمؿ و پیكواو آو

 9«-ؾاقيؿ کًًؿ و ال هًکك بالهی کًًؿ، اهك به ه١كو٦ هی هی
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و بایؿ ال ٌما اهحی باًٌؿ که به ؼیك ٕآیۀ »وث که ٨كهىؾ: قوایث ٌؿه ا ال ابا٠بؿالله
ؼؿا  ٔايؿ ؾ٠ىت کًًؿ، به ه١كو٦ ٨كهاو ؾهًؿ و ال هًکك يهی کًًؿ، و آياو هماو قوحگاقاو

 ها هىحین؛ لیكا ایى ٩ِات ال ٩ِات ائمه اي قاوث گ٩حًؿ که ها هماو و ٨كوحاؾه
هگك آيکه ؼىؾي به  ،کًؿ ها ه١ّىم هىحًؿ و ه١ّىم به ٘ا٠حی اهك يمی آو چكاکهاوث؛ 

هگك آيکه ؼىؾي ال آو بالایىحاؾه باٌؿ؛ هماو  ،کًؿ آو ٠مل کًؿ و ال ه١ّیحی يهی يمی
ٌما  ،٨كهىؾه اوث: به ؼؿا وىگًؿ ـ   ِلىات ؼؿا بك او و ؼايؿايً باؾـ  ٘ىق که اهیكالمئهًیى 

ك آيکه ؼىؾم به آو ٠مل کكؾم و ال گًاهی باليؿاٌحن هگك قا به ٘ا٠حی ؾ٠ىت يکكؾم هگ
 9«-آيکه ؼىؾم ال آو بالایىحاؾه باٌن

ایى ٨ٙكت، هماو ظ٫، ٠باؾت  وآقی، ؼؿاويؿ وبعاو هكؾم قا بك ٨ٙكت ؼىؾ ّوّكٌث 
ای اوث که ايىاو بك  ٌؿو به اؼال٪ کكیمايه ؼؿای یگايه، جىبیط و ج٭ؿیه او و آقاوحه

حه ٌؿه  «قيگ ؼؿا و چه کىی قيگی لیباجك ال قيگ ؼؿا ؾاقؾ؟ٖ»اوث:  ؾووحّی آو وٌك
ها بك  ٌىيؿ؛ په ظصاب ؾوق هی« آو»کًًؿ و ال  ولی بیٍحك هكؾم ٨ٙكت ؼىیً قا آلىؾه هی

ث قا يیکى، و ه١كو٦ قا هًکك و  بّیكجٍاو يهاؾه هی ث و ٌل ٌىؾ که ؾق يحیصه يیکى قا ٌل
 بیًًؿٖ هًکك قا ه١كو٦ هی

هى١ىؾ، اوالم  ای ابى»هى١ىؾ ٨كهىؾ:  ٌؿه اوث که به ابىقوایث ال قوىل ؼؿا
- ظال ٤كیباو  گكؾؾ؛ په ؼىٌا به ٤كیبايه آ٤ال ٌؿ و هماو ٘ىق که آ٤ال ٌؿ ٤كیبايه بالهی

به آياو ؾق  ـ ی١ًی لهاو ٜهىق اهام ههؿیـ  که ال ٨كليؿايحاو که آو لهاو قا ؾقک کًؿهك 
های آياو قا جٍییٟ يکًؿ و ال بیماقايٍاو ٠یاؾت يکًؿ-  هایٍاو والم يؿهؿ و شًاله هکاو

کًًؿ؛ ولی با کاقهای ٌما هؽال٩ث  آياو به وًث ٌما ٠مل و اؾ٠ای ٌما قا آٌکاق هی
جا آيصا هیكيؿ- آياو ال هى يیىحًؿ و هى يیم ال آياو يیىحن---  کًًؿ و بك ٤یك ؾیى ٌما هی هی
که ؾق ؾیى ؼىؾ بكؾباق بك هكؾم لهايی ؼىاهؿ قویؿ که هك  هى١ىؾ، ای ابى :٨كهایؿ هی که
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ؾق و ٨كهىؾ: ای قا ک٧ ؾوحً گك٨حه باٌؿ-  باٌؿ، همچىو کىی اوث که اؼگك گؿاؼحه
 ها او قا ؼىاهًؿ ؼىقؾ- آو لهاو اگك کىی گكگ يباٌؿ گكگ

گ هى١ىؾ، ٠لما و ٨٭های آو لهاو ٨اشك و ؼائى ای ابى ها ٌكیكجكیى  اه باي که آوايؿ- آ
و ال ایٍاو ؾقیا٨ث  ها قشىٞ به آوؼل٫ ؼؿا هىحًؿ- همچًیى پیكوايٍاو و کىايی که 

کًًؿ يیم ٌكیكجكیى  هیيٍیًی و هٍىقت  ها هن و با آو ؾاقيؿ هیؾووث  ها قا کًًؿ و آو هی
 ها ه١كو٦ قا هًکك و هًکك قا ه١كو٦ هى١ىؾ، بؿاو که آو ؼل٫ ؼؿا هىحًؿ--- ای ابى

ها يه ٌاهؿی به  ليؿ؛ په ؾق هیاو آو ٍاو ُههك هییها ؾايًؿ و به ایى جكجیب ؼؿا بك ؾل هی
 9-« ظ٫ ؼىاهؿ بىؾ و يه بكپاؾاقيؿۀ ٬ىٗ و ٠ؿالث---

چگىيه ؼىاهیؿ بىؾ »ي٭ل ٌؿه اوث که ایٍاو ٨كهىؾ:  و ؾق ظؿید ؾیگكی ال پیاهبك
 «ه١كو٦ يکًیؿ و ال هًکك باليؿاقیؿ؟ٖو اهك به ٌىيؿ و٬حی لياو ٌما ٨اوؿ و شىايايحاو ٨او٫ 
و ٨كهىؾ: « -بله»ٌىؾ؟ ٨كهىؾ:  گىيه هی آیا ایى ،به ایٍاو ٠ْك ٌؿ: ای پیاهبك ؼؿا

گ٩حه ٌؿ: ای « ؾاقیؿ؟ چگىيه ؼىاهیؿ بىؾ و٬حی به هًکك ٨كهاو ؾهیؿ و ال ه١كو٦ بالهی»
ؼىاهیؿ بىؾ و٬حی  چگىيه ؛بله و بؿجك ال آو»گىيه ؼىاهؿ ٌؿ؟ ٨كهىؾ:  آیا ایى ،پیاهبك ؼؿا

 7«ه١كو٦ قا هًکك و هًکك قا ه١كو٦ ببیًیؿ؟ٖ
َّ ايبیا و  ٌىؾ اؼال٪ و ؼیك و ظ٫، ال ویژگی به ایى جكجیب ه١لىم هی های ؼا

بؿوو وشىؾ ظصث ؼؿا ؾق هیاو هكؾم، اؼال٬ی وشىؾ يؿاقؾ ؛ په بىؾه اوث ٨كوحاؾگاو
اگك به ظال ؼىؾٌاو و ٠٭ل  وىی بالگٍث به ٨ٙكت ؼؿا ٨كابؽىايؿ؛ وگكيه ها قا به جا آو

واگفاق ٌىيؿ، هكگم به اؼال٪ يؽىاهًؿ  ـ   ياهًؿ گىيه که بكؼی چًیى هی آوـ   ٌاو  ٠ملی
 قویؿ؛ هكچًؿ ي٥مۀ اؼال٪ قا وك ؾاؾه باًٌؿٖ

بط و ُظىى به چه بىا
ُ
٠ًىاو ؾو هئل٩ۀ ٠٭لی بكای  کىی بك ها ا٠حكاْ کًؿ و بگىیؿ: ٬

گىین:  ًٌاوؿ- هی ه١ًی چیمی اوث که ٠٭ل ولین آو قا هی پایه و اوان اؼال٪ جًها به
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حیٔ ؾق « ٬بیط»ٕلیباییٔ و « َظَىى»همیى ؼىؾ ا٠حكا٨ی اوث بك ایًکه جىايایی ًٌاؼث  ٌٕل
جىاو بكای جماهی  ها وشىؾ يؿاقؾ؛ په يمی م ايىاوهای اؼال٬ی، ؾق با٘ى جما اقلي

يؿاقيؿ که  ای ها چًیى جىايایی و جمام ايىاو کكؾال هماو ابحؿا، اؾ٠ای ٠٭ل  ٨كليؿاو آؾم
ث»٠ًىاو  و ٜلن قا به« يیکى»٠ًىاو  ٠ؿالث قا به ٘ىق  جىاو به جىِی٧ کًًؿ و يمی« ٌل

ال ٜلن بیماقی ؼىاهؿ شىث-  وىی ٠ؿل ؼىاهؿ ٌحا٨ث و وی٭یى گ٩ث هك ايىايی به ٬ٟٙ
گىیین: ٠٭ل ولین  هیگكؾین و  بالهیقأی ٌىین،  ظال اگك بك ایى هىٔىٞ، هح٫٩ و هن

ها ايبیا و ٨كوحاؾگاو و هئهًاو  و په ال آو هماو ٠٭ل کاهل ی١ًی هعمؿ و آل هعمؿ
 ؾهًؿ- ها قا بك ؼىاوث ؼىؾ بكجكی هی پیكو ایٍاو هىحًؿ که ؼىاوث آو

ٌؿه که چیمی ال ؼیك قا  ايؿ: ٬لب واژگىو ها وه گىيه ٬لب»ث اوث: قوای ال اباش٩١ك
ای ویاه ؾق آو اوث و  ؾهؿ، و ایى ٬لب، ٬لّب کا٨ك اوث- ٬لبی که ي٭ٙه ؾق ؼىؾ شای يمی

جك باٌؿ بك ؾیگكی  و هكکؿام که ٬ىی اوث  ؾق آو همكاه یکؿیگك ؾق کٍمکً ؼیك و ٌك
کًؿ و يىقي جا قول  اوث که يىقا٨ٍايی هیٌىؾ و ٬لبی گٍاؾه که ؾق آو چكا٤ی  پیكول هی

 9«-ٌىؾ و چًیى ٬لبی، ٬لب هئهى اوث ٬یاهث ؼاهىي يمی
ها بك چهاق ٬ّىن هىحًؿ: ٬لبی که ؾق  ٬لب»قوایث اوث:  همچًیى ال آو ظٕكت

ٌؿه، و ٬لب ؾقؼٍاو و  لؾه ٬لب ُههك ٌؿه، آو ي٩ا٪ و ایماو شای ؾاقؾ، ٬لب واژگىو
ؾق آو چیمی همچىو چكا٢ »٠كْ کكؾم: هًٝىق ال ؾقؼٍاو چیىث؟ ٨كهىؾ:  «-يىقايی

لؾه، ٬لب هًا٫٨ اوث- ٬لب ؾقؼٍاو، ٬لب هئهى اوث که اگك هك ٬كاق ؾاقؾ- اها ٬لب هُ 
کك، و اگك او قا ؾچاق بال کًؿ ِبك پیٍه هی ٌُ کًؿ- اها ٬لب  ؼؿای ٠موشل چیمی به او ؾاؾ 

آیا کىی که يگىيىاق و ٕه قا جالوت ٨كهىؾ: وپه ایى آی «-ٍؿه، ٬لب هٍكک اوثواژگىي
٬اهث بك قاه قاوث  جك اوث یا آيکه قاوث یا٨حه ا٨حاؾه ظكکث هی کًؿ، هؿایث ِىقت به

بىؾيؿ که اگك « ٘ا٦»ؾق  ها ٬ىهی اها ٬لبی که ؾق آو ایماو و ي٩ا٪ هىث، آو -ٔقوؾ؟ هی

                                                                                                                                                                 
 -399، 7ٌَیػ کلیًی،کا٨ی، ز-  9



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ......................................................... 33

 

و اگك اشلً بك اي قویؿه باٌؿ هالک ٌؿه  ها ؾق هًگام ي٩ا٪ ؾقويی اشل یکی ال آو
 9«-یا٨حه اوث يصاتایمايً قویؿه باٌؿ 

 :ـــٝ٘ىت

ٌؿو  ٬ائل جمایماؼال٪، ٔكوقی و بكای ًٌاؼث گىیین وشىؾ ظصث بكای و٬حی هی
 هىئلهؾيبال چًؿ  بهبه ایى جكجیب  ،اللم اوث َظَىى ال ٬بیطو ًٌاؼث  ؼیك و ٌكهیاو 

؛ وگكيه اگك کىی آو قا وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ ٠الّن وا٬ٟؾق « ؼیك»بایؿ لموها   ال شمله: ؛هىحین
م آو ییو جم٠ؿالث ًٌاؼث بكای و يیم ٖ ؟جىايًؿ بًٍاوًؿ هیال کصا قا  كؼیهكؾم  پا يؿاقؾ بك

ؼؿا  ۀؼلی٩هصكای ال ]٠ؿالث[ ؼاقز ؾاٌحه باٌؿ و اگك وشىؾی ؾق بایؿ ٠ؿالث  ،ال ٜلن
اِىل و جماهی ؾاٌحه باًٌؿ؟ٖ و قا « ٠ؿالث» ]ه٩هىم[ کؿام هًبٟال هكؾم  يباٌؿ
 اوث-  همیى گىيهيیم های اؼال٬ی  اقلي

که  اؼال٬ی، ٠٭لی ۀچهاقچىب بكياهگفاٌحى ظصث ؼؿا ال کًاق با  ؾق ٤یك ایى ِىقت
 ِىقت بهقا اهىق  ،ظالثکه ؾق بهحكیى ؼىاهؿ ٌؿ جكالویی ؾاقيؿ جبؿیل به  قهكؾم ؾق اؼحیا

حال  یهؽلى٘ چه  ٠٭ل هكؾمؾق ایى ظالث کًؿ و  ولو هی ییو لیبا یظ٫ و با٘ل و ٌل
ها ٌك یا هك  هك ؾوی آو چه بىا ؾق ظالی که ؛بكگمیًؿؾو قا  هك ۀایًکه هیايکًؿ شم جىايؿ ب هی

 ـ   وی٭یى ٬ٟٙ ٘ىق به ـ  اوث که ؾق بیٍحك ظاالت ای  يحیصهو ایى  ٖؿًها ٬بیط باٌ ؾوی آو
های  قا اقلي ها آوچیمهایی که بیًین هكؾم ؾق بكابك  و به همیى ؾلیل هیٌىؾ  ظاِل هی

ث يیکى یاياهًؿ و ؾق  اؼال٬ی ٬كاقؾاؾی هی شاهؿ و  ،ايؿ گك٨حهبا آو ايه ٌمكؾو آيچه  ٌل
ؾیگكی  ياهىّن ٌكی١ث و  ،ايؿ ٍاو ؤٟ کكؾه٠مل بیظكکث هىحًؿ و شم آيچه ٠لمای  بی

که هح٩اوت ال قيگ – گمكاه ؼىؾ قا با قيگ ٠لمای با٘ل وًٌاوًؿ؛ به ایى جكجیب  يمی
 ظ٭ی٭ّث  ۀؾقباق و جع٭ی٫ شى و شىثکه بیًیؿ  هی ؾق ظالیها قا  آوکًًؿ و  قيگ هی ـ   وثؼؿا
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چیمی هماو  ٍاوهیماو ٠لّم به ایى جكجیب و  ؛گىیًؿ جكک هیقا  هًب١ٍاوو يیکىیی ؼیك و 
ؼىؾ آيچه يمؾ هك شاه١ه به  یاهك اهث اوث که  ؾق ظالیایى ايؿ و  اوث که به آو قویؿه

 ٖايؿ ؼىي ؾاقيؿ ؾل
اي ال بیى بكوؾ، به جاقیکی هحمایل  قوؾ؛ ولی و٬حی ابماق بیًایی يىق هی وىی بهپكوايه »

ٕؾلیّل قوایٔ  ۀث بال٥پیاهبكاو و ٨كوحاؾگاو ظص اوث، همیى گىيهٌىؾ- ايىاو يیم  هی
ا وپه آياو قا قهليًؿ؛  ها قا ال بّیكت ايىاو کًاق هی کًًؿ و ظصاب ؼؿاويؿ قا ا٬اهه هی

یا  قوؾ وىی يىق هی به کًؿ و یا چٍمايً قا بال هی کًًؿ جا ؼىؾٌاو ايحؽاب کًًؿ؛ هی
هایی که بكؼی  ايؿالؾ و ؼىؾ قا ؾق جاقیکی ای هی بًؿؾ و قوی ؼىؾي پكؾه چٍمايً قا هی

اّيّهٓن - والؾ ؾ، گك٨حاق هیبكؼی ؾیگك ٬كاق ؾاق بك  ـَ اّب١َُهٓن ٨ّي آ َِ َ
ٓىا ّذَیاَبُهٓن َش١َُلىا أ ٍَ َوآوَح٥ٓ

وا َوآوَحٓکَبُكوا آوّحٓکَباقا   كُّ َِ َ
َوأ

  های ؼىؾ کكؾيؿ و شاهه به هایٍاو قا ؾق گىي ايگٍثٕ 9
 7«-ٔوك کٍیؿيؿ و پای ٨ٍكؾيؿ و هكچه بیٍحك وكکٍی کكؾيؿ

 :ؾق يحیصه
ث؛هكؾم قا بك ٨ٙكت ؼىؾ  هح١الو وبعاو ويؿگىیین ؼؿا هی که به ظ٫ و  ٨ٙكجی وٌك

٠ملی  ِىقت بهکىی هىحًؿ که  ولی هكؾم يیالهًؿ ؛ کًؿ ؼیك و اؼال٪ کكیمايه ؾ٠ىت هی
ال جىايؿ  يمی جًهایی به ـ   ايؿ که بكؼی جّىق کكؾه گىيه آوـ  بؽىايؿ- ٠٭ل ٠ملی ٨كاها  ایى به

که يیالهًؿ آو اوث ؾاقيؿ که هكؾم ی بلکه ٨ٙكت ؼؿا یا قوض یا ٠٭ل ؛ؾاقؾپكؾه بك  اؼال٪
٤یك ال  ٌىؾ و قيگی هیواژگىيه ٨ٙكت،  ؾق ٤یك ایى ِىقت ؛جمكکم کًؿ ًايىاو بك ظ٭ی٭ح

که  هكؾم ال ظ٭ی٭حی -ؾٌى هیها يا٬ُ  ها کىق و ٠٭ل ٬لب و گیكؾ هیؼىؾ  بهقيگ ؼؿا 
و شم آيچه ٌاهؿی ؾق  ايؿ کكؾه هحمكکميؿ و بك هاؾه ا و ال ٤یب ٤ا٨لایصاؾٌاو کكؾه اوث 
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، های ؼؿا ظصثپه گكیمی ال بىؾو  ًٌاوًؿ؛ يمیظ٭ی٭حی  ،بیابًؿ ٠ًالن شىمايی بكای
و یاؾآوق ٌىيؿ جا  ؛وی هصىن ٌؿه اوث يؽىاهؿ بىؾکه ٨ٙكت ؼؿا ؾق  ٠٭ل کاهل و کىی

 ًٌاؼث ظاِل کًًؿ- ---و ایراق ،٠ؿل ،ؼیك،يیکىیی ال 
اوث که هكگم ال  ای ٬ٕیهؾو آهؿو گكؾ ،اؼال٪ هىئلۀؾقباقۀ ظ٭ی٭ث  به همیى ؾلیل

و  قوض و ٠٭لٔ ،ٕهماو ٨ٙكت ؼؿا ؾاؼلی به اؼال٪ ۀکًًؿ : ؾ٠ىتؾٌى شؿا يمییکؿیگك 
 - اوثظصث ؼؿا بك ؼل٫ و ٠٭ل کاهل  ،ؼؿا ۀکه هماو ؼلی٩ ؼاقشی ۀکًًؿ ؾ٠ىت

بؽىاهؿ ؾقباقۀ  هكکهپه  ؛بلکه ا٠مال و ا١٨ال اوث ؛يیىث «کلمات»اؼال٪ 
آو  ؤهًٍوكهًبٟ اؼال٪ و شى ؾقباقۀ و شىث ،کالهًوكآ٤ال ياگمیك  اؼال٪ وؽى بگىیؿ

 چگىيه هًبٟ اؼال٪ که کكؾهبیاو  «ؼؿایی جىهن بی» ؾق کحاب اظمؿالعىىو ویؿ  اوث
 ؛ ؼىاهؿ بًاهؿ ٘ىقی که هیهك جىايؿ آو قا  هؽال٧ ها هیو   ياهین  و آو قا قوض هی اوث٤یبی 

شىمايی و ٬ىايیى ؼاقز ال هكلهای ایى ٠الن ایى يکحه اوث که ایى هًبٟ،  ههن،ولی 
های  ؼل٭ث با ظصثپیؿایً که واؼحه قوٌى  اظمؿالعىى- ویؿ ٬كاق ؾاقؾ اي هاؾی

های  ؾق ٬ىمث ـ   ٌاءالله اوـ  شمئیات و  بوؽى ؾق ایى با کهٌكوٞ ٌؿه اوث  ؼؿا
 ؼىاهؿ آهؿ-ایى جع٭ی٫ ب١ؿی 

ه١ح٭ؿم بهحكیى چیمی که  ؛ؼیك و ٌكاؼال٪ و  هىئلۀؾق  و ؾقوث اها وؽى ظ٫
که ها قا ه٩هىهی  ٠ًىاو بهـ   ؼیك و ٌكؾو ه٩هىم  ؾق ؼّىَجع٭ی٫ جىايین بكای  اکًىو هی

 ها ال ٘كی٫ گىهكی ال گىهكهای آل هعمؿ ج١كی٧ آو ،ؾهین اقائه ـ   ؾق ایًصا ک٩ایث کًؿ
ال  و ٌیػ کلیًی ؾق کا٨ی ـ   ٨كهىؾهجىِی٧  اظمؿالعىىویؿ  هماو ٘ىق کهـ   اوث

شهل قا  و  اوث: په ال آيکه ؼؿا ٠٭لایى ظؿید آهؿه ؾق  9-یث کكؾه اوثاقو  ٠بؿاللهااب
و  بمقگىاقیچىو شهل ایى »--- به پایاو قویؿ:  هًاوب آو ٠الن واؾۀآ٨كیؿ و اهحعاو 

٠ٙای ؼؿا قا يىبث به ٠٭ل ؾیؿ ؾٌمًی او قا ؾق ؾل گك٨ث و ٠كْ کكؾ: پكوقؾگاقاٖ ایى 
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و هى  کكؾیي ؾاٌحی و ج٭ىیحً ا او قا آ٨كیؿی و گكاهی -همايًؿ هىهن هؽلى٬ی اوث 
٠ٙا يیم هى ه او جىايایی يؿاقم- آيچه ال لٍکكیاو به او ؾاؾی ب ؾق ه٭ابلْٔؿ او هىحن و 

که ولیك  ؼیك یى ٬كاق اوث؛بىؾ که به ا وكبال 29-- ال چیمهایی که به ٠٭ل ؾاؾه بىؾ -کى
 «- ---اوثٌْك ٬كاق ؾاؾ که ولیك شهل  ٠٭ل اوث و ٔؿ او قا

ؼیك، ولیك ٠٭ل اوث و ٠٭ل همايی اوث که هٙیٟ اهك  :٨همین هحى هیایى ال 
جمام واکث بىؾ و وشىؾي  ،ؾاؾ ؼىؾ جكشیط هی ۀؼال٭ً قا بك اقاؾ ۀپكوقؾگاقي بىؾ و اقاؾ

 جؤکیؿؼیك، ال وكبالاو اووث و  -بىؾ پكوقؾگاقي و هحمكکم بك آوجىشهً ه١ٙى٦ به ٨كهاو 
 -وكبالاو ؼیكهىحًؿ؛ ی١ًی ولیك  وكبالاّو هماو کًن وكبالاو ٠٭ل،  هی

 ؼىاوّث اوث که  ی، ٔؿ ؼیك و ولیك شهل اوث و همايٌكٌىین:  هحىشه هیهمچًیى 
« او» ؾق بكابكٕايأ  «هى» ۀکًًؿهماو آٌکاق و جكشیط ؾاؾ پكوقؾگاقي  ؼىؾ قا بك ؼىاوّث 

ی١ًی وكبالاو شهل، هماو وكبالاو  ؛وكبالاو شهل، وكبالاو ولیك هن هىحًؿ ٔ اوث-هىٕ
 ؾقشهل ؼىؾ قا ٔؿ ٠٭ل ٬كاق ؾاؾ و هك ؾو، آ٨كیؿگايی هىحًؿ که ال ٘ك٦ ؼؿا  -ٌك هىحًؿ

کى   پٍث»ؾاؾ:  ىیاق واؾه بىؾ و ظ٭ی٭ث قا يٍاو هیاهحعاو اول، ب -گیكيؿ ٬كاق هی آلهایً
ٌایؿ  ويؿ اوث-ی١ًی ایى اهحعاو، اهحعاو ؾق ا٘ا٠ث ؼؿا؛ «و بیا کى قو ----- وپه-و بكو
يؽىحیى  كؾّو ک پٍثکه جّىق کًؿ چًیى  يؽىايؿو ج٩کك قوایث قا با جؿبك ایى که  کىی

ایى  ه اوث-و ا٘ا٠ث ال ي٩ٓ  يیىث گىيه ایى ؾق ظالی که ؛ؼؿاوثال شهل، ا٘ا٠ث جىوٗ 
؛ اوث یهك ؾو يىبث به چیم ـ  ٌىؾ اهحعاو ؼىاوحه هیایى که ؾق  ـ   کكؾوکكؾو و قو  پٍث

ظ٭ی هماو  اوث و آو چیمبىؾه واشب  کكؾو به آوکكؾو به آو و وپه قو  که پٍثچیمی 
کكؾو،  ؼىؾؾاقی»به ٠كبی لباو ؾق « ٠٭ل- »اوث که ال ها ؼىاوحه ٌؿه اوث

هحًاوب با ه١ايی ها  ایى جماهیو  9ٌىؾ ا٘ال٪ هی «ٌؿو و بىحه ،هماي١ثکكؾو،  ظبه
 ۀؾقباق  - په ٤كْ آو اوث که ايىاواوثگفاقی ٠٭ل و هحًاوب اهحعاو اول  يام
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وىی پكوقؾگاقي قو کًؿ و په ال آيکه پٍث کكؾ و ؾق ایى ٠الن هاؾه  بهؼىؾي ج٩کك کًؿ، 
 او قا بًٍاوؿ-  ،قیٍه ؾوايیؿ

٨كهايكوایی جعث اؼال٪،  ۀهمایًکه و  اوث «٠٭ل»ولیك  «ؼیك»کا٨ی اوث بؿايین 
 «ٌك»که ايحؽاب ؾقوث ی١ًی آو ه١بىؾ وبعاو قا بكگمیؿ و  کىی اوث «٠٭ل»وث و او

حی اوث و وكبالاو او پىحی ئؿ و  گكم هىحًؿ به شهل پٍثها  ایى ها هىحًؿ و ها و ٌل
ی١ًی  ـ  اٌحباه که ايحؽاّب  شهلیهماو ی١ًی  ؛شىیًؿ؛ به هماو شهّل وكکً ال آو یاقی هی

 -   قا بكگمیؿ ـ «هى»
بگىیین ٠٭ل و ؼیك و اؼال٪ يؽىاهؿ بىؾ که وؽث ؾايىحى ایى هٙلب په ال 

ؼؿاوث- به ایى جكجیب اؼال٪، اؼال٪  ۀو هماو ؼلی٩ ، یک ايىاو«هكؾ»یک پىًؿیؿه، 
اؼال٪ و ٠٭ل و ٕها  ایى لیكا ؛ًٌاوین و با اؼال٪، او قا اؼال٪ قا هی او،ایى هكؾ اوث و با 

ها جىشه ایى اوث که  ،ؾاقین و بك ها واشب اوث٨همین آيچه  هیيیم ظ٭ی٭ث اووث- و  ٔؼیك
 ۀهم «اؼال٪»اوث- په  ًو ؼال٨او وث و ٌك، ٔؿ اوؼیك،  ۀپه هم ؛وىی او باٌؿ به

آوقؾيؿ و هكچه ال ؼیك و   و ؼل٩ای ؼؿا ه اوث٨كهاو ؾاؾها  آوؼؿا به که  چیمی اوث
ًٌاؼث و  قوهمیى اوث و ال  ٌؿهو ي٭ل ها ِاؾق  اؼال٪ ؾق ؾوث هكؾم اوث ال آو

اها  ؛ؼؿا همکى يیىث ۀها و اظکام، شم با هكاش١ه به ؼلی٩ ًٌاوايؿو اؼال٪ و اقلي
٘ىق که  هماو– و اؼال٪ ؼؿأ ۀاؼال٪ یا ؼلی٩ ۀکًًؿ ٕظمل اوٌؿو هیاو  ٬ائل ج٩کیک

 بكای هكؾم يؿاقؾ-ؾیگكی  وااقه٥، ٌؿوؾوق شم لیاو و  اوث کهکاقی  ـ   گ٩حنجك  پیً
اؼال٪ و جمؿو ايىايی  ؤهًٍ ؾق ؼّىَوؽًاو هلعؿاو به بعد ؾقباقۀ و٬حی  ٌاءالله او

ؼىاهین بیٍحكی  جؤکیؿاي  ؾقباقهجك ؼىاهؿ ٌؿ و  آيچه ؾق ایًصا گ٩حین قوٌى ،پكؾاؼحین
ؾ؛ ٌى بیاو هی ٌؿو ال ؾیىاو و با ؾوق به ؼؿا و ؼل٩ای هكاش١ه بؿوو  که وؽًايی -کكؾ

اوهام یا  اتیا ؼكا٨ ظاِل جمؿویا ؾايًؿ  هیايىايی هعٓ جىلیؿ يیم که آو قا  هماو ؾیًی
 ٖکه ليؿگی اشحما٠ی اللم کكؾه اوث ٔكوقجی ٠ًىاو بهي٩ىايی یا 

 اوث:لیك بىؾه  ٌكضبه  ینا هین آيچه به آو قویؿیجىايین بگى هیواؾگی  بهبًابكایى 
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 ۀو اقاؾ ،ؼىاهؿ ؼؿا هیآيچه و ايصام  ؼىاهؿ ؼؿا هی چهآي ۀیا اقاؾ وثؼؿا ۀاقاؾ ،«ؼیك»
 ؼىاهؿ وث و چیمی شم آيچه ؼؿا هیويؿ اؼؿا ۀاوث و ایى هكؾ، ؼلی٩ یک هكؾ ۀؼؿا، اقاؾ
 کًؿ- اقاؾه يمی

 :به همیى جكجیبو 
 ۀؼلی٩ی١ًی  ،هكؾیک اؼال٪ ؼؿاوث و اؼال٪ ؼؿا ؾق هك لهاو يیم هماو  «اؼال٪»

 ؼؿاوث-
 ۀٔ ؾق بكابك اقاؾ--یا ٠ٍیكه یا شما٠ث یا ؾيیا-ؼايىاؾه ٕیا  ي٩ه ۀٌك، اقاؾ ۀو هم «ٌك» اها

 ؼؿاوث-
 ٖگىيه پیچیؿگی ؿوو هیچب ،به همیى واؾگی

 :ؼیك و ٌكم ییجمؾق وا١٬یث اها 
و ٠٭ل قا  ٌك قا هن آ٨كیؿ، ؼیك قا آ٨كیؿ ويؿ وبعاوگىین ا٠ح٭اؾ ها آو اوث که ؼؿا هی

و ٠٭ل ؾاقيؿ ولی آيچه هكؾم  ؛بكوین٠ٕ٭لٔ آ٨كیؿه اوث و ال ها ؼىاوحه ٌؿه به آو 
٨ٙكجی ؾاقین که  ؼىاوحه ٌؿه اوث- ًوىی به ٠٭لی يیىث که اقج٭اهماو  ،يياهًؿ هی

اَن : آ٨كیؿه اوث ًبك اواوؼؿا ها قا  ًَّ َك ال َٙ ّحي ٨َ َكَة اللّه الَّ ٓٙ ا ٨ّ ی٩  ًّ یّى َظ ٬ّٓن َوٓشَهَٯ ّللؿِّ
َ
٨َؤ

ُن َوَلّکىَّ  یُى آلَ٭یِّ ّلَٯ الؿِّ ـَ اّن اَل َی١َٓلُمىَو ٠ََلٓیَها اَل َجٓبّؿیَل ّلَؽٓل٫ّ اللّه  ًَّ ٓکَرَك ال
َ
په قوی ؼىؾ ٕ 9أ

حه  قا به یکحاپكوحی به وىی ایى ؾیى کى؛ هماو ٨ٙكجی اوث که ؼؿاويؿ هكؾم قا به آو وٌك
ولی بیٍحك هكؾم  اوث؛اوث- ؾق آ٨كیًً ؼؿا ج٥ییكی يیىث- ایى هماو ؾیى پایؿاق 

ؼكؾی و  بیهیاو جىايًؿ  يمیبه ایى جكجیب و  ه کكؾيؿآو قا آلىؾهحؤو٩ايه  ،هكؾم و ؛ٔؾايًؿ يمی
ؼىؾ قا با قيگی ٤یك ال قيگ ؼؿا ٨ٙكت لیكا  ؛جمایمی بگفاقيؿ ؼیك و ٌكهیاو و  ،ظکمث

و به ؿيؿ یقیٍه ؾوايو٬حی پٍث کكؾيؿ و ؾق هاؾه  واؼحًؿ و ژگىوؼىؾ قا وا ۀقيگ کكؾيؿ و آیً
و با ي٩ىٍاو بىؾ آيچه والگاق کكؾو  شلبو با ٌؿيؿ هٍحا٪ آو  ،جىشه کكؾيؿ ؼىؾ هي٩ٓ 
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ۀبه ، ظ٭ی٭ث ؼىؾ قا بىؾ ًآيچه هؽال٩کكؾو  ؾ٨ٟ  و يؿای پكوقؾگاقوپكؾيؿ  ی٨كاهىٌ و٘ق
 بگفاقيؿ؟ٖجمایم ، ؼیك و ٌكهیاو ؿ ًجىاي هایی هی چگىيه چًیى ٠٭لظال  -قا يًٍیؿيؿ ؼىؾ

ٕهىٔ ؾق بكابك « او»بكگمیؿو     ؾق وا٬ٟ ؼؿاوث و  ۀاقاؾؼىاوث و ؼیك هماو که بیاو کكؾین 
وىی اِل یا وكچٍمه،  جىاو شم با بالگٍث به يمی په ؛ه اوثٕايأ یا ي٩ٓ « هى» بكگمیؿو
با  ؼىؾ قا جباه کكؾه اوث ۀبكای کىی که بهك « بالگٍث»٠مل ٬ائل ٌؿ و ها جمایم  هیاو آو

په  ؛وثويؿ اؼؿاو شايٍیى ؼلی٩ه  هماو و ایى واوٙه، ٌىؾايصام هی «واوٙه»
ؼؿا آوقؾه اوث و اؼال٪،  ۀچیمی اوث که ؼلی٩هماو  ـ   ٘ىق که گ٩حین هماوـ   «ؼیك»

آو  ه١ًی بهگفاقی  ؾاؾو و اقليمییاؼال٪ او و هماو اؼال٪ ؼؿاوث و به ایى جكجیب، جم
ولی  ؛اوث «ظ٫»ایى  بالگكؾین- ـ ؾیگكیکه  هیچو يه ـ ؼؿا  ۀوىی ؼؿا یا ؼلی٩ اوث که به

شم ؾهؿ،  جٍؽیُجىايؿ  هی يؿبكؼىقؾاق آو ال هكؾم  ۀکه هم هكکه اؾ٠ا کًؿ ٠٭لی
 -بیً يیىث هحىهنٌؽّی 
 :٨كهایؿ هی اظمؿالعىىویؿ 

 کكؾيجبییى و هیؿاو ٠مل ،يؿال آو بكؼىقؾاق هكؾم  ۀکه هم ياگمیك بایؿ ظؿوؾ ٠٭لی»
پمی  ٌیكیًی ۀکاقؼايؾق  ـ   هرال ٠ًىاو به ـ  اهکاو يؿاقؾ  -ٌىؾبؽً  يحیصههن بیاو ٌىؾ جا 

ٖ ایًکه ؾق آو ايحٝاق جىلیؿ لبان ؾاٌحه باٌینشای ٌکك ال پًبه یا پٍن اوح٩اؾه کًین و  به
کًؿٖ  کاقؼايه قا جبؿیل به کاقگاه ؼیا٘ی يمی آواوح٩اؾه کًین پٍن یا پًبه  ،کاقؼايه
با ایى ٠٭ل و٬حی  -وشىؾ ؾاقؾيؿ ال آو بكؼىقؾاق هكؾم  ۀکه هم ٠٭لیو١ٔیث ؾقباقۀ همیى 
 ۀو يحیص يیىث بؽً يحیصههكگم  ظکن کًیناي  اذكگفاقیال ظؿوؾ ز ؼاق  هىائلبكای 

به ظىاب  اوثای وا١٬ی که ج١بیكگك ظ٭ی٭ث  يحیصهو يؽىاهؿ بىؾ ٌؿه شم جىهن  ظاِل
چیم بایؿ پیً ال هك  ٌؿه ؼىاهؿ بىؾ- هىػقیؽحه و  هن ای به بلکه يحیصهيؽىاهؿ آهؿ؛ 
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به  ٔجكالوٕ همكاه ٠٭لهمىاقه  ؾلیل؛ به همیى وث و وليه يیىثجكالو «٠٭ل»که بؿايین 
 9«-بىًصینؾق ظٕىقهاو ٬كاق ؾاقؾ گیكی يیال ؾاقین جا آيچه قا  ايؿالهبكای وليه 

 همچًیى:
با آو به جع٭ی٫ جىاو  ابماقی اوث که هی ،ی که هكؾم ؾق اؼحیاق ؾاقيؿ٠٭لایًکه »

م یىث جمیال پَ قا يیکى و پىًؿیؿه وًصً،  ۀبا اوحًاؾ به ولي گاهی او٬اتؾق و پكؾاؼث 
 الچیمهای ؼىب و پىًؿیؿه جماهی  ؾاؾو جٍؽیُهٙل٫ بكای جىايایی به ٠٭ل،  ،ؾاؾ

ث قا يمیجماهی  ؾق لهاو  کن ؾوثکه ـ   په بایؿ به ي٭ّی ؛ؾهؿ چیمهای پىث و ٌل
   ؼىؾ ؼىؾّی  به ی٠٭لچًیى  -جىشه ٌىؾ ـ   گك٨حه اوثگیكی، ٠٭ل قا ؾقبك  ايؿاله ۀيبىؾو ولي

 7«-٬كاق گیكؾیمايی بكای کمال کاهل يیىث جا ه

 قوایث ٌؿه کًیؿ چه اؾ٠ا هی٠که آي ال ائمهگ٩حه ٌىؾ و گك٨حه ؼكؾه بك ها  چه بىا
 قوایث لیك: ،هرال ٠ًىاو به ؛اوث

ایى وؽى ؼؿاويؿ هح١ال ؾقباقۀ  قوایث ٌؿه اوث: --- الله٠بؿال ابىبّیك ال ابى
اَها  کكؾم- وئالٔ ٨كیؿه اوثآکه يیکىیً  آوو وىگًؿ به ي٩ه و ٕ َوَي٩ٍٓه َوَها َوىَّ

ٓلَهَمَها ٨ُُصىَقَها َوَجٓ٭َىاَها :ؼل٭ً کكؾ و ِىقجً بؽٍیؿ و ایى وؽى او» :٨كهىؾ
َ
 ٨َؤ

ی١ًی به او ًٌاوايیؿ و به او  ،ٔهایً قا به او الهام کكؾه اوث پكهیمگاقیها و  بؿیوپه ٕ
ٓؿ  وپه او قا ايحؽاب کكؾ و بكگمیؿ ؛الهام کكؾ

َ
اَها٬ ٨َٓلَط َهى َلکَّ

َ
که هكکه ؾق پاکی آو ٕ أ

اَها کكؾی١ًی ي٩ىً قا پاک  ،ٔکىٌیؿ قوحگاق ٌؿ ٓؿ َؼاَب َهى َؾوَّ
َ
اي  آلىؾهو هكکه ٕ َو٬

 9«-ی١ًی گمكاهً کكؾ ،ٌٔؿيىهیؿ  واؼث،

                                                                                                                                                                 
ؾق ؾولث ٌؿو آو  های پیاؾه ، ٬ايىو اؼال٪ الهی، اِٙالظات و پایهاظمؿالعىىظیؿق ٘اهك به ي٭ل ال ویؿ -  9

 م-7199هـ. 9397، چاپ ؾوم،  ، ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی٠9ؿل الهی، ز
ٌؿو آو ؾق ؾولث  های پیاؾه ،٬ايىو اؼال٪ الهی، اِٙالظات و پایهاظمؿالعىىظیؿق ٘اهك به ي٭ل ال ویؿ -  7

 م-7199هـ. 9397، چاپ ؾوم،  ، ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی٠9ؿل الهی، ز
 -373هـ، 9313َ،هئوىۀ چاپ و يٍك، ٬ن، چاپ ؾوم، 7، ج٩ىیك ٬می،ز٠لی ابكاهین ٬می-  9
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بیى با آو که به وؾی١ه يهاؾ چیمی قا هماو ؼؿا ؾق ٨ٙكت ايىاو آقی، ین: یگى هی
ٓلَهَمَها ٨ُُصىَقَها َوَجٓ٭َىاَها ج٩اوت بگفاقؾ ظما٬ثو ظکمث 

َ
ها و  بؿیوپه ٕ ٨َؤ

٨ٙكجی ٬كاق ؾاؾ  ايىاو بكایو ؼؿاويؿ وبعاو  9ٔهایً قا به او الهام کكؾه اوث پكهیمگاقی
٨ٙكت، ج٥ییكی ایى که  بؿاو ه١ًا يیىثولی  ؛کًؿ ؾ٠ىت هیوىی ؼیك و ِالض  که او قا به

ايىاو به ؼؿا ال ایًکه بلکه با٬ی ؼىاهؿ هايؿ؛ که ه١ّىم  يیىث يیم به ایى ه١ًاکًؿ و  يمی
که هماو ـ   لؾو به ؼؿا شم ال ٘كی٫ يگهؿاقيؿه و چًگشىیؿ گكیمی يؽىاهؿ بىؾ جمىک 

قوایث هٍؽُ  یىهمؾق  لیكايؽىاهؿ بىؾ؛ همکى  ـ   وثويؿ او ظصث ؼؿا ، شايٍیىؼلی٩ه
 -گیكؾ آلهایً ٬كاق هی ؾقو ظ٫ ايحؽاب، ًٌاؼث ي٩ه په ال که ٌىؾ  هی

 پفیكؾ: يمیؼىايؿ و ٨ىاؾ قا  هی٨كاکه به ِالض  آو ٨ٙكجیبًابكایى 
 ؛ٌىؾ ؾق آو ه١ًکه هی ای اوث که ٠٭ل ٠٭ل اوث و آیًه ۀِىقت و وایجًها »

 جا قویؿو به ٠٭ّل کكؾو پیؿا  وىی ٠٭ل و اقج٭ا بهاي  ؾهی شهثؾق ظكکث هىحمك په با 
که ؾق ی په ال قویؿو به ظ٭ی٭ح ٠٭لٔ ۀٕوای ِىقت، ایى کلی ه٩حنظ٭ی٭ی ؾق آوماو 

- اها ایى اهکاو يیم وشىؾ ؾاقؾ ٌىؾ جبؿیل هی ٠ٔ٭لٕ «ظ٭ی٭ث»به ه اوث بىؾهىیؿا آو 
وىی  و بهپیً ببكؾ ٠٭ل قا واژگىيه کًؿ و ٠که شهث ٠٭ل، آو قا  ۀايىاو آیًکه 

یا ٌیًٙث ٌىؾ و  «ءکكايَ »ظ٭ی٭حً ؾگكگىو و جبؿیل به آيصا که جا  ؛و٭ىٖ بکٍايؿ
  -ٌىؾِالض  ۀکًًؿبه ٨ىاؾ و قؾ  ۀًًؿک ؾ٠ىت

کًًؿ ايىاو ال آو بكؼىقؾاق  اؾ٠ا هیکه  ٠٭لی باٌؿجىايؿ  هی ٌىؾ په آيچه ظاِل هی
هًکك قا  ،با٘ل قا ظ٫ ،ظ٫ قا با٘ل ،ها قا واقويه ه٭یانایى ٠٭ل  ؾق ظالی که ؛اوث

که هكؾم ؾق ظفق ؾاٌحه اوث  چًیى بك ؼؿاقوىل ٖ بیًؿ هیو ه١كو٦ قا هًکك  ،ه١كو٦
  7«-ؼىاهًؿ ؾیؿه١كو٦ قا هًکك و هًکك قا ه١كو٦  ؼىاهًؿ ٌؿ؛ ایًکه گىيه ایىآؼكالمهاو 

                                                                                                                                                                 
هـ. 3413، چاپ اول،  کحاب جىظیؿ، ج٩ىیك وىقۀ جىظیؿ، ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی اظمؿالعىى،ویؿ -  9

 -21م، 1636
 -٬9ايىو اؼال٪ الهی، ز ،اظمؿالعىىظیؿق ٘اهك به ي٭ل ال ویؿ -  7
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و بپكؾالم ؾق ؾیى الهی « قهایی» ۀ٘كض و ي٭ٍبه  ،  اؼحّاق هكچًؿ به  ؼىاهن ؾق ایًصا هی
 ّٖ  - بیاو کًن قا« اؼال٪»با  یا هًصی شهايی هًحٝكبؽً  به قهاییوابىحه  الهّی  ۀي٭ٍ اقجبا

 ثخؾ ٚ اخالق: سٞب٣٤

ؾق لهايی که ٌؽّی  :٠باقت اوث البه لباو واؾه « بؽً قهایی»ا٠ح٭اؾ به 
ؾق ظال ظأك شمئیات  -يصات ؾهؿ هىثقا ال آيچه ؾق آو  يىٞ ايىاوآیؿ جا  هٍؽُ هی

هؿ٦ یا ٤ایث ال  همکى يیىثکه  قا ولی ؾق ابحؿا آو چیمی ؛کكؾایى ا٠ح٭اؾ قا بیاو يؽىاهن 
و ا٠ح٭اؾی اوث ؾیكیى  «ٌؿوقها»بیاو ؼىاهن کكؾ- ایى ا٠ح٭اؾ ی١ًی  باٌؿ،بؽً  قهایی

ؾق يیم اهكول به و جا وشىؾ ؾاقؾ  اوث که به ها قویؿه ايىايیهای  يؽىحیى کحیبهؾق 
يیم ال ؾیى آومايی ٌؿه  هًعك٦ ۀايپكوح بكؼی اؾیاو بثؾق ا٠ح٭اؾات اؾیاو آومايی و ظحی 

هماو ٨كز  ،ایى ايحٝاقکه  ايؿ کكؾه جؤکیؿو و٩اقي بك ايحٝاق ٨كز    - آل هعمؿبیًین هی
 اوث-
بى ٠بؿالله پىك ٠لی بى ظىى، پىك لیؿ بى ظىى ال ٠لی ال١ٝین ٌیػ ِؿو٪ ال ٠بؿ 

بك آ٬این هعمؿ بى ٠لی بى هىوی بى ش٩١ك بى هعمؿ »اوث:  قوایث کكؾه ٘الب بى ابی
ؼىاوحن ال ایٍاو  هی ؾق ظالی که ؛واقؾ ٌؿم  ٘الب بى ابیبى ٠لی بى ظىیى بى ٠لی 

ال هماو ابحؿا ٌكوٞ به ؾیگكیٖ ایٍاو ٌؽُ ٬ائن بپكون که آیا ههؿی اوث یا  ۀؾقباق 
که  ههؿی اوثهماو او  -٬ائن ال هاوث ای ابال٭اون،»: با هى کكؾ و ٨كهىؾ ىگ٩ح وؽى

او وىهیى ي٩ك ال  -ٌىؾو ؾق ٜهىقي ا٘ا٠ث هًحٝكي باًٌؿ واشب اوث ؾق ٤یبحً 
که هعمؿ قا به يبىت بكگمیؿ و ها قا با اهاهث هؽّىَ  وىگًؿ به آو -٨كليؿاو هى اوث

٘ىاليی ٬ؿق  آو قول قا آو١ٙ٬ا   ويؿهايؿه باٌؿ ؼؿایک قول با٬ی  ٨٭ٗاگك ال ؾيیا  ،گكؾايؿ
ال   اوث ٌؿهپك وحن و ٘ىق که ال ٜلن  هماو ؼاقز ٌىؾ و لهیى قااو کًؿ جا ؾق آو قول،  هی

٘ىق  هماو ؛کًؿ وج١الی اهك او قا ؾق یک ٌب اِالض هی جباقک ويؿؼؿا -کًؿك ٠ؿل پ٬ىٗ و 
اي آجٍی  ق٨ث جا بكای ؼايىاؾه اِالض ٨كهىؾ؛ آو لهاو کهقا  که اهك کلین ؼؿا هىوی
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بكجكیى ا٠مال »وپه ٨كهىؾ:  «قوىل و پیاهبك ؼؿا بىؾ- ؾق ظالی که ؛بیاوقؾ و بالگٍث
 9«-ايحٝاق ٨كز اوثٌی١یاو هى 

بكجكیى ا٠مال اهث »اوث: ٌؿه قوایث  ؼؿاال قوىل   العىى، ال پؿقايًاال اب
 7«-شل اوثال ؼؿاويؿ ٠موهى ايحٝاق ٨كز 

 -ال ٨كز پكویؿمای  يکحه ؾقباقۀ اوث: ال اباالعىىي٭ل ٌؿه و ال ظىى بى شهن 
 ،يه٠كْ کكؾم:  «٨كز اوث؟٬ىمحی ال  ،ؾايىحی ايحٝاق ٨كز آیا يمی»ایٍاو ٨كهىؾ: 

٨كز ٬ىمحی ال ، ايحٝاق ٨كز ،بله» :ؿهیؿ- ٨كهىؾبهگك آيکه ٌما به هى یاؾ  ؛ؾايىحن يمی
 -«اوث

و ال ٠بؿالله بى بکك هكاؾی ال هىوی بى ش٩١ك ال پؿقي ال شؿي ال ٠لی بى ظىیى ال 
 یؾ ؼؿاکؿام ا٠مال يم :پكویؿ یىمئهًاوث که ٌیؽی ال اهیكالٌؿه قوایث   پؿقي

 9-« ايحٝاق ٨كز---»وشل بكجك اوث؟ ٨كهىؾ: ٠م
 جكیى بمقگ، ال ايحٝاق ٨كز»اوث که ٨كهىؾ: ٌؿه قوایث  ال ٠لی بى ظىیى 

 3-«هاوث گٍایً
بهحكیى شهاؾ اهث هى، ايحٝاق ٨كز »: قوایث ٌؿه اوث که ٨كهىؾ ؼؿاال قوىل 

 9-«اوث
که  باٌؿایى يکحه  ،جؤکیؿجكیى ؾالیل ایى  و ٌایؿ ال ههن اوثبىیاق  ااظاؾید ؾق ایى ه١ً

و ال چه کىی اوث  هىحین يکه هًحٝك ٌؽّی ایى ؾاقؾ: ه به ج٩کك واهیايىاو قا پیىوح
                                                                                                                                                                 

اکبك ٩٤اقی، ايحٍاقات شاه١ۀ هؿقویى ظىلۀ ٠لمیه، ٬ن،  ال١ًمه،ٌیػ ِؿو٪، جع٭ی٫ ٠لی جمامالؿیى و  کمال-  9
3461َ ،٪177- 

 -633، ٌیػ ِؿو٪، َال١ًمه الؿیى و جمام کمال-  7
 -478٪، 3437َاهالی، ٌیػ ِؿو٪، چاپ و يٍك هئوىۀ ب١رث، جهكاو، چاپ اول، -  9
 -97، ٌیػ ِؿو٪، َال١ًمه الؿیى و جمام کمال-  3
م، 3821٪. 3461بعاق االيىاق، ٠الهه هصلىی، ؾاق اظیاء جكاخ ٠كبی، بیكوت، لبًاو، چاپ ؾوم، ویكایً -  9
 -341، 74َز
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و ٌؿو  آهاؾهها بكای  با٠د جكبیث ي٩ه جؤکیؿایى ٠الوه  به -او چه ايحٝاقی ؾاقین
البحه اگك هى٫٨ به ًٌاؼحً  ٌىؾ؛هی ـ  آهؿيًهًگام ـ  هًصی   یاقیبكای ؼىؾ کكؾو ههیا 
 -ٌىيؿ
ٌکل  بهاگك هؿ٦ و ٤ایث  ،ؼىاهؿ ٌؿ٨كاهن ٌؿيی  آهاؾهکؿام و  ؾاؾو کؿام یاقیولی  

 هكؾم هؿ٦ ظ٭ی٭ی ال قهایّی اج٩ا٪  به ٬كیب اکرك هحؤو٩ايهو  ٖ؟ؾقوث ًٌاؼحه يٍىؾ
ؾق ایى هًٝىقی ؾايًؿ بكای چه  ها يمی لیكا آو ؛ًٌاوًؿ هًصی قا يمیجىوٗ ٌؿه  ؾاؾه و٠ؿه

 ٌؿوکه يیالهًؿ قهاايؿ  ٬كاق گك٨حه «ٌكایٙی»ؾق ؼىؾ ها  ؾايًؿ آو يمیاواوا  ؾيیا هىحًؿ یا 
به وه گكوه  کن ؾوثقا  «يصات»ؼىقؾگاو ؾق  ٌکىث ٌایؿ بحىاو یا يصات ال آو هىحًؿٖ

 : کكؾج٭ىین 
یا ًٌاؼحی به وشىؾ ؼؿا و وشىؾ ليؿگی  هیچ جىشه که ايؿ گكوهی ال هكؾم گكوه اول:
جمریلی بكای  ،ایى ؾوحه چه بىا- هاوث يؿاقيؿ و ایى، يهایث ٠لن آوی ايليؿگ٤یك ال همیى 

ها کمحك  يیىث که ٔكق یا ٨ىاؾ آوه١ًی آو به  ایى لیو  ؛باًٌؿٌکال يىٞ اّ جكیى  واؾه
اگك بؽىاهین با  ـ   با ؾیى و هًصیقویی یاقوها ؾق  ٠مىهی آوِك٨ا  و١ٔیث بلکه  اوث؛

 پیچیؿگی کمحكی ؾاقؾ- ـ   ؾیگكاو ه٭ایىه کًین
 ايبیا و هؽلّیى ،ًٌاؼحی شمئی ال وشىؾ ؼؿاجك  پیًکىايی هىحًؿ که  گكوه ؾوم:

كو ؼىاهؿ آهؿ هًصی که آو  ؾقباقۀولی  ؛ؾاقيؿ َٝ - ایى ؾاقيؿای ياؾقوث  ، ٠٭یؿهاوث هًح
او  ؛هًحٝك هًصی هىحًؿ ال هكؾمؾوحه  ياکام ؾق ًٌاؼث او  و٬حی هًصی بیایؿولی بیٍحٌك

به  يٝكی ِىقت بهکه  ؾهًؿه به او و کىی ی١ًی ؾق جٍؽیُ هًصی یا بٍاقتهايًؿ؛  هی
 ؼىقيؿ-  ٌکىث هی ،ايؿ ؾاٌحها٠ح٭اؾ  آهؿيً

ًٌاوًؿ و به او او قا هی ،که به آهؿو هًصی ایماو ؾاقيؿ کىايی هىحًؿ گكوه وىم:
ها  آوؾقباقۀ  یوٍپك  ؼىقيؿ- ، ٌکىث هیقهاییولی ؾق قویؿو به يصات و  ؛ایماو هی آوقيؿ

ها ه١ًی يصات و  اوث که آوایى ؼىقيؿ؟ پاوػ  ٌکىث هیایى ٠ؿه چكا ٌىؾ:  هٙكض هی
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ايحٝاق  کًًؿ؛ هماو چیمی که ؾقک يمیؾق آو ٤ك٪ هىحًؿ قا آيچه و ٨همًؿ  يمیقهایی قا 
 ؾهؿ-  يصاجٍاوهًصی ال آو  قوؾ هی

ها  همگی آو به ا٠ح٭اؾ هىولی  ؛باًٌؿهای ؾیگكی هن  و گكوه های ؾیگك ٌایؿ ٌاؼه
ٔكوقی اوث به ایى جكجیب  -گكؾيؿ ؼىقؾگاو بالهی ه ال ٌکىثوه گكوهمیى به  ج٭كیبا  

و ٬كاق ؾاقین آو ؾق آيچه  لیكا ًٌاؼث ؛و هؿ٦ ال آو قا بًٍاوین« ٌؿوقها» ۀ٠٭یؿظ٭ی٭ث 
بگیكین يصات ٬كاق اول  ۀؾوحؾق ها قا ال ایًکه ٔكوقی اوث جا  ،اللم اوث ال آو قها ٌىین

و  باٌینکه ؾق گكوه ؾوم ها قا ال ایً ایٍاو،ؾاؾو  ًٌاؼث هًصی و جٍؽیُهمچًیى ؾهؿ- 
 ٬كاق بگیكین،که ؾق گكوه وىم ظ٭ی٭ی ها قا ال ایً ٌؿّو و قهایا٨حى  ًٌاؼث ه١ًی يصات

 ؾهؿ-  يصات هی

 ٔبد٢ ٞؼت٥ٓ؟ ٤بفتٗ  ٔٙتظش ٘دبتآ٤ب 

ها قا ال اوح١ٕا٦  بؽً ؼىاهؿ آهؿ جا آوٌایؿ بىیاقی ه١ح٭ؿ باًٌؿ که هًصی یا قهایی
 کًن ٨کك هیهاؾی باٌین؟ یا٨حّى  بایؿ ؾق ايحٝاق يصاتؾق ٠مل يصات ؾهؿ- آیا وحن و و ٜلن

 اوثگىحكي ٬ىٗ و ٠ؿل ؾق ایى ؾيیا ٌایؿ  آو جكیى هٝهك و ههن «هاؾییا٨حى  يصات»
 اظمؿالعىى٠باقجی ال  ،ايىاو ییقهاال  ای يحیصه ٠ًىاو بهولی  ؛ؿ ٌؿکه هع٭٫ ؼىاه

و کًؿ  ٘ىق ؼالِه بیاو هی قا بهٌؿو  و ؼالَیا٨حى  ق ال يصاتهًٝى ۀکه هموشىؾ ؾاقؾ 
ايىايی ال  ۀگىي ٌؿّو قها ،«ٌؿو ؼالَ»- ایى ٌؿو چه ه١ًایی ؾاقؾ ایًکه ایى ؼالَ

بؽً ؾق هحىو وىهكی  هًصی یا قهایی ۀو٬حی ؾقباق  اوث- ایٍاو ؼىیً ظیىايیث
 ۀکىی که قولی ؼىاهؿ آهؿ جا ٠ؿالث قا جع٭٫ بؽٍؿ و گىي»٨كهایؿ:  گىیؿ هی وؽى هی

 9-«ايىايی قا ال ظیىايیث ؼىیً يصات ؾهؿ
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ج١اهل با ؾق ـ  جىايًؿ  هی کًؿ که هًصی هًحٍك هی ه١ك٨حیو ًٌاؼث هكؾم به ٨ٕل 
  ،کلی ٘ىق به  شاه١ه،  و به ایى جكجیب ؛و ؾق ؾيیا لاهؿ باًٌؿ ،٠اؾل ـ  وهح١ال وبعاو ويؿؼؿا

يیىث به آو ِىقجی  هىحین يکه هًحٝك  «یقهاٌؿي»آو - په کكؾؼىاهؿ ٠ؿالث پیٍه 
ٌمٍیك ظاِل ٌىؾ و وپه لوق و که با آهؿو ٌؽّی با ایً ؛کًًؿ که بىیاقی جّىق هی

 یمن قا به ٠الَ ٠الَ  ۀبیاوقؾ و هم٬هكی  ۀه١صمیا ایًکه  ،قا بك هكؾم واشب کًؿو ٠ؿل ٬ىٗ 
بلکه  ؛ٌبه جمام ؼیك و ؼىبی ؾق ٠الن ٨كاگیك ٌىؾ ِىقت یک به ایى٠اؾل جبؿیل کًؿ و 
، هكؾم قا ؾهًؿه يصاتهًصی یا که ؾقک کًین ایى يکحه اوث     ؤىض به آيچه ٌایىحه اوث

ها  ال آو هكکؿام٬لب  و ٠ؿل ال ؾقوّو ای که ٬ىٗ  گىيه به ؛ج٥ییك ؼىاهؿ ؾاؾ «ؾقوو»ال 
به    ا٨كاؾ و٬حی لیكا   ؛  ال آو هكبی ًکكؾي و پیكویشایگاه  بك اوانیک ؼىاهؿ شىٌیؿ؛ هك 

ال ظیىايیث ؼىؾ قهایی   ،  هًحٍك ؼىاهؿ کكؾؾهًؿه  يصاتکه  ٨ٕل ٠لن و ه١ك٨ث و اؼال٬ی
او و ٠باؾتؼىؾ ج١اهالت ؾق   ، بًؿیا و ج١اهالت و ؾق  ؾق بكابك ؼؿاويؿ، هایٍاو با پكوقؾگاٌق

 ۀو هموحن  و  و به ایى جكجیب شهل و ٜلن ؛٠ؿالث پیٍه ؼىاهًؿ کكؾ،   با هكؾم   ق٨حاقهایٍاو
ایى ی١ًی  ؛هعى ؼىاهؿ ٌؿ ـ  اوثحن وو ٜلنبايی و با٠دکه  ـ   های ظیىايی و يماٞها  جًً

 ی، ه١ك٨حی و اؼال٬ی اوث-ايقوظ  اواوا    «قهاٌؿو»
 :٨كهایؿ هی اظمؿالعىىویؿ 

ههؿی گىحكؾه که ؾق ؾولث  آيچه بایؿ بؿايین ایى اوث که ٠ؿالث ٠مىهّی ايىايی »
ق٨حى ٨٭ك و يیال  بیى ؾيبال آو ال وؾاؾ و به یكٌؿو ٠ؿل٠اهل اِلی ؾق ٨كاگ  ،  ؼىاهؿ ٌؿ

 -هاؾی ؼىاهؿ بىؾ
بكابك پكوقؾگاقي و ؾق  ظحی اگك ایى ٠ؿالث، ؾق ؛ايؿ ها ٠اؾل ايىاو ،ؾق ؾولث ههؿی

ها با  و ايىاو ؛٬الب جىشه او به ؼؿاويؿ ال ٘كی٫ ٠باؾت و ٌکك و اؼالَ هحصلی ٌىؾ
که ا٨كاؾ آيچه قا بكای ؼىؾ ؿ؛ چكا کًً ا٘كا٦ ؼىؾ يیم به ٠ؿالث ق٨حاق هی ۀشاه١

٠باقت ؾیگك اؼال٪ الهی که ههؿی  پىًؿيؿ؛ به يؿ بكای ؾیگكاو هن هیپىًؿ هی
ق٨حى ٨٭ك قوظی،  البیىؾيبال  به، ٌىؾ هیايىايی به آو آقاوحه  ۀکًؿ و شاه١ هی يهًحٍك 
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و ایى وا١٬ه ؾق وٙط ٨كؾ و شاه١ه قغ ؼىاهؿ ؾاؾ-  ٌؿهق٨حى ٨٭ك هاؾی  بیىبا٠د ال 
گًصی اوث که ـ  ٬ًا٠ث  ۀوویل يیالی قویؿه، به وظی به ٤ًا و بیايىايی که ال لعاٚ ق 

ای که ال يٝك  ؛ همچًیى شاه١هاوثيیال  ٤ًی و بی ١ٙ٬ا  ال يٝك هاؾی يیم ـ  يٍؿيی جمام
ا٬حّاؾی، ٨٭ك هاؾی قا ال جمام ا٠ٕایً ؾوق  قوظی ٤ًی اوث، با وكپكوحی اشحما٠ی و

 9-«کكؾؼىاهؿ 

 ٨٭ك هاؾی  بكؾو ال بیىهًصی، يصات هاؾی و کاقکكؾ ؾقوث اوث که ال شمله يحایس ایى 
کىايی  هبای اوث هًىٖ  ایى يحیصهيحیصه اوث و هؿ٦ يیىث- یک ، اهك ولی ایى  ؛اوث

٨همًؿ و  هیقا یا٨حى  يصاتو  ٌؿو ؼالَی اکه چگىيه ه١ًایًو ٌىيؿ  هیکه ؼالُ 
بك ظىب    ها کؿام ال آوؼىاهًؿ کكؾ و هك جالي ها  کكؾو و يصات ايىاوچگىيه بكای آلاؾ 

بؽً و  يصات ٌىؾ هیهب١ىخ  هیايٍاوکه ؾق  بكای کىايی ، و شایگاهً ه٭ام
بؽً و  قهایی همكاهکىايی هىحًؿ که  «ٌؿگاو ؼالُ»ایى  ؼىاهؿ بىؾ- بؽً قهایی

ال ٘ك٦ او و ؼل٩ای ٨كوحاؾگايی به او ؼىاهًؿ بىؾ و ؾق ظ٭ی٭ث  هئهىهًصی شهايی و 
هماو  ؛هىحًؿ هماو یاقاو ههؿیایًاو  -های ظصث ؼؿا هىحًؿ ؼؿا و ظصث ۀؼلی٩

قا ال  ها آوو  کكؾهقا بیاو  ٌاو بكجكیها قا جىِی٧ و  که هحىو بىیاقی آوکىايی 
 - ايؿ هحمایم ٌمكؾه   يؿا هبىؾ ایٍاوه ٬بل ال ک  ؾیگكايی

هایٍاو قا بكای ایماو  که ٬لبام  بكگمیؿهآو لهاو، بًؿگايی قا بكای ؼىؾ بكای و »
 ،و٬اق ،ِبك ،بكؾباقی ،قاوحی ،ؼٍىٞ ،ج٭ىا ،ی٭یى ،اؼالَ ،اقیگآلهىؾم و آو قا با پكهیم 

يؿاؾهًؿگاو به قا آياو و  ك کكؾمپُ  و ق٤بث و کًٍ به آيچه يمؾ هى اوثلهؿ ؾق ؾيیا  ،ج٭ىا
یؿ و   -هى هىحًؿها اولیای  --- آوکًن هی شايٍیًٍاوؾهن و ؾق لهیى  هی قهاه ٬كاؼىٌق
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٬كاق ای  ٨كوحاؾهپیاهبك و قا ايحؽاب کكؾم و ٌؿه  قأیپیاهبكی بكگمیؿه و اهیًی بكایٍاو 
 9-«---، اهحی اوث که بكگمیؿماهث - آواو گكؾايؿمها قا اولیا و ايّاق  ؾاؾم و آو

 ٨حىو پفیك  ًؼؿا ؾق لهیً ۀؼلی٩ ٨حىهیماو پفیك به »ها  اوث که اهثبؿیهی 
که اهام  اهحیٌىؾ  به ایى جكجیب هٍؽُ هیو یابًؿ  یکؿیگك بكجكی هی بك ً،ؾوحىقاج
 «-پؿیؿاق ٌؿه اوثهكؾم  ایکه بك ؼىاهؿ بىؾ بكجكیى اهحی  ،ٌىؾ پفیكا هیقا  ههؿی

ٍة : ٨كهایؿ هی وهح١ال وبعاو ويؿؼؿا هَّ
ُ
ُهُكوَو ّبآلَم١ُٓكو٦ّ ُکًُحٓن َؼٓیَك أ

ٓ
اّن َجؤ ًَّ ٓؼّكَشٓث ّلل

ُ
أ

َهٓىَو ٠َّى آلُمًَکكّ  ًٓ ایؿ که اهك به  حی هىحیؿ که بكای هكؾم پؿیؿ آهؿهاه ٌما بهحكیىٕ َوَج
کىايی يیم و هىحًؿ  ي٩ك اِعاب ههؿی 999و ایًاو  -ٔکًیؿ و يهی ال هًکك ه١كو٦ هی

ای  ؼلی٩ه ؛ؼؿا هىحًؿ ۀجّىیك ؼلی٩ایًاو  -پفیكيؿ هی ها آوکًًؿ و ال  ها پیكوی هی که ال آو
ايىايیث ال ٘ك٦ ایًاو ٨كوحاؾگايی بكای جماهی  اوث-کاهل اؼال٪ الهی  ۀکًًؿ که ظمل

 هىحًؿ-  بؽً هًصی شهايی و قهایی ،آو ايىاو کاهل
چه بكوؿ به  ؛ايؿ ٌؿهاٌحباه ؾچاق ًٌاؼث هًصی  ؾق ؼّىَهمىاقه  اؾیاولمای ٠

پیاهبك ؼؿا با یهىؾ ج١اهل ؾق  يحیصه ایى -قوؾ ايحٝاق هیکه ی قهاٌؿيآو يصات و ًٌاؼث 
 هعمؿظٕكت ًٌاؼث پیاهبك ؼؿا بكای  ؾق هىیعیاو و یهىؾیاوهمچًیى  ،٠یىی

آو ًٌاؼث بكای  یاوهىیعیاو و یهىؾ ،هىلماياو یاو،ؾق هیاو ٌی١يیم و اهكول ظاِل ٌؿ 
ال١اؾه قا  اهىق ٜاهكی ؼاق٪پیىوحه ها  لیكا آو ٌىؾ؛ ظاِل هی ـ   ههؿیـ  وا١٬ی  ۀؾهًؿ يصات

ها قا ؼكا٨ه و  که بٍاقتٌؿه اوث به ایى که و١ٔیث هًصك  شاییجا  کًًؿ؛ ؾقک هی
بكای ای  ٠ؿهؾق بكابك ايؿ  بىؾهكی جلًگُ  ٠ًىاو بهگاهی جًها ايؿ که  ؼىايؿه هایی اوٙىقه

جا آيصا  ؛قا پكاکًؿيؿ ٤لٗ، ا٠ح٭اؾاجی ٨ُ٭هاجكجیب ایى ایى به  -یا ذباجٍاو بك ایماو آوقؾو ایماو
اٌکاالجی بك آهؿو واقؾبا٠د هٕا٦ بك ایًکه  ؛ٌؽّیث هًصی ايصاهیؿلى ؾقباقۀ به ٤ُ که 
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و قوالث آوماو ال ٨كوحاؾگاو  ،با آوماوپیکاق بكای  ياباوقاوؼؿاکه اٌکاالجی  ؛ؾیى ٌؿيؿ
 -ايؿ کكؾه بكؾاقی بهكه ها آو

 

 ١ثٟب٘ٝ ٚ البٔ ٚ   ػزس ثشدٖ ث٥ٗ اص «ثخؾ سٞب٣٤» آ٤ب ػّت اسػبَِ

 حدت ٚ ثشٞبٖ اػت؟ 

ّْ  اظمؿالعىىویؿ   واؼحهو ٠لث اقوال قا قوٌى ٨كوحاؾگاو ؾقوث ال اقوال  ٤ك
 ٨كهایؿ: هی ایٍاواوث- 

ال ؼل٭ث ٕکه هماو ه١ك٨ث  لیكا ٤كْ اقوال قوىل ؾق هك لهايی ظحمی اوث؛»
جع٭٫  اوهالک ظ٭ی٭ی ؾق هلکً با  ۀٌىؾ و اشكای اقاؾ هع٭٫ هیاو  ۀوویل اوثٔ به

ؾهؿ- و يیم ؾايىحین  قا ايصام هیهؤهىقیث که قوىل یا ؼلی٩ه همیى وٜی٩ه و یابؿ؛ چكا  هی
ظحی اگك  ٌىؾ؛ کى هی و ٠فق و بهايه قیٍه ،ظصث ا٬اهه ،که ِك٨ا  با ٨كوحاؾو قوىل

- يباٌؿبلی٣ ٬ابل، هؤهىق به ج يبىؾؾلیل  و بهها هًموی  قوىل و ؼلی٩ه ؾق بكؼی ال لهاو
لیكا ایى  ؛ياپفیك ٨كوحاؾو قوىل، ٬ٟٙ ٠فق و بهايه اوث همیٍگی و جؽل٧ په ٠لّث 

کًًؿگايی بكای ؾ٠ىت قوىل وشىؾ ؾاٌحه باًٌؿ یا  ؼىاه ٬بىل ٠لث پیىوحه وشىؾ ؾاقؾ؛
  ؼیك:

 ُه ُوّل َوَکاَو اللَّ ِة َب١َٓؿ الكُّ ّه ُظصَّ اّن ٠ََلی اللَّ ًَّ اّلَئالَّ یُکىَو ّلل ا َظّکیم  ٕجا  ٠َ9ّمیم 
و ؼؿا همىاقه  يؿاٌحه باًٌؿ-هكؾم په ال ٨كوحاؾو پیاهبكاو، ٠فق و بهايه و ظصحی 

 -ياپفیك و ظکین اوثٔ جىايای ٌکىث

٠فق و بهايه،  بكؾو بیىال ظصث و  ۀا٬اه ،هكؾم ایماو بیاوقيؿ ۀظحی ؾق ظالحی که هم
ها  ٠لث اقوال قوىل با٬ی ؼىاهؿ هايؿ؛ لیكا ه١ك٨ث و ٠مل آو ٠ًىاو بههمچًاو 
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، وشىؾ هن ؾوحؽىي ي٭ُ اوث و به همیى ٠لثبال  ٌاو وبب ج٭ّیك و کىجاهی به
 9-«وثقوىل بكایٍاو ظصحی پابكشا

ك٦جًها  ال اقوال هًصی٤ایث ٕهؿ٦ يهاییٔ اهکاو يؿاقؾ  کكؾو  بكپاکكؾو ظصث و ب٘ك
ؾايین ایى  هیبه ی٭یى باٌؿ- بىؾه  ـ   ؾلیل اوحمكاق اقوال اوثؼىؾ  ؼىؾّی  بهکه ـ  و بهايه  ٠فق

قا  يظحی اگك ؼىؾ یابؿ؛ جع٭٫ هی   بىؾو لهیى ال ظصثي ؾلیل ؼالی بههمىاقه  «٤ایث»
 آٌکاق يکًؿ و ظحی اگك هًصی هى٠ىؾ يباٌؿ- 

ایى ؾاٌحه باٌین و  «هًصی»٠لث اقوال  ۀؾقباق  هًاوبیپاوػ اللم اوث بًابكایى 
اوث ٨كوحاؾگاو  ۀشملال  يیم لیكا او ؛يیم ؼىاهؿ بىؾ٠لث اقوال قوىالو  ـ   ی١ًی ٠لثـ  پاوػ 

ايؿ و  والی کكؾه و به او بٍاقت ؾاؾه لهیًه ٌؿيً بكای او و اقوال٨كوحاؾگاو  ۀهمایًکه و 
 ۀال ٠لث اقوال هم «بؽً ییقها»ولی ٠لث اقوال  ؛يؿ ال یاقاو او باًٌؿا هآقلو ؾاٌح

 جك اوث- ؼاَ قوىالو
بكايگیؽحه  هیايٍاوکه ؾق باٌؿ ٬ىهی هىقّؾ ايحٝاّق  ،«هًصی»جكجیب ياگمیك بایؿ ایى به 

کا٨ی  جًهایی بهولی ایى  ؛قا آٌکاق کًؿ يؼىؾبایؿ ٌىؾ و و٬حی هب١ىخ ، ؼىاهؿ ٌؿ
پیً ال آهؿيٍاو که ؼىؾ قا آٌکاق کكؾيؿ و ايؿ  بىؾهلیكا بىیاقی ال قوىالو  ؛يؽىاهؿ بىؾ

که ؼىؾ قا آٌکاق ايؿ  يیم بىؾهها  و ج١ؿاؾی ال ظصث ،ايؿ هن بىؾه ٌاوايحٝاق  ؾقهكؾم 
ها بٍاقت ؾاؾه  بىؾيؿ و به آو هكؾم ؾق ايحٝاق آهؿيٍاوکه شمله ٨كوحاؾگايی يؿ- ال ا هيکكؾ

- بكؾيام  و هعمؿ هىوی و ٠یىیجىاو ال  هی ـ   يمىيهچًؿ  ٠ًىاو بهجًها ـ  بىؾ ٌؿه 
ویژگی هٍؽّی بكای ایى ٨كوحاؾه  جايؽىاهؿ بىؾ کا٨ی    جًهایی به    ايحٝاق هىئلۀبًابكایى 

ًّ  قهاییاو  وهعىىب ٌىؾ   - ٌىؾجل٭ی و هًصی شهايی هىقؾ ايحٝاق  بؽ
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 ثشپب٣٤ دِٚت ػذَ ا٣ِٟ اػت؟ ،آ٤ب غشم اص اسػبَ ٔٙد٣

بىؾه  وا١٬ی یه٩هىهلم با هالهمیٍه « قهاٌؿو»و ه٩هىم « بؽً قهایی»اقوال 
قوٌى ایى يکحه يیم  و به ایى جكجیب؛  «ؾولثٌؿو بكپا» و «گٍایً»یا  «٨كز»ی١ًی اوث؛ 

 ایى ٤ایث و هؿ٦ّ ایًکه ؾاٌحه باٌؿ و « ؼّىَ به٤ایحی »ٌىؾ که وشىؾ هًصی بایؿ  هی
هماو ٤ْك و  يکحه، آیا ایىظال  هع٭٫ ٌىؾ- ایى لهیىقوی ظ٭ی٭حا  ، ياگمیك بایؿ يهایی

 ٠لث و ٤ایث اوث؟ 
قا ال  بؽً که قهایی اوثای  ٌاؼّهو ویژگی ؾولث ٠ؿل الهی، ؾاٌحى بكپا ؛آقی

و  بؽً اقوال قهاییبكای  یهؿ٨ جىايؿ هیو ؾق ٠مل  کًؿ هحمایم هی٨كوحاؾگاو ؾیگك 
لیكا  هحى٧٬ ٌؿ؛ اولی اهکاو يؿاقؾ بحىاو ٨٭ٗ بك ایى ه١ً ٌىؾ؛هعىىب  قهاٌؿو ۀ٠٭یؿ

 ؾق ظالی که لهیى اوث؛ایى هؿ٨ی هكجبٗ با  ، ظالبه هك  هٍؽُ اوث که ایى هؿ٦ 
به شهاو و ظحی ايی مایى ٠الن شىظحی و لهیى ایى به هكلهای  وشه هیچ بههًصی  ۀ٬ٕی

ؾولث  ؾاٌحىی١ًی بكپا ـ   مهٌىؾ که ایى همیْ  هی جؤکیؿبًابكایى  -هًعّك يیىث تهؽلى٬ا
 ؛کًؿ هحمایم هی قا ال ؾیگكاووی اوث که  «بؽً قهایی»ؼّىِیحی بكای  ـ   ٠ؿل الهی

ؾق ـ  وشىّؾ او ال هؿ٦ و هًٝىق بًابكایى  -ولی بایؿ هؿ٦ ؾیگكی قا ؾق ؾقوو ؼىؾ ؾاٌحه باٌؿ
قا ها به ظ٭ی٭حی اوث که  ظ٭ای٫ و اجّالاقواض، بلکه  ؛ها يیىث بؿو ـ   ؾیى الهیچهاقچىب 
 - ه اوثایصاؾ کكؾ

به هؽّىَ ایى هؿ٦ یا ٤ایث »ؼىاهؿ ٌؿ:  گىيه ایى وئالاکًىو بًابكایى 
 ٌؿوکًؿ و با بكپا هیهحمایم  ها ظصثؾیگك قا ال وی چیىث که  یا هًصی بؽً قهایی

 «اوث؟ؾق اقجباٖ ؾولث ٠ؿل الهی 
کًن پاوػ  اؾ٠ا يمی  ،  بىؾينه٭ّك و ال وىی ؾیگك ام  کىجاهی ؾلیل بهوى  ال یک   ؾق ایًصا 

وشهی   ٌاءالله او جا ؼىاهن کكؾ جالي  کن ؾوثجع٭ی٫ ؛ ولی ؾق ایى ؾاين هیپكوً قا ایى 
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آيچه ؾق پكجى وبعاو و  ويؿبا جىکل بك ؼؿا ؿًکه همکى اوث هؿ٦ باٌ ال وشىهی قا
 جبییى کًن- ٨كهىؾه اوثبیاو  ؼىیً ها و ٠لن ؾق کحاب ـ اظمؿالعىىـ  «ؾهًؿه يصات»

 ٘ىق به ايىاو،  ثه٭ؿهات، هؿ٦ ال ؼل٭ایى  يؽىحیّى و با ه٭ؿهات ٌكوٞ ؼىاهن کكؾ 
 -هحىشه ؼىاهین ٌؿاقوال هًصی قا ال ، هؿ٦ ایى هؿ٦کًن ؾق  جّىق هیلیكا  ؛اوث  کلی

 

 ثب ٞذف اص آفش٤ٙؾ ا٘ؼبٖ ثخؾ استجبط سٞب٣٤

 باٌؿال آ٨كیًً ايىاو کلی یا بایؿ هماو هؿ٦  «يصات»ظ٭ی٭ث آو اوث که هؿ٦ ال 
یا   ؼؿاو شايٍیًی و هؿ٦ ال آ٨كیًً ايىاو، ؼال٨ث  ؛یا یکی ال ؼّىِیات ایى هؿ٦

قا ؾق ؾیگكی  ایى هؿ٦، هؿ٦ّ  -اوث  ؾق لهیى ٕؼؿأشايٍیى  کًًؿۀ ج١ییى ه٭امؾاٌحى پابك 
های الهی  با ظصث ويؿلیكا ؼؿا ؛ ظ٭ی٭یًٌاؼث قویؿو به ٠لن و ی١ًی  ؾل ؼىؾ ؾاقؾ؛ 

يَه ّااَلْ ّلَی١ُٓبُؿوّو : ٌىؾ ًٌاؼحه هی  ؛و شى و ايه قا يیا٨كیؿمٕ َوَها َؼَلٓ٭ُث آلّصَىْ َواإٓلّ
 ی١ًی جا هكا بًٍاوًؿ- ؛ٔهگك بكای آيکه هكا بًؿگی کًًؿ

ياگمیك هؿ٦ ال  ،هّؿا٪ ؼال٨ث ؼؿا ؾق لهیى اوث بؽً قهاییبًابكایى ال آيصا که 
های  ویژگییکی ال  ، جك ٠كْ کكؾم پیً٘ىق که  آو یا  اوث ه١ك٨ث ظ٭ی٭ی٠لن و یا  ،وی

 یهای ويؿ ال چًیى يىبثبیهىؾه يیىث و ؼؿاها  ایى ویژگیلیكا  ؛اوثه١ك٨ث ظ٭ی٭ی ٠لن و 
که قویؿو به آو ؼىاوحه ٌؿه چیىث ه١ك٨ث ظ٭ی٭ی ظال ایى ٠لن و  ٖبىی واالجك اوث

 ؟اوث
چًیى و  پؿیؿ آوقؾ« یچه»ظ٭ی٭حی اوث که ها قا ال ًٌاؼث آو ٠لن و ه١ك٨ث ظ٭ی٭ی، 

جماهی ایى  -يیىث ـ لباو و ه١ايیًٌاؼث هايًؿ  اِالظات ـًٌاؼث ال٩اٚ و ًٌاؼحی، 
ياگمیك  بلکه بایؿ ؛ظ٭ی٭ی و ی٭یًی يیىحًؿ ـ باٌینها قا ه١ك٨ث ياهیؿه  هكچًؿ آو ها ـ ه١ك٨ث

٬ىمحی یا  يیابینکه به آو اظا٘ه جا و٬حی چیمی قا ها  -وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ« ٠ملی یه١ك٨ح»
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 ،اهکاو يؿاقؾ به آو ه١بىؾ وبعاو ؾق ظالی که ؛يؽىاهین ًٌاؼث يٍؿه باٌؿظ٭ی٭ث ها ال 
 - ٌىؾ ماواظا٘ه یابین یا بؽٍی ال ظ٭ی٭ح

آو ظ٭ی٭ث ٜهىق ال ُوو١ماو ٬ىمحی  ۀبه ايؿال هگك آيکه  ؛با٬ی يؽىاهؿ هايؿپه قاهی 
او قا با که ًٌاؼث يى٠ی با  شم ،ٌىؾ پفیك يمی اهکاو آو ه١بىؾ وبعاو ٌىین و ایى یا جصلّی 

هگك با ٩ِاجی که ؼىؾي  ،یابؿ ٌىؾ و جصلی يمی ٜاهك يمیو  ،ه١ك٨حی ظ٭ی٭ی آٌکاق کًؿ
ٌؿو به  با آقاوحه او کمال هٙل٫ اوث- بًابكایى ؾق ظالی که ؛ها جىِی٧ کكؾه قا با آو

ًٌاؼحی ، ه١ك٨ثًٌاؼث و ا٠ح٭اؾ ؾاقم ایى يىٞ ال و جع٭٫ ؼىاهؿ یا٨ث کماالجً، ه١ك٨ث 
جىِی٧  «وىؼحى کاهل ؾق آجً یا ٨ًای ؾق آجً»ج١بیك  با اظمؿالعىىویؿ اوث که 

 :ٌىؾوىلؾ ؼىؾي جبؿیل به آجً  آيصا که آو کىی که هیجا  ؛ه اوثکكؾ
ؾاقیؿ اج٩ا٪ ا٨حاؾه شایی که ٌما ٬كاق  وىلی ؾق پًس کیلىهحكّی  ٨كْ کًیؿ آجً--- » 

 :ای های لیك ال آو هٙلٟ ٌؿه یکی ال قاه ۀوویل اوث و به
 ؛ايؿ وىلی قا بكای ٌما آوقؾه گى ؼبك آجً و قاوثا٨كاؾ ه١حمؿ   - 3
 ؛ای وىلی قا به چٍن ؾیؿه ؼىؾ به آيصا ق٨حه و آجً  - 1
ای و ؾوحث  ای و ؾوث ؼىؾ قا ؾق آجً گفاٌحه وىلی قا ؾیؿه به آيصا ق٨حه و آجً - 1

  ؛وىؼحه اوث
، آجً ٌؿه، به شمیی ال آو جبؿیل تی که ؼىؾ٘ىق  بهؾق آجً بی٩حی و بىىلی   - 4
 -ٌىی
ىاو ؾاؾو پًصاه ي٩ك اي ظاِل ال گىاهی ٌایؿ ايىاو ٠صله کًؿ و بگىیؿ: ٠لّن  

و ایى  اوث هماو ٠لن ظاِل ال ؾیؿو آجً با چٍن گىیًؿ، گىیی که ؾقو٢ يمی قاوث
 -اوثهماو ٠لن ظاِل ال ؾیؿو آجً و وىؼحى ؾوث 

اگك پًصاه ي٩ك  هرال  که ٠لن يؽىث همکى اوث ي٭ٓ ٌىؾ؛ ایى اٌحباه اوث؛ چكا 
٠لن ؾوم  يؿاؾه اوث، وىلی قغ گى يیىحًؿ به ٌما بگىیًؿ آجً گىی ؾیگك که ؾقو٢ قاوث

هايًؿ  ؛وىلی، وعكی اوث بمقگ اگك ٌک کًی که ایى آجً هرال  ؛ ٌىؾ ي٭ٓ هیهن 
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يؿ و آياو قا جكوايیؿيؿ- وىهی ؾو کكؾوعك شاؾوگكاو ٨ك٠ىو که ؾیؿگاو هكؾم قا شا
اوث و ؾق ایى ظالث ٬لب  یٌؿي ٌؿه و ي٭ٓ ، ذابثٌما ؾلیل وشىؾ اذك آجً ؾق ؾوث به

 -آقام و هٙمئى ؼىاهؿ بىؾ

ٓلّبي: ٨كهایؿ ؼؿاويؿ هح١ال هی
َ
َمّئىَّ ٬ ٓٙ َی اَل َبَلی َوَلـّکى لِّ

َ
َوَلٓن ُجٓئّهى ٬

َ
أ

آیا ٕ 9
ایى ؾقشه ال ایماو  ابكاهین ٔ-ؼىاهن ؾلن آقام گیكؾ ولی هی بلی؛ایماو يؿاقی؟ گ٩ث: 

َوَکَفّلَٯ ُيّكي ّآبَكاّهیَن َهَلُکىَت قا ؼىاوحاق ٌؿه بىؾ- بًابكایى ؼؿاويؿ په ال آو ٨كهىؾ: 
یَى  ًّ ّْ َوّلَیُکىَو ّهَى آلُمى٬ّ ٓق

َ
َماَواّت َواأل الىَّ

ها و لهیى  به ایى جكجیب هلکىت آوماوٕ 7
 ٔ-ٌىؾن يٍاو ؾاؾین جا ال اهل ی٭یى قا به ابكاهی

وىلؾ جا آيصا که به  چهاقم که ال آو چًیى ج١بیك کكؾم که ٨كؾ ؾق آجً هی ظالثاها 
ٌىؾ، ایى ظاؾذه بكای کىی هع٭٫ يٍؿه اوث هگك بكای  بؽٍی ال آجً جبؿیل هی

هماو ايىاو- او جًها کىی اوث که ظصاب بكایً بكؾاٌحه ٌؿ و به ٬اب ؛ هعمؿ
ٌؿ، و کىی ٌؿ که ٤یب  ؼىؾ به ظصاب ـات جبؿیل جك قویؿ و او يمؾیک٬ىویى یا 

الله یاؾ  جىاو گ٩ث کماالت الهی که ال آو به کلمة ٠باقت ؾیگك ـات یا هی ٠ٝین یا به
 9-«ٌؿک٧ٍ  ًٌىؾ، بكای هی

 ٠ًىاو به هًصی ۀهٍؽّبه  ،اکًىو په ال آيکه هؿ٦ ال ؼل٭ث ايىاو قا ٨همیؿین
الهی ؾق لهیى یا ؼال٨ث ؼؿا ؾق لهیى و اقجباٖ آو با ایى هؿ٦ ال ؾولث ٠ؿل  ۀؾاقيؿبكپا
به پاوػ  ؾقکكؾو بعد ؼىؾ  به کاهلجىايین  هیگكؾین- ه١ح٭ؿم اکًىو  هیبال ايىاو ثؼل٭

یا  ،اوثهماو  ،و آیا ٤ْك يهایی ال ایى ؼال٨ث چیىث ه٭ّىؾکه ایً ؛بپكؾالین ماوپكوٍ

                                                                                                                                                                 
 -761ب٭كه، -  9
 -29اي١ام، -  7
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 وبكقوی بعداوث که هٙلبی و ایى  ؟ٖؾؼىؾ ؾاق ؾل اوث که ٤كْ ؾیگكی قا ؾق  هكاؾی
 -ؼىاهن کكؾ

ی١ًی  ـ   ٨كهىؾهبیاو  اظمؿالعىى٘ىق که ویؿ  هماوـ   ٤كْ ال ؼال٨ث ؼؿا ؾق لهیى
ؼىؾي ه٭ام کىی که او قا شايٍیى  ٕهىحؽَل٧ٔ شايٍیى ايحؽاب ٌؿه ٠ًىاو بهکه  کىی
لهیى به ؾوث  کكؾو اؾاقههؿیكیث و ؾق ـ  وهح١ال وبعاو ويؿی١ًی ه٭ام ؼؿاـ  ه اوثواؼح

 اظمؿالعىىکه ویؿ  گىيه آو بلکه  ؛يیىثؼىؾهاو  ۀویاق ٨٭ٗ لهیى ال  هًٝىقبیاوقؾ و 
 :جكی ؾاقؾ ٌمىل شهاوو جك  ٠ام ایـ ه١ً بیاو ؾاٌحه اوث

ؾق هؿیكیث لهیى  وهح١ال وبعاوه٭اهّی ؼؿاويؿ  ٤كْ و هؿ٦ ٠باقت اوث ال ٬ائن»
ال ايه و ٨كٌحگاو و شى، و آيچه  ؛ؾق آو اوث وهح١ال وبعاوو آيچه ال بًؿگاو ؼؿاويؿ 

 9«ؾق آو اوث- ال شىمايیث و هلکىت ٠لىی ٕباالییٔ و و٩لی ٕپاییًیٔ

ها  ولی آو ؛يؿا هؼؿا ؾق لهیى بىؾ و شايٍیًاو همه ؼل٩ا ،٨كوحاؾگاوؾايین ايبیا و  هیاها 
ال  ظ٭ٍاو هًٟ کكؾيؿ وها قا ال  آو ،هكؾملیكا  به ؾوث يیاوقؾيؿ؛ؼىؾ قا  ۀوٜی٩ اهکاو ايصام

يیم  «بؽً قهایی»جك شایگمیى کكؾيؿ-  ؾق هكاجب پاییىکىايی قا با ها  آو بالؾاٌحًؿ و آو
 و کىی اوث که هايًؿ هك وِّی  لیكا او وِی و ظصث ؼؿا ؛ؼؿا ؾق لهیى اوث ۀؼلی٩

ؼال٨ث ؼؿا قا  ۀو وٜی٩ کكؾؼىاهؿ پا ؾولث قا بك ایى ولی او  ؛بكؾ ؾیگكی لهیى قا به اقخ هی
 - ؼىاهؿ واؼثپیاؾه ـ  ٠ملؾق ـ ؾق لهیى 

ولی هًىل به  ؛کًؿ هًصی قا هٍؽُ هی ۀکه وٜی٩قویؿین ای  مهیث و همیْ ؼّىِ  به
اگك ظحی ـ   ؾاقی ؾولث الهی و ايصام وٜای٧ ظکىهثکكؾو لیكا بكپا  ؛این ال آو يكویؿه٨كاجك 

ك٦ّ لیكا يؽىاهؿ بىؾ؛ هؿ٦ يهایی آو  ـ  باٌؿلهیى  ۀؾق وٙط هم ؾق لهیى، کكؾو  شايٍیىِّ
 ٕبكگمیؿو شايٍیىٔ «اوحؽال٦»ؼىّؾ هؿ٦ ال  ؾيباّل  بلکه بایؿ به ؛هؿ٦ يهایی يیىث

 بگكؾین-
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ؼال٨ث ؼؿا  ۀکه ايىاو قا ٌایىحؾاٌحه باٌین هایی  ٌایىحگیؾق ایًصا بایؿ ؾقيگی بك 
کلی  ِىقت به ٔگماقؾو وپه بکىٌین به هؿ٦ ال اوحؽال٦ ٕشايٍیىو  کًؿ ؾق لهیى هی

 بالگكؾین: ،ؾهؿ ؾق لهاو هًصی قغ هیؼاَ  ٘ىق بهکه  کكؾيی شايٍیىهؿ٦ ال وپه به و 
لين: اگك کاقگاهی ؾاٌحه باٌی و بؽىاهی  ها هرالی هی ایى ٌایىحگی  بكای ؾقک»

چگىيگی  ، ایى ٌؽُ بایؿکًؿکىی قا بیابی که ال هك ظید و يٝك آو قا اؾاقه 
همچًیى بایؿ ٌؽّیحی ؾاٌحه باٌؿ  ها و ق٨ٟ ایكاؾها قا بؿايؿ؛ ٨حاؾوکكؾو، ال کاق ا اؾاقه

- اکًىو اگك بؽىاهی ٌؽّی قا به کًؿکه او قا ٬اؾق به ج١اهل با کاقگكاو ؾق کاقگاه 
که ؾاقای چًیى ٌایىحگی کًی  اؼحیاق هیقا کىی  ،شايٍیًی ؼىؾت ؾق کاقگاه بگماقی

و اگك ؾاقای ؼّىِیث کًؿ، كاو کاقگاه ج١اهل با کاقگ وماواقاو قا  و باٌؿ و ٌؽّیحی
ا يیم کًی که هماو ؼّىِیث یا يمؾیک به آو ق  ؼاِی باٌی ٌؽّی قا ايحؽاب هی

ا همايًؿ و١ٔیث آو ؾق ظالث کكؾو کاقگاه جىوٗ ؼىؾ ٌم ؾاٌحه باٌؿ جا و١ٔیث اؾاقه
 -کكؾو آيصا جىوٗ شايٍیى ٌما باٌؿ اؾاقه

٘ك٦ هًگاهی که ؼلی٩ه و شايٍیًی قا ال  وهح١ال وبعاوبه ایى جكجیب ؼؿاويؿ 
 ؛کًؿ هی وهح١ال وبعاوگماقؾ، او قا هْح٧ّ به ٩ِات ؼىؾي  بك لهیًً بكهی يؼىؾ
ِىقجی بكای او و وشه او ؾق  ،وث- په ؼلی٩ه و شايٍیى اوچیمی جىاياکه او بك هك چكا 

ه ؼل٫ او الل": ٨كهایؿ هی ٌىؾ- پیاهبك ؼؿا های يیکىی او هی هیاو ؼل٭ً و يیم يام
 "-ؼؿاويؿ آؾم قا بك ِىقت ؼىؾ آ٨كیؿ" "آؾَم ٠لی ِىقجه

باٌؿ، بایؿ ؾق اوما و ٩ِات ؼؿاويؿ  گىيه ایىشايٍیى  و بكای ایًکه ؼلی٩ه و
 ۀاو اقاؾ ۀجا ٨كهاو او ٨كهاو ؼؿا و ٠ملکكؾ او ٠ملکكؾ ؼؿا و اقاؾ ٌىؾ٨ًا  وهح١ال وبعاو
ام  بًؿه": ؾق ظؿید ٬ؿوی آهؿه اوث هماو ٘ىق که باٌؿ؛ وهح١ال وبعاوؼؿاويؿ 

جا آيصا که ؾوث  ـ  ی١ًی با والیث هى ـ   ٌىؾ همچًاو با ايصام واشبات به هى يمؾیک هی
 - ؾق هیاو ؼل٫ ٌىؾ "هى"ی١ًی جا آيصا که  "-ٌىؾ هى، چٍن هى و گىي هى هی

قوؾ-  وىی ؼؿاويؿ باال هی قوض ه٭ْكب به": ؾق ظؿید آهؿه اوث هماو ٘ىق که
ای هىحن که  ٨كهایؿ: هى ليؿه ؾهؿ و هی او قا ؼٙاب ٬كاق هی وهح١ال وبعاوؼؿاويؿ 
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گىین باي،  هیكی، هى به چیمی هی که يمیواؼحن ای  ليؿههىشىّؾ هیكم و جى قا  يمی
 "-ٌىؾ که به چیمی بگىیی باي، هیواؼحن ای  گىيه ٌىؾ و جى قا به هی

 ،گىین: اگك ؼلی٩ه و شايٍیى گكؾین و هی ل شايٍیًی بالهیاکًىو به هؿ٦ اِلی ا
اوث ٭ام او ؾق لهیًً و ٬ائن به ه ُگماقؾهکه او قا به شايٍیًی  اوثکىی هماو بالجاب 

وگكيه او ؛ بىؾو ؾوحكن ٌؿو و ؾق ی١ًی ٤یبث ال ؾقک لهیى، ٤ایب باٌؿ ـ و اگك ِاظب
بًابكایى ًٌاؼث  ،وا٬ٟ ٌىؾو اگك ؼلی٩ه و شايٍیى او ِىقجی بكای او  ـ   اوث٤ایب  ٌاهؿّ 

؛ چكاکه ؼىاهؿ بىؾاو  ۀبكای ًٌاؼث و ه١ك٨ث گماقيؿ همکىجًها قاه  ،و ه١ك٨ث شايٍیى
که ؾق په اوث وث و ایى هماو ٤كْ ظ٭ی٭ی ال شايٍیًی ؼلی٩ه ِىقجی بكای او

ٍیى به ه٭ام گماقيؿه ٌؿو ؼلی٩ه و شاي هؿ٦ّ يؽىحیى يه٩حه اوث و آو، ٬ائن
 ۀوویل به ؛ پهاوثٕهىحؽّل٧ٔ اوث و ایى، هماو ًٌاؼث و ه١ك٨ث و ٠لن ظ٭ی٭ی 

َوَها َؼَلٓ٭ُث آلّصَىْ : ٨كهایؿ هی ج١الی ظ٫پیاهبكاو و ٨كوحاؾگاو، ؼؿاويؿ ًٌاؼحه ٌؿ- 
يَه ّااَلْ ّلَی١ُٓبُؿوّو  جا هكا  ی١ًیٔ؛ ام شى و ايه قا شم بكای پكوحً ؼىؾ يیا٨كیؿهٕ َواإٓلّ

 -بًٍاوًؿ

ٓوَمآّئّهٓن : ٨كهایؿ و يیم هی
َ
يّبٓئُهن ّبؤ

َ
اَل َیا آَؾُم أ

َ
٬ ٕها قا ال  آو ،گ٩ث: ای آؾم

گاه کى يام های الهی  به ٨كٌحگاو آهىؼث و يام ،ؼؿاويؿ ۀؼلی٩ بًابكایى آؾم،ٔ- هایٍاو آ
ايؿ- ؾق لیاقت  های ؼؿای وبعاو آ٨كیؿه ٌؿه و ٨كٌحگاو ال يام ها ًٌاوايؿ قا به آو

های ًٌاؼث و  والم بك شایگاه" "هالم ٠لی هعال ه١ك٨ة اللْ الْى ": شاه١ه آهؿه اوث
 9«"-ه١ك٨ث ؼؿاويؿ

که هًصی، ایً ؛ ؛ هكچًؿ جًها ال ایى هًٝكه اوثکاهل ٌؿ «جّىیك»بكای ها اکًىو 
٤ْك ال يیم ؾايىحین و  ؛ ؾاٌثپا ؼىاهؿ او ؾولث ٠ؿل الهی قا بك لهیى بك  وث وؼؿا ۀؼلی٩
که قویؿ اولیه ؼىاهین  ۀبًابكایى به ایى يحیص ؛ه١ك٨ث اوثًٌاؼث و ، ؾاؾو شايٍیى٬كاق 

ؾیگك قوىالو گفٌحه،  اللهیى  ۀه١ك٨ث ظ٭ی٭ی ؼؿا ؾق همگىحكي ًٌاؼث و هًصی ؾق 
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ق٨اه و و١اؾت هاؾی آوقؾو  ٨كاهنهؿ٦، کًًؿ  هیکه بكؼی جّىق  گىيه آوو ٌىؾ  هیهحمایم 
 و آوایً يیىث-

ی ولی با ه٩هىه ؛ؾولث ٠ؿل الهی ؾق لهیى اوث ؾاٌحىبكپا بؽً قهایی ال اهؿا٦ّ آقی 
هؿ٨ی ال آو، ؾولث، ؾولحی الهی اوث که ایى لیكا  ها؛ هح٩اوت ال ه٩هىم قایس ظکىهث

 -ه١ك٨ث ؼؿاًٌاؼث و  ی١ًی ؛که ؾق ؾقوو ؼىؾ ؾاقؾٌىؾ  ؼىاوحه هی
 کًؿ؟ هیهحمایم ها  ؾولث الهی هباقک قا ال ؾیگك ؾولثایى  چیمی ولی چه

  ؛ آوکًن هیبىًؿه ههن،  ای شًبهبك جًها به جى٧٬ ولی  ؛اوث بىیاق وا١٬ا   هىائلایى 
په  ٌىؾ- بكای ها آٌکاق هی« ؾولث ٠ؿل الهی» بهاي  گفاقی چیمی که با يام

قها  ووحن ٜلنها قا ال  ـ   ؼىاهؿ ؾاٌثپا الهی قا بك  که ؾولث ٠ؿلـ   یا هًصی بؽً قهایی
 ووحن ٜلنکؿام ال ولی پا ؼىاهؿ ٌؿ؛ و به ایى جكجیب ؾولث ٠ؿل الهی بك ؼىاهؿ کكؾ 

که ٘ا٤ىجیاو و پاؾٌاهاو وحمگك  اوث یووحم ٜلنهماو هًٝىق آیا ؼىاهؿ ؾاؾ؟  ماويصاج
یا ال وؽحی ليؿگی و آو  ؟کٍىقهای همىایه ؾق ظ٫ ها ووحن ٜلنیا  ؟ؾهًؿ ايصام هی

 یا چیم ؾیگكی اوث؟ ؼىايًؿ؟ قولگاق هی ووحن ٜلنچیمی که اهكول هكؾم، آو قا 
 ووحن ٜلن ،که هًصی ها قا ال آو يصات ؼىاهؿ ؾاؾ و٬حی ا٠ح٭اؾ ؾاٌحه باٌین ٜلمیجا 

 ،ؼىاهؿ بىؾا٬حّاؾی یا ٌكایٗ ليؿگی  ۀقظماي ٨ٍاقهای بیگكاو ٜالن یا  ٘ا٤ىجیاو و ولٙه
ٌکىث ؼىاهًؿ  یا ؾق پیكوی که ؾق ايحٝاق ای ؼىاهین بىؾ ٧ًِ هماو ٠ؿهال ١ٙ٬ا  و ی٭یًا  

که ؾق همكاهی با ایى  ؛ هماو کىايیثؾاٌيؽىاهین ج٩اوجی  ٬ىم هىویبا هكگم  و ؼىقؾ
ال ٨ك٠ىو و  ها قا که آو بىؾيؿ٨كهايؿه و قهبكی ؾق ايحٝاق جًها لیكا ياکام هايؿيؿ؛ قهبك بمقگ 

ِؿ یا ها ِؿؾق  ٌّی های اقل  ٬یانچًیى ج٩کكی ؾاٌحه باٌین اگك  ً يصات ؾهؿ-وكبالاي
ؿيمؾیک به  وكگكؾاو  ،ی١ًی ؾق ِعكای هاؾیو ایى ؼىاهؿ بىؾ  گكایايه هاؾی ِؿؾِق
ؾق ِعكای ویًا يحایس ياٌی ال آو، ا٠ح٭اؾ و همیى  بوب به - ٬ىم هىویؼىاهین ٌؿ
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 اظمؿالعىىبه آيچه ویؿ جىايؿ  اوث هی یبیٍحك ؼىاهاو هٙالب که - هك وكگكؾاو ٌؿيؿ
 -٩ٌای ؾلً ؼىاهؿ بىؾکًؿ و  ک٩ایحً هی ٌاءالله او که 9،هكاش١ه کًؿ اوثيگاٌحه 

ال  «٠ؿل» :گىیین هی - ؾق ایى ؼّىَگكؾین بالهی« ؾولث ٠ؿل الهی»گفاقی  يام به
ؾق ه٩هىم ٬ايىو و ٠ؿالث و ظکىهث  ـ   ايؿ ؾچاق جىهن ٌؿهکه بكؼی  گىيه آو ـ   اؼال٪ اوث و

 ويؿاؼال٬یات و ٩ِث ؼؿاواالجكیّى ال « ٠ؿل»بلکه  ؛ٌىؾهًعّك يمی و ٬ٕاوت
 اوث- وهح١ال وبعاو
 قوؾ ايحٝاق هی ال بكپاؾاٌحى ؼال٨ث ؼؿا ؾق لهیى جىوٗ هًصی ی قا کههؿ٨ ،يکحهایى 

وبعاو  ويؿظ٭ی٭ی به ؼؿا ًٌاؼث و ه١ك٨ث، ایًکه ایى هؿ٦و  کًؿ به ها یاؾآوقی هی
 ٠ًىاو به «٠ؿل» :يٝك ؾق ابحؿاهؿ «٠ؿّل »: یابین - به ایى جكجیب پاوػ ظ٭ی٭ی قا هیاوث

و کكین جكیى ٌکل همکى، ؾق آو ؾولث  ؾق کاهل٠ؿلی اوث که الهی اوث و  ای آ٨كیؿه
هٍؽُ  ٘ىق بهؾولث، ایى هحصلی ؼىاهؿ ٌؿ؛ ی١ًی  ـ   ؼؿا ۀی١ًی ؼلی٩ـ   اي کًًؿه ا٬اهه

ؾولث ٠ؿل به ایى جكجیب  ٌىؾ- با اؼال٪ ًٌاؼحه هی ويؿؾولث ٠ؿل و اؼال٪ اوث و ؼؿا
ؾولث ه١ك٨ث ٠٭ل یا ؾولث ايىاو  ،ؾولث ه١ك٨ث ؼؿا ،جىايی ؾولث اؼال٪ الهی الهی قا هی

 گىيه هماو آو قايیم بایؿ و ها  ،ياهیؿه «ؾولث ٠ؿل الهی»آو قا  ويؿولی ؼؿا اهی؛ظ٭ی٭ی بً
 اوث-يام يهاؾه  وهح١ال وبعاوکه آو ه١بىؾ  بًاهین

ظ٭ی٭ی  ۀؼلی٩»ٌؿه اوث ٬ّؿ ال آ٨كیًً ايىاو، قویؿو به آو ی که حظ٭ی٭بًابكایى 
 - کىی کهاوث وهح١ال وبعاو ويؿکاهل ؼؿاو شايٍیى که ؼلی٩ه  یا ٌؽّی اوث «ؼؿا

 ـ   ِلىات بك آياوـ   ايبیا و اوِیاجماهی جك ال  جك و جمام ٌکلی کاهل به يوشىؾ ۀالهىت ؾق آیً
که بیى اوث هماو کىی و او چًیى ٌؽّی اوث قویؿو به  ،په هًٝىق -ٌىؾ هیبالجاب 

 7-ؾق يىواو اوث« الهىت و ـات الهی»و  «بىؾو ايىاوهى و »
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وبعاو اوث و  ويؿاو ٠اق٦ به ؼؿا -هماو ايىاو کاهل ؛اوث «هعمؿ» ایى ٌؽُ
آو هًعّك ٌؿه اوث-  «هکاقم اؼال٪قوايؿو  کمال به»ؾق  ًکه ب١رح هماو کىی اوث

 9«األؼال٪ هکاقم ألجمن ب١رث ايما»: ه اوث٨كهىؾ ـ   ِلىات ؼؿا بك او و ؼايؿايًـ  ظٕكت 
و ؾق ٬كآو آهؿه اوث:  «-قوايیؿو هکاقم اؼال٪ هب١ىخ ٌؿم کمال بهبكای هى ٨٭ٗ »
 َٯ ین ل١َلی َوايَّ ّٝ ُؼُل٫ ٠َ

قا  هعمؿآو کىی که و  ٔ؛و جى بك ُؼل٭ی ٠ٝین هىحیٕ 7
ؾولث »آو کىی که و ؿ بًٍاوايَ جا ؼؿا قا به هكؾم ؿ ًٌاوايَ  هیايىاو کاهل  ٠ًىاو به

و  قوايؿ کمال هیهکاقم اؼال٪ قا به و کىی که اهم ؛کًؿ پا هی ٕهعمؿٔ قا بك «ايىاو
هًصی و  ،ِىقت هعمؿاو هماو  ؛ؾهؿ گىحكي هیاظىاو و ایراق قا  ، ٬ىٗ، قظمث،٠ؿل

 ٌىؾ-  ٌىؾ و با او ؼؿا ًٌاؼحه هی هیؾولث ؼؿا جؤویه  با او ،اوث بؽً قهایی
ال ٘كی٫ ؼال٨ث الهی و ال جا که ال ها ؼىاوحه ٌؿه  ـ   کماالت ٠لن و ه١ك٨ث ظ٭ی٭ّی په 

اوث- ٌهك  هعمؿهماو هماو ايىاو ظ٭ی٭ی و  ـ   ٘كی٫ بكپایی ؾولث الهی به آو بكوین
 ها آو« الله»اون کماالت الهی اوث که ٌهك اوث و او ِىقت  قوىل ؼؿا هعمؿ ،٠لن

 هؽلى٪ اوث و ظ٭ی٭ث هعمؿ، هماو لیكا ه١ك٨ث ظ٭ی٭ی، ظ٭ی٭ّث  ؛آوقؾ هن هی قا گكؾ
او ايىاو ظ٭ی٭ی اوث و ؼل٩ای ؼؿا بؽٍی ال ظ٭ی٭ث او و ِىقت او  -اوث «الله ؾق ؼل٫»

 ويؿجىايین ؼؿا هیکًین و جمكکم آو ؾق بگكؾايین وىی او  ؼىؾ قا به ۀهىحًؿ که اگك آیً
 قا بًٍاوین و به ظ٭ی٭ث ؼىؾهاو بكوین-  وهح١ال وبعاو
هى ٌهك ٠لن » :٨كهىؾ ؼؿااوث: قوىل ٌؿه ال پؿقايً قوایث  ش٩١كاال اب
 ،ٌىؾ - کىی که هؿایث هیو هىحیآ ۀؾقوال  ،و جى ای ٠لی ـ   بهٍث اوث که هماوـ  هىحن 

 9«هؿایث ٌىؾ به بهٍث بكوؿ؟ وىیً به بهٍث ۀجىايؿ بؿوو آيکه ال ؾقوال  چگىيه هی

                                                                                                                                                                 
 -976، 96َااليىاق، ز- بعاق  9
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په  ؛آو اوث ۀهى ٌهك ٠لن هىحن و ٠لی ؾقوال »اوث: ٌؿه قوایث  ؼؿاال قوىل 
 9-«واقؾ ٌىؾ اي که ٠لن قا بؽىاهؿ بایؿ ال ؾقواله یکى

 هى ٌهك»٨كهىؾ:  ؼؿااوث: قوىل ٌؿه قوایث  ِاؾ٪اهام ٠بؿالله اال ابو 
 ،جىايؿ واقؾ ٌهك ٌىؾ شم ال ؾقواله هی کًؿکه اؾ٠ا  یآو کىو  ،اي و ٠لی ؾقواله هىحن

 ه باٌؿحولی به ٠لی ٤ٕب ؾاٌ ،ؾاقؾ هیکًؿ هكا ؾووث اؾ٠ا که  ؾقو٢ گ٩حه اوث و کىی
 7-«گ٩حه اوثؾقو٢ 

 ؛اوث اي ؾقواله ٕظکمثٔ هىحن و ٠لی هى ٌهك ٠لن»: قوایث اوث و ال ایٍاو
 9-«واقؾ ٌىؾ آو ۀال ؾقوال بایؿ  ظکمث قا بؽىاهؿ هكکهپه 

ؼؿا بًؿگی  ،ٌىؾ و با ٠٭ل ؼؿا ًٌاؼحه هی ،هماو ٠٭ل اول اوث و با ٠٭لهعمؿ 
 هىحًؿ-  ٠٭ل ؾاقيؿگاّو  ،هماو آوماو ٠٭ل اوث و ايبیا و اوِیا ،آوماو ه٩حن -ٌىؾ هی

و ؾولث اؼال٪ و ٠٭ل و ٠لن کًؿ  قها هیها قا ال ٜلن و ياؾايی  «بؽً قهایی»بًابكایى 
پفیكؾ- اگك به  ِىقت يمیاؼال٪  ۀواوٙ هال ٘كی٫ و بشم ها  ایى جماهیو  کًؿ هیپا  قا بك

ؼىاهین چه  کًین،جىشه اهحعاو ایى اهحعاو اول و ؾالیل پیكولی و ٌکىث و هٕمىو 
کكؾو و  به پٍثؾوحىق ـ   ، بىیاق واؾه بىؾه اوثيؽىحیىکه ٨كهاو ؼىاهین ؾیؿ ؟ ؾیؿ

و شهل ٌکىث ٌىؾ  هی، ٠٭ل پیكول ایى اهحعاوو ؾق  ـ   آهؿؤ ٕپیً کكؾو وپه قو
 - ؼىقؾ هی

ج١الی ٠٭ل قا آ٨كیؿ- ٠٭ل اولیى   و ؼؿاويؿ جباقک» :٨كهایؿ هی اهام ِاؾ٪ابى٠بؿالله 
هؽلى٬ً ال قوظايیىو، ال ومث قاوث ٠كي و ال يىقي بىؾ- به او ٨كهىؾ: بكو، و او ق٨ث- 

جى قا بك  ج١الی به او ٨كهىؾ: و وپه به او ٨كهىؾ: پیً آی، و پیً آهؿ- ؼؿاويؿ جباقک
حی ٠ٝین ؼل٫ کكؾم و بك جمام هؽلى٬اجن کكاهث بؽٍیؿم- وپه شهل قا ال ؾقیای  وٌك

                                                                                                                                                                 
 -113، 8َو٩یًةالبعاق، ز هىحؿقک-  9
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ٌىق و ٜلمايی آ٨كیؿ و ٨كهىؾ: بكو، و او ق٨ث- وپه به او ٨كهىؾ: پیً آی، و پیً يیاهؿ- 
وپه بكای  وقلیؿی؛ ؾقيحیصه او قا ال قظمث ؼىؾ ؾوق کكؾ- جکبكؼؿاويؿ ٠ْموشل ٨كهىؾ: 

كاق ؾاؾ- چىو شهل ایى بمقگىاقی و ٠ٙای ؼؿا قا يىبث به ٠٭ل ؾیؿ، وكبال ٬ ٠29٭ل 
ؾٌمًی او قا ؾق ؾل گك٨ث و ٠كْ کكؾ: پكوقؾگاقا، ایى هن هؽلى٬ی اوث همايًؿ هى- او قا 

اي ؾاٌحی و ج٭ىیحً کكؾی، و هى ْٔؿ او هىحن و ؾق ه٭ابل او جىايایی  آ٨كیؿی و گكاهی
ؾهن؛ ولی اگك په  هى يیم ٠ٙا کى- ٨كهىؾ: بله هیيؿاقم- آيچه ال لٍکكیاو به او ؾاؾی به 

کًن- ٠كْ کكؾ: ؼًٍىؾ  ال آو يا٨كهايی کكؾی جى و لٍکكت قا ال قظمث ؼىؾ بیكوو هی
ل قا بیاو و هلٍکكیاو ٠٭ل و وپاهیاو ش اهام «وكبال به او ٠ٙا ٨كهىؾ- 29په  ٌؿم-

ايؿ، شم ؾق  ٠٭لجماهی ایى ٩ِات و ؼّىِیات که شملگی لٍکكیاو »٨كهایؿ:  وپه هی
پیاهبك، وِی و شايٍیى او یا هئهًی که ؼؿاويؿ ؾلً قا بكای ایماو آلهىؾه اوث شمٟ 

جؿقیس همه قا ؾقیابًؿ و ال  ها قا ؾاقيؿ جا به يٍىؾ؛ اها ؾیگك ؾووحؿاقاو ها بكؼی ال ایى
لٍکكیاو شهل پاک ٌىيؿ؛ آيگاه با پیاهبكاو و اوِیایٍاو ؾق ه٭ام ا٠لی همكاه ٌىيؿ 

اگك ٠٭لً کاهل ٌىؾ ال اهل آوماو ه٩حن ؼىاهؿ بىؾ که هماو آوماو ٠٭ل  ]ی١ًی
گمیؿو ال شهل و  اوث[ و ایى و١اؾت شم با ًٌاؼحى ٠٭ل و لٍکكیايً و ؾوقی

ایحمًؿی لٍکكیايً به ؾوث يیایؿ- ؼؿا ها و ٌما قا به ٨كهاو  9«اي هى٫٨ بؿاقؾ- بكی و ٔق
ج٩ّیل به بعد و ً ؾق ؼّىِيین جىا که هیوشىؾ ؾاقؾ هٙالب بىیاقی هًىل چًؿ هك 

   ؾوم اوث٨ّل که هعىق  ؾوم ظالثکًن جا بك  هیبىًؿه ه٭ؿاق همیى ولی به  ؛بیاو کًین
هًصی ؛ ایًکه قویؿینای  اولیه ۀؾق بعد ؼىؾ به يحیص -هح١الیاؼال٪  هىئلۀ :جمكکم کًن

و به ایى  بًٍاوايؿهكؾم  ۀو اؼال٪ قا به هم بؿهؿ يصات ،اؼال٪ اؾّ ٔؿاَ آیؿ جا ها قا ال  هی
 ها بًٍاوايؿ-  جكجیب ؼؿا قا به آو
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وبعاو  ويؿبا آو، ؼؿا وبعاو اوث و ويؿاؼال٪ پىًؿیؿه، هماو ٩ِات ؼؿاؾايىحین 
جماهّی که ؾايىث همچًیى ؼىاهین  -ٌىؾ و قاه قویؿو به آو، ه١ك٨ث اوثًٌاؼحه هی

و  یٍحىؾیگكی بك ؼىؾاؾو  جكشیطی١ًی  ـ   چكؼؿ بىیاق ههن هی اهكیهح١الی ّگكؾ اؼال٪ 
بیاو  ،ؼىاهؿ آهؿ ٌاءالله او٘ىق که ؾق آيچه  هماو  ـ  هح١الیاؼال٪ و ظحی  ـ   گكیایراق 

 9-گكایايه اوثآو، ؾقؾهای ایراق پایه و اوان و  ،گكایايهایراق  اواوا   ـ  کكؾؼىاهن 
با  ـ   کلی ٘ىق بهـ  اقجباٖ اهحعاو اول  :ؿهینبپاوػ به آو هايؿ که بایؿ  با٬ی هی یپكوٍ

« هحمایمکًًؿه»با ٩ِث ها آو قا ٬ا٠ؿه و ٬ايىو که  ،گكیبا ایراق  ـ   ؼاَ ٘ىق به ـ  اؼال٪، و 
 ؟کًؿ جىِی٧ هی

 ياکاّم کًؿ: ؾلیل ٌکىث ظ٭ی٭ی بكای  آٌکاق هیههمی قا  هىئلۀ ،اهحعاو اول 
به او ٕبىؾ جکبك  ـ اوثلٍکكیايً که هماو ؼّىِیات يکىهیؿه شهل و ی١ًی  يؽىحیى ـ

ؾق بكابك  ٔايا« ٕىه»، اٜهاقؾاٌحى ایى جکبك٠لث و  ٔپه او قا ل١ًث کكؾوقلیؿی؛ جکبك گ٩ث 
 او بىؾ- ۀؾاٌحى ؼىاوث و هىای ي٩ه ؼىؾي بك ؼىاوث و اقاؾ و ه٭ؿم ٔهى« ٕاو»

 ٨كهایؿ: هی اظمؿالعىىویؿ 
جّمین و ايحؽاب ؾقوحی « او ---هى» ایى اوث که بیى ،آيچه ال ٌما ؼىاوحه ٌؿه»

 ،هئهى ال هًْیث يصات یابؿ و ايىاّو  باٌؿهًگاهی که ايحؽاب ؾقوث - ؾق پیً بگیكیؿ
 7-«هع٭٫ ؼىاهؿ ٌؿ ايؿ ؼا٘كي آهؿه آيچه ايبیا و اوِیا به

٨كهىؾه بیاو چًیى ؾلیل ٌکىث ؾق اهحعاو اول قا  اظمؿالعىىویؿ  همچًیى،
 اوث: 

الهی يه٩حه اوث یا ؾق آیا هٍکل ؾق شايٍیى ؟ ايؿ چكا هًکكاو همىاقه ؾق اکركیث»
  ؟هٍکل هكؾم چیىث؟ هكؾم

                                                                                                                                                                 
 ، چاپ اول ٠ٕكبیٔ-، َ721اظمؿالعىىؼؿایی، ویؿ  بیکحاب جىهن هكاش١ه کًیؿ به -  9
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 -وئال پاوػ ؾهی جىايی به ایى هی ،اگك وبب ٌکىث ؾق اهحعاو يؽىث قا ؾقیابی
چه هؽلى٪ ؾق ی١ًی هك  ؛ؾاقؾ هصالات ؾق پی، آٌکاقا ِىقت بههؽلى٪ « هى» بكول و ٜهىق

قو با یاقوِىقت  گیكؾ، اکًىو آو قا به به کاق هی قا ؾق يهاو «هى»قویی با پكوقؾگاقي یاقو
ث يؿاٌحه اوث که ؾق ئاو شك  -والؾ يمایاو هی« هى ال او بكجكم» و با گ٩حى شايٍیى ؼؿا

لیکى ؾق هك لعٝه و٬حی به ي٩ه ؼىؾ  ؛بكابك ؼؿاويؿ ٬هاق چًیى چیمی قا بك لباو بكايؿ
 - آوقؾ به لباو هی آو وؽى قا، کًؿ يگاه هی
 کىقٌاو ،هًْیث- های ؼىؾ قا ببیًًؿ جىايًؿ ؾوث هىحًؿ که ظحی يمی ها کىايی آو

 ؛ٌىؾ آو هكبىٖ هی اوث و آيچه به ي٩ىٍاو ٤ن ایٍاو هحىشّه و کكؾه اوث- جمام هْن 
ياوالگاقی ؾاقؾ- اکًىو آو کىی  ؾق ٜاهك وكّ  ،چه با ي٩ىٍاوهمچًیى اشحًاب ال هكآي

های  آيچه ي٩ه، ایى جكجیب جا به ٌؿهاي هحصلی  ؾق ؼلی٩ه ،ها قا آ٨كیؿه که آو
آٌکاق بك همگاو  ،کكؾه اوث پًهاو هی ال ايکاق ؼؿاويؿ وبعاو و ٨ٕل او ؼبیرٍاو

 -ٌىؾ
ها هايًؿ کىی اوث که بك  آو ظاّل  :کًن هاؾی بكایث قوٌى هی یو١ٔیث قا ؾق هرال

 یاکه ظك٨ی بميؿ بؿوو ایً ،ك پكوقؾگاقي ٬كاق گك٨حهو ؾق بكاب کكؾهي٩ه ؼىؾ جمكکم 
ي٩ه هى : »یا بگىیؿٖ« کكؾههى بكجك ال کىی هىحن که هكا ؼل٫ : »بگىیؿٔ آٌکاقإ

اها ظال و يٝكي که هحمكکم بك ي٩ه ؼىیً  ٖ«جك ال کىی اوث که هكا آ٨كیؿه ههن
که ؾق ـ  مايًؿ ؼىؾي هٌؽّی  ااکًىو که ؼؿاويؿ او قا ب -ٌؿه، گىیای ایى وؽى اوث

ظیا و بؿوو ٌكم، هىح٭ین و آٌکاقا ٘ىق بهاو  اوث، کكؾهاهحعاو  ـ  ٜاهك یک ايىاو اوث
  9«ٖهى ال او بهحكم :گىیؿ وؽى هی، ال آيچه ي٩ىً پًهاو ؾاٌحه

که ـ   گكیچكا ٨٭ٗ ایراق ایًکه  ؛ٌؿه اوثقوٌى بىیاق و١ٔیث اکًىو  کًن ٨کك هی
و  ٬ا٠ؿه ی،چٍمؿاٌحبؿوو هیچ  ـ  يمؾیکاو و آًٌایاو ؼايىاؾه، ،ؾیگكاو بك ؼىؾ جكشیط

اِلی اوث و جًها شًگصىی  «ایراق- »بًا ٌؿه اوث ًبك اواواواوی اوث که اؼال٪ 
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بكای ًٌاؼث ٌؿه  ؼىاوحه هىئلۀهماو  و ایىاوث ؼىؾپىًؿی بمقگ  ۀٌکًًؿ هنؾق 
بكای » :ويؿ اوثؼؿًٌاؼث بكای ای وویٟ  ؾقواله گكی،ایراق  قو الایى اوث؛ ويؿؼؿا

بىحى و ج١ل٫ ؼا٘ك پیؿاکكؾو  ؾلؼىاهؿ و  آيچه او هی ۀو اقاؾ ؾاٌحى او ًٌاؼث او، ؾووث
 -«هى»گ٩حى  به او و جكک

 گكی،ؼىاهیؿ ؾیؿ که ایراق  ـ  ؼىاهؿ آهؿاؾاهه که ؾق  ؾق هباظریـ  به همیى ؾلیل 
- اوث که ج٩ىیك آو بؿوو یاؾ ؼؿا همکى يیىثوكبكا٨كاٌحه عکن و کىهی ىحپًاهگاهی ه

ّٟ  ۀًٌاوايًؿ ،ؼؿاوىی  به کًًؿه ؾ٠ىت، په ایى ؼّىِیث بكای  یاقیگك ؼؿا و هؿا٨
٩ِات پىًؿیؿه و  ۀ٩ِحی بكای هم ـ  ٌایىحگیبا و وا٬ٟ  به ـ  به همیى ؾلیل ؼؿاوث و 

 - ويؿ اوثؼؿابه ]قاه[ بكای واقؾٌؿو گٍىؾه و وویٟ  ۀؾقوال 
 :٨كهایؿ هی اظمؿالعىىویؿ 

و  ٌىؾ هیٌؿو ال لٍکكیاو شهل و هًْیث بكؾاٌحه  های ٜلمث با ؼالی ظصاب»
قا های يىق  ظصاب ،آقاوحه ٌىؾ و٬حی ايىاو با وكبالاو ٠٭ل و اؼال٪ کكیمايه

جا کىٌؿ  ايىاو ؾق هىیك جکاهلی ؼىؾ هیچًیى،  ایىٌىؾ و  ٨ًا هی گیكؾ و ؾق آو هیؾقبك
آقاوحه  ٠٭لجماهی وپاهیاو  هبكوؿ و ب اي یوشىؾ ۀال ٩ِع «هى» ٌؿو وؾهبه لؾ
ا :هماو ٨حط هبیى اوث ایى -ٌىؾ  ً ّبی ا هُّ ا َلَٯ ٨َٓحع  ًَ ا ٨ََحٓع ها بكای جى پیكولی ٕ ّايَّ

 9«-ٔاین ق کكؾهه٭ؿيمایايی قا 

ايحٝاق اوث و وق  ٤ى٘هپه ايىاو ؾق شهل و وكبالاو شهل کاٌحه ٌؿه و ؾق آو 
وق  ٤ى٘ه« هاؾه»- ايىاو ؾق ٌىؾآقاوحه  وكبالاو ٠٭ل هکًؿ و بؼالی ال آو قوؾ ؼىؾ قا  هی

په  ؛اوثحی، هعصىب و ؾق پكؾه ال ًٌاؼث ظ٭ی٭اي  ؼىاوث ي٩ىايیو  «هى»اوث و با 
جا او  ـ  ی که ال او شؿایی يؿاٌحه٘ىق  بهـ  هح١الی ؾقؾهای ایراق و اؼال٪ گكیمی يؽىاهؿ بىؾ ال 

 بكهايؿ-  بىؾيً و ظیىاو« هى»قا ال ؼىؾؼىاهی و 
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 اػت ؾا٘ؼبٖ اص ح٥ٛا٥٘ت ١ٌٛ٘ ٠دٞٙذ ٘دبتٕٞبٖ ، ثخؾ سٞب٣٤

که اوث  ایىاي  هاوث و وٜی٩ ً، هماو هًصی يىٞ ايىاو ال ظیىايیحبؽً قهایی
به او  ؼل٫ ٌؿه اوث ًًٌاؼحشهث  ظ٭ی٭حی قا که بهآو ايىاو قا با ؼؿا هكجبٗ والؾ و 

او ؼىاوث و آقاوحه اوث اؼال٪ ؼؿا  هاوث که ب یؿ- هًصی شهايی، ايىاو کاهلايبًٍاو
بٍك قا يىٞ اوث که ایى  اي هوٜی٩ -اوث وهح١ال وبعاو ويؿؼؿاؼىاوث و هٍیث هماو 

ها يٍاو  قا به آو ٌاو آومايیاه گاِل و ؼاوحهايؿ و كَ بّ  «اي هاؾه و ٬ايىو ؼىؾؼىاهايه»ال 
هؿایث  ـ   که ٌایىحه اوث به آو بكوًؿ و آو قا به یاؾ بیاوقيؿ ـ  ٍاو وىی ظ٭ی٭ح بهو  ؾهؿ
ا ؾاقيؿ و پ ٠ؿل قا بك٬ىٗ و وپه به ه٭حٕای آو، ؾق ایى ٠الن شىمايی کاق کًًؿ جا  کًؿ؛

و ٨٭ك و گكوًگی و  ووحن ٜلنال  ـ  يحایس ياٌی ال آو با ؼىؾؼىاهی و  ؾق ایى ؾيیا بكای يبكؾ
 ؾّ ؾق ایى ه٭ام به وؽًاو ؼى اوثبهحك ٌایؿ ليؿگی کًًؿ-  ـ   و ؼىؾيمایی ؾووحی هال

 ایٍاوؼىؾ های  هحىيی قا ال کحاب ؛کًنبىًؿه كی٧ وٜی٩ه و هؿ٨ً ؾق ج١ ؾهًؿه يصات
 ؿ بىؾ-هك جىٔیعی ؼىاهال يیال  بی ٌاءالله اوکه ؼىاهن گمیؿ بك 

ؾ٠ىجً  ۀکىی اوث که ال او ؾقباق به  اظمؿالعىىویؿ ٠باقجی ال پاوػ  ،هحى اول
ت ؼىؾ قا ال ٘كی٫ وئاال که هٙكض ٌؿه ال ٘ك٦ ؼايمی هىیعی ایى پكوً  9-پكوؿ هی

 : ه اوثقا ؾاؾوی ال هماو ٘كی٫ پاوػ ایٍاو يیم و  هاقوال کكؾ اظمؿالعىىوایث 
بلکه کالم  ؛هايؿ ٨كليؿ آؾم ٨٭ٗ با ٤فا ليؿه يمی»: ٨كهىؾ ظٕكت ٠یىی»

آؾم  بًی گىین که به ٌما هی ،ؼؿاويؿ ۀبًؿ ،و هى «-ؾاقؾ ؼؿاويؿ يیم ايىاو قا ليؿه يگه هی
 -ٌىؾ و با کالم ؼؿاويؿ ليؿه هیهیكؾ  با ٤فا هی

                                                                                                                                                                 
: 1636. 3413، چاپ ؾوم، ، ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی3های قوًٌگكايه، ز ، پاوػاظمؿالعىىویؿ - 9

، یک لو Reta Jorjال٭ؿن، هٕاهیى ؾ٠ىت ٌما چیىث و چه اهؿا٨ی ؾاقؾ؟  به يام پؿق، پىك و قوض»پكوً: 
 «- 1661هىیعی. 
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ؾ٠ىت و هايًؿ   ٠یىی، هىوی، ابكاهین، ؾ٠ىت هى همايًؿ ؾ٠ىت يىض
لهیى ايحٍاق یابؿ- هؿ٦ هى هماو هؿ٦  ۀشای کك  ایًکه جىظیؿ ؾق شای؛ اوث ؿهعم
 ،ؾاقیؿ ها اوث- هى جىقات، ايصیل و ٬كآو و اؼحال٨اجی قا که ؾق آو  و اهاهاو ايبیا

همچًیى ايعكا٦ ٠لمای یهىؾ، هىیعی و هىلماو و  ؛والم بكایحاو وأط و آٌکاق هی
 ٖ های پیاهبكاو ها قا با وِیث ؼكوشٍاو ال ؾیى الهی و هؽال٩ث آو

وهح١ال اوث؛ ایًکه  ؿاويؿ وبعاوؼ ۀهى هماو ؼىاوث و اقاؾ ۀؼىاوث و اقاؾ
لهیى پك ال  ؛٠مل يکًًؿ لهیى شم به آيچه ؼؿاويؿ اقاؾه ٨كهىؾه اوث ۀواکًاو کك 

ها ویك ٌىيؿ و هیچ  گكوًه ؛پك ٌؿه اوث ووحن ٜلنکه ال  هماو گىيهٌىؾ  وؾاؾ ٠ؿل
يؿ و لياو بیىه يیالهای های ٘ىاليی ٌاؾ ٌى ها ب١ؿ ال ٤ن یحین ؛يمايؿوكپًاه  ٨٭یكی بی
قظمث و  و ایًکه ٠ؿالث و --و - --قا با ٠مت و کكاهث به ؾوث آوقيؿ و--- و- هاؾی ؼىؾ

 9-«ٌىؾ٨كاگیك  ،اوثؾق ٌكی١ث الهی  هىائلجكیى  ِؿا٬ث که ههن

ؾق  بؽً قهایی هًصّی  قاشٟ به اظمؿالعىىویؿ جىٔیعی ال ٘ك٦  ،اها هحى ؾوم
او و يیم ي٭ً ج١لیمی ؾاوحاو او و  ۀهًٝىق ال هًصی و وٜی٩ کهگیلگمً اوث  ۀظماو
 کًؿ: بیاو هیقا   ؾوقاو٘ىل ؾق ٌؿو آو  ؾوث به ؾوث

يىٞ ايىاو ال  ۀؾهًؿ یابین که هًٝىق، هماو يصات قا با ؾ٬ث بؽىايین ؾقهیاگك هحى »
کًًؿ؛ لیكا  او قا بالگى هی ۀها، ٬ّ اهث ۀيىٞ ايىاو که هم ۀؾهًؿ يصات ؛اوثظیىايیحً 

ايؿ، ٨ا٬ؿ آهاؾگی کا٨ی  کكؾه ٌؿو او ليؿگی هی هایی که پیً ال لهاو هب١ىخ ه اهثاگكچ
 چه بىاکه   ها وشىؾ ؾاٌحه ولی ظؿا٬ل ا٨كاؾی ؾق آو اهث ؛ايؿ بكای اوح٭بال ال او بىؾه

- او هماو ؾاؾه باٌؿها قا يصات  آو ـ ايؿ کكؾه ویًه بالگى هی به که آو قا ویًهـ ایى ؾاوحاو 
 هكکهگٍایؿ جا  وماو قا هیآ ۀوالؾ و ؾقوال  کىی اوث که ایٍاو قا به ؼؿا هكجبٗ هی

ی٭حی وشؿآوق اوث، بًٍىؾ؛ هماو وی با ظ٭ ۀکًًؿوظی ٠ٝین قا که آًٌا  بؽىاهؿ
پؿیؿاق واؼث؛ هماو ظ٭ی٭حی که آ٨كیؿه ٌؿین جا آو قا  ٠ؿمظ٭ی٭حی که ها قا ال 

                                                                                                                                                                 
  -3های قوًٌگكايه، ز ، پاوػاظمؿالعىىویؿ -  9
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که اگك ٥ىل ؼىاهؿ واؼث، يه به ؼىؾي؛ چكا بًٍاوین- بًابكایى او همه قا به ؼؿا هٍ
اوبؿوو آيـ  قا به ؼىؾي ه٥ٍىل و وكگكم والؾ  آياووی  ٨ك٬ی بیى او  ـ  کًؿ که هىٌیاٌق

 -و هك ٘ا٤ىت وحمگكی که ؾق ّپی ٌهكت و آواله اوث، وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث

های ؼىؾ،  ؾالوقاو اوقوک ياگمیك ؾق اجا٪»جىايین ؾقیابین که چكا  ؼىبی هی اکًىو به
كليؿی بكای پؿق ؼىیً با٬ی گیلگمً هیچ ٨»و چكا « ه٥مىم و ه١حكْ هايؿيؿ

بكای هعبىبً با٬ی يگفاٌث، و يه ؾؼحك  ای قا --- و گیلگمً هیچ ؾوٌیمهيگفاٌث
ؼؿاويؿ وبعاو ٌؿيؿ و به او  ۀؾلبىح همگیها  ؛ لیكا آو«شًگصى و يه ياهمؾ ٬هكهاو

ًّ يصات یا٨حگاو که ؾق لهايی  ؾهًؿه آهؿ و بكای ایى يصات ج١ل٫ ؼا٘ك یا٨حًؿ- گیلگم
گىيه ها آهىؼث که چ وظی ٠ٝین قا گٍىؾ و به آو ۀهٍؽُ پؿیؿاق ؼىاهًؿ ٌؿ، ؾقوال 

 چیم همهواو ؼؿاويؿ قا ؾق  ؼؿا قا ؾووث بؿاقيؿ و چه به ؼؿا ؾلبىحگی یابًؿ و چگىيه
 9-«ببیًًؿ و بًٍىيؿ

 ای  هیچ جىٔیط أا٨هو يیال به  اوثوأط و آٌکاق ٌؿ  که ج٭ؿین یکلماج ه١ح٭ؿم
ه٭ؿهه ایى  ۀؾهًؿ پایاوایى ٠باقات قا و ؾ؛ بًابكایى به همیى ه٭ؿاق بىًؿه ؼىاهن کكؾ يؿاق 

 ؾهن- ٬كاق هی
به ٨ّل ؾوم  ٌاءالله اوو بكین  هیقا به پایاو ایى جع٭ی٫ اول ال ٨ّل به ایى جكجیب 
یهبه که ؼىاهین پكؾاؼث  ٜهىق اؼال٪ و ها و جّىقات ؾقباقۀ  يٝكیه و ها بكقوی بكؼی ٨ٔك

ی ها جاليهمچًیى بكقوی  اؼحّاَ ؾاقؾ؛ مؿو ايىايی و ؾیى ؾق هىیك بٍكیثج
ی١ًی ، آو ؾق ایى ٠الن ۀؾاقيؿبكپاو هًبٟ، قیٍه کكؾو اؼال٪ ال بكای شؿا پفیك٨حه  ِىقت

 - اؼلی٩ۀ ؼؿ

                                                                                                                                                                 
 ؼؿایی- ، کحاب جىهن بیاظمؿالعىى-  9





 

 

 

 فصل دٍم
 در ٍ تکاهل اخالقپیذایش 

 دیي شٌاسیِ شٌاسی ٍ جاهعِ هردم ،شٌاسی اًساى

 هقذهِ 

يٝكیاجی بكای ج٩ىیك يؿ ا هجالي کكؾهح١ؿؾی های ٨کكی هکحب ال ٬كو يىلؾهن
اوث که وبب اؼال٪ قا به يٝكیاجی ، هال شمل ؾهًؿ- اقائهجمؿو و ٨كهًگ ايىايی پیؿایً 

به وعك یا اؼال٪ قا  ،گكوه ؾیگكی ؾق ظالی که ؛گكؾايؿ ٘بی١ث اشحما٠ی ايىاو بالهی
 - گكؾايًؿ و--- بالهیها و اوهام و ؼكا٨ات  اوٙىقه

ايؿ  جالي کكؾهبكؼی ال هٍهىقجكیى يٝكیاجی که به  جى٩٬ی ؼىاهین ؾاٌث ؾق ایى ٨ّل 
ؼّىَ  ٠لىم اشحما٠ی بهؾیؿگاه ال ها  ؾق ايىاوکلی  ٘ىق بهجمؿو یا ؾیى قا  ،اؼال٪وشىؾ 
  ؿ-ًج٩ىیك کً یؾیً ًٌاوّی  ًٌاوی و شاه١ه ًٌاوی، هكؾم ايىاو

که ـ  ٔىلىژیپيحكوًٌاوی ٕآ ٠لن ايىاو  گیكی هًگام ٌکلؾق ٠باقت ؾیگك  یا بهابحؿا ؾق 
وشىؾ ؾاٌث که ؾقباقۀ کلی  یچهاقچىب ـ ٨كهًگی و اشحما٠ی بىؾ یجّىق جکاهلیک 

 ی٬ىايیً»وشىؾ  ،وًحی و همیٍگی جکاهل اشحما٠ّی ایى  -قايؿ ها ظکن هی يٝكیات و بعد
ٌىؾ و  شؿا يمی جاقیػ بٍكیثوشه ال  هیچ بهکه  گك٨ث قا ٨ْك هی٬ٕىايیًی ـاجیٔ  «شىهكی
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ؾوم ٬كو  ۀؾق يیمکه هؽّىِا   ای ال يٝكیات هصمى٠ه :البىؾيؿ ٠باقت  ایى ٬ىايیى
 Lewis Henryٕ هٍهىق هايًؿ لىییه هًكی هىقگاو جىوٗ ج١ؿاؾی ال پژوهٍگكاويىلؾهن 

Morganٔ،9 یلىققؾ جاؾوا ٕEdward Tylorٔ،7 و هكبكت اوپًىك ٕHerbert Spencerٔ9  و
 ًٌاویٔ ىلىژی ٕايىاوپيحكو- آيؿهٙكض ٌؿ James George Frazerٔ3ٕ شىقز ٨كیمق مشیم

پفیك٨حه  جؤذیكبىیاق ج٩کك ال ایى  ؾق ٬كو يىلؾهناؾهیک کآ ٠لمی  ٠ًىاو بهً ٍلهاو پیؿایال 
 اوث- 
 ؾ: ٌى ، يٝكیات و هکاجب به ؾو ؾوحه ج٭ىین هیيىیىىلىژی پيحكوآؾق ه١مىل  ٘ىق به

، Johann jakob Bachofenٕٔ ؼى٨ىاکىب باییىهاو  های بمقگی هايًؿ ؾق گكوه اول يام
و ال وىی ؾیگك --- وشىقز ٨كیمق  مشیم ،اوپًىكجیلىق، هًكی لىییه هًكی هىقگاو، اؾواقؾ 

 ه٨كاي٠باقت باًٌؿ ال: ها  وآجكیى هٍهىق ٌایؿ که  بیًین قا هیگكوه ؾوهی ال پژوهٍگكاو 
 ، آل٩كؾ لىییه کكوبكRobert Harry Lowieٕٔ بكت هاقی لىیا، ق Franz Boasٕٔ انئبى
ٕAlfred Louis Kroeberٔکاوپك هالیًى٨ىکی و، بكويیىال ٕBronisław Kasper 

Malinowskiٔ ووا، آل٩كؾ قاؾکلی٧ بك ٕAlfred Radcliffe   Brownٔهاقول هاون ، 

                                                                                                                                                                 
ی آهكیکایی که ال آيحكوپىلىژ - ؾايٍمًؿ 3223جا  Lewis Henry Morgan ٔ3232لىییه هًكی هىقگاو ٕ-  9

حهگفاقاو  بًیاو  ٌىؾ- ًٌاؼحه هی ایى ٌق
گفاقاو ٠لن  هیالؾی، ؾايٍمًؿ ايگلیىی ال بًیاو 9192جا  Edward Burnett Tylor ٔ9197اؾواقؾ جیلىق ٕ-  7

 Royal Society of London for theآيحكوپىلىژی و ٠ٕى شم١یث پاؾٌاهی لًؿو بكای جىو١ۀ ؾايً ٘بی١ی ٕ

Improvement of Natural Knowledge-بىؾ ٔ 
 ، ٨یلىى٦ و ؾايٍمًؿ ايگلیىی-9119جا  Herbert Spencer ٔ9171هكبكت اوپًىك ٕ-  9
ًٌان اوکاجلًؿی؛ ؾاقای جؤلی٩اجی اوث که  ، ايىاو3843جا  James George Frazer ٔ3214ّشیمم شىقز ٨كیمق ٕ-  3

ٔ اوث که ؾق آو پژوهٍی ؾق ؼّىَ The Golden Bough« ٌٕاؼۀ ٘الیی»جكیًٍاو کحاب  ال شملۀ ه١كو٦
 Totemism« ٕگكایی و الؾواز با ٤یك ؼىیٍاويؿاو ٘ى٘ن»ها با ؾیى اقائه ٌؿه؛ همچًیى کحاب  ها و قابٙۀ آو اوٙىقه

and Exogamy ٕگكایی جىجن»ٔ و کحاب »Totemism-ٔ 
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ٕMarcel Maussٔ ونا، کلىؾ لىی اوحك ٕClaude Lévi   Straussٔ --٘ىق بهؾوم  ۀؾوح - -و 
 - هىحًؿىلىژی جکاهلی پيحكوکًًؿگاو آي٭ؿ ه١مىل 

پیؿایً بكای ج٩ىیك که قا  یج١ؿاؾی ال يٝكیاج ؾق وا٬ٟجکاهل اشحما٠ی ؾق ٬كو يىلؾهن 
ایى وشىؾ  باولی  ؛ؤٟ ٌؿه بىؾ ه١ك٨ی کكؾ ٨كهًگ و ؾیى و جکاهل جٍکیالت اشحما٠ی

 ٌىؾ- ؾیؿه هی ؾوال  هیکه ایى يٝكیات قا ال یکؿیگك هحمایم ای  قیٍه اتگاهی اؼحال٨
ؾو ؼٗ ٨کكی بكای ؾو هکحب يٝكی ؾاقین که  هرال   اؼحال٨ی اواوی بیى کن ؾوث

يمایًؿگاو ایى ؾو ؼٗ ال وىی ؾیگك قا  «هىقگاو»و  وى قا ال یک« جیلىق»ج٩کك جىايین  هی
 - ايصام ؾاؾه باٌین یجا ي٭ؿ ؼىاهین کكؾ قا بیاو اؾاهه ایى وشه جمایم - ؾق ٨کكی بؿايین

یا ٕ «٠ّك قوًٌایی»٬كو هصؿهن ؾق به  نک  ؾوث ،هگكایاي جکاهلؾیؿگاه  های قیٍه
پیٍك٨ث ٨کكی  ،آوؼاوحگاه قوؿ و  هی «٨كیمق»و  «جیلىق»گكؾؾ و به  هیيىقهأ بال٠ّك 

ال پیٍك٨ث ٨کك و هىح٭ین  ٘ىق بهٌکال شاه١ه اَ  جکاهّل  -ايىاو ٕپیٍك٨ث يىقهأ اوث
و ؾهؿ  هی اقائهال ایى جکاهل ايىايی ٌىؾ- ایى جىشه جکاهلی، جّىقی  هیياٌی  مًؿیهىٌ

جكبیث و  ۀهكظل ٌکاق؛ ۀکًؿ: هكظل پی ج٭ىین هیؾق  پیآو قا به هكاظلی جؿقیصی و 
 ٤كبی- هؿقو  ۀه١ًی شاه١ جصاقت به ۀظلك وپه هو کٍاوقلی  ۀهكظل ؛کكؾو اهلی

ای  جىاو با پیگیكی ليصیكه هی ،پیٍك٨ث ٨کكی اوث ۀکاهل اشحما٠ی يحیصال آيصا که ج
--- ایى جکاهل قا ، ٨ًىو واؾبیات ،ها ؾايًال اکحٍا٨ات و اؼحكا٠ات بٍكی و پیٍك٨ث ؾق 

 جکًىلىژیک، ٨کكی، ه١ك٨حی ال ظىاؾخ جاقیؽّی  اوث ای ليصیكه، ی١ًی جکاهل ؛بكقوی کكؾ
ک٧ٍ آجً،  ،ک٧ٍ ابماقها جىاو ال هی ایى ظىاؾخبكای  ای يمىيه ٠ًىاو بهو جمؿيی و 

وپه  و های بؽاق، واؼث ابماقهای بؽاق ه١اؾو، واؼث کٍحی کكؾو، کٍاوقلی، اهلی
 يام بكؾ---- يیکی وهکا

 و جمؿيی، هماو ي٭ًجهاشمی گكی  به هكاظل وظٍیبًؿی  ج٭ىینؾق ایًصا 
و ایى  کًؿ قا بالی هی و جاقیػ شؿیؿباوحاو، ٬كوو ووٙی جاقیػ به جاقیػ  بًؿی ج٭ىین
ولی  کًؿ؛ ا٠حماؾ هی گكایايه بكؼی ظىاؾخ باقل ؾق ایى جّىیك جکاهلی پیٍك٨ث هب بًؿی ج٭ىین
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پی ؾق  که پی ال پیٍك٨ث و اکحٍا٨اجیياهحًاهی  ای ج٭كیبا   ٠باقت اوث ال ولىله «جکاهل»
 -ایى ٬ايىو اول ؛ٌىؾ آیؿ و ايباٌحه هی هی

: جکاهل،  ؾاقؾاٌكا٦ يٝكی قویکكؾ که بك   اها ٬ايىو ههن ؾوم ؾق ایى جّىق
های  په ٌکل ؛های ٨کكی اوث ثاکحٍا٨ات و پیٍك٨ ،ها ه١ك٨ثٌؿو  ايباٌحه
های  ٌکل ؾق ظالی که ٌىيؿ؛ هی٬بلی هحمایم هىاقؾ هایی بك  ٌؿو ا٨موویا٨حه با  جکاهل

ي٭ُ ؾق واؼث با٨ث، ي٭ُ ؾق جىلیؿ لبان،  هرال   ٌىيؿ؛ هیهٍؽُ  «ي٭ُ»ابحؿایی با 
به همیى --- کٍاوقلی وبؽٍی  جًىٞؾق ي٭ُ  ،وي٭ُ ؾق واؼث ه١اؾو، ي٭ُ ؾق ٨ًى

 اتچیمی شم ايباٌث جؿقیصی اکحٍا٨ات و اؼحكا٠يیم جکاهل ٨كهًگی و اشحما٠ی جكجیب- 
ك٦لی ؼىؾ با ب٬ ۀال هكظل ايىايی يیىث و هك هكظله ایى - ٌىؾ هیهحمایم ي٭ُ ٌؿو  ب٘ك

، ی١ًی ي٭ُ ؾق ؾايًیا کمبىؾ؛  ی١ًی ؛باٌؿابماقها اهکايات یا جىايؿ ي٭ُ ؾق  ي٭ُ هی
چیم  ای اوث که ؾق همه ايىايی ابحؿایی، شاه١ه ۀيحیصه شاه١- ؾق شهل و ياؾايی بىؾه باٌؿ

 يیالهًؿ اوث و ي٭ُ ؾاقؾ- 
وشىؾ ؾاقؾ و هك آقهايی و  ایؿئالای  اشحما٠ی، شاه١ه جکاهلّی چهاقچىب ایى هکحب ؾق 
وبب و ٌىؾ  هايؿه جل٭ی هی ٠٭ب  ای يى٠ی و جا ايؿاله به باٌؿ که با آو اؼحال٦ ؾاٌحه  ٌکلی

جکاهل، پیٍك٨ث ؾق ال آيصا که و  ي٭ُکلی  ٘ىق بهایى اؼحال٦، یا شهل اوث یا ؼٙا یا 
گكؾؾ و  به ي٭ُ ه١ك٨حی بالهی چهاقچىبؾیى و ا٠ح٭اؾات ؾق ایى  ،اوثًٌاؼث ٕه١ك٨ثٔ 

ال آيصا که  بًابكایى- ؾٌى هعىىب هی ، ؼٙاايؿ که ؤٟ کكؾه ی٘ب٫ چهاقچىب  ٘بی١حا  
ج٩ىیكهایی  ،ؾايىحه اوث هیقا ایصاؾٌاو چگىيگی يه ظىاؾخ ٜاهكی و  ؾالیّل يه  ،ايىاو

جا  ٌؿه ه١ح٭ؿ هی و به وشىؾ ٬ؿقجمًؿی هؽ٩ی یا ؼؿایاو یا اقواضکكؾه  ؼیالی قا ؤٟ هی
 وث ويٝكی اقویکكؾ ؾوم و ههن ؾق ایى  ۀایى يکح -قا پك کًؿ یه١ك٨حهای  ایى ؼلل

 -کًؿ ؼىؾيمایی هیظحی په ال آو، و ٬كو يىلؾهن اوی ًٌ و ايىاؤىض ؾق يٝكیات  به
ال واؾگی  جا  ق و ٔك  ٬بلی، جکاهل اشحما٠ی ۀای ال ؾو يکح يحیصه ٠ًىاو بههمچًیى  

اولیه ال يٝك ايىاو  بًابكایى ؛کًؿ ظكکث هیوىی ق٨حاقهای پیچیؿه  و به ٌىؾ هیٌكوٞ 
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 ۀشاه١ال آيصا که مايًؿ کىؾک ؾاقؾ و هاوث و اؾقاکی  یج٩کك همچىو کىؾک بىؾّو  واؾه
بایؿ پیچیؿگی کمحكی ؾاٌحه ياگمیك های ابحؿایی  شاه١ه ،، جٍکیالجی پیچیؿه اوثآقهايی

و شم به  بىؾهابحؿایی و واؾه  هایٍاو لیكا ايؿیٍه؛ باٌؿجك  بىیاق واؾه ٍاوؿ و جٍکیالجًباٌ
 ٌکل بگیكؾ-  اوث ىحهجىاييمی به ؾوق ال پیچیؿگیواؾه و  یٌکل

 
―Is that complex, ethnographic sense, taken in its board, or civilization, ―Culture 
and any other, custom, law, morals, art, belief, whole which includes knowledge 
capabilities and habits acquired by man as a member of society-‖1 

کل »٠باقت اوث ال یک ، اي ايهًٌاو ه٩هىم کلی هكؾمجمؿو ؾق  یا٨كهًگ »
و  ك٦ٔها ٠ُٕ  ، اؼال٪، ٬ايىو، ٠اؾتها ظك٨هکه ٌاهل ه١ك٨ث، ایماو، « پیچیؿه

ؾق شاه١ه، آو قا به  ی٨كؾ ٠ًىاو به ٌىؾ که ايىاو ؾیگكی هیقوىم هك ٬ؿقت و 
 -«ؾوث آوقؾه اوث

 ای پیچیؿگی ال ٘كی٫ ليصیكه پیٍك٨ث و کا٨ی اوث٨کكی ایى شكیاو په ؾقباقۀ 
 ٠ًىاو به ؛قوؿ ٌىؾ و به ٠ّك ٠لىم هی ه١ك٨ث ٌكوٞ هیکلی يبىؾ  ۀکه ال هكظلبكقوی ٌىؾ 

که ايىاو  جّىقی اٌحباهيیىث شم  چیمی کكؾو هكؾگاو یا ا٠ح٭اؾ به وشىؾ اقواض ليؿههرال 
و ليؿگی و  ماقی و والهث یا هكگهايًؿ بی  ًٌاؼحی، های لیىث پؿیؿهبكای ج٩ىیك اولیه 

یؿ های  ه پؿیؿ- ؾقباقۀ اوث کكؾه ؤٟ هی  یاها و---قإ  ،گك٨حگی٘بی١ی هايًؿ ؼىٌق
--- يیم و١ٔیث به همیى ٌکل بىؾه ق٠ؿوبك٪ و ،ها باقاو ،ها آج٩ٍٍاو ،ها للمله ،گك٨حگی هاه

جکاهل  ِك٨ا  یا ا٠ح٭اؾ به ؼؿای یگايه،  ی٨کكی، ؾیى جىظیؿ قویکكؾ هکحب و اوث- ؾق ایى 
هايًؿ ا٠ح٭اؾ به وشىؾ قوض و ج٭ؿیه بىؾه اوث؛ ا٠ح٭اؾات واؾه و اٌحباه یا جىهمی یا يا٬ُ 

 -ؼؿاییچًؿ ۀاقواض یا اشؿاؾ یا ٘بی١ث و گفق ال هكظل
                                                                                                                                                                 

 هًبٟ:-  9
Tylor, E. B. (1871). Primitive Culture: Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, 
Religion, Art, and Custom Vol. 1 p. 1. Murray. 
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 لىییه هًكی هىقگاوآو قا بحىايین  ۀيمایًؿکه ٌایؿ بهحكیى  ـ  جکاهلی ؾیگك قویکكؾ 
ؾق ولی  ؛اوث ؾاٌحه و هکحب اول هٍاقکثیکكؾ قوبا ها  هٍی ؼٗؾق بىیاقی ال  ـ   بؿايین

 ،ؾق ایى قویکكؾ- هایی ؾاقؾ با آو ج٩اوت یی جکاهلها یبًؿ  جىِی٧ هكاظل و ؾقشه
کمبىؾ ؾق ي٭ُ و با جًها  ـ ٌىؾ هٙكض هیکه ؾق جّىق اول  گىيه آوـ  های ابحؿایی شاه١ه

واؼحاقی  ،بلکه با جٍکیالجی هح٩اوت ٌىؾ؛ يمیحمایم هآیؿ  هی په ال آوآيچه ه٭ایىه با 
با  ---و يٝام ؼىیٍاويؿی هح٩اوت و يٝام ویاوی هح٩اوت ،يٝام ؼايىاؾگی هح٩اوت ،هح٩اوت

جٍکیالجی هؽحل٧  های ال هصمى٠ه ،جکاهلؾق ایًصا بًابكایى  -ٌىؾ هحمایم هی٬بل ال ؼىؾ 
 - ٌىؾ قهىپاق هی ؾیگكی ال جٍکیالت ۀوىی هصمى٠ به ،ؼايىاؾه و ؼىیٍاو ،بكای شاه١ه

ها ؾق وٙىض هؽحل٧  ج١ؿاؾی ال هصمى٠ه ییقویاوق هعكک جکاهل ؾق ایى قویکكؾ، 
ؾق شىاهٟ  بك ک٧ٍ هٝاهك جًا٬ٕات ؾق ایًصا اواوا  جع٭ی٫ شاه١ه اوث و ؾق يحیصه قوي 

 باؼايىاؾگی  ۀقویی هصمى٠یاوق جًا٬ٓ یا  هرال  ؾق وٙط ؼىؾٌاو اوحىاق اوث؛ ابحؿایی 
هكگاه جًا٬ٓ ؾق جٍکیالت وشىؾ ؾاٌحه  ٠ٍیكه یا ٬بیله- ۀؼىیٍاويؿی یا هصمى٠ ۀهصمى٠

ؾیؿگاه ال آيصا وكچٍمه ایى  ؼىاهؿ کكؾ-بك ٔكوقت و٬ىٞ جکاهل اٌاقه ایى جًا٬ٓ  ،باٌؿ
 ۀؾهًؿ که اشمای جٍکیل ای اوث جکاهلی ؾق جٍکیالت شاه١ههیكاذی که جًا٬ٓ، گیكؾ  هی

ؾهؿ- ایى  های هح٩اوت جکاهل هی وك٠ثبا ض هؽحل٧ و ؾالیلی و ؾق وٙىبًا به ؼىؾ قا 
 9-جکاهل اشحما٠یال ؾوم جّىیك بكای کلی اوث چهاقچىبی 

ولی  ؛اؼحال٦ ؾاقيؿیکؿیگك با ه٭ؿاق لیاؾی  به  گ٩حن ٬بال  ٘ىق که  هماو ها ؾیؿگاهایى 
جمام ایًکه وث و احيىٞ ايىايی یکایى ا٠ح٭اؾ که :آوقؾ گكؾ هن هیقا ها  آوجماهی  ای هىئله

ٌىؾ و جا قویؿو به  ٌكوٞ هیَبَؿوی ال ظالث  کهًؿ ًک جکاهلی پیكوی هی یال الگىیشىاهٟ 
اقچىب ٨کكی هایى، هماو چ -یابؿ و پیٍك٨حه با الگىی جمؿو ٤كبی اؾاهه هیهحمؿو  ۀهكظل

                                                                                                                                                                 
 Sir« ٕهًكی واهك»ايؿ؛ هايًؿ  کن ال ایى ؾیؿگاه جؤذیك پفیك٨حه بكؼی پژوهٍگكاو، پیكو ایى هکحب هىحًؿ یا ؾوث-  9

Henry Summer MAINE ٕشاو ٨كگىوى َهکّلًاو»ٔ یا »John Ferguson McLennan ،ٔ«٨كؾقیک ايگله »
ٕFriedrich Engels-و ؾیگكاو ٔ 
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لیه او  ۀشىاهٟ بٍكی به یک ٌکل و ال هكظل ۀکًؿ هم و ٤البی اوث که ٨ْك هی٠مىهی 
 ؿ-ًیاب جکاهل هی جمؿو و ٨كهًگ ۀوىی هكظل بهیا ابحؿایی 
یابیجاقیػ ٤كب قا پایه و اواوی ؾق  ـ کلی ٘ىق بهـ  جکاهل ٨كهًگیج٩کك  به ها  جمؿو اقٌل
هؿل و ٤كبی که جمؿو اقوپایی گیكؾ  وكچٍمه هیا٠ح٭اؾ ج٩کك ال ایى و ایى  آوقؾ ٌماق هی

اؼیك،  ۀکه ؾق ؾوق  گىيههماو ٕ جکاهل ٨كهًگ و جمؿو ايىايی اوث یو واالآقهايی 
جکاهل ايىايی  ۀو بك ٬ل ايؿ اوز جمؿو که ايؿ ه١ح٭ؿ بىؾه یاوقوهها  ب١ؿ ال آوو  یاویىياي

بٍكیث ال هماو الگى و با  ۀٌىؾ که هم ٨ْك هیؾیؿگاه چًیى ایى  بك اوانو  ؛ايؿٔ ایىحاؾه
بیكوو ٕهای ؾیگك  هلث ۀپه هم ؛ًؿًک پیكوی هیهای هح٩اوت  ها ولی با وك٠ث هماو گام

ای ال هكاظل جکاهل جمؿيی قا يٍاو  که هكظلههىحًؿ ها و ا٬ىاهی  هلث ِك٨ا   ٔال ٤كب
ايؿ بك ایى  اقاؾگی يحىايىحه یا بیو کىجاهی یا ال قوی ج٭ّیك ياکاقآهؿی با ؾهًؿ که  هی

گك هٙاهٟ  پٍحیباو و جىشیه ـ آهیم ؼىؾ ؾق ٌکل بؿ٠ث ؾیؿگاه ـ٨كهًگ وىاق ٌىيؿ- ایى 
ه١ك٨ث و جمؿو ٤كبی يیال ؾاقيؿ جا يىق به ایى جكجیب که ایى شىاهٟ ٤یك  اوث؛ ١ماقی بىؾهاوح

بىؾو  و َبكَبكگىيهگكی  وظٍیبؿوی،  ۀال هكظل ـ   ها ٘ب٫ ج١بیك آوـ  ؿ جا ها بكو آوو ٨كهًگ به 
و يیالهًؿ ؾق ٨٭ك و يیالهًؿی بیٍحكی ٬كاق ؾاقيؿ ها  با ایى اؾ٠ا که ایى هلث ؛ؼاقز ٌىيؿ

ؾیى، کٍؿ که  کلی چًیى به جّىیك هی ٘ىق بهجکاهل اشحما٠ی  کمک ؼاقشی هىحًؿ-
ابحؿایی و هیايی ؾق جکاهل ٨كهًگ  ۀايىايی يیىث که ال هكظلهعٓ  ؾوحاوقؾشم چیمی 
 - کًؿ گفق هیايىايی 

هىلٗ بك جکاهل اشحما٠ی، ٠باقت اوث ال  ۀایى ايؿیٍ ۀؾق وای ًٌاوی ايىاوبًابكایى 
یاتهبحًی بك  یها يٝكیهای ال  هصمى٠ه ٨كهًگی  ۀٌؿ کىٌؿ ایى جکاهل ٨ْك که هی ٨ٔك

که هّؿا٬ی هحمكکم اوث هایی  بك وشىؾ يمىيه اواوا   ایى ؾیؿگاهو اشحما٠ی قا ج٩ىیك کًؿ و 
به ها ٌكوٞ ٌؿه باٌؿ-  ظكکث جکاهلی ال آو جىايؿ ؾیكیى هىحًؿ که هی ال هكاظل ابحؿایّی 

ؼىايؿه « ابحؿاییشىاهٟ »هایی که ؾق آو لهاو  مىيهقوی يها  پژوهًایى جكجیب اولیى 
شىاه١ی  ـ ها و ؾیگكاو پىوث اوحكالیا یا وكغهرل بىهیاو  ایى شىاهٟ ـ -وكبكآوقؾيؿ ،ٌؿيؿ
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ها و  ٠ًىاو ج١بیكی ال ق٨حاقها، جمؿو بهوكآ٤ال ؾیى و اؼال٪ ؾق ايىاو، و بىؾيؿ ؾوقا٨حاؾه 
ای ال هكاظل جکاهل ايىاو قا ال يٝك  ای بكای هكظله که گىاهی ليؿهـ ا٬ىام های ایى  ٠اؾت

 -ٌىيؿ ج٩ىیك هیـ  ؾهًؿ ٨كهًگی و جمؿيی يمایً هی
ؾق ٬كو يىلؾهن و ظحی  ًٌاوی ايىاوهایی که  ها و چهاقچىب ٘كضو٩ايه جماهّی ؤهح

ٌىم  هحىشه يمیو بىؾيؿ ياجمام و يا٬ُ ال يٝك ٠لمی  ،به ذمك قوايؿ ابحؿای ٬كو بیىحن
ٌایؿ گ٩حه ٌىؾ آقی، ؟ يؿٙكض کكؾهو آو قا  ًؿپژوهٍگك به آو ا٠ح٭اؾ یا٨ح همهچگىيه ایى 

اوحًاؾ  ها ؾوحكوی يؿاٌحًؿ جا به آو های هیؿايی ؾاؾهجماهّی ؾايٍمًؿاو ؾق آو لهاو به 
 ؛ؾقوث اوثکلی  ٘ىق بههبهن و ياوأط بىؾ- ایى هالظٝه  کًًؿ و آيچه ؾق ؾوحكن بىؾ

 هاییو ج٩ىیك  ها ویلؤج ا ایى هع٭٭او به ؼىؾ اشاله ؾاؾيؿاوث که چك ایى ههن  وئالولی 
ؾق اؼحیاق  قا های هیؿايی ؾاؾه ؾق ظالی که ؛کًًؿ و وپه يٝكیاجی قا بًیاو بگفاقيؿ اقائه

 ٖيؿاٌحًؿ؟
ا٨کاق  ۀؼالِ هکه بـ   جؤلی٩ات ؛ بلکهٌىؾظؿ هحى٧٬ يمیهمیى ٨٭ٗ ؾق و١ٔیث 

گاه  ٌاو هعىقی یات و يٝكیاجی ٤یكبا  ـ   ٌؿ ؼىاهینآ ٌىيؿ  ٠صیى هیهًٙ٭ی و ؼیالی ٨ٔك
ها و ه١لىهات ؾق ؼّىَ  به ي٭ُ ؾق ؾاؾه جىاو قا ؾق هیچ ظالحی يمی هىئلهایى  که

قاهبكؾی و  اٌحباهیک و ؾیگكاو بالگكؾايؿ؛ بلکه پىوحاو  اوحكالیا یا وكغ ۀهای اولی هلث
و به و٬ىٞ پیىوث  آو ؾوقاو آوق ٌگ٩ث٤كیب و ؾلیل ٌكایٗ  که به اوث يپفیك٨حًی ٠لمّی 

  9-بًاهین ؾوقهگیك آو  کىقی و جاقیکی همهآو قا جىايین  هی

                                                                                                                                                                 
جكیى ؾالیل آو،  ٌىؾ- ه١ح٭ؿم یکی ال ههنًٌاوی يمی گیك ٨٭ٗ هًعّك به ايىاو همه« کىقبىؾو»ایى و١ٔیث -  9

 ـ بىؾه اوث- ٘ىق ٠ام به ـ و ؾیى ـ ٘ىق ؼاَ به ای ال ؾايٍمًؿاو ؾق آو لهاو بكای ٌکىحى کلیىا ـ جالي ٠ؿه
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 تش٤ٗ ٘ظش٤بت تىبُٔ اختٕبػ٣  ٔؼشٚف

 ٥غ ٞٙش٢ ٔٛسٌب٤ِٖٛتفؼ٥ش 

ٔ Iroquoisایكوکىان پىوحاو  وكغ ۀ٬بیلٕها  پىوث وكغ با هىقگاو هًكی لىییه
 اي ٌؽّی ۀجصكب بك اوانها قا  ٨كهًگی آووپه ليؿگی اشحما٠ی و  و ليؿگی کكؾ

ال  ؾق ج١ؿاؾی ـ   ال يمؾیکی ؼىيیجك  با ه١ًایی ٠ام ـ  يٝام ؼىیٍاويؿی قا وی - کكؾجىِی٧ 
 ٠ًىاو بهوپه کىٌیؿ پژوهً ؼىؾ قا ؾق وٙط شهايی و  پىوث بكقوی کكؾ ٬بایل وكغ

 ،کٍىقهای هؽحل٧ های ؼايه به و٩اقتقا ای  ياهه پكوً بًابكایى؛ ؾهؿگىحكي کل یک 
های  يٝام» با يامقا کكؾ- وپه کحاب ؼىؾ  اقوالجبلی٥ی های  ثئها و هی هىح١مكه

 Systems of Consanguinity and Affinity ofٕ «كیبٍ ۀؼىیٍاويؿی و الؾواز ؾق ؼايىاؾ
the Human Family ٔؾقباقۀ اولیى جعلیل ٠لمی  ،هًحٍك کكؾ- ایى کاق 9129 ؾق وال

 ۀبه ه٭ایىهىقگاو  -ٌىؾ هعىىب هیًٌاوی اشحما٠ی  ؼىیٍاويؿی و اولیى پژوهً ايىاو
- ا٬ىام بؿوی پكؾاؼثکالویک ٬ؿین ؾق ٤كب و جٍکیالت  ؾوقاوجٍکیالت اشحما٠ی ؾق 

قا  ٔجکاهل اشحما٠یٕؼىؾ  ۀيٝكیٔ Ancient societ باوحايیشىاهٟ ٕ ًوپه ؾق کحاب
٨كْ کكؾ که ال وه یکىاو  یالگىی ِىقت بههل ايىاو قا جکا یو  -ه٩ّل بیاو کكؾ ٘ىق به

و بكای هك  ؛جمؿو ۀو ب١ؿ هكظلبكبكْیث  ۀ، وپه هكظلًجىْظ  ۀگفقؾ: هكظل هكظله هی
 وپه باالجكیى وٙط- و وٙط هیايی  ،جكیى وٙط هكظله وه وٙط ٬كاق ؾاؾ: پاییى

يٝك ال  ـ  هىقگاولىییه هًكی   يٝك٘ب٫ ـ ؼىؾ جكیى وٙط  ؾق پاییى« جىظً» هكظلۀ
و کلی  ٘ىق بهها و بفقهای گیاهی  آوقی هیىه بىؾو ايىاو ؾق شمٟ با ابحؿایی ،جکًىلىژی
اها جٍکیالت اشحما٠ی  ؛ٌىؾ هحمایم هیاولیه  اتٜهىق لباو ابحؿایی بكای اقجبا٘پیؿایً 

بیى الؾواز هعاقم  بك اوانو واؼحاق ؼايىاؾگی  ،یها و جصم١ات بىیاق ابحؿای گكوه ِىقت به
، با ک٧ٍ و یکیجکًيٝك ال جىظً  ۀوٙط هیايی ال هكظل ؼىاهك و بكاؾق بىؾه اوث-

ٌؿه  ووایلی واؾه و واؼحهکاقگیكی  ٤فاپؽحى و ٌکاق هاهی ال ٘كی٫ به ،بكؾو آجًکاق  به
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ی واالق  واؼحاق هاؾق بك اواناها ال يٝك اشحما٠ی، يٝام  ؛ٌىؾ هحمایم هی ال پىوث ؾقؼث
ؾق ایى هكظله بك يى٠ی ال  ٕهاؾقٔ بىؾه اوث- واؼحاق ؼايىاؾگی لياوبه ايحىاب  بك اوانو 

 باالجكیى وٙطوپه  اوث؛اوحىاق بىؾه  ايؿٔ هن ؼىاهك بىؾه که با یٕهمىكاي همىكیچًؿ
ٌؿه  ای واؼحهکماو و ابماقهای چىبی و بكؼی ال وبؿه و ، با اؼحكاٞ جیكجىظً ؾق هكظلۀ

 ٌىؾ-  هحمایم هیگیاهاو یا ايىاٞ  اوپىوث ؾقؼحال اشمای ؾیگك هايًؿ 
ٌىؾ:  ج٭ىین هیوٙط به وه که ایى هكظله يیم اوث بكبكْیث ؾوم، هكظله  ۀهكظل

کكؾو ظیىايات و  اهلی ،های و٩الی واؼث کىلههای اولیه ؾق  يىآوقیجكیى وٙط با  پاییى
اها وٙط هیايی با  ٌىؾ- هی هٍؽُ ٕکاٌث بكؼی گیاهاؤ ايىاٞ کٍاوقلیيؽىحیى 

ٌؿه و يیم واؼث ه١اؾو  كؾو آشك ؼٍککاقب به آبی، ِىقت بهکٍاوقلی  ،جكبیث ظیىايات
هكظله ؾق باالجكیى وٙط ال ایى  ٨٭ٗى هآکكؾو  يكمو  ٌىؾ هحمایم هی ه١ؿو آهى٤یك ال 
 -اؼحكاٞ ٌؿ ،ٌؿ که جىوٗ ظیىايات کٍیؿه هی ليی ٌؽن آهّى گاو  ؾق ایى هكظله - ٌؿٌكوٞ 

 ،ال٩بايىٌحى با ظكو٦  جمؿو اوث و ؾق آو ۀهكظل ؾاقؾ که ٬كاقوىم  ۀهكظل يهایثؾق 
ها ايصام  شًگل بكؾو بیى ال ،های ليؿگی ابؿاٞ قوي ،اٌح٥ال به کٍاوقلی ؾق وٙط وویٟ

 -یابؿ هی جمایموقی اوكیٟ ج١ؿاؾ واکًاو لهیى و جىلیؿات پیٍك٨حه و ٨ًالؾیاؾ ٌؿ و با 
باوحاو ٠اهل هىلٗ بك جاقیػ  ؿیاقجبا٘ات ؼىیٍاوي «لىییه هًكی هىقگاو» ۀؾق يٝكی

اوث و  اي هكاظل جکاهلی ۀکًًؿو شؿا شاه١ه  ۀکًًؿ ، جًٝینو ایى اقجبا٘اتاوث  بٍكی
شى  و به جع٭ی٫ و شىثٍاو ؾق ؼّىِجىاو  هیه١یًی اوث که  ۀه٫ًٙ و ليصیك جابٟ 

- کكؾجمؿو و ٨كهًگ قا ج٩ىیك پیؿایً جىاو ٜهىق و  هی کاويهمیى ال ٘كی٫  و پكؾاؼث
ویىحن  ،اولویىحن  ؛ٌىؾ ج٭ىین هیویىحن به ؾو  اقجبا٘ات ؼىیٍاويؿی ٠مىها  

 ؾومویىحن بىؾه و شاقی ؾق آویا و آ٨كی٭ا و آهكیکا  ، يٝك هىقگاو٘ب٫  کهاوث « بًؿی قؾه»
، های آهكیکای الجیى جٍکیالت ؼىیٍاويؿی ؾق هلثؼاَ  کهاوث « ویىحن جىِی٩ی»

 های واهی بىؾه اوث-  و هلث ییاقوپاـ  ا٬ىام هًؿو
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ايحىاب  ۀ٨حى ؾقشك گبؿوو ؾقيٝك   ٔ يمؾیکاو ٌؽُبًؿی يٝام قؾهٕی١ًی  ؾق يٝام اول
گكوه ؼىیٍاويؿی یک که به  ا٨كاؾی ۀاقجباٖ بك هم یيى٠گیكيؿ و  ؾق چًؿ گكوه ٬كاق هی  به او

که ال یک پؿق  و پىكاو بكاؾقايً یک ٨كؾبكاؾقاو  هرال  ؛ ٌىؾ هیهًٙب٫  هكجبٗ هىحًؿ
ؼىاهكاو او و ؾؼحكاو همچًیى  ٌىيؿ؛ ها بكاؾقاو او ؾق يٝك گك٨حه هی آو ۀهم  هىحًؿ

 ی اوثيٝاهپه ایى يٝام،  -آیًؿ ؼىاهكاو او ال یک هاؾق، همه ؼىاهكاو او به ظىاب هی
- اها ؾق يٝام جىِی٩ی، يمؾیکاو یا با ال٭اب هكوىم ؼىؾٌاو ياهیؿه ٌؿه بًؿی ٘ب٭ه

ٌىيؿ جا به  یا با واؼحاقی بیى ایى ال٭اب اولیه ؼىايؿه هی ،یا بكاؾقی١ًی پؿق یا هاؾق ، ٌىيؿ هی
هايًؿ ؾؼحك ؼىاهك ال ٘ك٦ پؿق یا پىك بكاؾق ال ؾاٌحه باٌؿ؛ ها اٌاقه  وا١٬ی آو بىؾو يمؾیک

 9-همیى جكجیب٘ك٦ پؿق یا پىك بكاؾق پؿق و به 
بكاؾق  ،ًؿ بكاؾق پؿقيمؾیکاو هايوایك ال  ؤىض بههاؾقٔ  و ؾق يٝام جىِی٩ی، والؿیى ٕپؿق

بكؼی هرال  ٠ًىاو به ؾق ظالی که ٌىيؿ؛ هحمایم هی  بمقگ، ؼىاهك هاؾق و ؼىاهك هاؾق شؿ
پؿقی و ٨كليؿی  ۀال شًب يمؾیکاو ۀؾق هماو ؾقشبًؿی  قؾهپىكاو ایى ؼىیٍاويؿاو ؾق يٝام 

یا  «بكاؾقاو» ها ال هماو گكوه لیكا آو ؛ٌىيؿ گك٨حه هیؾق يٝك هىح٭ین  ِىقت به
بىؾو،  يٝام يمؾیک بك اوانهمیى اوان ٬ىا٠ؿ الؾواز -- هىحًؿ- بك -و« ؼىاهكاو»

کكؾو لياو بیى شا  هشاببیٍحك  - ال يٝك هىقگاو، الؾواز ؾق ظ٭ی٭ثاوثبىؾه  هح٩اوت
 - هیاو هكؾاو و لياو ۀجا قابٙاوث بىؾه های اشحما٠ی  هصمى٠ه

ؾواز بیى ؼىیٍاويؿاو یا ال  کًًؿۀ ها قا ي٭ٓ الؾواز بیى ٤كیبه «هىقگاو»همچًیى 
ال يٝك  -٬بیله قو به جکاهل هىحًؿهك ؾو ؾق وٙط ال يٝك او بلکه  ؛ؾايؿ يمی 7«ايؿوگاهی»

وولؿ بؿوو هیچ بك اقجبا٘ات جکاذك و لاؾ ابحؿاهای بٍكی ؾق  هصمى٠ههىقگاو جماهی 
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ٌىؾ و يمؾیک ؾیگكی  ٌؽُهك  به هجىايىح هی هكکىیو  ه اوثاوحىاق بىؾ هعؿوؾیحی
ال يمؾیکاو  هكکؿامو به همیى جكجیب-  هاؾق با پىك ،بكاؾق با ؼىاهك ،پؿق با ؾؼحك :الؾواز کًؿ

ب١ؿ ال هؿجی وپه  ؛جىايىث الؾواز کًؿ هی جعكیمی٬ايىو بؿوو هیچ  ابحؿایی های ؾق گكوه
 ،اولیى جعكین -های هؽحل٧ يمؾیکاو ایصاؾ ٌؿ ليا بیى گكوه های جؿقیس ايىاٞ جعكین بهو 

وپه جعكین ليا  -ٕپؿق با ؾؼحك و هاؾق با پىكئ والؿیى ؾق بكابك ٨كليؿايٍاو بىؾهؽّىَ 
بكاؾقاو و با وپه جعكین الؾواز  -ایصاؾ ٌؿ ـ   که ال یک هاؾق بىؾيؿ ـ   بیى بكاؾق و ؼىاهك

ی ی١ًی پىكاو و ؾؼح چه ج١ؿاؾ ایى كاو ٠مى و ٠مه و ؾایی و ؼاله- هك ؼىاهكاو ٠ٔك
ها به  ؼايىاؾه و ايىاٞ شؿیؿی ال ال٭اب و يام هایاٞ شؿیؿی ال واؼحاق ٌؿ ايى  جكها لیاؾ جعكین

 ٌؿ- يمؾیکاؤ ا٨موؾه یا ٠ًٕاویى ؼىیٍاويؿی 
ايىاٞ واؼحاقهای ؼايىاؾگی قا به چًؿ ؾوحه  هىقگاو ، ایى جّىق بك اوان به ایى جكجیب

 :ايؿ جکاهل یا٨حه لیك ۀليصیك ها ٘ب٫ ایى واؼحاق با ایى جّىق که  ؛بًؿی کكؾ ج٭ىین
ؾوم  ۀؾق هكظل -با ؼىو هؽحلٗ که هك يىٞ اقجبا٘ی ؾق آو هصال اوثؼايىاؾه  ،اول 

هبحًی  ۀؾوپه ؼايىا -جکاهل یا٨ثالؾواز ؼىاهكاو و بكاؾقاو ال یک هاؾق  بك اوانؼايىاؾه 
یٔ ليای هؽحلٗ بیى چًؿیى ؼىاهكبك  ای ال هكؾاو که  با هصمى٠ه ٕچه ٘ىلی و چه ٠ٔك

که  ای ال لياو ای ال بكاؾقاو با هصمى٠ه ال يمؾیکاو يیىحًؿ یا ليای هؽحلٗ هصمى٠ه ٔكوقجا  
جٍکیل  الؾواز بیى ؾو ٌؽُ بك اوان- وپه ؼايىاؾه ها يیىحًؿ ال يمؾیکاو آو ٔكوقجا  

هایی با يىبث هاؾقی  ٠ٍیكه ،ها و ال ایى يىٞ ؼايىاؾه بؿوو آيکه ال یک ؼايىاؾه باًٌؿٌؿ، 
های  وپه ال ایى هصمى٠ه جکاهل یا٨حًؿ-ب١ؿ ال آو ٠ٍایك با يىبث پؿقی  -ٌکل گك٨ث

آهؿو یا اجعاؾ ٬بایل  ام گكؾهنٌٝکل گك٨ث و ب١ؿ ال آو، ي ای ٬بیلههای  يٝامکىچک، 
 - قویؿ یاهكول های هؿقو  آيصا که به ظکىهثجا پؿیؿ آهؿ 

یه   «بًؿی قؾه» که اي٭كاْ يٝام ٌىؾهیچًیى به جّىیك کٍیؿه همچًیى ؾق ایى ٨ٔك
ؾق ؾق جاقیػ جکاهل ٤كبی با جکاهل ظاکمیث ؼاَ و يٝام ؾولث  «جىِی٩ی»يٝام ي٩ٟ به 

ؾق وٙط بىیاقی هٍکالت « بًؿی قؾه»يٝام  و ایى به آو شهث بىؾه که ،بىؾهاقجباٖ 



  .................................................  19ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی

 

ؼىیٍاويؿی ٌؿو هیاو  ٬ائل يیال بكای ج٩اوت - بًابكایىکكؾه اوث هیایصاؾ بكی  اقخ
ی  ٘كی٫ والؿیى و ٨كليؿٔ٘ىلی ٕال هىح٭ین  به ایى جكجیب - پؿیؿ آهؿو ؼىیٍاويؿی ٠ٔك

های بمقگ ؼىیٍاويؿاو کاوحه  بىحگی ؾاؼلی بیى هصمى٠ه ال ي٭ً هنجکاهل يٝام، 
شم ي٭ً  هب ٬ايىو، بؽً بمقگی ال ي٭ً ؼىیٍاويؿاو ۀوویل ظکىهث بهی١ًی  ؛اوث
 گیكؾ-  ٠هؿه هی قا بك  یظمایح

ٜهىق قویؿو به  و په ال آو ،بؿوو ٘ب٭ات ۀؾق ایى ٘كض با ٜهىق شاه١ جکاهل بٍك
و  یظکىهحايباٌث و هبحًی بك اٌکال هح٩اوت ال ظکىهث يٝك  جعث ٘ب٭اجی شاه١ه با

 ۀجمؿو و ٨كهًگ ايىايی په ال ؾو ؾوق پیؿایً  ؾق يحیصه- ٌىؾ هیهحمایم  ها، ذكوت
ای و  جٍکیالت ٬بیلهجماهی ايىاٞ ال ٌؿو  ؼالیال په و  ،بكبكیثو جىظً ٘ىاليی 

به وشىؾ  ظکىهثٌؿو  پؿیؿاقو  ی٘ب٭ات اشحما٠آهؿو پؿیؿو  ،وًحی ٠ٍایكی اشحما٠ّی 
ای هايًؿ هكاظل  بلکه هكظله ؛يهایی يیىث ۀهؿ٦ و يحیص  ؼىؾ ؼىؾّی  به - ایى جمؿوآهؿ

 «اشحما٠یجکاهل »یا  «٬ايىو پیٍك٨ث»ايح٭الی گفٌحه اوث و ؾق قولی ال قولها و به ظکن 
 9-ؼىاهؿ ٌؿجبؿیل  ـ هىاوات و بكاؾقی ،اي٭الب آلاؾیی١ًی  واالجك ـو بكجك و ؤبه اي٭البی با ٌ

چیمی  ،ؾق جعلیل قوابٗ ا٬حّاؾی هاؾی ؾق جکاهلٌؿه  ج٩ىیك پًهاو هىقگاوال يٝك 
 ۀپه ولىل 7-ٌىؾ هی یؿهياه «Arts of Subsistence ب٭ا یا ليؿگیهًكهای »اوث که 

جاقیػ جکاهل جمریلگك بالؼىايی ؾ٬ی٭ی بكای های ب٭ا،  یا قاههًكها ٜهىق ایى بكای لهايی 
٬ىهی های  به ؾوقه بكای ج٭ىین جاقیػپایه و اواوی جىاو آو قا  و هیاوث ٨كهًگ و جمؿو 

 پیٍك٨ث بٍكؾق « جكیى بمقگ»با ٠ًىاو که  یؾوقايال يٝك هىقگاو  يٝك گك٨ث- ؾقيژاؾی و 
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جكی بكای ليؿگی  و ٨كاواوکه هًابٟ بیٍحك  اوث هماو ؾوقايی ج٭كیبا   ،اوث  گفاقی ٌؿه يام
 9-٨كاهن بىؾه اوث

یه يیىث و ایى شمئیات  ۀهم هبپكؾاؼحى که هؿ٦ ؾق ایًصا کلی و ال آيصا  ٘ىق به ٨ٔك
آيچه ، ٨كهًگ و جمؿو ايىايی اوثپیؿایً ج٩ىیك ؾق وكجیحكها و کلی بیاو ؼٙى٘ی  جًها

 ال: بىؾيؿ ٠باقتؼالِه  ٘ىق به وبیاو ؾاٌحین هٙالبی اوث که اهمیث ؾاقؾ 
جکاهلی که ال هكاظل هكجبٗ با پیٍك٨ث و اوث  ای جمؿو و ٨كهًگ ايىايی، يحیصه

ال  قا کًؿ و يٝام ؼايىاؾگی و اقجبا٘ات ؼىیٍاويؿی اقج٭ای الگىهای ليؿگی هاؾی گفق هی
 ـ گك٨ث هیؾقبك ًو ايىاٞ وٙىظاٌکال  ۀکه ليای هعاقم قا ؾق همـ ابحؿایی های  و١ٔیث

٨٭ٗ ليای هعاقم بیى ؼىاهكاو و بكاؾقاو بىؾه اوث ب١ؿی  وپه ؾق هكظلۀ ٌىؾ- ٌاهل هی
ليای هعاقم قا ظكام  ،شاه١هيٝام ؼىیٍاويؿی،  بك اوانی قویؿ که شای بهو١ٔیث جا ایًکه 

ظاکمیث  جؤذیك جعث ،«جىِی٩ی»ٌکل  به« بًؿی قؾه»آؼكی ال ٌکل  ظالثو ایى کًؿ  هی
 ، جکاهل یا٨ث-ظکىهثو وپه بكی  اقخهای  ؼاَ و ٌکل

یاجی  یه هايًؿ ؾیگك ٨ٔك ٌؿو  همگام با ٨كاهن  ،ؼىاهین پكؾاؼث ها که به آو و ایى ٨ٔك
ؿی و جىلىل ؾق بً بك وشىؾ ؾقشه اواوا    های قوي ليؿگی و جکاهل اهکايات و ههاقت

ؼاوحگاه  قاشٟ به وشى شىثو  ی ٨کكیؾق ایى الگى  -کًؿ جمكکم هی جکاهل ٨کك و ٨كهًگ
هاهیث هٝاهك يیم ؾقباقۀ و  ؾاقؾًٌاوایی  اهکاوو اوث جك  که ابحؿایی ؾیايحیؾقباقۀ  ؾیى،

 گیكؾ- ِىقت هیوشىیی  پكن ،قا هٍؽُ کكؾ ها جىاو آو اولیه یا ابحؿایی که هیؾیًی 
ؾو  ،کًؿ هحمایم هی ؾیىوكهًٍؤ و ؼاوحگاه  ۀ٠ِكآيچه پژوهٍگكاو قا ؾق ه١مىل  ٘ىق به

هاؾه و ٘بی١ث اوث و ٠باؾت  هحىشه: ٠باؾجی که اوثؾیًی های  پؿیؿهؾق  ؾوحه

                                                                                                                                                                 
جمایل لیاؾی بكای يىٌحى « ايگل»و « کاقل هاقکه»به ایى جكجیب بكای ها وؽث يؽىاهؿ بىؾ که ب٩همین چكا -  9

قا « جاقیػ هاؾی»یا « گكایی جاقیؽی هاؾی»کحاب ها ؾق ایى  ايؿ؛ لیكا آو ٌكض و جىٔیط بك کحاب هىقگاو ؾاٌحه
 ايؿ- کكؾه ٠ًىاو ٠لث هالظٝه هی به
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جالي بكای ؾايىحى  وپهو  و ه١ك٨ث؛ ال آو ًٌاؼث و په ؛یايهىشىؾات ٤یبی یا قوظ
 - اوثجك  يمؾیکقیٍه جك و به  ها ابحؿایی یک ال آو کؿامایًکه 

 د٤ٗ ١س٤ـ ػٙٛاٖ ثٝعج٥ؼ٣ ٚ ث٥ٕبس٢ صثبٖ،  ٠اػغٛس ١٘ظش٤
که لهايی  باوحاو ؾق هكؼؿایاو اِل بك ایى ايؿیٍه اوحىاق اوث که  ایى يٝكیه

یؿ ـ   ٘بی١یهای  پؿیؿهايؿ،  بىؾه های  بیاباو ،ؾقیاها ،ها ٨ّل ،بك٪ق٠ؿو ،هاه ،هايًؿ ؼىٌق
ي٭ُ ؾق لباو بكای  ۀواوٙ به که ب١ؿا  هىحًؿ  و چیمهای ؾیگكی ـ  ها و--- کىه ،بمقگ

وشىؾ  ٨کكیچهاقچىب ؾق ایى چًؿیى هکحب  ها ٌؽّیث ؾاؾه ٌؿه اوث- ، به آوبیايٍاو
 ه١یىهای  پؿیؿهای ال  یا هصمى٠ه ای پؿیؿه ۀها ال اوٙىق  آو ۀهمکلی  ٘ىق بهولی  ؛ؾاقؾ

 «هاکه هىلك» 9-ًؿًک ؾیى و جکاهل آو قا ج٩ىیك هیپیؿایً ؿ و ال ٘كی٫ آو، يٌى آ٤ال هی
یؿ  ۀاوٙىق »شكیاو  ۀؾوحشمو  اِل ایى  اوث- ال ؾیؿ وی «ؾیىوكهًٍؤ  ٠ًىاو بهؼىٌق

 7-یى اوٙىقه اوثهماوٙىقه، بیماقی لباو و اِل ؾیى، 
شم ه٩هىهی های يؽىحیى چیمی  ال يٝك ايىاو ٔؼؿااله ٕه٩هىم ٘ب٫ ایى يٝكیه، 

ه٩هىم ال « یک اؾقاک هىح٭ین ٌهىؾی»هكؾم   ال هماو ابحؿا   ،قو الایىيیىث- ياهحًاهی 
لیكا هكؾم شم  ؛ظىی ؼىؾ يیال يؿاقيؿ ۀ٨كاجك ال جصكبیمی چبه  ؼّىَؾاقيؿ و ؾق ایى « اله»

های  پؿیؿه يؿاقيؿ- یؾیگك ًٌاؼث و ه١ك٨ث  ،کًؿ بكایٍاو ٨كاهن هی ظىاوٍاو آيچه
                                                                                                                                                                 

 جىاو ال هاکه هىلك يام بكؾ- های ایى ٘كل ج٩کك هی ٠ًىاو باقلجكیى يمىيه به-  9
 هًابٟ:-  7

- Müller, F. M. (1892). Natural religion: The Gifford lectures delivered before the University of Glasgow 
in 1888 (Vol. 1). Longmans, Green. 
- Müller, F. M. (1891). Physical Religion: The Gifford Lectures-Delivered Before the University of 
Glasgow in 1890. Longmans, Green. 
- Müller, F. M. (1892). Anthropological religion: The Gifford Lectures delivered before the University of 
Glasgow in 1891. London: Longmans, Green and Company. 
- Müller, F. M. (2011). Theosophy Or Psychological Religion: The Gifford Lectures Delivered Before the 
University of London in 1892. Cambridge University Press. 
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یؿ و ویاقات و وحاقگاو  ،٘بی١ی ال  بىؾو ًاهیظه ياهحيیىحًؿ و  ٌؿيی لمه ، هايًؿ ؼىٌق
هعل ٬ّؿکكؾو و  ،٘بی١یهای  پؿیؿهؾق ابحؿا ایى کائًات و  -ٌىؾ اظىان هیها  آو

لیكا شم ال بىؾيؿ؛  يهایث بكای بیيماؾی هايًؿ ها  ایى ولی ؛های اولیه يبىؾ ايىاو بكؾّو  پًاه
ج١بیكی ال جىاو  يمی٘بی١ی بمقگ و جكوًاک های  پؿیؿهگك٨حى بكؼی  و ٠اقیهيماؾها ٘كی٫ 

 «بیماقی لباو» ،ولی بكؼی ال ایى ج١ابیك، ال ٘كی٫ آيچه هاکه هىلك ؛يهایث ؾاٌث بی
 -ه اوثؼىايؿه اوث ال هصال به ظ٭ی٭ث هًح٭ل ٌؿ

 :ؾهؿ هی اقائهاوث که هاکه هىلك بكای ج٩ىیك ایى ٘كض ای  هحى لیك يمىيه
٬اؾق  ًکكؾ چٍماي آوماو و ؾقیا يگاه هیهیاو و٬حی ايىاو ابحؿایی به ا٫٨ یا ؼٗ »

يهایث ٌایؿ پیً ال ه٩هىم هعؿوؾ و هحًاهی  بی ۀو ايؿیٍ ،به ؾقک چیمی هعؿوؾ يبىؾ
ٌىؾ و يهایث کىچک هن هًٙب٫ هی بك بیو١ٔیث - همیى باٌؿٌکل گك٨حه  ؾق ايىاو

ؼىاهؿ لهاو هن ؾقوث ؾقباقۀ  اوثها ؾقوث  هىا٨ثچه ؾقباقۀ هك  ،به همیى جكجیب
 «ٌىؾ- يیم هًح٭ل هیها  ٩ِات و کمیث ،ها هاهیثبه  "و١ٔیث"به ایى جكجیب ایى  بىؾ-

لباو و ال ٘كی٫ اوٙىقه ايصام  ۀوویل ٘بی١ی به کائًاّت ايح٭ال الىهیث به ایى  بًابكایى
په همه یا بیٍحك  ؛کكؾه اوث بؽٍی لباو، هماو ابماقی بىؾه که ٌؽّیث و اوثٌؿه

به ا٠مال و کاقهای  ـ   ٌىؾ هیجکیه ها به آو  قیٍههمچىو که ـ   لباو هكاِىل و هبايی 
که بكای بیاو کاقها و  اوثها کلماجی  آو ۀٌىؾ؛ ی١ًی هم ايىايی بكگٍث ؾاؾه هی

 هكؾم ال ایى لباّو  اوث-هؽّىَ ايىاو  ٌىؾ و اواوا   اظىاوات ايىاو اوح٩اؾه هی
کًؿه با ق٨حاق و ٩ِات ؼاَ ايىايی جىِی٧ کًًؿ و  ،ايؿ جا وؽى بگىیًؿ بهكه بكؾه آ

که ایى کلمات  جّىقات و ا٨کاقی و ؾق يحیصه ايح٭ال ؾهًؿقا  بی١ث و اٌیا٘ال  یه٩اهیم
٠باقت ؾیگك  به- واؼحه اوثو ليؿه  ٌىيؿه هىشىؾاجی ؾقک، اٌیاال ایى  ايؿ ؽحهايگی هیبك
ال او به  ـ لباو ۀبا واوٙـ  باٌؿاؼحّاَ ؾاٌحه ايىاو به چه ِىقت بىیاق ؼالِه: هك  به

یؿ ،وحاقگاو ،آوماو ؾیگك هىشىؾات  هًح٭ل ٌؿه اوث-قوؾها و---  ،ها کىه ،ؾقیاها ،ؼىٌق
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 ٌىؾ؛ هیشاقی هن  «ي٩ه و قوض و اٌباض»بك ٘ب٫ يٝك هاکه هىلك همیى و١ٔیث 
ج١بیكی ؾاٌحه  کًًؿ که ؾق ؾقوو ؼىؾ ظه هی ال آو چیمیؼىاوحًؿ په و٬حی هكؾم 

 ،يیا٨حًؿ و به همیى جكجیب قوض ـ   آیؿ که ال ج٩ًه هیـ  « ي٩ه» ۀج١بیكی بهحك ال کلم ،باًٌؿ
به ايؿ  بىؾه ياؾیؿيیبكای ه١ايی  ىيماؾیهصالی و ِىقت  بهکه ؾق ابحؿا  وایه و کلماجی ،ٌبط

ه١ايی ظ٭ی٭ی به ؼىؾ   اوٙىقه جؤذیك جعثو  يؿبىؾو ؼىؾ قا ال ؾوث ؾاؾ يماؾگىيهجؿقیس 
 - ًؿگك٨ح

و  9«ايؿو اليگ»و  «جیلىقاؾواقؾ »او هايًؿ ٠ّك  هنهاکه هىلك و ؾیگك پژوهٍگكاو 
شم ال هیچ ج٩ىیك ؾیگكی بىؾ که ال ایى ٬كاق  ٌاو همهيٝك   ،و ؾیگكاو 7«ؾوٌامپائىل »

هاکه هىلك  -وپه جکاهل آو ؾق بٍك، وشىؾ يؿاقؾآهؿيً و پؿیؿ٘كی٫ پژوهً لباو و 
وپه و هىٔى٠ی، لباو شؿلی  کًؿ: لباّو  هكاظل جکاهل لباو قا به وه هكظله ج٭ىین هی

لباو  با ٜهىق و جٍکیل ٬ىا٠ؿ ابحؿایی يؽىث ۀهكظل ای- اوٙىقه.  لباو اظىاوی ۀهكظل
 یلباي هكبكای ا٨کاق ٔكوقی  ۀکًًؿج١بیك  ای اوث که کلمات هكظلهو ایى  ٌىؾ هحمایم هی

واهی و آقیایی ال بكؼی های  لباوؾوم  ۀاها ؾق هكظل -ٌؿه اوثؤٟ ؾق آو  ،٠النایى ؾق 
 ۀ- وپه هكظلٌؿيهایی ٬ىا٠ؿ لباو، هٍؽُ و ًٌاؼحه  ۀهصمى٠ها هحمایم و  ؾیگك لباو

يؽىحیى ؾق ایى هكظله،  -که ؾق آو، اشمای ؾیى و اظىاوات ٌکل گك٨ث قویؿال قاه وىم 
ٌکل  آوقؾ که به هرال هیقا بیماقی قوی پىوث  ،بكای ایى هكظله یو - ها پؿیؿ آهؿ اوٙىقه

  - ؾٌى هیقوی پىوث والن يمایاو  هایی جاول

                                                                                                                                                                 
ًٌان اوکاجلًؿی و ٠ٕى  ، يىیىًؿه و ٌا٠ك و هًح٭ؿ اؾبی و ايىاوAndrew Lang ٔ9133, 9197اليگ ٕايؿقو -  9

کاؾهی پاؾٌاهی ٠لىم ؾق وىئؿ بىؾ که جؤلی٩اجی ؾاقؾ و ج١ؿاؾ بىیاقی ال آو گیكی ؾیى و اوٙىقه  ها به ٌکل آ
 پكؾالؾ- هی

 ی پاقیه و هحؽُّ ؾق جمؿو یىياو-ها اوحاؾ ؾايٍگاه ،Decharme Paul ٔ9191,9119پائىل ؾوٌام ٕ-  7
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 اكُ د٤ٗ  ػٙٛاٖ ث٥٘ٝبوبٖ تىبُٔ اختٕبػ٣ ٚ ثضسٌذاؿت ٔذَ 
 یبمقگ ۀليؿ هىشىؾٌبیه  ،شاه١ه٘ب٫ ؾیؿگاه ؼىؾ ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ  9يٝكیهایى ٘ك٨ؿاقاو 

٬ىايیى جکاهل و ايحؽاب ٘بی١ی ؾقوث هرل ؛ قايؿ اوث که ٬ىايیى جکاهلی بك آو ظکن هی
 جاقیّػ ٌىؾ که  بًابكایى چًیى به جّىیك کٍیؿه هی- قايؿ بك هىشىؾات ليؿه ظکن هیکه 

که با واؾگی و  ابحؿایی ۀؿ و ال هكظلکً پیكوی هییکىاو ال الگىیی  گیهم ،شىاهٟ
 -قوؾ هیجٕاؾها پیً و  هاجمایم ،پیچیؿگی ،جكکیب وىی به ٌىؾ بىؾو هحمایم هی شًه هن

هرال ؾق ٘كض  ٠ًىاو به؛ ٌؿه اوثه١كو٦  «ؾاقویًیىن اشحما٠ی» يام به هيٝكیایى 
اٌکال ظیات  ۀهىشىؾات ليؿه و هم ۀهم ؾق ؼّىَ ٨كشامی که هماو ج٩ىیك ، اوپًىك

ظکن بك آو  ٠اهی که ٬ىايیى هکايیک ۀه١اؾل٘ب٫ یکىاو  ای اشحما٠ی ال ٘كی٫ ٬ا٠ؿه
هىحًؿ و ٬ايىو ٠ام  «هاؾه»همچىو ا٨كاؾ بًابكایى ؾق ایى ؾیؿگاه،  7-بك٬كاق اوث ،کًؿ هی

بىؾو و الؾیاؾ  شًه هنيابىؾو به  شًه اشحما٠ی، هماو ٬ايىو ايح٭ال ال هن٨كشام بكای 
هن گاهی وشىؾ  آوبا ایى ٨ْك که اهکاو ایصاؾ ٠که  ؛اوث «کل»اشما ؾق ؾقوو یک 

هكاظلی با ه١یى و  یوىیو ومثکه جکاهل شىاهٟ به  ی١ًی اوپًىك ا٠ح٭اؾ ؾاٌث ؛ؾاقؾ
اوپًىك - ظاالتبكؼی ؾق  كؾگَ  پهؾاٌحى وشىؾاهکاو با  ؛قوؾ هیپیً هٍؽُ  کاهال  
یه ٘ب٫  يؽىحیى ٠باقت ؾیگك وكآ٤ال  بهؾیى یا پیؿایً و ؤ ٍوكهًجا جالي کكؾ ایى ٨ٔك

و  9قوظايی ج٩ىیك هىائلليؿگی یا هكگ و  هىائلا٠ح٭اؾات ؾیًی قا ال ٘كی٫ جبلىق جؿقیصی 
 ا٠ح٭اؾات، ٘ب٫ يٝك ٨كیمق  -کًؿٔمیمه  «٨كیمق»و  «قىجیل» «٠ام به کل»آو قا به ا٠ح٭اؾ 

با ؾ و ٌى عك ٌكوٞ هیولی ال ّو  ؛ؿکً گفق هییابؿ و همه ال هكاظلی  جکاهل هیکلی  ٘ىق به
 ق و ٨كیمق ؼىاهؿ آهؿ- ىجیل ۀيٝكیؾق باب ؿ- وؽى قو به ٠لن هیؾیى،  ۀ٠بىق ال هكظل

                                                                                                                                                                 
 يام بكؾ-« هكبكت اوپًىك»جىاو ال  جكیًٍاو هی ٠ًىاو ه١كو٦ به-  9
 .Spencer, H. (1896). The principles of biology (Vol. 1). D. Appleton and Companyهًبٟ:-  7
 .Spencer, H. (1882). Principles of sociology (Vol. 2). D. Appleton and Companyهًبٟ:-  9
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 غ ٚ سٚح ٘فْ ٠پ٥ذا٤ؾ ا٤ذ
او ال  ۀو هٍاهؿات قولايگك٨حه بىؾ ؾقبك اولیه قا که ايىاو  ؾق اٌیاییياهكئی و هكئی  ۀشًب

یؿ و وحاقگاو و ٨ّل بكگٍث و ق٨ث بكای  اي همكاه ياجىايی به ،هىائلها و ؾیگك  ؼىٌق
ؾق وشىؾ ها  هاهیثؾوگايگی گك٨حى  هىائل، هًصك به ٨ْكقویؿو به ج٩ىیك ٘بی١ی ایى 

و١ٔیث و٬حی  - ظالؾو ٘بی١ث هؽحل٧ ؾاقيؿ ،اٌیا ٌؿ و ایى يٝك قا هٙكض کكؾ که اٌیا
جىاو گ٩ث  هیؾو ٘بی١ث ؾاٌحه باٌؿ یا جىايؿ  هیايىاو هن  اوث،چًیى  ایىاٌیا 

اجی هاؾی بكای ایى ٬ٕیه وشىؾ جؤییؿؼّىَ و٬حی  گیكؾ؛ به هی بكاو قا هن ؾق  ،«ؾوگايگی»
ؾق ٌىؾ و ِىقجی هن ؾاقؾ که  ای ؾاقؾ که ٜاهك و هؽ٩ی هی ايىاو وایه ،آقیؾاٌحه باٌؿ- 

 ـ ال يٝك اوپًىكـ  بكای ایى ا٠ح٭اؾ جؤییؿجصكبه و  جكیى بمقگ -ٌىؾهؽ٩ی هیٜاهك و  «آب»
 ،ؾیؿه یا هیؾق قإٌب کكؾه کىی که  هیجّىق  اولیه ايىاّو  ؛ ایًکهیاهاوثها و قإ ؼىاب
ال وی  ای ؾق وایهِىقت یک وا١٬یث ٘بی١ی  بهکه ؾق قول قوٌى کىی اوث هماو ؾ٬ی٭ا  

بكای وی  یؾیگك هكجبٗ های  په ال آو، جصكبهو  ٌىؾ هیآٌکاق  ،جىاو ؾق قول ؾیؿ هیکه 
ا٤ما و ؾوباقه  ،هىٌی بی یؿو،هايًؿ ؼىاب ،ؾاؾو هى٬ث اظىان ؾوثبا ال  هرال   ؛آیؿ پیً هی

 - -و-- ٌؿو هىٌیاق
ٌکلی ال ایى ا٠ح٭اؾ قا ایصاؾ کكؾ که هكگ چیمی شم اولیه ها ؾق ايىاو  جصكبهيىٞ ایى 

٘ىق او قا به ایى ا٠ح٭اؾ   و همیىِىقت هىحمك يیىث  ؾاؾو اظىاوات به ؾوثاٌکال ال 
هاي١ی يؿیؿ جا ایى  اولیهايىاو  -اوث «هي٩ٓ »ؾوگايه ؾاقؾ و ِاظب  یهای قوايؿ که ویژگی

 بگیكؾ- ات و ظحی اٌیای هاؾی قا هن ؾقبك ظیىاي ،کیهاو ،ؾوگايههىشىؾیث 

پ٥ـ٥ٙ٥بٖ ٤ب ثضسٌذاؿت تلٛس خذا اص اػتمبد ثٝ اسٚاح ٚ پ٥ذا٤ؾ 

 اكُ د٤ٗ ػٙٛاٖ ثٝاخذاد، 
 ؛ه اوثچیم ؾاقای ي٩ٓ  همهکه ا٠ح٭اؾ پیؿا کكؾ  ـ ایى ٘كض بك اوان ابحؿایی ـ ايىاّو 

که  ىیي٩ٓ په  -ٕاٌباض یا اقواض هكؾگاؤ اقجباٖ ؾاقؾ بیٍحك با اقواض ،ؾیىپیؿایً ولی 
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ظحی په  ،گك٨حه ٌؿیا وشىؾ ؾوم با ٘بی١ث هح٩اوت ال بؿو ٨كْ و هاللم همكاه  ٠ًىاو به
ؾق يمؾیک به ها با ؾیؿو هكؾگاو  هرال  چیمی اوث که  ایىٌىؾ و  آٌکاق هی قإیاال هكگ ؾق 

اوحمكاق  یقوٌ بهایى ي٩ه وشىؾ ی١ًی  ؛ٌىؾ لهاو يمؾیک به و٨ات جل٭یى هیقإیا ؾق 
جّىق ال ایى ج١بیك، وشىؾ يؽىحیى و  ؛ه اوثظحی په ال آيکه ال بؿو شؿا ٌؿ ،یابؿ هی

 که چگىيه اقواّض وؽث يؽىاهؿ بىؾ  ایى هىئله ب١ؿ ال آو، ج٩ىیك- اوثاقواض و اٌباض 
ًان،  ج٭ؿیه و بمقگؿاٌث و په ال آو ؼّىِیث پیٍیًیاو و اقواض اٌؽاَ وٌك

ؼؿایاو ٌکل گك٨ث- اها ٤فا یا يؽىحیى  به ایى جكجیب ؛ًؿًک بىؾو پیؿا هی«اله»ؼاِیث 
٬كبايی شهث  به ٌىؾ گفاٌحه هی یا٨حهٔ ٕی١ًی پؿقاو و٨ات ها آو هایبك وك ٬بك يىٌیؿيی که 

ایث و بؽًٍ ؼؿایاو ٌؿو به آو و يمؾیک  ی١ًی اِل ؾیّى  ؛به ؾوث بیایؿ هاوث جا ٔق
 9-اوثبىؾه و هكؾگاو ؾقگفٌحه  بكؾو به اشؿاؾ و بمقگاّو  پًاهو آوقؾو قو ابحؿایی، 

 7«ت٥ّٛسادٚاسد » «ٚ ٔشياٍ٘بس٢ خبٕ٘ٙذ»ٔذَ 

ای  اهمیث ویژه آوپیؿایً ؼّىَ ؾیى و  ًٌاوی اشحما٠ی و به اؾواقؾ جیلىق به ايىاو
ق کكؾيؿ جمؿو، ه٩هىهی شهايی و که جّى پژوهٍگكاو ؾق ٤كب بىؾيؽىحیى ال  وی ؾاؾ- هی

شىاهٟ ؾق وه  جکاهّل ٨ْك کكؾ  های پیٍك٨حه و ٤كبی اوث- جیلىق ٨٭ٗ هًعّك به هلث يه
ج١ؿؾ  ۀهكظل ؛[ٕاظىاویٔ ليؿگی هكگ و] ايگاقیشايمًؿ ۀٌىؾ: هكظل هكظله ايصام هی

٘ىق که ؾق کحاب  هماوـ  ايگاقیشايمًؿ ۀجىظیؿ- هكظل ۀپكوحی و وپه هكظل ؼؿایاو و بث
 به وشىؾ قوض یا ي٩ه ؾق هكؾاٌحى ا٠ح٭اؾ ـ کًؿ بیاو هی 9ٔهای ابحؿایی جمؿوٕؼىؾ 

                                                                                                                                                                 
 Spencer, H. (1882). Principles of sociology (Vol. 2). D. Appleton and Companyهًبٟ: -  9
های بىیاقی ؾاقؾ و جیلىق هئوه آو به ٌماق  جك بیاو ٌؿ ٌباهث ای که پیً ٘ىق کلی ایى يٝكیه به يٝكیه به-  7

ًٌاؼث اوث که ؾق ه٭ؿهۀ ایى ٨ّل به قویکكؾ يٝكی قوؾ- هعكک جکاهل ؾق ٘كض جیلىق، جکاهل هىٌمًؿی و  هی
 آو اٌاقه ٌؿ-

 هًبٟ:-  9



  ................................................  919ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی

 

 ـ شماؾاتو هىشىؾات ليؿه ا٠ن ال ـ  هىشىؾات ۀهم ؾاقؾ-ٜاهك هاؾی اوث که هىشىؾی 
ایى اقواض با ٘بی١ث اشىام  و ٘بی١ّث  گیكؾ ها شای هی که ؾق بؿو آو ؾاقای قوظی هىحًؿ

قوض،  هرال   ؛ها شؿا ٌىؾ هى٬ث یا ؾائمی ال بؿو ِىقت بهجىايؿ  هی - ایى قوضهح٩اوت اوث
 ِىقت بههكگ په ال  لیو  ؛هى٬ث ِىقت بهاها  ،جىايؿ ال ايىاو شؿا ٌىؾ ٘ی ؼىاب هی

ؾق  ،آوپیؿایً ا٠ح٭اؾ ؾاٌث که اِل ؾیى و  ٌىؾ- اؾواقؾ جیلىق می شؿا هیئؾا
يٝك ٘ب٫  ـ   و اها اِل ایى ا٠ح٭اؾاوث های ابحؿایی  به وشىؾ اقواض ؾق ايىاوؾاٌحى ا٠ح٭اؾ

ایى ٘ك٨ؿاقاو گكؾؾ-  ؼىاب و بیماقی و هكگ بالهیؾقباقۀ  به جصكبیات ايىاو ابحؿایی ـ   او
وپه و آ٤ال ٌؿ  ٌکل ٠باؾت یا ج٭ؿیه هىشىؾات قوظايی بها٠ح٭اؾ ؾاقيؿ که ؾیى ج٩کك، 

 - ٌؿٌاؼه  ؾیگك، ٌاؼههای  ٌکلبه 
ال و په با ٬ؿاوث همكاه ٌؿ؟ ایؿه قوض قویؿ؟ و چگىيه ایى  ۀایؿولی چگىيه ايىاو به 

 ؟ هًصك ٌؿآو، چگىيه ج٭ؿیه اقواض به ج٭ؿیه اٌیای هاؾی 

 ٔذَ خبٕ٘ٙذاٍ٘بس٢دس  «سٚح» ٠ا٤ذپ٥ذا٤ؾ 
ايىاو  -گیكؾ قوض ٬كاق هی ۀوقای ایؿیاها چیمی اوث که ؾق ایى يٝكیه قإ بك اوان

ل ٌىؾ و جّىیكهایی که ؾق ؼىاب ئ٬ابیى بیؿاقی و ؼىاب ج٩اوت جىايىث  يمیابحؿایی 
اگك  هرال  ؾیؿ، اقلي ؾاٌث؛  جّىیكهای ؾیگكی که ؾق بیؿاقی هی ۀايؿال هماو ؾیؿ به  هی

به ؾیؿاق او  کكؾ وا١٬ا   قوؾ ا٠ح٭اؾ پیؿا هیؾیؿ بكای ؾیؿاق یکی ال ؾووحايً هییا هیؾق قإ
شا يٍؿه  هشاببىحكي بؿو او ال ؾق آو هًگام که  ؾايىث هیؾق ٠یى ظال ولی  ق٨حه اوث؛

: اوثؾو وشىؾ هىشىؾ جٍکیل ٌؿه یا هكکب ال ؾو جّىق کًؿ ال  ؿٌ یاوث و ایى وبب ه
 ۀليؿهىشىؾ یا وشىؾ  ؾق ظالی که ؛اوث هايؿهبا٬ی ؼىاب بىحك اول، ؾق  ۀليؿوشىؾ یا هىشىؾ 

که ٌبیه  ظاالت ؾیگكی قا چه بىاو گكؾؾ  بالهیو قوؾ  هیؾوم هماو بىؾ که ؾق ؼىاب 
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 گىيه ایىکكؾه- په ايىاو ابحؿایی  هیبه آو أا٨ه  ـ ---و ا٤ما ،هىٌی هايًؿ بیـ ؼىاب اوث 
اوث: بؿو او و هىشىؾی که ٌبیه و  جٍکیل ٌؿهکكؾ که ال ؾو هىشىؾ هح٩اوت  جّىق هی

 لهاو هؿتجىايؿ ؾق  وك٠ث و لٙا٨ث ظكکث کًؿ و هی باو  واؾگی بهجىايؿ  همكاه اووث و هی
ؾوباقه  واؾگی بهجىايؿ ال بؿو ؼاقز ٌىؾ و  و يیم هیقا ٘ی کًؿ  یهای لیاؾ هىا٨ث یکىجاه

ایى جّىق اوث-  9«اذیكی» یهىشىؾوشىؾ، ایى باٌؿ  یؾقوح ی١ًی اگك ج١بیك ؛ٌىؾواقؾ آو 
به ایى اقواض  ۀپیؿایً ايؿیٍه و ایؿ ،ایى ؾیؿگاه بك اوانو به ایى جكجیب  بىؾهال قوض اولیه 

 بىؾه اوث-ِىقت 

 ،سٚح ،ا٘ؼبٖ اثتذا٣٤خبٕ٘ٙذاٍ٘بس٢ اص ٘ظش  ١دس ٘ظش٤چٍٛ٘ٝ 

 سا ثٝ دػت آٚسد؟ ؾلذاػت
که ؾق  همكاهیهماو هىشىؾ قوض یا  ۀایؿآوقؾو  ؾوث اها بكای ظل ه١ٕل چگىيگی به

یا به هى١ٔی بكای بمقگؿاٌث و ایًکه چگىيه  آوقؾ ٬ؿاوث قا به ؾوث هیؼّىِیث یا قإ
- ایى يه٩حه اوث «هكگ»ؾق  هىئلهجیلىق ه١ح٭ؿ اوث کلیؿ ظل ایى  ،ٌؿبؿیل ج٠باؾت 

آلاؾ و ، اقواض، ؼىابؾق ایى يىٞ و  ؛میئؾا یٌبیه ؼىاب اوث ولی ؼىاب ـ ی١ًی هكگـ ظالث 
ها واکى  ؾق بؿو ـ بىؾو وشىؾ ؾاقؾ هرل و١ٔیحی که ؾق ليؿه شای آيکه ـ به ؛قها هىحًؿ

هماو يیالهای ايىاو  - ایى هىشىؾات یا کائًات چىو اقواض اٌؽاَ ه١یًی هىحًؿباًٌؿ
وىی بكؼی چیمها هحمایل و ال بكؼی  ايىاو بهؾقوث هرل قا ؾاقيؿ و او اظىاوات هماو و 

- همچًیى هىحًؿ «وقٌك »یا  «يیکىکاق»ایى ؾیؿگاه، ایى اقواض  بك اوان -ايؿ چیمها گكیماو
ّٞ وشىؾّی ؼىؾ ؿو ليؿگاو ؾیگك ٌىيؿ و جىايًؿ واقؾ ب هی ،هىحًؿ «لٙی٧» ،ال آيصا که ؾق يى

ها قا بیالاقيؿ- ايىاو ابحؿایی ال ه٩هىم اقواض بكای ج٩ىیك  ها يیکی کًًؿ یا آو به آو ؾق يحیصه
شىمايی  ۀشًبکكؾ؛ چه ؾاقای  اوح٩اؾه هیٌؿ  قو هییاقوها  وآبا که  یهای هپؿیؿبىیاقی ال 

                                                                                                                                                                 
های آو ِىقت  گفقؾ و اهحؿاؾ ِىت و گكها به وویلۀ هىز اشىام و هىاؾ هیای اوث بؿوو ولو که ال جمام  هاؾه-  9

 گیكؾ- ایى کلمه یىيايی اوث- ٕهحكشنٔ هی
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و قوايی های  ها و بیماقی ویكون ،ها ي٭ً هیکكوب]اقواض[  هرال   ؛یايي٩ىو چه  باًٌؿ بىؾه
 -گك٨حًؿ ٠هؿه هی بكهٍابه قا  ظاالت

ایى  ليؿايّی ، به ایى جكجیب، ایى ا٠ح٭اؾات ٌکل گك٨ث و جکاهل یا٨ث و ايىاو ابحؿایی
ایث به همیى ؾلیل جالي کكؾ جا و  ٞ کكؾه بىؾاکه ؼىؾي آو قا اؼحك ٌؿ  ٠الن ؼیالی ٔق

قا  اوجىايىحًؿ به او یا ؾیگكاو کمک کًًؿ یا او و ؾیگك  که هی ایى هىشىؾات جىايمًؿی قا
، به کكؾ هیقو  آو هىشىؾاتبه  ،لاقیو  گكیهو ؼىايؿو آوقؾ- په با يمال به ؾوث  بیالاقيؿ

اقواض شایگاه ؼؿاگىيه پیؿا ایى به ایى جكجیب - کكؾ کً هیپی٬ٍكبايی بكایٍاو و  ها جىشه و آ
يؽىحیى کٍؿ که  چًیى به جّىیك هی جیلىق٠الوه  به -ٌؿها  هحىشه آوو ٠باؾت کكؾيؿ 

کكؾو و  شًاله و ؾ٨ى جٍییٟجٍكی٩ات هفهبی هكبىٖ به  ،های هفهبی ؾق ايىاو ابحؿایی آییى
ج٩ىیك  اوث و ج٭كیبا   ا٠ح٭اؾ جیلىق ۀابحؿایی بىؾه اوث- ایى ؼالِ ِىقت به یهای گاه٬كباي

 9-شايمًؿايگاقیج٩کك و به اه١ح٭ؿ ۀهمال يٝك  پفیك٨حًی

 دس عج٥ؼت «اؿ٥ب»ثٝ تمذ٤غ « اسٚاح»تمذ٤غ ؿذٖ  ٔٙتمُتفؼ٥ش 
 یؼىؾ هايًؿ کىؾک اتکًًؿ ايىاو ابحؿایی ؾق ج٩کك  جّىق هی ٘ك٨ؿاقاو شايمًؿايگاقی

 هکكؾ ٨کك هیو ٬ائل ٌىؾ ج٩اوجی  شماؾات و هىشىؾات ليؿهجىايىحه هیاو  يمیاو  -اوثبىؾه 
ی١ًی ؛ که او ؾاقؾ هىحًؿ و هماو چیمهایی قا ؾاقيؿ يؼىؾمايًؿ هاٌیا ؾق ٘بی١ث جماهی 

ايىاو ابحؿایی په  -اوث--- ها و بیماقی ،جمایالت ،قوض و ي٩هؾاقای چیم ؾق ٘بی١ث،  همه
به هماو ـ  ٘بی١ی و اٌیاهای  پؿیؿهال ه٩هىم قوض یا اقواض  ،٘بی١ثهای  پؿیؿهبكای ج٩ىیك 

و بكای آيکه به کكؾ  اوح٩اؾه هی ـ بكؾ به کاق هیاقواض بٍكی جك ؾق قابٙه با  پیًکه قوٌی 
ایث آو او  اقتو ال ٌك  ٌىؾهًؿ  بهكهٌاو  ال یاقی ،ها بكوؿ ٔق ؾق اهاو بمايؿ، ايىاٞ و آلاٌق

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9
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ها قا  کكؾ و آو هی ٍاوقا ج٭ؿیم ها ايىاٞ ٬كبايی آوقؾ، شا هی بهها  وآيمالها و ؾ٠اها قا بكای 
و  يؿج٭ؿیه ٌؿٌؿيؿ، ٠باؾت يیم ه٭ّىّؾ اٌیای ٘بی١ی  ٌمكؾ- به ایى جكجیب ه٭ؿن هی

٠الن اقواض که ايىاو هماو ی١ًی ًؿ؛ به هىشىؾات آو ٠الن ؼیالی پیىوحـ  جیلىق ۀ٘ب٫ يٝكیـ 
ؾ به ب٭ای اقواض په ال ا٠ح٭ا بك اوان- به ایى جكجیب و ه بىؾابحؿایی ؼىؾي آو قا واؼح

همچًیى ا٠ح٭اؾ به اهکاو  ؛بمقگؿاٌث پیٍیًیاو پؿیؿ آهؿٌمكؾو و  هكگ، ه٭ؿن
بىحگی اقواض  و ا٠ح٭اؾ به هن Transmigrationٕٔ ؾیگكبه هىشىؾات ٌؿو اقواض  هًح٭ل
ؾيبال آو، اوح٩اؾه یا  بهؾق ٘بی١ث ایصاؾ ٌؿ-  گیاهاو و ؾیگك هىشىؾات ،ظیىايات با ايىاو

گیكؾ یا شای هی ها اقواض ؾق آوآو  که ا٠ح٭اؾ ؾاٌحًؿـ  اٌیای هاؾیٌمكؾو بكؼی  ه٭ؿن
و پؿیؿ آهؿ  ـ پكوحیٔ ٕی١ًی بثگك آو اقواض یا يماؾی بكایٍاو هىحًؿ جمریلها  ایى کن ؾوث

 -ٌکل گك٨ث Polytheismٕٔ پكوحی ابحؿایی و ا٠ح٭اؾ به ج١ؿؾ ؼؿایاو به ایى جكجیب، بث
ال جىايؿ  هی ی بمقگیا ا٠ح٭اؾ به یگايگی ؼؿا یؾیى جىظیؿ ،  ٘ب٫ يٝك جیلىقاها 

بك  9ٕپايحئىؤ ؼؿایاو بكای ه١بؿی واؼث ؾاؾو به یکی ال ؼؿایاو یا  اولىیثپكوحی یا با  بث
اه یا هلکه ي٭ً پاؾٌ ؛ شایی کههكهی ؾق شىاهٟ بٍكی وكچٍمه گك٨حه باٌؿالگىی  اوان

جعث  ،که هىحیایً کكؾوا جّىق یگك٨حى ؾقيٝك ال ٘كی٫ گكؾؾ یا  هیؼؿایاو بالبه یکی ال 
 7-ؼؿایی اوث که بیٍحكیى گىحكي قا ؾاقؾ ۀویٙك 

                                                                                                                                                                 
گىوث که ؾق ٬كو ؾوم هیالؾی هكهث ٌؿ و هًىل هىشىؾ Pantheonه١بؿ پايحئىو ٕ-  9 ٔ: ال ه١ابؿ هٍهىق ٠ّك آ

ایى  .های ؾيیای ه١ماقی اوث جكیى گًبؿهای شهاو شمو ٌگ٩حی ٠ًىاو یکی ال بمقگ اوث-ه١بؿ پايحئىو قم به
 پؿیا ٨اقویٔ ٕهحكشن؛ هًبٟ: ویکی .هیالؾی واؼحه ٌؿ 311ه١بؿ ؾق ظؿوؾ 

 هًبٟ:-  7
Tylor, E. B. (1871). Primitive Culture: Researches Into the Development of Mythology, Philosophy, 
Religion, Art, and Custom (Vol. 2). Murray. 
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اكُ ٚ خبػتٍبٜ د٤ٗ  ػٙٛاٖ ثٝػحش اص  تىب٣ّٔخبٕ٘ٙذاٍ٘بس٢ِ  ١٘ظش٤

 ٤ٌٛ9ذ ػخٗ ٣ٔ

یه یه يیم ایى ٨ٔك ولی ال وعك و اوٙىقه وكچٍمه  ،شايمًؿايگاقايهاوث  ای ٨ٔك
 ال يٝكـ وعك و واظك  ، هرال ٠ًىاو به لیكا ؛اوثؾاقی  ؾیى٬بل ال  ای هكظله - وعكگیكؾ هی

و  ايؿ ؾاٌحه ٔؼىؾ ۀیا شاه١ؼىؾ ٕگكوه ؾق ٘بی١ث و اٌیا قا به ي٩ٟ اذكگفاقی  ۀوٜی٩ ـ ٨كیمق
بكای ؾ٨ٟ  ، شاه١هؾق ٬الب یا اي٩كاؾی  ِىقت به، ؼىؾ هفهبّی جٍكی٩ات  ۀواوٙ به هكؾم 

 ،ها ال بیماقییا٨حى ٩ٌا ،به ؾٌمًاوقوايؿو  آویبپیكولی ؾق يبكؾها یا  ،ؼٙكها
وعك و شاؾو به ایى  ---ایصاؾ وكوبمی و ،ها ؾاؾو باؾها و آب ظكکث ،٨كوحاؾو باقاو٨كو

 يؿ-ؾبك  پًاه هی
حؿایی بكای ٨هن ٘بی١ث و اب ۀوویل ال يٝك ٨كیمقـ  هرال ٠ًىاو بهـ وعك  ،به ایى جكجیب

قا بالی  «٠لن»ي٭ً لهیًه ؾق ایى  ایى ی١ًی وعكو  7هایً بىؾه پؿیؿهآو و ٬ٕاوت ؾقباقۀ 
بك کكؾ  جالي هیلیكا ايىاو ابحؿایی  ؛ه اوثجکاهل يیا٨حه بىؾ که ؾق آو لهاوکكؾه  هی

او قا  ،ؾق آو لهاوا٘ال٠اجً ولی  ؛کًؿج١اهل با هعیٗ ا٘كا٦ ؼىؾ  «ه٫ًٙ» اوان
یه٘ب٫ ـ  وعك بًابكایى کكؾ-  ؾقک ٬ىايیى ٘بی١ث يمی ۀٌایىح ای ال  هصمى٠ه ـ   ایى ٨ٔك

یات  که گك٨ث  ٨كْ هی ٬ىايیًی ٠ًىاو بهؼیال ؼىؾي قا به  ها بىؾ که واظك آو٨ٔك
 ها آو بك اوانو بكای ٬ٕاوت  آوقؾ هیظكکث به ظحی ليؿگاو قا و اٌیا  ،٘بی١یهای  پؿیؿه

که بكای قویؿو به  کكؾهفهبی قا ابؿاٞ هیجٍكی٩اجی ، جمكیًات و ها با آوگفاقی جؤذیك و 
 -پًؿاٌث هیواشب  ،يحیصه

                                                                                                                                                                 
و ایى شكیاو ال پیكواو بىیاقی ٌؿه  هعىىب هیپكؾال ایى ٨كٔیه ؾق آو ؾوقاو  باقلجكیى يٝكیه« ٨كیمقشیمم »-  9

 بؽًٍؿ- يهًؿ و جکاهل هی ای ال هع٭٭او هىحًؿ که چًیى ا٠ح٭اؾی قا بًا هی و همچًاو ٠ؿه هبكؼىقؾاق بىؾ
 هًبٟ:-  7

Frazer J. G. (1990). The golden bough. In the golden bough (pp. 701-711). Palgrave Macmillan UK. 
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ا٨کاق ؾق ٌؿو  کًؿ که ال جؿا٠ی هیجکیه که وعك بك ٬ىايیًی ه١ح٭ؿ بىؾ  شیمم ٨كیمق
وعك ج٭لیؿ و » يام بهها يى٠ی ال وعك  ،هرال ٠ًىاو به ؛گیكؾ هیوكچٍمه  ا٨كاؾ ابحؿایی

ؾق یکؿیگك با  بك ایى ٬ايىو اوحىاق اوث که ؾو چیم هحٍابه،و ؾاقین  «والی همىاو
ث ال آو ؾقوث کًی ایى جّىیك ظکای یچیم ؾیگك ال ٌؽُ یا هك جمرالی : و٬حی ايؿ اقجباٖ

به کىی بكوايی، کا٨ی اوث آویبی  هرال  يحیصه اگك بؽىاهی  ٌؽُ یا آو چیم ؾاقؾ و ؾق
وا١٬ی جبؿیل ؼىاهؿ آویب به  والی ٌؿه اوثًؿهماي آویبی کهقا بیالاقی و آو جمرال آو 

 -ؾاق گف هی جؤذیكهن آو جمرال ٌؿ که بك اِل 
بىحگی با اجّال اوث: و٬حی ؾق لهايی اجّال یا جماوی بیى ؾو  ٬ايىو ؾوم، ٬ايىو هن 
ؾق یکی به  جؤذیكای که  گىيه به ؛ؼىاهًؿ بىؾهن ؾق اقجباٖ  باها  آو باٌؿوشىؾ ؾاٌحه چیم 

 هرال  ها و چیمهای ؼاِی قا  لبان ،واظكاوبه همیى ؾلیل  -ٌىؾ ؾوهی هن هًح٭ل هی
به کاق بگفاقيؿ ی جؤذیك بك او یا  ؼىاهًؿ آلاقي ؾهًؿ که هی قوايؿو به کىی آویببكای 

٘بی١ی یا  ىؾيؿ هىشىؾاجی ٨ى٪١ح٭ؿ بهای ابحؿایی ه ايىاو ،٨كیمق يٝكبكيؿ- ٘ب٫  هی
 هایی جمكیًات و ٬كبايی ،هفهبیآو جٍكی٩ات جىايًؿ ال ٘كی٫  ؾاقيؿ که هی ال١اؾه وشىؾ ؼاق٪

ایى يؽىحیى به  ات- ا٠ح٭اؾواليؿهایٍاو قا بكآوقؾه  ؼىاوحه ،ٌؿ هیها پیٍکً  به آوکه 
بلکه آو  ؛باالجك ال ايىاو هىحًؿـ  هكجبه و ه٭امال يٝك ـ  يبىؾ که آو هىشىؾاتِىقت 

ها قا  جىايىث آو هیايىاو لیكا  ؛ؾايىحًؿ هیايىاو جك ال  هىشىؾات قا هىاوی یا ظحی پاییى
 ؼىؾ جىؽیك کًؿ-هًا٨ٟ ها قا بكای  به ٨كوجًی واؾاقؾ یا آو ؼىؾ ۀبكابك اقاؾ ؾق

 ؾلؽىاهقوايؿ که وعك به يحایس  يحیصه ٕهكؾم باهىئ قا به ایى  گفق لهاو، هكؾماها 
ها ٨ائ٫  بك آوظکن کًًؿ یا  ال١اؾه ؼاق٪جىايًؿ بك آو هىشىؾات  ها يمی آوایًکه قوايؿ و  يمی
 ،ظاِل يٍؿهىشىؾات ايگاٌحى ایى ؼؿابًابكایى  يیىحًؿ- بكابك هنها  بلکه ظحی با آو ؛آیًؿ

جىؽیك آو بكای  هىائلؼىؾ قا ؾق بىیاقی  بىؾّو  ياجىاو ،هگك په ال آيکه ايىاو ابحؿایی
- په و٬حی ؾق جىؽیك ه بىؾلمه کكؾ، کًؿً ؼىی ۀها قا جىلین اقاؾ ایًکه آویا هىشىؾات 

ياجىايی ؼىؾ قا  ،ؾهؿ اقائهيحىايىث ج٩ىیكهای هًٙ٭ی ال وىی ؾیگك يیم هايؿ و ياکام ها  آو
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او  ؾق قویؿ که به آيصا جك اوث و کاق به  ها پاییى لمه کكؾ و ا٠ح٭اؾ پیؿا کكؾ که ال آوبكابٌك
 «و شاؾو وعك»بًابكایى ؿ- يل ها پًاه ببكؾ جا با جفلل و ؼٕىٞ بیٍحك، يیالي قا بكآوقؾه وا آو

 ؛ال وعك ؼاقز ٌؿ جا واقؾ جىهن ؾیگكی ٌىؾاو و بىؾ ايىاو ابحؿایی ٘ك٦ ال  یجىهم ِك٨ا  
يهایث گفٌث  ؾقجىايًؿ به او کمک کًًؿ- جا  ٘بی١ی که هی ا٠ح٭اؾ به هىشىؾات ٨ى٪ ی١ًی

 ۀبه هكظلو يؿاقيؿ  که اقواض، هیچ وشىؾی كاؾ باهىي قا به ایى يحیصه قوايؿا٨لهاو بكؼی 
 9-جصكبی گام يهاؾيؿ٠لن 

یه وشىؾ بكؼی اؼحال٨ات ؾق شمئیات یا ؾق  با ـ   ٠مىها   کههىحًؿ يیم های ؾیگكی ٨ٔك
ا٠ح٭اؾ به ایًکه  ۀای قا پیً ال هكظل وشىؾ ؾوقه ـ   ؾیگك ۀبه هكظل ای ج٩ىیك ايح٭االت ال هكظله

ایى  -ًًؿک هٙكض هیٕشايمًؿايگاقیٔ  ه و قوض هىحًؿ٘بی١ی ؾاقای ي٩ٓ های  پؿیؿهاٌیا و 
یه ی جکاهل ا٨کاق وٙط جكجیب لهايّی ؾق ٨٭ٗ ها  ٨ٔك و  7هایی ؾاقيؿ  جیلىق ج٩اوت ۀبا ٨ٔك

ی وىی ه١ماها با هیل به شايمًؿايگاقی ۀ٬بل ال هكظل ۀکه هكظل کًًؿ چًیى ٨ْك هی
که هىحلمم وٙط  چیمی قإیاها و هك ،ها ؼىاب ،٘بی١یهای  پؿیؿهبكای ج٩ىیك  کالهی

یؼّىَ و ؾق ایى  ٌىؾ هیهحمایم شؿا و  اوث،٨کك و ه١لىهاجی ٠الی  که ـ  ٨كیمق ۀبا ٨ٔك
  -يؿٌى هیهمكاه  ـ ؾايؿ و شاؾو هیوعك  ۀاؾقاک وشىؾ اقواض قا هكظل ۀ٬بل ال هكظل ۀهكظل

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Frazer, J. G. (1990). The golden bough. In The golden bough (pp. 701-711). Palgrave Macmillan UK. 
 ٔ:Preussٔ و يٝكیۀ پكئىن Marettٕيٝكیۀ هاقیث ٕ، Kingٔال شمله يٝكیۀ کیًگ ٕ-  7

- King, J. H. (1892). The Supernatural: Its Origin, Nature and Evolution (Vol. 1). Williams and Norgate. 
- Marett, R. R. (1929). The threshold of religion. Methuen. 
- Preuss, K. T. (1904). Der Ursprung der Religion und Kunst: vorläufige Mitteilung. Vieweg. 
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 د٤ٗخبػتٍبٜ  ػٙٛاٖ ثٝ: خبٔؼٝ ا٥ُٔ دٚسو٥ٓ ١٘ظش٤

 ؿٛد ؿشٚع ٣ٔاكُ د٤ٗ اص دٚ ٔفْٟٛ ٔمذع ٚ ٘بٔمذع 
یه  بهحك ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ  ؾوقکینلیكا  ؛ٌىؾ هیآ٤ال  «ؾیى»ج١كی٧ هح٩اوجی ال با ایى ٨ٔك

ؾیًی و ٠ًاِك اواوی که ؾیى قا های  پؿیؿه که ؾیى قا ج١كی٧ کًینیًا شای بهاوث 
 گاهؿ ایى ؾی بپكؾالین-آو وشىی وكهًٍؤ  به شىثو ب١ؿ يٝك ٬كاق ؾهین هؿ ؿًؾه جٍکیل هی

 «ه٭ؿنيا»و  «ه٭ؿن» ۀؾو ؾوحبه   ؾیى ۀظىل ؾق  بًؿی اٌیا  ؾوحه ابـ ها ٘ب٫ يٝك آوـ 
 ٌىؾ- هیايصام 

، «ج٩اؼك» ۀال ٘كی٫ ايؿیٍ ؾوقکینيٝك ٘ب٫ کكؾو ه٩هىم ه٭ؿن یا پاک  هٍؽُ
اظحكام ، ٬ؿقؾايیال ٘كی٫ ظحی چیمهای ه٭ؿن و ؾاؾو به  ٌكا٨ثیا ظحی « بؽٍی ج١الی»
٬كاق  «ه٭ؿنيا»بكابك  چیمی اوث که ؾق ِك٨ا   «ه٭ؿن» 9-ٌىؾ ايصام يمیبمقگؿاٌث يیم و 

جمكکم ؾاقؾ و ایى ه٩هىم ؾو ایى هیاو ای  قیٍهبك اؼحال٦  ،واژهاها ج١كی٧ ایى ؾو  ؛گیكؾ هی
کًًؿ ٌکا٨ی هًٙ٭ی و بؿیهی بیى  ٬ؿقجمًؿ اوث که هكؾم ٠اؾت هیآو ايؿاله اؼحال٦ جا 

شایی با یکؿیگك  جىايًؿ ؾق جّىق ایًکه ایى ؾو هی هعٓ بهه٭ؿن و ياه٭ؿن جّىق کًًؿ و 
جىايًؿ  کًًؿ که يمی چًاو ايمشاقی پیؿا هی آو ،جال٬ی کًًؿ، يمؾیک ٌىيؿ یا جمان پیؿا کًًؿ

قا که هايٟ ال هایی  اهك و يهیای ال  اوث که وشىؾ هصمى٠های  يکحهو ایى بك آو ٤لبه یابًؿ 
هك٬ؿق هیماو ٬ؿاوث ٠الوه  کًؿ- به ىیك هیج٩ ،ٌىؾ ها هی اجّال هىح٭ین یا بكؼىقؾ آو

جىايؿ  هیو کًؿ  ا٨مایً پیؿا هیيیم  کكؾو هًٟو جعكین ایى ٌؿت و ٬ىت چیمی بیٍحك ٌىؾ، 
یا هىح٭ین شىمايی کكؾو اجّال  ظكامهرل  ظاالجیبه جا بكوؿ  اؾاهه ؾاٌحه باٌؿ؛ همچًاو

                                                                                                                                                                 
گفاٌحى یا جكویؿو يیىحًؿ؛ بلکه بكؼی  هىشىؾات ه٭ؿن ٔكوقجا  چیمی بكای اظحكام، همۀ ؾوقکین٘ب٫ يٝك -  9

بكيؿ و ٌایؿ  ؼىاهًؿ بهكه هی ؾاقيؿ و ال ؼٍىيث بكای ؾقؼىاوث آيچه ال ؼؿا هیبكؼىق « ؾیى»٬بایل بكبك٩ِث ال 
ـ ٔكوقجا   ها ال يٝك آو های ؼىؾ جكؾیؿ يکًًؿ و ایى ی١ًی اقجباٖ بك٬كاقکكؾو با ج٭ؿیه ـ ها ؾق ؼكؾکكؾو بث بكؼی ال آو

 با اظحكام همكاه يیىث-
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« ظكام»و  «ه٭ؿن» ٌؿو لهاو کالهی یا جعكین هناقجباٖ یا کكؾو  يگاه یاچٍمی اقجباٖ 
 - و---و ايؿیٍه ظحی با ٨کك به یکؿیگك ها  کكؾو آو و جعكین يمؾیک ،ؾق آّو واظؿ
و يحیصه کًؿ  ؼالِه چًیى هٙلبی قا اوحؽكاز هی ٘ىق بهال ایى ج١كی٧ ؼىؾ  ؾوقکین

به آو ِىقجی که ـ اٌیای ه٭ؿن قا  کهاوث چیمی هماو  ،گیكؾ که ا٠ح٭اؾات ؾیًی هی
ی١ًی  هبًاها ـيیم هماو  و شاؾو وعك ٠الوه - بهکًؿ ٬ّؿ هیـ  کًؿ ؼىؾي ج١كی٧ هی

  ؛بكؾ و هماو ٬ؿقت هىشىؾ ؾق ؾیى قا به کاق هی ـ ه٭ؿن و ياه٭ؿن
ُ
هك  ىایی کههبًاها و ٬

و ا٠ح٭اؾات ؾیًی جٍكی٩ات ال يیم واظك بًابكایى  -کًؿ ج١اهل هی ها کاهى و واظكی با آو
وعك و ؾیى به ٠باقت ؾیگك  ؛ؾق همًى٠ات کكؾيٍاو و قؼًه ٘كی٫ آلىؾهولی ال  ؛بكؾ بهكه هی

 ِىقت بهٌىؾ و  گك٨حه هیؾق يٝك ٔؿ ؾیى  ،و وعك ايؿ یکؿیگك هؽال٧ؾٌمًی با  ۀجا ؾقش
يى٠یٔ  ای شاه١ها٠ح٭اؾی ٕیا  ۀهصمى٠یک  که - ایى ؾق ظالی اوثکًؿ ای ٠مل هی ظاٌیه

به بىؾو پایبًؿایى ٠٭ایؿ و جبییى ا٠ح٭اؾات ؾیًی اٌحكاک ؾاقيؿ و ا٨كاؾ ؼىؾ قا به ؾق 
ایًکه گىحكي يیم  وشىؾ با و شاؾووعك  ؾق ظالی که ؛ؾايًؿ هلمم هیؾیًی  ۀهصمى٠

 هكؾم يؿاقؾ- ۀجىؾؼاِیحی بكای چًیى ،  یابًؿ هی
 ا٠ح٭اؾات؛ٌؿه ال  جٍکیلاوث ای  هصمى٠ه ـ ؾیى، ؾوقکینال يٝك ـ  به ایى جكجیب

ای  شاه١های ٕا٠بیى که هًىىب به اٌیای ه٭ؿن  یای ال کاقها هصمى٠ههمچًیى 
ای  هماو ایؿهاشحما٠ی اوث و ایى  ای هاواوا  پؿیؿ ،ؾیىبًابكایى  -اوثهٍحكک  ،ه٭ؿن

ه٩ّل به  ٘ىق به 9«پكوحی جىجن»ال پژوهٍگكاو ؾق بكقوی يٝام  یو ج١ؿاؾ ؾوقکین اوث که
 -ايؿ پكؾاؼحهآو 

ولی با يٝكات و  ؛اوث٠٭یؿه  ؾیگكاو هنجکاهل ؾق ؾیى، با ج٩کك  ؾق ؼّىَ ؾوقکین
یات ه١ح٭ؿاو به جکاهل  -هایی ؾاقؾ ـ هؽال٩ث يگاقاوو چه شايمًؿاًٌاواو  چه لیىثـ  ٨ٔك

                                                                                                                                                                 
ها با یک  اقجباٖ ه١ًىی و ؼىیٍاويؿی بیى گكوهی ال ايىاوپكوحی يٝاهی ال باوقهاوث که ٬ائل به يى٠ی  جىجن-  9

 پؿیا ٨اقویٔ- ٌىؾ- ٕهًبٟ، ویکی گیاه یا ٌیءٔ هىوىم به جىجن هی گاهی او٬اتؾ ٨یمیکی ؾیگك ٕا٤لب ظیىاو و هىشى
 ٔهحكشنٕ
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اوث که اهکاو يؿاقؾ ؾیى و ا٠ح٭اؾات ؾیًی بؿوو ایى  ؾوقکینجكیى ا٠حكأات  یکی ال ههن
 بكای و اهکاو يؿاقؾ هىشىؾات ه٭ؿن ٨٭ٗ جّىقات ؼیالی باًٌؿهیچ اقلي هىٔى٠ی 

که  ٨كؾ به هًعّكؿ؛ بلکه ایى جّىقات و اظىاوات ًباٌجؽیلی بىؾه ٘بی١ث و يیكوهای 
کاهل  ٘ىق بهکه ـ بك ظ٭ی٭حی ؼاَ ياگمیك بایؿ آوقيؿ  به وشىؾٌاو هی یه٩اهیمچًیى 

وشىؾ ایى ]ج٩ىیك[ ؾق يٝكیه هك ؾو ایى ؾق ظالی اوث که و بًا ٌؿه باًٌؿ،  ـ اوثهح٩اوت 
يٝكیه بكای ظل ایى ؾو ال ایى  هكکؿام- په ايؿ ياکام هايؿهظ٭ی٭ث ؼاَ و هح٩اوت، 

ی جىهم ،ؾیىجماهّی  ،واؾگی بهایًکه ی١ًی ايؿ؛  پًاه بكؾه ي٭یٓٔؿوای  به ايؿیٍهه١ٕل 
 - اوث يبىؾهبیً 

 ؿذٜ  ؿٙبختٝد٤ِٗ تش٤ٗ  ثبػتب٣٘« پشػت٣ تٛتٓ»

 «ؾیى ابحؿایی»آو قا چیمی که وی  ۀهٙال١با ؾق جع٭ی٭ات ؼىؾ کًؿ هیاؾ٠ا  ؾوقکین
 یظل قاهجىايؿ به  هی ـ جىايین بًٍاوین و بیابین که هی جكیى ؾیًی باوحايییا ـ ؼىايؿه اوث 

وپه و چگىيگی پیؿایً ، پژوهً ب١ؿی ؾقباقۀ قویؿو ایى هكظله پایاو په ال بهبكوؿ و 
ؾق جّىق کهى  ۀشًببك قاه و قوٌی که ؾق پیً گك٨حه بىؾ ؾق  ؾوقکین بىؾ-ؼىاهؿ جکاهل آو 

ج٩ىیك جىايؿ آو قا جکاهل ؾیى  هیوی آيچه  ؾق ؼّىَ؛ ولی بٍك ابحؿایی جىشه يکكؾه اوث
هماو يٝام که ـ کًؿ  هیجع٭ی٫ اي  که ؾقباقهی او ا٠ح٭اؾ ؾاٌث يٝام ابحؿایی ؾیً ،کًؿ

اٌکال جماهی یابؿ جا  جکاهل هی هاکه ب١ؿگیكؾ  ؾقبكهی بفق ه٩اهیمی قا ـ اوث« پكوحی جىجن»
 قاهح١ؿؾی و ج٩ىیك ا٨کاق ایًکه او ؾق ایى يٝام، ؼاوحگاه و  اؾیاو آومايی قا ایصاؾ کًؿ

 - جبؿیل ٌؿ 9«وکىالقیىن»وپه به و که ؾق ؾیى ٌکل گك٨ث ؼىاهؿ یا٨ث 

                                                                                                                                                                 
 ؾیًی- الئیک، الهفهبی و بی-  9
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جكیى ٌکل  ابحؿاییؾیًی اوث که ٌؿه،  جكیى ؾیى ًٌاؼحه باوحايی ؾوقکینال يٝك 
 9-بًاهین« پكوحی جىجن»جىايین آو قا  اوث یا هی« جابىو  جىجن»قا ؾاقؾ که آییى ٌؿه  ًٌاؼحه

 یهای ال هصمى٠ههحٍکل شىاه١ی  ـ ؾوقکینال يٝك ـ بٍكی جكیى شىاهٟ  بًابكایى ابحؿایی
جىايىحًؿ بكای  و هیبكؼىقؾاق بىؾيؿ  ٕولٙه و ظکمكايیٔ يى٠ی ویاؾتال که   بىؾه جك کىچک
 یؿهياه «٬بیله»های کىچک،  ایى هصمى٠ه یکؿیگك هحعؿ ٌىيؿ-با  ه١یى یکاق ايصام 

- چًیى ؾايىحًؿ هی «ؼىیٍاويؿ»که ؼىؾ قا ٌؿه بىؾيؿ ا٨كاؾ جٍکیل ج١ؿاؾی و ال ٌؿيؿ  هی
یک »ها  به ایى ؾلیل بىؾ که آوبلکه  ؛باٌؿها قا به هن پیىيؿ ؾاؾه  آو ،يبىؾ که اقجباٖ ؼىيی

، ایى اونکكؾ و  ها قا ال ؾیگكاو هحمایم هی آوکه  ؛ اومیکٍیؿيؿ ؼىؾ یؿک هی اقا ب« اون
که ای  ؾق ٬بیله هرال   ؛بىؾ اون هماو اون جىجنایى  7-بىؾ یچیمی هاؾی یا گیاه یا ظیىاي
 بىؾ- «گكگ»ؾق ایى ظالث  جىجن ،کكؾ اون گكگ قا با ؼىؾ ظمل هی

                                                                                                                                                                 
وث- اوشیبى لبايی قایس ؾق ظىلۀ ا٬یايىن کبیك ا «Ojibwayاوشیبى »ای ال لباو  بكای کلمه ای ، اوح١اقه«جىجن»-  9

پكوث ال شىاهٟ ابحؿایی، جىجن يمایايگك چیمی یا هىشىؾی ليؿه و  ؾق ٬بایل جىجنا٘كا٦ آهكیکای ٌمالی بىؾه اوث- 
بىؾه اوث و همۀ ا٠ٕای  ک و يماؾی بكای وظؿت ٬ىم و ٬بیلهکه بیٍحك ج١بیكی ال يیای هٍحك  بىؾه ٤البا  ظیىايی

 ايؿ- بی١ث او، هٍحكک بىؾه٬بیله ؾق ٘
قوؿ ال ٘كی٫ هىا٨كت وىم  ال لباو پىلیًمیایی گك٨حه ٌؿه اوث و به يٝك هی (Ta-Poua)ٔ یا Ta-Paû« ٕجابى»کلمه 

و گاهی يیم ه١ًای ه٭ؿن قا « همًىٞ»و « ظكام»ه١ًی چیمی  به« جابى»واقؾ ٤كب ٌؿه اوث- « شیمم کىک»
اوث؛ ظحی اگك چًیى همًى٠یحی ؾق ٬ايىو یا ٌكی١ث شاه١ه « ٌؿه همًىٞ»ال يٝك ٠ك٨ی چیمی « جابى» قوايؿ- هی

 واقؾ يٍؿه اوث-
یای شاهؿ، و يؿقت ٌبیه اٌ گیاهاو و به او٬ات ٌبیهه١مىل چیمی ٌبیه ظیىايات و گاهی ٘ىق  به« جىجن»-  7

ال شًه  ؾ که به چیمهایٌى ها یا٨ث هی يیم بكؼی جىجناهی ها ٌبیه اشكام آومايی بىؾ و گ ایى بىیاق ياؾقجك ال همۀ
٠ًىاو  ٌىؾ؛ بلکه ١ٌاق و يماؾ آو و به ه١مىال  جًها اومی بكای ٬بیله هعىىب يمی اٌیای هاؾی اقجبا٘ی يؿاقؾ- جىجن

های  های آهكیکا ال ایى يماؾها ؾق پیماو پىوث ق٨حه اوث؛ هماو ٘ىق که وكغ ها هن به کاق هی هك اِلی پیماوهُ 
ها، وپكها و ٬بكهای  ٠ًىاو جّىیكی بك اولعه کكؾيؿ- هكؾهاو ٬بیله، ایى جىجن قا به ها اوح٩اؾه هی ؼىؾ با اقوپایی

پىٌیؿ یا  اوی ال آو جىجن هیها لب کكؾيؿ- قئیه ٬بیله ؾق هكاون و شٍى ها ي٭ً هی ؼىؾ ظک، و آو قا بك ؾیىاق و بؿو
قا بك شىؿ هكؾه يیم ي٭ً  ها جىجن کكؾ- ظحی ؾق بكؼی ٬بیله ه هیؾك آو پكيؿه اوح٩ایک پكيؿه بىؾ ال پَ  ،اگك جىجن

 کكؾيؿ- هی
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 ٔمذػبت ٚ ٔحشٔبت دس د٤ٗ ا٥ِٚٝ 

ایى جىجن قا چیمی بىیاق ٨كاجك ال   ، ٨كویؿ و ؾیگكاوؾوقکینشمله  ال بىیاقی ال هع٭٭او 
به گك هعىقی اِلی بكای ؾیى جمریلو آو قا  باٌؿ بىؾه ی١ٌاق یا يماؾ ؾايًؿ که ِك٨ا   هی

ؾاٌحًؿ که « ٌىقايگا» يام به؛ لیكا ایى ٠ٍایك ٠الوه بك جىجن، چیم ه٭ؿوی آوقيؿ ٌماق هی
قا لمه کًًؿ یا ظحی آو قا جىايىحًؿ آو  کكؾ و هىشىؾات ياپاک يمی جّىیك جىجن قا ظمل هی

هگك ؾق ظاالت و ٌكایٗ ؼاَ و اوحرًایی- ال ایى اٌیای ه٭ؿن ؾق هعلی ؾوق ال  ببیًًؿ،
و شم به بكؼی ا٨كاؾ که ٌایىحگی کكؾيؿ  هیهٔ هعا٨ٝث ؾوحكن ٕهعلی ٌبیه به ٬كبايگا

ٌؽُ لیكا هرال  همکى بىؾ ؛ ؾاؾيؿ قا يمیٌؿو به آيصا  اشالۀ يمؾیک اللم قا ؾاٌحه باًٌؿ
به وی بىؾ  جىايىث جا و٬حی او ؾق آيصا آو هعل هؽ٩ی ٌىؾ و کىی يمی بحىايؿ ؾقههاشمی 
 -ؾوث یابؿ
ها و بكؼی  ال شمله ؾقهاو لؼن ؛ٌؿهیيىبث ؾاؾه « ٌىقايگا»هایی به  جىايایی

ه ا٠ح٭اؾ ؾاٌحًؿ که ٬بیل٘ىق کلی ا٨كاؾ  به - ها و بؽٍیؿو ٬ؿقت و ٌصا٠ث و--- بیماقی
؛ ٌؿ ٠ًىاو هرال يبىؾيً هّیبحی بمقگ هعىىب هی وابىحه اوث و به به اوها  ليؿگی آو

ها و ال هکاو  حی ال آوؾاؾ، جا و٬ ٌىقايگا قا به ؾووحاو ؼىؾ ٬ْك هیای  ٬بیلهو٬حی  قو الایى
ٍاو يظاهی و پٍحیبا او به هرابۀهايؿيؿ؛ لیكا  هؽّىَ به ؼىؾي ؾوق بىؾ ٠ماؾاق با٬ی هی

کًًؿ جىجن و ٬ىا٠ؿ جىجمی با  ـ جّىق هی  ؾوقکینهايًؿ  بىؾ- به همیى ؾلیل بكؼی پژوهٍگكاو ـ
هبؿأیی اوث  و ظحی جىجن، هعىق ؾیى بىؾه اوث- بًابكایى جىجن، هماو اوثؾیى ؾق اقجباٖ 

 ٌىؾ-  ظكام ج٭ىین هی و  آو هكچیم به ه٭ؿن یا ياه٭ؿن و وپه ظالل بك اوانکه 
يماؾی بكایً بىؾه يیم ه٭ؿن اوث و هعكهاجی که به آو هىشىؾ  ،هىشىؾی که جىجن

هعكهاجی که هحىشه يماؾها و  چه بىاؾهؿ-  ٌؿ يیم همیى يکحه قا يٍاو هی هكبىٖ هی
ـ آو اٌیا و جّاویكی  ؾوقکینال يٝك  ال ٌؿت بیٍحكی بكؼىقؾاق بىؾ و ایى ی١ًی ـ بىؾقوىهات 
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بًابكایى  9-ه اوثجك ال ؼىؾ هىشىؾات جىجمی بىؾ جك و هح١الی ه٭ؿن ه،جىجن بىؾ جمریلگكکه 
کًؿ  ها هماو جّاویكی اوث که به جىجن اٌاقه هی ؾاقی ال يٝك ایى ايىاو اِل و قیٍۀ ؾیى

 اوث- جىجن يبىؾه و ؼىؾّ 
ٌمكؾو جًها ؾق ؼىؾ هىشىؾ جىجمی و جمریل یا يماؾي هًعّك  ؾاهًۀ ج٭ؿیه و ياپاک

ؾق ایًصا وه ؾوحه ال هىشىؾاجی که  7قوؿ- ايىاو يیم هی ٌىؾ؛ بلکه ایى ٬ؿاوث به ؼىؾّ  يمی
 ٬ؿاوث ؾاقيؿ وشىؾ ؼىاهًؿ ؾاٌث: جمریالت جىجمی، هىشىؾات جىجمی و ا٠ٕای ٬بیله-

 9و٥ٟبٖ ٚ اؿ٥بٍ٘بٜ د٤ٗ اثتذا٣٤ ثٝ 

بؽٍی ال شاه١ه ًٌاؼحه  ـ   به ٘كی٭ی ـ  ال يٝك ايىاو ابحؿایی هكچه ؾق کیهاو وشىؾ ؾاقؾ 
آوقؾ؛ بلکه همۀ  اي قا گكؾ يمی ؾهًؿه های جٍکیل ٠ٍیكه ِك٨ا  ٌىؾ؛ بًابكایى ٬بیله،  هی

 ،ها پكاکًؿه هىحًؿ ٌىؾ و هماو ٘ىق که ا٨كاؾ ٬بیله ؾق ٠ٍیكه هىشىؾات قا يیم ٌاهل هی
- هىحی ايؿ های هٍؽّی هكجبٗ به همیى جكجیب همۀ ايىاٞ هىشىؾات يیم با ٠ٍیكه

ليؿۀٔ هكجبٗ با هىشىؾات شاهؿ ٤ٕیك ٌىؾ- ظحی  ؾاقای يٍاو ؾیًی هی ،٠ًىاو کل به
جىجمی هىحًؿ یا به ٠باقت ؾیگك هكچه با ٠ٍیكه ٕبا جىجنٔ هكجبٗ ٬ؿاوث ؼايؿاو، ؾاقای 

                                                                                                                                                                 
کًؿ بیٍحك و ٌؿیؿجك باٌؿ،  هكچه ج١ؿاؾ ظاالت همًىٞ و هعكهاجی که چیمی قا هٍؽُ هی ؾوقکینال يٝك -  9

ی ؼىؾ قا های هفهبی جىجم ها و هًاوبث ؤىض ٘ی آییى ٌىؾ- ایى هىئله به بىؾو آو چیم بیٍحك هی ٬ؿاوث و بمقگ
ای اوث؛ اگك يگىیین گاهی  ؾهؿ؛ لیكا ي٭ً هىشىؾ وا١٬ی جىجمی ٕهرال  ظیىاو یا گیاه وا١٬یٔ بىیاق ظاٌیه يٍاو هی

 ٌؿ- بلکه با جّىیك و يماؾهای آو بك٬كاق هی ،ٖ و اقجباٖ يه با ؼىؾ هىشىؾات جىجمیاوث  اِال  ي٭ٍی يؿاٌحه
ٌىؾ و جىجن ؾق  يٝك گك٨حه هی یله، جكکیبی ال ايىاو و گكگ ؾقو٬حی جىجن هرال  یک گكگ اوث هك ٨كؾی ال ٬ب-  7

یابؿ- او با جىجن ال شایگاه  به همۀ بؿو او هن جىكی هی٬ؿاوّث ٬كاقؾاؾی ٘بی١حً با او هٍاقکث ؾاقؾ- وپه ایى 
کًؿ- په او  ؼٙاب هی« ؼىو هن»یا « بكاؾق»، «ؾووث»، «پؿقم»کًؿ و گاهی او قا با ٠باقت  ٧١ٔ بكؼىقؾ يمی

ها وشىؾ ؾاقؾ: جىجن او  ؾايؿ- ؾق ایًصا هٍاقکحی هیاو آو ِىقجی، ٨كليؿی ال شًه اووث و او قا هىاوی با ؼىؾ هی هب
 کًؿ- يىبۀ ؼىؾ ال هىشىؾ جىجمی ظمایث هی کًؿ و او هن به ؾهؿ و کمکً هی قا یاقی هی

ـ  ؼىؾ ؼىؾّی  به يیىث؛ لیكا ؾیى ـپكوحی ٨٭ٗ هحىشه ج١ؿاؾی ال اٌیا  ه١ح٭ؿ اوث ٠باؾت و ج٭ؿیه ؾق جىجن ؾوقکین -9
 ٌىؾ- ای کاهل ال ا٨کاق و ا٠ح٭اؾاجی اوث که همۀ وشىؾ و همۀ کیهاو قا ٌاهل هی ياگمیك هصمى٠ه
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ای که همۀ ایى  گىيه به؛ ١ث جىجنٔ قا ؾاقا ؼىاهؿ بىؾهماو ٘بی١ث ٠ٍیكه ٕی١ًی ٘بی ،اوث
، هكچًؿ ٌىيؿ ای بكای جىجن هعىىب هی جىايًؿ ي٭ً جىجن قا بالی کًًؿ؛ لیكا شلىه اٌیا هی

  های ذايىیه ؼىاهًؿ بىؾ- په همگی جىجن ؛ ؾق ؾقشه یا ؾق وٙعی ذايىیه
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 پشػت٣ اص تٛتٓ« ثشتش»ٞب٢  پ٥ذا٤ؾ د٤ٗ

 پشػت٣ اختٕبػ٣: تٛتٓ
يام « بكجك»هایی قا که با واژۀ  و ؾیايث ـ ٘ىق ٠ام قا بهـ پیؿایً ؾیى بكای ایًکه  ؾوقکین

پكوحی قا هعؿوؾ به ٠ٍیكه و ؼايىاؾه  پكوحی ج٩ىیك کًؿ، جىجن ال جىجن ـ ٘ىق ؼاَ بهـ يهؿ  هی
یگايه اوث که ای  هصمى٠هپكوحی هك ؼايىاؾه، بؽٍی ال  کًؿ جىجن وی اؾ٠ا هی 9ؾايؿ- يمی

یابؿ- بكؼی اشما، بكؼی ؾیگك قا  های هفهبی ؾق ؾقويً، جکاهل هی ها و آییى ٠باؾت
 7ِىقت پكاکًؿه با٬ی بمايًؿ- کًًؿ؛ ولی اهکاو يؿاقؾ به هٍكوٖ هی

 پشػت٣ فشد٢: تٛتٓ
های اشحما٠ی، ِىقت ؾیگكی ال ٠باؾت يیم  پكوحی، ٠الوه بك ٠باؾت ؾق ؾیى جىجن

 ؼؿای» ، هك ٨كؾؾق شاه١ۀ جىجمی -«٠باؾت ٨كؾی» اوث الوشىؾ ؾاقؾ که ٠باقت 
اووث- ال « جىجن ٌؽّی»و هماو  اي ؾهًؿۀ ٌؽّی ؾاقؾ که پٍحیباو و یاقی «ٌؽّی

با هىشىؾ جىجمی ؾق  ،ايگیمی وویلۀ قابٙۀ قوظايی ٌگ٩ث شهحی، ؼايىاؾه ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ به
ٌؽُ يیم ه١ح٭ؿ اوث که اقجباٖ قوظايی ٌگ٩حی با  اقجباٖ اوث و ال شهث ؾیگك، هك

ٌىؾ و او هماو هىشىؾی  يىبث ؾاؾه هی« ؾووّث يى٠ی»به یک هىشىؾی ؼاَ ؾاقؾ که 
 9کًؿ- اوث که يام او قا ظمل هی

                                                                                                                                                                 
ای اوث؛ هكچًؿ هك ؼايىاؾه ؾیى  پكوحی ٨٭ٗ ؾیًی ؼايىاؾگی و ٠ٍیكه ی١ًی او با ایى يٝك هؽال٧ اوث که جىجن-  9

 ٬بیله هح٩اوت هىحًؿ- قا ؾاٌحه باٌؿ که با ؼايىاؾۀ ؾیگك ؾق هماو های هفهبی و ا٠ح٭اؾات ؼىؾ ؼىؾ و آییى
های جٍکیل ؾهًؿۀ  ها و ا٠ح٭اؾات همۀ ؼايىاؾه ای ال ٠باؾت پكوحی ظ٭ی٭ی، هصمى٠ه ؾیى جىجن ؾوقکینال يٝك -  7

 یک ٬بیله اوث-
ـ أا٨ه  جىجن ؼايىؾه اوثکه هماو  هايًؿ اومی ؼاَ بكای ٨كؾ اوث که آو قا به يام ؼايىاؾگی ـ« اون»ایى -  9

ِىقت پٍحیباو و هؿا١٨ی بكای  اي، جىجن ٨كؾی اوث؛ ولی او قا به کًؿ- ٨كؾ ا٠ح٭اؾ يؿاقؾ که هًبٟ و قیٍه هی
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ها جکاهل یا٨ث و وشهۀ اشحما٠ی  پكوحی ؾق ٘ىل ٬كو ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ که ؾیى جىجن ؾوقکین
پكوحی، هٍؽُ و پكقيگ ٌؿ و جا به اهكول ؾق  نپكوحی پًهاو و هٝاهك ٨كؾی جىج جىجن

های  هايؿو ِىقجی ؾیگك ال ِىقت ِىقت و با٬ییک ٌؿو  شىاهٟ هؿقو با٬ی هايؿ- هؽ٩ی
ها قا  ؾق اظىاواجی که هك ؾوی آواوث که ؾق هىیك جکاهل، به ایى ه١ًپكوحی  ؾیى جىجن

 -وشىؾ ؾاقؾ ای و ٠می٫ اؼحال٨ی قیٍهایصاؾ کكؾه اوث، 

 خٙؼ٣:پشػت٣  تٛتٓ
يیم « جىجن شًىی» يام به٠الوه بك جىجن اشحما٠ی و جىجن ؼاَ ٌؽّی، جىجن وىهی 

قا جٍکیل  ای ٌىؾ- همۀ هكؾاو، هصمى٠ه وشىؾ ؾاقؾ- ایى جىجن ٨٭ٗ ؾق اوحكالیا ؾیؿه هی
هصمى٠ه، جىجن ؼاَ ؼىؾ قا ؾاقؾ و اون  ؾهًؿ و لياو يیم هصمى٠ۀ ؾیگكی هىحًؿ- هك هی

ؿام ال ؾو شًه ال ایًکه جىجن شًه ؾیگك قا لمه کًؿ بالؾاٌحه کًؿ- هكک ؼىؾ قا ظمل هی
ياپفیك و ؾائمی و  های شبكاو هًصك به آویب« جعكین»ٌىؾ و هكگىيه ٌکىحى ایى  هی

بؿوو آيکه ؾلیلی که ؾق وقای ایى يحیصۀ ياٌی ال بكؼىقؾها  ىؾ؛ٌ قویؿو الؾواز هی پایاو به
 -باٌؿوشىؾ ؾاقؾ، هٍؽُ و ج٩ىیك ٌؿه 

 ثشا٢ تفؼ٥ش پ٥ذا٤ؾ د٤ٗ اص ػٕجُ ٚ ٕ٘بدتالؽ 

ؾوحاوقؾ ايىايی هعٓ اوث و ظال که ١ٌىقی ؾیًی یک په ا٠ح٭اؾ ایى بىؾ که ؾیى، 
چگىيه ایى اظىان  ،وشىؾ ؾاٌحه اوث« ؾیى»و اظىاواجی هكجبٗ با ایى ٠اهل ی١ًی 

ٌىؾ؟ و چگىيه ایى ؾیى،  ٌىؾ و چه ٠اهلی اوث که به پیؿایً ؾیى هًصك هی هحىلؿ هی
ـ قا  و ٠ؿالث چٍمؿاٌثهايًؿ ایراقگكی ظ٭ی٭ی بؿوو  ٨كهًگی ؼاَ و اؼال٬ی هح١الی ـ

 بًیاو يهاؾه اوث؟
                                                                                                                                                                 

ؾهؿ کىی يمؾیک آو ٌىؾ؛ لیكا ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ اگك  ـ و اشاله يمی ؾق ظالی که ول٧ و پؿقي يیىث بیًؿ ـ ؼىؾي هی
 -جىجن هؽّىًِ بمیكؾ او يیم ؼىاهؿ هكؾ
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ايىاو کًًؿ ٜهىق ؾیى بكای  همۀ کىايی ٬كاق ؾاقؾ که جالي هی بكابكها ؾق  ایى پكوً
ج٩ىیك کًًؿ- بعد  ـ  ای ٤یبی ی١ًی بؿوو ؾؼالث هئل٩ه ٨٭ٗ ال ٘بی١ث و ال ؾّل ٘بی١ث ـقا 

یه ًٌاوی و ؾیگك  های هبحًی بك ايىاو ؾق ایى ؼّىَ به ج٩ّیل ؼىاهؿ آهؿ و ياجىايی ٨ٔك
چگىيه آو قا ج٩ىیك  ؾوقکینبیاو ؼىاهؿ ٌؿ؛ ولی اکًىو بیاییؿ ببیًین  ،پاوػ اقائۀهىائل ال 

 ًؿ-ک هی
ؾق ها و ًٌاؼث چًیى ؼاوحگاهی ال ٘كی٫ پژوهً  پاوػ ایى پكوً ؾوقکینبه يٝك 

ها بایؿ پاوػ ؾاؾه ٌىؾ؛ ولی ؾقباقۀ آيچه  ٨كاهن ؼىاهؿ ٌؿ- په ایى پكوً جىجن ؼّىَ
چگىيه پؿیؿ آهؿ؟ ؾالیل و  جىجنی١ًی  ؛ـ اؼحّاَ ؾاقؾ ی١ًی جىجن به ایى هىئلۀ اؼیك ـ

 های جکاهلً چه بىؾ؟ آو قا هحىلؿ کكؾ؟ قاه اوبابً چه بىؾ؟ چه اظىاواجی
بًابكایى جىجن ٨كؾی،  9؛ه١ح٭ؿ اوث جىجّن ٨كؾی، ٨كليؿ جىجن اشحما٠ی اوث ؾوقکین

چیمی شم جؽّیُ یا شؿاکكؾو جىجن اشحما٠ی يیىث و ؾق يحیصه ج١بؿ ٨كؾی شم 
 ـ يؽىاهؿ بىؾ- که هماو ج١بؿ اشحما٠ی اوث جؽّیّی بكای ج١بؿ اِلی ـ

 تٛتٓ اختٕبػ٣خبػتٍبٜ 
: هكؾم، ظیىايات، گیاهاو و اٌیای يؿهىشىؾات ه٭ؿن ؾق لهیًۀ جىجن، هحًىٞ و بىیاق 

همکى يیىث به ٩ِات یا   ،ؾوقکینيٝك  بك اوانها  ایى بىؾو همۀ ، ه٭ؿنقو الایى؛ هاؾی
و  ايؿ ها، بىیاق هحًىٞ و هح٩اوت هایی ؾق هماو اٌیا بالگكؾايؿه ٌىؾ؛ لیكا ایى هٍؽّه

 ها قا با یکؿیگك گكؾ آوقؾ- ـ آو ِىقت ـاجی به ها ـ قؾ چیم هٍحكکی ؾق ٩ِاّت آواهکاو يؿا
ـ هبؿأیی ٤یكهاؾی اوث؛ چیمی اوث  ؾوقکینال يٝك  کًؿ ـ ها قا شمٟ هی چیمی که آو

  چیم ؾیگكی کًًؿه و يه هیچ شمٌٟىؾ و همیى ٠اهل  که با ظىان، آٌکاق و ؾقک يمی

                                                                                                                                                                 
ٌؿو اقجباٖ هیاو ايىاٞ  ٌاؼه ولی کاهل يیىث و هىئلۀ ٌاؼه اوثبك ٘كض هؽال٧، بىیاق  ؾوقکینا٠حكأات -  9

ههن اوث؛ لیكا هًٍؤ و ؼاوحگاه  ؾوقکینًٌاوی هًىل ذابث يٍؿه اوث؛ ولی ایى ٨كْ بكای  ها ال يٝك ايىاو جىجن
 ؾیى ال يٝك او، شاه١ه اوث-
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وث- ؾیى جىجمی به ٨الو ظیىاو یا گیاه ه١یى ها اؾتٔكوقجا  هماو ه٭ّىؾ ال بًؿگی و ٠ب
٨كؾ و هكچیم یا٨ث  يام و ياهٍؽُ جىشه ؾاقؾ که ؾق هك کًؿ؛ بلکه به يیكویی بی جىشه يمی

ها همۀ ایى يیكو  کؿام ال آو ٌىؾ؛ هكچیمی که بؽٍی ال ایى يیكو قا ؾاقؾ؛ ولی هیچ هی
 9ٌىؾ یا همۀ ایى يیكو قا ؾق ؼىؾ يؿاقؾ- هعىىب يمی

ايگیم و  پكوحی ؾق ژق٨ای ؼىؾ ال ایؿۀ ایى يیكوی ٤كیب و ٌگ٩ث ظال و٬حی جىجن
پكوحی به ٨هن ایى يیكو و ج٩ىیك  ؼاوحگاهی ياهٍؽُ ظاِل ٌؿه اوث؛ په ج٩ىیك جىجن

گكؾؾ- ب١یؿ اوث که هًٍؤ و ؼاوحگاه ایى ج٩کك ال  گیكی آو بالهی و چگىيگی ایصاؾ و ٌکل
ها  که ايىاو ابحؿایی با آو باٌؿ واوٙۀ اٌیایی بىؾه  بهاهىق هاؾی و اؾقاکات ظىی شؿیؿ 

پًهاو بىؾه اوث- په « يٍاو»ظل يمؾ او ؾق ؼىؾ آو  کكؾه؛ بلکه قاه والی هی جمریل
 ايؿ- کكؾه ٌؿه و هىشىؾات جىجمی، آو يٍاو قا ه١ًکه هی ؾاقی ال ؼىؾ او ِاؾق هی ؾیى

ای  ؾها٠یى ظال بكای ؼايى يماؾ و جمریلی بكای الىهیث و ؾق  ،په و٬حی جّىیك جىجمی
 ـ ؾوقکین٘ب٫ يٝك  ، ـگك٨حًؿ بكهیبىؾه اوث که ال آو جىجن، يٍاو و ٠الهحی بكای ؼىؾ 

جىجن و ـ  ی١ًی ایى ؾو همكاه با هن هىحًؿ و هح٩اوت ال یکؿیگك يیىحًؿ؛ ی١ًی ایى ؾو 
 -ايؿ یکىاو ؾق وا٬ٟ ـ   ؼايىاؾه

 ؼىؾ شاه١ه يبىؾه اوث-بًابكایى ؼؿای جىجمی چیمی شم ؼىؾ ؼايىاؾه یا 
هك همث و جالي ؼىؾ قا بك   ،  و يه ٨٭ٗ شاه١ۀ جىجمی   شاه١ه  ،٘ىق کلی به ؾوقکینبه يٝك 
جا ؾق هكؾم اظىاوات ؾیًی بیا٨كیًؿ که  والؾ که او قا جىايمًؿ هی بًؿؾ به کاق هی آو چیمی

اوث- همچًیى اله ٕؼؿأ ٨٭ٗ « بًؿگاو»به « اله»ایى اظىاوات يىبث به ا٨كاؾ به هرابۀ 

                                                                                                                                                                 
ها هىلٗ بىؾه و په ال  ایى يیكو، ٬بال  بك آو -ٌىؾ ا به همیى اٌیای ه٭ؿن ه٭ْیؿ يمیجًه ؾوقکینایى يیكو ال يٝك -  9

 جىجن آیًؿ؛ بلکه ؼىؾّ  ٌؿيی هى٬ث بكای آو يیكو به ظىاب هی ها هن با٬ی اوث- په همۀ ایى اٌیا، جًها شىمايی آو
په همۀ  ؛ؾیؿ ق آو ٌکل هیيام و ياهٍؽُ قا ؾ آو يیكوی بی ،ظه که ايىاو ابحؿایی  شم ٌکلی ٬ابليبىؾ چیمی 

کكؾ چیمی شم جّاویكی  ها ٠باؾت هی کكؾ یا با آو ها قا ٠باؾت هی ها و اٌیای ه٭ؿوی که ايىاو ابحؿایی آو جىجن
 بكای هماو ه١بىؾ یا اله يبىؾ-
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يیىث که وشىؾ و ق٨حاقهای ها بك آو اوحىاق اوث؛ بلکه يیكویی اوث که  یآوق  يیكوی المام
كاجك ال هئهى ٬كاق ؼىاوحى، که ٨ یاقیٌىؾ و يیكویی اوث بكای  ال آو یاقی گك٨حه هی

- هئهًی که ظالحی ال ايىصام و هىا٨٭ث و والؾ گیكؾ و ایماو و ليؿگی قا ؾق او اوحىاق هی هی
کًؿ و با  ال ایى ایماو، يیكویی شؿیؿ بكؾاٌث هی ،کًؿ والگاقی با اله قا ؾق ؼىؾ اظىان هی

ه ایى جكجیب ٌىؾ- ب قو هییاقویابؿ،  يیكویی بیٍحك با همۀ هٍکالجی که ؾق ليؿگی ؼىؾ هی
 جىايؿ هماو جؤذیك قا بك ا٠ٕای ؼىؾ بگفاقؾ- شاه١ه هی

یه بكای اظىاوات ؾیًی اوث و شاه١ه « شاه١ه» ،ؾق يحیصه: هبؿأ اِلی ؾق ایى ٨ٔك
٨كؾ  په ٘بی١ی اوث که هك ؛جىايؿ وشىؾی ؾاٌحه باٌؿ شم ؾق وشىؾ و با ظٕىق ا٨كاؾ يمی

ٌؿه اوث و ؾق يحیصه ؼّىِیث اظىان کًؿ آو يیكوی ؾیًی به ٘كی٭ی ال او ِاؾق 
ٌىؾ؛  ٬ؿاوث قا بك ؼىؾي ؼىاهؿ ا٨موؾ- ال وىی ؾیگك آو اظىاوات ؾیًی هحىشه جىجن هی

 ؾهًؿ ه٭ؿن ؼىاهًؿ بىؾ- ؾق يحیصه همۀ اٌیایی که جىجن قا يٍاو هی
٠یًی و يیكوی ه١ًىی ظ٭ی٭ی ٕیک ؾیى به   ٘ىق کلی بهؾق ایى ج٩ىیك  ؾوقکینال يٝك 

٨كؾ به آو  هك ، ٘ب٫ ایى ٘كض اوث و « شاه١ه»گكؾؾ؛ يیكویی که هماو  هیٔ بالگكایايه وا٬ٟ
 با وشىؾکًؿ-  جك اوث ال آو بكؾاٌث هی گكؾؾ و يیكو و ليؿگی و هكچه قا بكایً هًاوب بالهی

ؾايؿ هماو شاه١ه اوثٔ  ٕلیكا يمی ،کًؿ ِىقجی اٌحباه جّىق هی ایًکه ایى ٨كؾ ایى يیكو قا به
که  کًؿ ٨كاهن هیای ال ه٩اهین و ا٠ح٭اؾات قا  ى ویىحن، هصمى٠هولی ههن آو اوث که ای

کًؿ و بؽٍی ال آو  ليؿگی هی ای قا که ؾق آو جىِی٧ ٩ِات شاه١ه ٨كؾ اهکاو هك كایب
ايگیمی که او قا با شاه١ه پیىيؿ  و يیم جّىیكی ال اقجبا٘ات ٌگ٩ث آوقؾ؛ ٨كاهن هی اوث

کكؾو ٨كؾ با  کًؿ و هؿ٦ اواوی ال يماؾها و جٍكی٩ات ؾیًی، هكجبٗ ؾهؿ به او ج٭ؿین هی هی
ؾیگك ههن  ،هكجبه اوث و ٨كاجك ال آو جمقی٫ يیكوی جاله به ایى اقجبا٘ات ؾق هك ٕشاه١هٔ و اله

هايًؿ ٩ٌایا٨حى ال  ؼىؾ قا که همکى اوث هٙكض ٌىؾ ـ ۀذايىی های ؾیًی، وٜی٩ۀ يیىث آییى
ـ به ايصام بكوايًؿ- ال آيصا که ظ٭ی٭ث  يیالکكؾو، الؾواز یا ؾیگك ظاالت هٍابه بیماقی، بی

و ؾقو٤یى باٌؿ ظحی اگك ـ  «جصكبهیک »په  ،ایماو، همیى اقجباٖ بیى ٨كؾ و شاه١ه اوث
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ـ  ايؿ هؿ٦ ؼىؾ قا بكآوقؾه يکكؾه ،ٌؿه یك٨حههای پف قوٌى ٌىؾ که اظىاوات ؼاَ و آییى
یابؿ؛ ی١ًی  جا آو هًگام که هؿ٦ پًهايً جع٭٫ هی هكگم به ؾیى آویبی يؽىاهًؿ قوايؿ؛

 ؾاٌحى ایى پیىيؿ و پیىوحگی بیى ٨كؾ و شاه١ه- ليؿه يگاه

 ثشسػ٣ اػبع تىبُٔ اختٕبػ٣ ٚ فشض١٥ ػ٥ش تذس٤د٣

هىٔى٠ی که  -کًن يکحه هٙكض هی اهمیث ایى هىٔىٞ، پاوػ قا ٘ی چًؿ ؾلیل به
  يماٞ و اؼحال٦ هیاو ؼىؾ و هؽال٩ايماو ؾق يٝك بگیكین- های جىايین آو قا یکی ال قیٍه هی

فشض٥ٝ اػت ٚ د٣ّ٥ِ ثشا٤ؾ  كشفبًػ٥ش تذس٤د٣ ٚ تىبُٔ فش٣ٍٙٞ، 

 ٚخٛد ٘ذاسد

ـ  ؼاَ٘ىق  به ـ و ؾیى ـ ٘ىق ٠ام به بك ایًکه ٨كهًگ و جمؿو ايىايی ـهبًی هیچ ؾلیلی 
یه يیالهًؿ ؾلیل ٠لمی  به جؿقیس، ویّك جکاهلی قا ٘ی کكؾه اوث، ؾق ؾوث يیىث و ایى ٨ٔك

چًیى ؾلیلی وشىؾ يؿاقؾ؛ بلکه آيچه وشىؾ ؾاقؾ ٠که ایى  ؾق ظالی کهیا جاقیؽی اوث؛ 
جمؿو ايىايی و  ؾق ؼّىَ اظمؿالعىىای اوث که ویؿ  قوايؿ- ایى يکحه هٙلب قا هی

 کكؾه اوث- ؾیى الهی آومايی بیاو
ای ؾقباقۀ جمؿو و ٨كهًگ و اؼال٪، هىشىؾ  ٌؿه گك٨حه چًیى پیٍك٨ث جؿقیصّی ٨ْك

يیىث و ظحی ؾق وٙط پیٍك٨ث هاؾی و جکًىلىژی يیم وشىؾ يؿاقؾ- ها ال يٝك ٠لمی 
قا به  چیمی ؾق ؾوث يؿاقین که بٍىؾ اهكول بك آو اوحًاؾ کكؾ جا جىلىل لهايی ه١٭ىلی هیچ

چه ؾق وٙط ٨كهًگ و چه جٍکیالت اشحما٠ی یا  آو، هكاظل جکاهل ـاذبات بكوايؿ که ؾق 
ـ ٜاهك ٌؿه اوث؛ بلکه آيچه ؾق ؾوث ؾاقین شهً بمقگ و  های ليؿگی جکًىلىژی و قوي

ياگهايی ؾق جمؿو و ٨كهًگ ايىاو هؿقو و بؿوو هیچ ه٭ؿهاجی اوث و ایًکه جمؿو هاؾی 
ؤىض ال ٘كی٫ بكقوی ؾ٬ی٫ و  هٙلب به گیكؾ و اهكول ایىبمقگی ؾق همكاهی با آو ٬كاق هی

یه قوٌى ٌؿه اوث و به ؼىاوث ؼؿا   ِك٨ا  هبحًی بك اوهام هایی ٠لمی و يه ال ٘كی٫ ٨ٔك
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یه ؾق ٨ّل وىم به ج٩ّیل به ي٭ُ یۀ  ها ؼىاهین پكؾاؼث- په هك های ایى ٨ٔك ٨ٔك
ؼىقؾ؛ لیكا  ؾق يگكي و ؾیؿگاه ؼىؾ ؾق هماو ابحؿا ٌکىث هی ،جکاهل اشحما٠ی یا ٨كهًگی

ی ذابث ی اٌحباه بكای ج٩ىیك ٜهىق ؾیى  يٍؿه وكچٍمه هی ال ٨ٔك گیكؾ؛ بلکه ظحی ٨ٔك
 -اوث الهی و آومايی

ٞب٢ ٔٙض٢ٚ )٤ب اثتذا٣٤( و٣٘ٛٙ چ٥ض٢ دسثبس٠  فشًٞٙ ّٔتدس پظٚٞؾ 

 دٞذ! س٤ـٝ ٚ خبػتٍبٜ فشًٞٙ ٘ـبٖ ٣ٕ٘

کل بٍك  جىايین بگىیین: اگك بپفیكین ؾق هكاظلی که هی  ٠مىهی یک ي٭ؿ٠ًىاو  بهـها 
وشىؾ ؾاٌحه اوث و همه یا بكؼی جکاهل و جىلىلی جؿقیصی کًؿ جا به جمؿو بكوؿ  ٘ی هی

های هىشىّؾ  جىايین بگىیین ا٬ىام و هلث وشه يمی هیچ ٌؿه قا يیم بپفیكین به یاؾ ال آو هكاظّل 
ؾهًؿ؛ لیكا هك ٬ىم و هلث پیً ال و١ٔیث  و هكاظل قا يٍاو هیای ال آ ١٨لی هكظله

ـ جاقیؽی ٠كیٓ و ٘ىیل ؾاٌحه اوث؛ په اهکاو  که اهكول ٌاهؿي هىحین اي ـ  کًىيی
جىاو ظکن کكؾ که ایى شىاهٟ ٨٭ٗ هىیك  يؿاقؾ وكهًٍؤ ال چًیى شىاه١ی بىؾه باٌؿ و يمی

ها،  آو و هٙال١ۀ ٨كهًگ، وًث ؾقايؿ و ؾق يحیصه پژوهً  کًؿی پیمىؾه جکاهل قا به
ها ؾق هكظلۀ پیٍیى  ای بكای ًٌاؼث آيچه همۀ ايىاو های چًیى شاه١ه ا٠ح٭اؾات و ؾیايث
اگك بپفیكین  جىايین به آو بكوین ـ ايؿ کا٨ی اوث؛ بلکه جماهی آيچه هی بكؾه ؾق آو به وك هی

ها که اهكول،  ـ ایى اوث که ایى ٨كهًگ ايؿ که همیٍه چًیى يیىث ه٭ؿهات ِعیط بىؾه
های هىشىّؾ  ٨كهًگؾیگك ای ؾوق ؾق گفٌحه با  ؾق هكظله ، ٌىيؿ يٝك گك٨حه هی ابحؿایی ؾق

 ، ايؿ و به پایاو قویؿه ٌاو به ها قویؿه ٌؿه هایی که آذاق جاقیؽی و جؿویى اهكولی یا ٨كهًگ
 وث-ها قاهی هح٩اوت ال ؾیگكی ؾق پیً گك٨حه ا ايؿ و ایًکه هكکؿام ال آو جال٬ی ؾاٌحه
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ؾق قا که آيچه  ؾق ؼّىَگیكی  يحیصه»٘ىق کلی پژوهٍگكايی وشىؾ ؾاقيؿ که ایؿۀ  به
هايًؿ  9؛ايؿ ي٭ؿ کكؾهها  هلث ال ٘كی٫ ه٭ایىه با و١ٔیث ١٨لّی « اوثجاقیّػ گفٌحه بىؾه 

  9-«پیحك هیىکاک»و پكو٨ىىق  7«آلى جىحاقت»پكو٨ىىق و هؿا٨ٟ جکاهل اشحما٠ی 
وشى و جع٭ی٫ ٌىؾ، اٌحكاکات هیاو همۀ  اي شىث بًابكایى آيچه اللم اوث ؾقباقه

ها هحمایم  های هىشىؾ و آو چیمی اوث که همۀ ها ه١ح٭ؿین ايىاو قا ال ؾیگك گىيه جمؿو
 آو ویژگی قا  هحًاوب با ؼىؾيوالؾ که هكکؿام،  ای هی کًؿ و ال جماهی ا٬ىام، آیًه هی

و  قا ظحی بیى ٌؽّی جىاو اؼحال٨ات و يمی اوث ات، بىیاقؼحال٨اوالؾ- اها  ه١ًکه هی
ها و  ؾیگك ؾق یک ؼايه هًعّك کكؾ؛ چه بكوؿ به هعّىقکكؾيٍاو ؾق هیاو هلث ٌؽّی

 ها هىحًؿ- ا٬ىاهی که ؾق آو

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

- Hiscock, P. (2008). Archaeology of ancient Australia Routledge: London. 
- Testart, A. (2006). Comment concevoir une collaboration entre anthropologie sociale et archéologie? À 
quel prix? Et pourquoi? Bulletin de la Société préhistorique française, 385-395. 

هؿیك ًٌان اشحما٠ی ٨كايىىی- وی  ايىاؤ ؾايٍمًؿ 1631 ـ Alain Testart ٕ ٔ3841پكو٨ىىق آلى جىحاقت ٕ-  7
ًٌاوی اشحما٠ی  ا٨حؽاقی جع٭ی٭ات ؾق هكکم هلی جع٭ی٭ات ٠لمی ؾايٍگاه يايحیك پاقیه و ٠ٕى آلهایٍگاه ايىاو

ًٌاوی  شىاهٟ ابحؿایی و ايىاو ٔ بىؾه اوث- او هحؽ٨Collège de Franceُّكايه ؾق پاقیه ٕ ؾق کالس ؾی
 وهً ؾاقؾ-جٙبی٭ی اوث و چًؿیى جؤلی٧ و پژ

ًٌان اوحكالیایی اوث- وی ؾکحكای ؼىؾ قا  ؾق هلبىقؤ باوحاو 3871 پكو٨ىىق پیحك ؾیکىىو هیىکاک ٕهحىلؿ-  9
ؾق « ًٌاوی اوحكالیا يىم اوحىو بكاوو ؾق باوحاو»اوحاؾ کكوی  1631ال ؾايٍگاه کىیًملًؿ گك٨ث و ؾق وال 

ی ؾايٍگاه هلی اوحالیا ًٌاو  ًٌاوی و ايىاو باوحاوجك هًّب اوحاؾی ؾق ؾايٍکؿه  ؾايٍگاه ویؿيی ٌؿ- وی پیً
ًٌاوی کاق  جؽُّ ؾاقؾ و ؾق ٨كايىه و شًىب آ٨كی٭ا ؾق هىلۀ ايىاو« جکًىلىژی باوحاو»ؾق  قا ؾاٌث- هیىکاک

کاؾهی اوحكالیایی ٔ Society of Antiquaries of London« ٕايصمى آيحیکىاقیم لًؿو»کكؾه اوث- وی ٠ٕى  هی و آ
 و ٠ٕى ویژۀ هىلۀ اوحكالیاوث-٠لىم ايىايی 

Professor Peter Hiscock:  
http://sydney.edu.au/arts/archaeology/staff/profiles/peter.hiscock.php 
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ی١ًی هیماو پیٍك٨ث هاؾی،  ؾق وًصیؿو جمؿو ـ ا٠حماؾ ٬ابل٠الوه: ایى ه١یاق  به
ٌؿه اوث؛ لیكا ؾلیلی بك  ای قؾ ـ هىئله ت هٍابه ؾیگكا٬حّاؾی یا ١ًِحی، ه١ماقی یا ظاال 

آيچه پژوهً و  ؾق ظالی کههٙلىب اوث؛  به قايؿو و هّاؾقه آو وشىؾ يؿاقؾ و جًها ظکن
ال  ،گىيهیک ٠ًىاو  کًین ًٌاؼث جمؿو و ٨كهًگ ايىايی اوث که ايىاو قا به بكقوی هی

کًًؿۀ هحمایم کًؿ و با ٬ا١٘یث جمام ایى  ؾیگك هىشىؾات ؾق ٠الن ظیىايات هحمایم هی
 ٠ًىاو هىشىؾی اؼال٬ی اوث- ؾهًؿه به ايىاو به هماو ٠اهل ِالظیثظ٭ی٭ی، 

جىايؿ بكقوی ٌىؾ ایى  و آيچه په ال آو هی باٌؿپه ایى ه١یاق بایؿ ه١یاقی اؼال٬ی  
 ای چه ه٭ؿاق ها آٌکاق ٌؿ و هك شاه١ه اؼال٪ و اقليو٬ث و کصا ایى  يکحه اوث که ال چه

 ال ایى ه١یاق قا ؾق ؼىؾ ؾاقؾ؟

 تٕذٖ ٚ د٤ٗ ٚ ظٟٛس فشًٞٙ خبفّ ا٘ؼب٣٘

و٬حی بؽىاهین قوي ه١ح٭ؿاو به الگىی جکاهل اشحما٠ی قا پیاؾه کًین بك ها اللم 
ش١ه کًین؛ ِىقت ٠لمی بكقوی و به جاقیػ هكا ؼىاهؿ بىؾ هىیك جکاهلّی گىيۀ ايىاو قا به

وشىؾ يؿاقؾ؛ هیچ قاه ٠لمی ؾیگكی شم قاه جاقیؽی لیكا بكای بكقوی ٜهىق ٨كهًگ ايىايی 
یا جاقیػ  ًٌاویٔ ها ٨ٕىیل  يگاٌحه وًگٌؿه باٌؿ، چه جاقیػ  چه جاقیػ جؿویى

هىیك جکاهلی  پیگیكیه٩هىم ٠ام- ها ؾق ایى ِىقت چه ؼىاهین یا٨ث؟ و  ًٌاوی به باوحاو
؟ ياگمیك بایؿ به لهاو ٜهىق ايىاو يىیى بالگكؾین و به کكؾاهین قا ال کصا آ٤ال ؼى 

 بپكؾالین-  ٌؿه اؾ٠اوشىی ایى ویك جؿقیصّی  شىث

 ظبٞش ؿذ؟٤ٛ٘ٗ چٝ صٔب٣٘ ا٘ؼبٖ خشدٔٙذ 
ها و ظ٭ای٫ ٠لمی بىیاقی ؾق ؾوث  ًٌاوّی ايىاو، اهكول ؾاؾه ال يٝك جاقیػ ٨ىیل

 قویًٌاوی هىشىؾ ؾقباقۀ ٠مك ايىاو  های ٨ىیل یا٨حه بك اوان ؾق ظال ظأكؾاقین- 
ؾايین  ؾق اؼحیاق ؾاقین؛ هرال  هیه١لىهات بىیاقی  ، که ال يٝك ٠لمی ک٧ٍ ٌؿه اوث لهیى 
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های يؽىحیى شؿا ٌؿه  ٌاؼۀ جکاهلی ايىاو ال چًؿیى هیلیىو وال پیً ال ٌاؼۀ هیمىو
کن  ٌىؾ- ؾوث میى لؾه هیاوث و ٠مك ایى شؿاٌؿو به ظؿوؾ ه٩ث هیلیىو وال پیً جؽ

ال يٝك ٠لمی ذابث « کىنیآقؾیپیح» يام بهوشىؾ هىشىؾی ؾق ٌاؼۀ ؾقؼث جکاهلی ايىاو 
های او  ق٨حه اوث و ؾيؿاو های آ٨كی٭ا قوی ؾو پا قاه هی هىشىؾی که ؾق شًگل ؛ٌؿه اوث

 ـ و ایى هىشىؾ های ٌاهپايمه های ايىاو و يه هايًؿ ؾيؿاو همايًؿ ؾيؿاو کىچک بىؾه ـ
ای  ًٌاوی، ولىله های ٨ىیل گكؾؾ؛ ی١ًی یا٨حه هیلیىو وال ٬بل بالهی 3.3ج٭كیبا  به 

و  هیلیىو وال ٬بل ـ 3.3قوی ؾوپا همايًؿ ايىاو کًىيی قا ال ظال ظأك جا  ٬اهث بك قاوث
 قوايؿ- ـ به اذبات هی ظحی پیً ال آو چه بىا
ؾو هیلیىو وال ٬بل ٜاهك ٌؿ،  قا ؾاقین که ج٭كیبا  بیً ال« کحىنّق هىهىاّ »٠الوه ها  به

های  ٬اهث و ج٭كیبا  بؿوو هى بىؾ- ال يٝك جکًىلىژی، جىايایی قاوث ٌکلی ايىايی ؾاٌث،
هىهىاقکحىن بىیاق واؾه بىؾ و بیٍحك اظحمال ؾاقؾ که هىهىاقکحىن ال آجً اوح٩اؾه کكؾه 

ها هبًی  اٌاقهکكؾه اوث- بكؼی  هايًؿ جبك وًگی قا ؾقوث هی ،و بكؼی ابماق و ووایل واؾه
 يام بههرل اکحٍا٦ ٨ىیل هىشىؾی  9بك وشىؾ ليؿگی اشحما٠ی يیم یا٨ث ٌؿه اوث؛

 7کًؿ- ٬اهث گكشیٔ که چًیى اظحمالی قا ج٭ىیث هی هىهىگكشی ٕايىاو قاوث
ای ال  ًٌاوی ؾق اؼحیاق ؾاقین که پؿیؿآهؿو ٌاؼه  همچًیى ؾالیلی ال جاقیػ ٨ىیل

ؾهؿ- ایى  قا ج٭كیبا  هٍحّؿ هماق وال ٬بل يٍاو هیهىهىهایؿلبكگ  يام بههىهىاقکحىن 
کكؾ و ه٥م يىبحا  بمقگی ؾاٌث- ایى  واؼث و ٌکاقهای بمقگی ِیؿ هی هىشىؾ، يیمه هی

 جکاهل یا٨ث و ؾق اقوپا با٬ی هايؿ جا ج٭كیبا  « يئايؿقجال»هىشىؾ ال آ٨كی٭ا ههاشكت کكؾ و به 
 هماق وال ٬بل ؾق آيصا هً٭كْ ٌؿ- 73ظؿوؾ 

                                                                                                                                                                 
 -999و993ؼؿایی، َ کحاب جىهن بی٨ّل پًصن هكاش١ه کًیؿ به -  9
 قوابٗ ؼايىاؾگی ؾق يًٍال شئىگكا٨ی-  7

Fischman (2005). Family Ties. National Geographic Magazine. Available at: 
http://ngm.nationalgeographic.com/print/2005/04/dmanisi-find/fischman-text 

http://ngm.nationalgeographic.com/print/2005/04/dmanisi-find/fischman-text
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ج٭كیبا  ؾویىث هماق وال ٬بل ال هىهىاقکحىن یا هىهىهایؿلبكگ  ىواپیًههىهاها 
بیً ال یکّؿ هماق وال ؾق آ٨كی٭ا هايؿ و و١ٔیث َبَؿوی  هىهىواپیًهه١ًٍب ٌؿ- 

و ج٭كیبا  جا ٬بل ال کكؾ  ؾاٌث- او ظحی ؾق ابحؿای پیؿایًٍ، هكؾگاو ؼىؾ قا ؾ٨ى يمی
  جکاهل يیا٨حه بىؾ-« ايىاو هؿقو»ت ِىق  ٘ىق کاهل به ِؿ هماق وال پیً ظحی به یک
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 ودب ظبٞش ؿذ؟دس ا٘ؼبٖ خشدٔٙذ٤ِٛ٘ٗ 
ها اهكول ال يٝك ٠لمی ا٘میًاو کاهل ؾاقین که ايىاو يىیى، ابحؿا ؾق آ٨كی٭ا ٜاهك و 

ؼّىَ با ٜهىق  وپه ال آيصا به همۀ ٠الن هًحٍك ٌؿه اوث- ٠لن وقاذث به
همكاه ؾالیل  های ژيی، به های کاق با ليصیكه های ژيحیکی و جکًىلىژی الگىبكؾاقی

کًًؿ که اِل و قیٍۀ شىّن ايىاو ؼكؾهًؿ،  یًٌاوی، همگی جا ظؿ لیاؾی جؤکیؿ ه باوحاو
جىايین به وئاالت  آ٨كی٭ایی بىؾه اوث- همچًیى با اوح٩اؾه ال پیٍك٨ث جکًىلىژی، هی

 هىهىواپیًهجاقیػ ايىاو يىیى پاوػ ؾهین: هرال  ایًکه چه هى٬ٟ  ؾق ؼّىَجكی  ؾ٬ی٫
ا چًؿیى ههاشكت؟ و بكای اولیى باق ال آ٨كی٭ا ههاشكت کكؾ؟ و آیا جًها یک ههاشكت بىؾ ی

کصا هىح٭ك ٌؿيؿ؟ به ؾق هایی قا ٘ی کكؾ؟ و ههاشكاو بكای يؽىحیى هكجبه،  چه قاه یا قاه
 - بىؾ؟ و--- ٭ؿقها چ کؿام وى ق٨حًؿ و ج١ؿاؾ آو

ۀ ايىاو ؾق اواوا   ،ًٌاوی ؾق ٘ىل يیمۀ ؾوم ٬كو بیىحن شاقی بىؾ بعری که ؾق ٠ِك
یا ايىاو يىیى ال يٝك  ايىاو يىیى ـ جا« هىهى»هىئلۀ هکاو و لهاو جکاهل  ؼّىَ

یۀ   همىاقه و جا به اهكولـ ؾق شكیاو بىؾ-  آياجىهی یۀ اواوی هٙكض بىؾه اوث: ٨ٔك ؾو ٨ٔك
یه اول ٌىؾ و  ياهیؿه هی «Replacement Hypothesis هؿل شایگمیًی»ای اوث که  ٨ٔك

یه   -«Multiregionalای  هًٙ٭هچًؿجکاهل » يام بهای اوث  ؾوهی ٨ٔك
یۀ جکاهل ؾق ٨ ـ وشىؾ  جىايین بگىیین جّىقات یا هیـ « هؿل»ای، ج١ؿاؾی  هًٙ٭هچًؿٔك

گىیؿ  هؿلی اوث که هی ،اؼحّاق بیاو ؼىاهن کكؾ: هؿل اول ها قا به جكیى آو ؾاقؾ که ههن
 یا ؾوقۀ يىیّى  9«پلیىحىوى» يام بهًٌاوی  لهیى ۀؾوق یک های ايىاو يىیى ّ٘ی  همۀ گىيه

های هح٩اوت و ؾق هًا٘٭ی که  ؾق ٠ّك باوحاو ال هىهىاقکحىن با ِىقت ،يمؾیک
ولی شكیاو و  7ايؿ؛ قویؿه هىهىواپیًهايؿ جکاهل یا٨حه جا به  هىاقکحىن ؾق آيصا بىؾهىه

                                                                                                                                                                 
 وال پیً اهحؿاؾ ؾاقؾ- 97111لیىو وال پیً جا ظؿوؾ هی 9.7ًٌاوی که ج٭كیبا  ال  لهیى ال ای ؾوقه-  9
 - هًبٟ:قوؿ هی« ٨كايه ویؿيكیً»پكو٨ىىق ایى هؿل ؾق اِل به -  7
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هایی که  ٘ىقی که ژو ها ؾق ٘ىل لهاو وشىؾ ؾاٌحه اوث؛ به هباؾلۀ ژيحیکی بیى ایى گكوه
ؿو هی های ٠مىهی بكای به ا٨كاؾ، جىايایی هايًؿ جىايایی بك٬كاقکكؾو اقجباٖ یا  ؾاؾيؿ ـ والگاٌق

شای شهاو پكاکًؿه  و ؾق همه کكؾيؿ وك٠ث ٠بىق هی ال ٨یلحك ايحؽاب ٘بی١ی به ـ لباو
هایی که ٨ىایؿی هًعّك به هکاو و ش٥كا٨یا و ٌكایٗ هعلی  ٌؿيؿ و بك٠که ژو هی

هایی ؼاَ بكای واکًاو آو  ه٠ًىاو همْیم ٌایؿ به، های هؽحل٧ ؾق ؼىؾ ؾاٌحًؿ هصمى٠ه
٠باقت ؾیگك جباؾل ژيحیکی، يى٠ی الگىی هٍحكک بكای جکاهل  به ؛هايؿيؿ هًا٫٘ با٬ی هی

 ؾق ظالی کهها پكاکًؿه ٌىؾ؛  وکًاق شهاو و همۀ ايىاو کكؾ جا ؾق همۀ گىٌه ٨كاهن هی
های هعلی و اوحمكاق و  گیكی و شؿایی ش٥كا٨یایی هًصك به هعا٨ٝث ال ج٩اوت گىٌه

ًٌاوی  ٌؿ- ایى هؿل باقها ج١ؿیل ٌؿ جا با اکحٍا٨ات ايىاو ایؿاقی وابىحه به ا٬لین هیپ
 يىیى و يحایس ژيحیکی که با ٘كض اِلی ؾق جٕاؾ بىؾ، والگاق ٌىؾ- 

ث ئوشىؾ ؾاقؾ و ال ایى ٨ْك يٍ 9«ها هؿل ٌم١ؿايی» يام بههمچًیى هؿل ؾیگكی 
های هح١ؿؾ  بكای جٍؽیُ ٌاؼه اییجًه بهگیكؾ که جمایم ش٥كا٨یایّی گىيۀ ايىاو  هی

قویؿه اوث-  هىهىواپیًهها به  ٌؿو ٌاؼه هىهىاقکحىن کا٨ی اوث و ایى ٌاؼه
پیٍیًیاّو يؽىحیى، ج٭كیبا  بیً ال یک هیلیىو وال ٬بل ال آ٨كی٭ا ههاشكت کكؾيؿ و ؾق 

ؾق  ،با هٍؽّات يىیى آياجىهی ،ٌکلی هىح٭ل گكوه به شهاو پكاکًؿه ٌؿيؿ؛ وپه هك
های ايىاو يىیى ال گىيۀ  های هؽحل٧ جکاهل یا٨ث- بًابكایى همۀ گىيه هًا٫٘ و ؾوقه

 های ؾیگك شؿاوث- هىهىاقکحىن جکاهل یا٨حه و ایى جکاهل ال جکاهل گىيه
به آو  «ها ٌم١ؿايیهؿل »و « ای هًٙ٭ههؿل چًؿ» ٘ك٨ؿاقاوجكیى ؾالیلی که  ال ههن

جكکیبی ال هٍؽّات ٬ؿین و  ،ایى شمصمه 7-ؾق چیى اوث «ؾالی»٨ىیل  کًًؿ جکیه هی
                                                                                                                                                                 

Weidenreich, F. (1940). Some problems dealing with ancient man. American Anthropologist, 42(3), 375-
383. 

 .Coon. C. S. (1962). The origin of races هًبٟ:-  9
ؾق چیى ک٧ٍ ٌؿ و ٌایؿ  ٨3872ىیل شمصمۀ ايىايی اوث که ؾق وال « شمصمۀ ؾالی»یا « ايىاو ؾالی»-  7

 گكؾؾ- هكبىٖ به گىيۀ همىواپیًه ابحؿایی اوث که به ؾوقۀ پلیىحىوى بالهی
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هیايی بیى ظاالت  ۀهكظلوشىؾ و ایى بكای بكؼی ال ؾايٍمًؿاو، ؾلیلی بك ؾاقاوث شؿیؿ قا 
هٍؽُ ٌؿ که ایى هٍؽّات  هاولی ب١ؿ ؛ٌىؾ هعىىب هیيىیى ايىاو ٬ؿین و 

٨كؾ  به هٍحكک و هًعّك ،شای ٠الن ؾق همه ها هىهىواپیًههیاو  ؾق وا٬ٟکالبؿًٌاوی 
وشىؾ ، ٌىؾؾالیلی که بك آو جکیه هی ،ژيحیکیيٝك اها ال  9-يبىؾه اوثآویا و ٨٭ٗ ؾق بىؾه 

 ؛وثهیاو بكؼی ا٨كاؾ ؼاقز ال آ٨كی٭اهای ٬ؿیمی ؾق  های کكوهىلوهی ؾق ژو بكؼی شایگاه
و هٍؽُ ٌؿه اوث که ایى ژو ؾق  9«ؾیىحكو٨یى»ؾق ژو ايىايی  7«هاپلىجایپ»هايًؿ 

 ٨كایًؿٌایؿ ال که به ایى ِىقت ج٩ىیك ٌؿ  اها ایى يکحه ب١ؿا   3؛وشىؾ يؿاقؾايىاو آ٨كی٭ایی 
 9اوث-ظاِل ٌؿه  هىهىواپیًهيؿقجال به اهايًؿ يئ های يمؾیک ايح٭ال ژيحیکی ال گىيه

                                                                                                                                                                 
Wu, X. Z. (1981). A well-preserved cranium of an archaic type of early Homo sapiens from Dali, China. 
Scientia Sinica, 24(4), 530-541. 

 هًابٟ: -  9
- Stringer C. B. & Andrews P. (1988). Genetic and fossil evidence for the origin of modern humans. 
Science, 239 (4845), 994-1015. 
- Stringer C. B. (1992), Replacement, continuity and the origin of Homo sapiens. Continuity of 
replacement, 9-24. 

ها  قؾی٧ ٕآلل های هن ٔ ٠باقت اوث ال جكکیبی ال ژوhaplotypeیک هاپلىجایپ ٕبه ايگلیىی:  ،ژيحیک٠لن ؾق -  7
allelesهای هؽحل٧ ٕ ٔ ؾق هکاوlociٌىيؿ- یک هاپلىجایپ همکى اوث  ٔ قوی کكوهىلوم که همكاه با هن هًح٭ل هی

ٔ که recombinationها ٕ او، چًؿیى هکاو، یا یک کكوهىلوم کاهل باٌؿ که وابىحه به ج١ؿاؾ بالآقاییٌاهل یک هک
 پؿیا ٨اقویٔ ویکی :هًبٟ ،ؾهؿ- ٕهحكشن ٔ اوث قغ هیlociها ٕ ای ال هکاو بیى هصمى٠ه

1- Dystrophin Geneو بال هیلیى 1.1ظؿوؾ ايىايی اوث- ٘ىل آو  ۀٌؿ جكیى ژو ک٧ٍ : ژو ؾیىحكو٨یى بمقگ
 http://www.geneticlab.ir/Home/Content/75ٔهًبٟ:  ،اگموو ؾاقؾ- ٕهحكشن 78يىکلئىجیؿی اوث و 

 هًبٟ:-  3
Ziętkiewicz, E., et al. (2003). Haplotypes in the dystrophin DNA segment point to a mosaic origin of: 
modern human diversity.The American Journal of Human Genetics, 73(5), 994-1015. 

 هًبٟ:-  9
Sankararaman, sriram, et al. ―The genomic landscape of Neanderthal ancestry in present-day humans‖. 
Nature 507, 74492 (2014): 354-357. 
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اوان ٠لن  بكيیم ا٠حكأاجی  ایى،و ٠الوه بك ؾق ؾوث يیىث کا٨ی  ؾالیلبًابكایى 
 ژيحیکی وشىؾ ؾاقؾ- های  پژوهًو  9«پالئىيحىلىژی»

هؿل » ٌىؾ هی جؤییؿبا ؾالیل اوث و  پفیك٨حًیهؿلی که ؾق ظال ظأك ؾق يحیصه 
يىیى  ۀؾق ؾوق  هىهىواپیًهبه  یهىهای ٬ؿیمىیکی ال هی١ًی ايح٭ال  اوث؛ «شایگمیًی

٨٭ٗ ؾق آ٨كی٭ا پؿیؿاق  ها هىهىواپیًه 7-گكؾؾ هماق وال ٬بل بالهی 711ظؿوؾ به  اؼیك که
هى که ىايىاٞ ه ۀو ال آيصا به ؾیگك هًا٫٘ شهاو ههاشكت کكؾيؿ و به ایى جكجیب هم ٌؿيؿ
جبؿیل ٌؿيؿ-  ـ اوثهؿقو یا ايىاو يىیى که ايىاو ـ ای  گىيهجًها یک وشىؾ ؾاٌحًؿ به  ٬بال  

ی که بیٍحك جًىٞ ژيحیکی ٘ىق  به ؛ؾق ه١ْك ؼٙك اي٭كاْ ٬كاق گك٨حه اوثيىیى ایى ايىاو 
لهايی  ۀکه آ٨كی٭ا قا ؾق ٨اِلای  هصمى٠ه ؛گكؾؾ هیبال هصمى٠هیک به جًها ؾق ايىاو اهكول 

  9-جكک کكؾيؿپیً هماق وال  711هماق جا  91

                                                                                                                                                                 
 -کًؿ لهیى قا بكقوی هیباوحايی ٠لمی که هىشىؾات - 9
 هًبٟ:-  7

Stringer CB, Andrews P. Genetic and fossil evidence for the origin of modern humans. Science. 1988 Mar 
11; 239 (4845): 1263-8. 

 هًبٟ:-  9
- Ingman, M., Kaessmann, H., PaÈaÈbo, S., & Gyllensten, U. (2000). Mitochondrial genome variation and 
the origin of modern humans. Nature, 408(6813), 708-713. 
- Ingman, M., Kaessmann, H., Pääbo, S., & Gyllensten, U. (2001). Correction: Mitochondrial genome 
variation and the origin of modern humans. Nature, 410(6828), 611. 
Stringer, C. (2002). Modern human origins: progress and prospects.Philosophical Transactions of the Royal 
Society of London B: Biological Sciences, 357(1420), 563-579. 
Cavalli-Sforza, L. L., & Feldman, M. W. (2003). The application of molecular genetic approaches to the 
study of human evolution. Nature genetics, 33, 266-275. 
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 ٠ًىاو بهقا  ، آ٨كی٭اmtDNAٕٔ هیحىکًؿقی DNAجکاهل ؾقؼث  ؾق ؼّىَپژوهً 
 ۀکه هم واؼحه قوٌىو  9ؾه های ايىاو هٍؽُ کك  جصمیٟ ژوؼاوحگاه 
 و M  پيىل هاپلىگكو ،ؾق ؼاقز ال آ٨كی٭ا هیحىکًؿقی ايىايی DNA  های هاپلىگكوپ

ؼىؾ ال  يىبۀ بهکه  7،9،هماق وال ٬بل پؿیؿاق ٌؿ21جا  91 ه ج٭كیبا  ک اوث N پهاپلىگكو
پیً ؾق آ٨كی٭ا هماق وال 11جا  21ٌىؾ  جّىق هی ووكچٍمه گك٨حه اوث  L3 پوهاپلىگك 

 جّكیطؾیگكی جع٭ی٭ات ها و  پژوهً ابکلی  ٘ىق بهو ایى يحایس  3؛باٌؿایصاؾ ٌؿه 

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

, Ingman, M., Kaessmann, H., Pääbo, S., & Gyllensten, U. (2000). Mitochondrial genome variation and the 
origin of modern humans. Nature, 408(6813), 708-713. 
- Ingman, M., Kaessmann, H., Pääbo, S., & Gyllensten, U. (2001). Correction: Mitochondrial genome 
variation and the origin of modern humans. Nature, 410(6828), 611. 
, Cairn, R. L., Stoneking, M., & Wilson, A. С. (1987). Mitochondrial DNA and human evolution. Nature, 

325(3). 
, Vigilant, L., Stoneking, M., & Harpending, H. (1991). Human mitochondrial DNA.Science, 53(5027),: 

1503-1507. 
, Horai, S., Hayasaka, K., Kondo, R., Tsugane, K., & Takahata, N. (1995). Recent African origin of modern 

humans revealed by complete sequences of hominoid mitochondrial DNAs.Proceedings of the National 
Academy of Sciences, 92(2), 532-536. 

های هٍابه هىحًؿ که  ای ال هاپلىجیپ ٔ هصمى٠هHaplogroupٕبه ايگلیىی:  هاپلىگكوپ الؾ یا  گكوه یا جک جک-  7
٠ًىاو یک  جىاو به های ژيی قا هی يىکلئىجیؿ هىحًؿ- شهً هك٨یىن جک های ژيی پلی ؾاقای يیای هٍحكک و شهً

 های هٍابه یک  ؾهؿ که ال هصمىٞ هاپلىجیپ گكوه ؾقيٝك گك٨ث- هكشهً، یک هاپلىجیپ قا جٍکیل هی جک
ها  جىاو ایى شهً ها ِىقت بگیكؾ، هی ٠باقجی، اگك ؾو یا وه شهً ؾق ژو به ؛ٌىؾ هی گكوه ایصاؾ یا جک هاپلىگكوپ
 پؿیا ٨اقویٔ- و--- ٬كاق ؾاؾ- ٕهحكشن، ویکی C ،B ،A پِىقت هاپلىگكو به هاپلىگكوپ قا ؾق یک 

 هًبٟ:-  9
Macaulay, V., et al. (2005). Single, rapid coastal settlement of Asia revealed by analysis of complete 
mitochondrial genomes.Science, 308(5724), 1034-1036. 

 هًبٟ:-  3
Metspalu, M., et al. (2004). Most of the extant mtDNA boundaries in south and southwest Asia were  likely 
shaped during the initial settlement of Eurasia by anatomically modern humans. BMC genetics, 5(1), 26. 
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ها  ایى ۀو هم 9؛های ٤یكشًىی کكوهىلومو جع٭ی٫  Y7هرل بكقوی کكوهىلوم  9؛ايؿ ٌؿه
 کًؿ-  هی جؤییؿَوَل٧ آ٨كی٭ایی هٍحكک قا اذبات و هؿل شایگمیًی یکىاو و يىیى قا 

ایى هؿل ؾق آ٨كی٭ا پؿیؿاق ٌؿه و جًها  هؿقو،هٍحكک ايىاو يیای  په ال آيکه ذابث ٌؿ
ه جىاو ؾق ایى  هی ،های ٠لمی جا ظؿ بىیاق لیاؾی پفیك٨حه ٌؿه اوث ؾق ظال ظأك ؾق ٠ِك

ؾق یا آ٨كی٭ا پؿیؿاق ٌؿه، ؾق ٌك٪  باقاولیى [ هىهىواپیًه]که پكؾاؼث بعد ؼّىَ به 
اظحمال ٜهىق بىؾو  ٬ىی ههای ژيحیکی ب ؟ بكؼی پژوهًیا ٤كب یا شًىب آ٨كی٭ا ٌمال

کكؾو  هٍؽُ هىئلۀولی  3؛ًؿًک آ٨كی٭ای شًىبی یا ٌك٬ی اٌاقه هیؾق « يیای باوحايی»

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

, Ovchinnikov, I. V., Götherström, A., Romanova, G. P., Kharitonov, V. M., Liden, K., & Goodwin, W. 
(2000). Molecular analysis of Neanderthal DNA from the northern Caucasus. Nature, 404(6777), 490-493. 
- Relethford, J. H. (2001). Absence of regional affinities of Neandertal DNA with living humans does not 
reject multiregional evolution. American Journal of Physical Anthropology, 115(1), 95-98. 
- Caramelli, D., Lalueza-Fox, C., Vernesi, C., Lari, M., Casoli, A., Mallegni, F., ... & Bertorelle, G. (2003). 
Evidence for a genetic discontinuity between Neandertals and 24,000-year-old anatomically modern 
Europeans.Proceedings of the National Academy of Sciences, 100(11), 6593-6597. 
- Prugnolle, F., Manica, A., & Balloux, F. (2005). Geography predicts neutral genetic diversity of human 
populations. Current Biology, 15(5), R159-R160. 
- Ramachandran, S., Deshpande, O., Roseman, C. C., Rosenberg, N. A., Feldman, M. W., & Cavalli-Sforza, 
L. L. (2005). Support from the relationship of genetic and geographic distance in human populations for a 
serial founder effect originating in Africa. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America, 102(44), 15942-15947. 

 هًبٟ:-  7
Hawks, J. (2001). The Y chromosome and the replacement hypothesis.Science, 293(5530), 567-567. 

 هًابٟ:-  9
- Takahata, N., Lee, S. H., & Satta, Y. (2001). Testing multiregionality of modern human origins.Molecular 
Biology and Evolution, 18(2), 172-183. 
- Zhivotovsky, L. A., Rosenberg, N. A., & Feldman, M. W. (2003). Features of evolution and expansion of 
modern humans, inferred from genomewide microsatellite markers. The American Journal of Human 
Genetics, 72(5), 1171-1186. 

 هًبٟ:-  3
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ها ال  آو ۀکه هماوث  آو ،جك ؾق آ٨كی٭ا ؾٌىاق و هعحمل هىهىواپیًهؾ٬ی٫ هکاو ٜهىق 
 9ايؿ- بىؾهآ٨كی٭ای ٌك٬ی و شًىبی 

ک٧ٍ ٌؿه اوث و ؾق  «قیچاقؾ لیکی»جىوٗ  هىهىواپیًههای  جكیى ٨ىیل ٬ؿیمی
 ؾق« OMO I یا اوهى» ٨یىلی که ٘ىق  به ؛وشىؾ يؿاقؾهن جكؾیؿی  ها آواذبات ٠مك 

و ٨ىیل  7گكؾؾ هیهماق وال ٬بل بال711جا  911ؿوؾ اجیىپی ؾق ٌك٪ آ٨كی٭ا به ظ کیبیً
 9گكؾؾ هیبالهماق وال ٬بل 961به ظؿوؾ  کهؾق اجیىپی ک٧ٍ ٌؿه يیم  «هیكجى»یا  «ایؿالحى»

ال آو  هایی که ؾق آ٨كی٭ا با٬ی هايؿيؿ به شم آو ها ايىاوجمام  که  L3 پهاپلىگكوو يیم اِل 
 - اوثال آ٨كی٭ای ٌك٬ی  ، گیكيؿ وكچٍمه هی

 اص آفش٤مب ٔذسٖ ٟٔبخشت ا٘ؼبٖ  ٠٘حٛ
ؾیگك بكای ههاشكت ايىاو ال آ٨كی٭ا به  و جاقیؽی، چهاق قاه همکىال يٝك ش٥كا٨یایی 

یا قاه بىؾه اوث  یا قاه ٌمالی با ٠بىق ال هّك و ویًا ها وشىؾ ؾاقؾ و ایى قاهشهاو ي٭اٖ 
ؾالیل - ٙاق٪ال یا ال ه٥كب ال ٘كی٫ شبل المًؿب یا ال جىيه شًىبی ال اجیىپی ال ٘كی٫ باب

 ٨٭ٗو کًؿ  هیؾوق  و جىيه ٤كبیهىیك و ژيحیکی ها قا ال  وهىایی آب ،ًٌاوی باوحاو
                                                                                                                                                                 

Henn, B. M., Gignoux, C. R., Jobin, M., Granka, J. M., Macpherson, J. M., Kidd, J. M., ... & Lin, A. A. 
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یا ال ٘كی٫ قاه ٌمالی یا قاه جىايؿ  هايؿ که هی با٬ی هیههاشكت ال ٌك٪ آ٨كی٭ا و١ٔیث 
 ٌىؾ-ايصام شًىبی یا هك ؾو 

جكیى ب٭ایای  هٍؽُ ٌؿه اوث که ٬ؿیمی 9ًٌاوی ؾیكیىًٌاوی و  باوحاو ؾیؿگاهال 
٨لىٙیى ؾق کىه ٩٬مه ک٧ٍ  ۀؾق ؼاقز ال آ٨كی٭ا، ؾق هًٙ٭ ٔیا ايىاو ابحؿاییو ٕهؿقايىاو 

ؾق شًىب  «ه٥الةالىؽىل»ؾق  همچًیى 7؛گكؾؾهیهماق وال ٬بل بال971به  کهٌؿه اوث 
به  هًصك ایًکهبك ها ٠الوه  ایى ظ٩اقی 9-گكؾؾ هماق وال ٬بل بالهی911جا  11ه بکه ظی٩ا 

جا  11به  جاقیؽٍاوکه ـ اوث ٌؿه  ٠كبی ۀشمیك  هًٙ٭ه و ؾق ٌبهایى ابماقهایی ؾق ک٧ٍ 
 ٔهًگاملوؾهای  ههاشكتیا ٬ٕبلی ههاشكت بك  ؾلیلی  بهـ  3قوؿ هی هماق وال ٬بل911

 کًؿ-  واپیًه ال قاه ٌمال اٌاقه هیهىهى
 های ههاشكتای ال  ولی ال يٝك ٠لمی قوٌى ٌؿه اوث که ایى ههاشكت یا هصمى٠ه

های  ايؿ و ؾق هیاو ايىاو هً٭كْ ٌؿه آهیم يبىؾه اوث و ایى ههاشكاو ، هى٨٭یثلوؾهًگام
جكیى  ٌایؿ یکی ال ههن -پیؿا يٍؿه اوثها  هیچ اذكی ال آو يؿا هکه لهیى قا آباؾ کكؾهؿقيی 

 ؾق٨كاگیك  یؽبًؿاّو  ۀهىا ؾق ؾقوو آب ٌكایٗ ؾٌىاقؾالیل ٌکىث ایى ههاشكیى يؽىحیى، 
ک٧ٍ هؿقو ؾق ایى هًٙ٭ه ب٭ایای ايىاو  همچًیى 9؛اوثهماق وال ٬بل بىؾه 11ظؿوؾ 
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 -لهايی ٘ىاليی وشىؾ ؾاقؾ ۀ٨اِلها  آوهیاو يگك٨حه و  ؤکه ال پیٍیًیاو هًٌٍؿه اوث 
و ٌكایٗ  ی٠اهل شىْ ٠الوه  به 9-قوؿ هماق وال ٬بل هی99ها به ظؿوؾ  ایى ٨ىیل٬ؿهث 

هىیك به قا ال آ٨كی٭ا  هىهىواپیًهآهیم  هى٨٭یثو  هًگام٘بی١ی ؾق آو ؾوقه، ؼكوز ؾیك 
يیم ایى های ژيحیکی  و پژوهً کًؿ المًؿب هًعّك هی ال بابهٍؽُ  ٘ىق بهشًىبی و 

٘ك٦  ق با وك٠حی هٍؽُ ال ایى هًٙ٭ه بهایى ايحٍايیم ایًکه و  7کًًؿ جؤییؿ هیقا يکحه 
 9-اوثِىقت پفیك٨حه ویا و ا٬یايىویه آشًىب ٌك٪ 
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 اص آفش٤مب ٟٔبخشت صٔبٖ 
قا بكايگیؽحه جىشه هع٭٭او هؿقو ايىاو يیای  ؾق ؼّىَکه  ؾیگكی یکی ال يکات

 ،اِلی ۀ٬ٍهًابعد و وث و ٌایؿ ال آ٨كی٭اههاشكت کكؾو لهاو ؾ٬ی٫  هٍؽُ ،اوث
يؿ ال ایًکه آیا ههاشكت پیً ال ٨ىقاو آج٩ٍٍاو ا ٠باقت که اوثاواوی يٝك ؾو ایى بیى 

بمقگ به ظىاب  ای ٨اش١هآج٩ٍٍاو جىبا  7-ال آوپه یا اوث  اج٩ا٪ ا٨حاؾه Toba»9جىبا »
 ۀؾق شمیك و لهیى قوی  ۀٌؿ ًٌاؼحه های آ٩ٌٍايّی  ٨ىقاوَاَبك  جكیى بمقگآیؿ و یکی ال  هی

 - ٌىؾ جؽمیى لؾه هیهماق وال ٬بل 23ظؿوؾ  و جاقیػ آو بهبىؾه اوث ويمی وىهاجكای ايؿ
 ؛بىیاق ههن اوثبه چًؿ ؾلیل، ٨ىقاو آ٩ٌٍاو جىبا ؾق بكقوی جاقیػ ههاشكت، و١ٔیث 

٩ٍٍاو جایى آ ٠صیى ٌؿه اوث-ظاؾذه با ایى   يى٠ی به هىایی که و ال شمله ٌكایٗ آب
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آو بك هىاظث بمقگی ال  جؤذیكبلکه  ،گفاٌث جؤذیك٨٭ٗ بك یک هًٙ٭ه  يهبىؾ که  ای ٨اش١ه
ک٧ٍ ها  ٌؿه ؾق گؿاله ؾ٨ى بكؼی ابماقهای وًگّی ال آيصا که - همچًیى يیم قویؿلهیى 
 اوث؛هؿقو هكجبٗ با ايىاو  ابماق و اؾوات کًًؿ ایى بكؼی پژوهٍگكاو جّىق هی ،ٌؿيؿ
وشىؾ  ؼكؾهًؿ هؿقوبا ايىاو  ها آوؾاٌحى  بكای اقجباٖقوًٌی  ؾلیل هیچ ، ٠ملؾق  ولی 

های ههاشك پیً ال ٨ىقاو  هكجبٗ با هصمى٠هاؾوات آو اوث که ایى جك  ٬ىی ّٜى يؿاقؾ و 
او  همايًؿ شاه١هکه هایی  گكوه ؛اوث  بىؾهآج٩ٍٍاو  ؾق ٨لىٙیى و هایی که آذاٌق

ی بكای جؤییؿ ؾالیل ژيحیکی،  ٠الوه به- ايؿ هً٭كْ ٌؿه ٠كبی ک٧ٍ ٌؿه اوث ۀشمیك  ٌبه
ی  ؿ،کً جؤییؿ هیبیٍحك آيچه و ؿ ؾه يمی اقائهههاشكت ٬بل ال ٨ىقاو آج٩ٍٍاو جىبا  ۀ٨ٔك

  9-اوثبىؾه آج٩ٍٍاو ایى ههاشكت په ال ٨ىقاو ٌؿو ؾق شهث  ٬ايٟ
که اوث ایى جك  هعحمل ،ج١ؿاؾ ههاشكیى يیمها و  ج١ؿاؾ ههاشكت ؾق ؼّىَاها 

 ۀیا٨ح يصات ۀو هصمى٠اوث المًؿب اج٩ا٪ ا٨حاؾه  باببا ٠بىق ال  یآهیم هى٨٭یثههاشكت 
های هىشىؾ ١٨لی ال  ايىاو ۀهمج٭كیبا  ولؿ کكؾيؿ و لاؾو  ،که جىايىحًؿ ههاشكت کًًؿ ايؿکی

وىی اوقاویا و ال  کًؿ که ايحٍاق ال آ٨كی٭ا به هٍؽُ هی ایى ج٩ىیك 7-ايؿ ه١ًٍب ٌؿهها  آو
با و  ه اوثال قاه واظلی وا٬ٟ ٌؿ ،٬بلهماق وال 91ال بیً یک قاه، ؾق لهايی جًها ٘كی٫ 
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 ۀهماو گىيکه ـ هىی هىشىؾ به ٨٭ٗ یک گىيه ىايىاٞ ه ۀکاهل هم کاهل یا ٌبهٌؿو  جبؿیل
 9-ه اوثهمكاه ٌؿ ـ اوثهؿقو ايىاو 

، وه 991 ۀؾق ٌماق  7196ؾق وپحاهبك وال ٔ Natureٕيیچك ه١حبك ٠لمی و  ۀهصل
ال  کاهال  که  اقائه ؾاؾهؽحل٧  کٍىقهایگماقي ٠لمی ال وه گكوه ال پژوهٍگكاو ال 

که به ٨كاوايی ؾق ا٨كاؾ كؾيؿ ک ژيىم ايىايی قا گماقي هی 212و بىؾيؿ هىح٭ل یکؿیگك 
های  ایى پژوهً با ایًکهوشىؾ ؾاٌث و  هحًىٞ و هؽحل٧ ش٥كا٨یاییهای  گكوههىشىؾ ؾق 

 ؛ٌىيؿ کلی هًصك هی ای يحیصهبه ها  آو ۀهماها  ايؿ، هح٩اوتؾق بكؼی ج٩اِیل  گايه وه
 يؿا ههايؿبا٬ی که ؾق آ٨كی٭ا  يباًٌؿ اگك ال يىل کىايیظحی ها  ايىاو ۀایًکه هم

 ِىقت به هماق وال ٬بل21 ظؿوؾ ؾقکه گكؾؾ  بالهیگكوهی هماو به  ٍاوهای قیٍه
  7-يؿا هال آ٨كی٭ا ههاشكت کكؾآهیم  هى٨٭یث
٠ًىاو ٔ با Carl Zimmerٕلیمك ای ال کاقل  جایمم ؾق ه٭اله يیىیىقک ۀقولياهقا گماقي ایى 

 هال آ٨كی٭ا هًصك به آباؾايی لهیى ٌؿ ههاشكتجًها یک ؿ که ًؾه ها يٍاو هی پژوهً»
کیشاٌىا جّكیط پكو٨ىىق  ؾیگكی يیم ۀه٭ال 9-ي٭ل کكؾه اوث« اوث  ال Joshua Akeyٕٔ آ
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به یک  وه جع٭ی٫، اواوا  ایى ؾهؿ  کًؿ که ه٩اؾ آو يٍاو هی ي٭ل هی ؾايٍگاه واًٌگحى قا
این  ه١ًٍب ٌؿه ای ال هصمى٠هِك٨ا  ها جكشماو یک چیم هىحًؿ: ایًکه قوًؿ و  يحیصه هی

 9-ايؿ هکه ال آ٨كی٭ا ههاشكت کكؾ

 اص آفش٤مب ؿشا٤ظ پغ اص ٟٔبخشت
 ؛اوثؼىؾ ؾیؿه  هب، ههاشكت ههمی قا هؿقوک٧ٍ کًین که ايىاو  نای ها هى٫٨ ٌؿه

ه پیمىؾپیً هماق وال 21 ظؿوؾ ؾقکه  جىايین ٌكایٗ ایى ههاشكت و قاهی قا همچًیى هی
جماهی ها ؾق  هًصك به ایى ٌؿ که ايىاوآهیمی که  هى٨٭یثههاشكت  هماو بًٍاوین؛ اوث

ؾق ؾوث ؾاقین با ؾ٬ث باالیی کًًؿه جؤییؿ ؾالیل ٠لمّی  ؾق ظال ظأك -ٌىيؿگىحكؾه لهیى 
٘كی٫ که جىايىحًؿ ال  ؛ گكوهیه اوثٌؿ هیبه گكوه کىچکی ؼالِه ایى ههاشكت که 
و ؾق شًىب ٠بىق کًًؿ ٠كبی  ۀشمیك  هٌبوىی  ؾق ؾقیای وكغ ال آ٨كی٭ا به المًؿب باب
و وكلهیى یمى ال  ،کكؾه ٘ی ٘كی٫جىايىحًؿ ؼٗ واظلی قا  ،بكويؿ٠كبی پیً  ۀشمیك  ٌبه

که ؾق آو ؾوقه با آب ٌىق  ای ؛ هًٙ٭هؼلیس قویؿيؿ ۀهًٙ٭جا آيکه به ٠بىق کًًؿ ٠ماو ١٨لی 
ال  ـ ٤الب بىؾبك٦ بك لهیى  که یؽبًؿاو وـ  پك يٍؿه بىؾ و وكلهیًی بىؾ که ؾق آو ؾوقه

قوؾهایی به ؾاؼلً شاقی  ،ای که ال ومث ٌمال - هًٙ٭هبكؼىقؾاق بىؾ ی هًاوبگكها
ؿ ايىاو ليؿگی هًاوبی بكای  هکاو بىیاق ـ ی١ًی ؼلیس ١٨لی ؾقه ـآو بًابكایى  ؛بىؾ و ٌق

 -يؽىحیى بىؾ
ها به ؾیگك ي٭اٖ ٠الن ههاشكت کكؾيؿ  ها لیاؾ ٌؿ و بكؼی ال آو ج١ؿاؾ ايىاوایى ؾقه ؾق 

هماق 99جا  1لهايی  ۀؾقیا آو قا ؾق ٨اِل ی١ًی و٬حی آبـ  آهؿو ویل ای جا لهاّو  و هصمى٠ه
 هايؿيؿ-ؾقه با٬ی ؾق ایى  ـ آو، پىٌايؿال ال هیالؾ و ب١ؿ پیً وال 
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ؾق پی قوؾهایی که ؾق  ،که ال ویل يصات یا٨حه بىؾيؿ بكگمیؿه یا کىايی ۀوپه هصمى٠
به باالجكیى  ـ های ٌىق ٌؿ که ب١ؿها ؼلیصی پك ال آبـ ها شاقی بىؾ  وكلهیى ظاِلؽیم آو

هایی ال  هماقاو وال بؽً ٬ىمث شًىب ٠كا٪ ١٨لی و شًىب ایكاو ١٨لی هًح٭ل ٌؿيؿ-
ها  جا ایًکه آب ٌیكیى و ویل قوؾؼايه» ؛كؾبُ  هیهای ٌىق قيس  ١٨لی ال آب شًىب ٠كا٪

های  جىايىث ایى ٌىقی قا بٍىیؿ و آو قا پك ال قوىباجی والؾ که ٠اهل پیؿایً لهیى
کٍاوقلی و هًا٫٘ يمؾیک به هىقهای پك ال هاهی ٌؿ- ایى هىٔىٞ واکًاو قا یک باق 

کكؾيؿ،  هایی که په ال ویل ک٧ٍ هی لهیى ومث ؼلیس و اوح٭كاق ؾق ؾیگك به ظكکث به
 9«قا٤ب واؼث- ایى قويؿ هماقاو وال اؾاهه یا٨ث-

جىايین  هی ـ اوث٨كاهن که اهكول بكای ها ـ  با اوحًاؾ به ظ٭ای٫ ٠لمی و جاقیؽیبًابكایى 
ِاظب  ـ ی١ًی ؼلیس ١٨لیـ واکًاو آو وكلهیى ه١٭ىل و هًٙ٭ی اوث که  کاهال  بگىیین 

ٞ به ایصاؾ قووحاهای وىهكی یا که ٌكو ها بىؾيؿ آوو  ايؿ لهیىقوی اولیى جمؿو ايىايی 
ک پیً ال بكپایی جمؿو وىهكی  ٌاوٜهىق  قووحاهایی که ؛کكؾيؿؿی ؾق شًىب ٠كا٪ آ

کؿی ٕآٌىقیٔ  گلی به ها   الىاضؾق اي  ٌؿه وهؿْو که آذاق هاؾی یا  جمؿيی ؛بىؾه اوثآ
که اشؿاؾی هماو  -يؽىحیى بًاهین های یها قا وىهك  جىايین آو هی- همچًیى قویؿه اوث

پیٍك٨حه و اؼال٬ی و هح١الی های  ٠لن و اقلي ۀؾقباق جمام ها با ٠مت و ا٨حؽاق  وىهكی
او هحك٬ی  ؾیگك به  ـ ها وىهكیيیای و ـ های يؽىحیى  ایى وىهكی -ايؿ يىٌحه٘كل ج٩کٌك

بًیاو قا باوحاو و جمؿو هّك  کكؾيؿبه هّك ههاشكت  ؛یا٨حًؿگىحكي هًا٫٘ ٠الن 
 که به ها قویؿه اوث-بىؾه جمؿو هّكی که پیً ال همیى  جمؿيی يهاؾيؿ؛
ؾق ٌىؾ و بكقوی  هی هىهىواپیًه ۀگىيهًعّك به ، ٨٭ٗ ایى و١ٔیث  يحیصه ؾق

ای هًعّك  هصمى٠ه هجمؿو و ٨كهًگ ايىايی، ب صییپیٍك٨ث جؿق قاه جکاهل و  ؼّىَ
 قویهای ١٨لی  ايىاو ۀهم ژيحیکی يٍاو ؾاؾه اوثهای  که بكؼی پژوهً ٌىؾ هی
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ها  ٌاو به آو اِل و قیٍه ،يؿا هبا٬ی هايؿ که ؾق آ٨كی٭ا يیىحًؿلهیى، اگك ال کىايی 
ٕیمى،  ٠كبی ۀال آ٨كی٭ا به شًىب شمیك  ـ ج٭ؿین ٌؿ٘ىق که  هماوـ  هصمى٠ه ایى ؾ-گكؾ هیبال

 ۀوىی هم بهب١ؿ و  ٔؼلیس ١٨لیی١ًی ٕظاِلؽیم  به ظىٔۀ ٠ماو، اهاقات ١٨لیٔ و ب١ؿا  
وىی ؾیگك ي٭اٖ شهاو  ال آيصا بهوپه به شًىب ٠كا٪ ههاشكت کكؾيؿ و وپه شهاو و 

 9-ههاشكت کكؾيؿ
ًٌاوی و  ال يٝك جاقیػ ٨ىیلکه  قاای  ي٭ٙهو ال ایى هىٔىٞ پكؾه بكؾاٌحین جا ایًصا 

ؼىاهین های جمؿو و ٨كهًگ ايىايی  ال آو ٌكوٞ  قیٍه ۀؾقباق جع٭ی٫ ؾق ًٌاوی  باوحاو
 کكؾ ؾايىحین-

آیا  :ٌىؾ هٙكض هیپكوٍی  ینا هآيچه به آو قویؿ ۀؾق ایى هكظله و ؾق وای اکًىو
ی ٘ىق  به ؛بىؾو جکاهل ؾق جمؿو ايىايی ببیًین پلکايیجىايین اذك یا ؾالیلی بك جؿقیصی و  هی

ها ٌؿه باٌؿ؟ٖ آیا جکاهل جؿقیصی  ههاقتکه هًصك به پیٍك٨ث جؿقیصی ؾق جکًىلىژی و 
؟ٖ یا آيچه جىاو یا٨ث ، هی٩کك و اؾقاکجه١٭ىلی ؾق وٙط جٍکیالت اشحما٠ی و ؾق وٙط 

ای  شهً، هًصك به جعىلی قیٍههمیى و بؿوو هیچ ٠لث ٠لمی شهٍی اوث وشىؾ ؾاقؾ 
وپه شهً ٨كهًگی، ٠لمی و جمؿيی با  ؛های اؾقاکی و ه١ك٨حی ٌؿ جىاياییؾق 

یبه  با جىشهجىاو  که هكگم يمی شهٍی ؛ٌؿهای يؽىحیى آٌکاق  وىهكی ه١ح٭ؿاو به  ۀ٨ٔك
 ؟ٖکكؾًٌانٔ جىشیه  ٕايىاو ىلىژیپيحكوآجکاهل اشحما٠ی و ؾايٍمًؿاو 

 لجُ ٞضاس ػب011َاص پ٥ؾ  ٞٛٔٛػبپ٥ٙغفشًٞٙ 
 جىايؿ با ؾالیل ٠لمّی  که هیـ  جمؿو ۀقیٍ ؾق ؼّىَجاقیػ ايىاو  ۀپژوهً ؾق ظىل 

ؾق آ٨كی٭ا ٜاهك  هىهىواپیًهکه ٌىؾ  هًعّك هی ای به ؾوقه ـ باٌؿوالگاق  ،هٌؿ بیاو
 ظؿوؾ ؾق ال آوپه ای که  وپه ؾق هصمى٠هو   ؛پیًهماق وال 711ؾق ظؿوؾ ی١ًی   ؛ٌؿ
 هايؿ- با٬ی ؾق آ٨كی٭ا ـ  گ٩حه ٌؿ هماو ٘ىق کهـ ههاشكت کكؾ یا   پیًهماق وال 21
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هماق وال، هىهىواپیًه ؾق 711وال ال ایى هماق 911بیً ال »ؾايین که  هی لهاهكو 
وپكؾه  کكؾه و هكؾگاو ؼىؾ قا به ؼاک يمی ِىقت بؿوی ليؿگی هی آ٨كی٭ا هعّىق بىؾه، به

٘ىق کاهل هٍابه ايىاو  اوث؛ ال وىی ؾیگك ؾق آو لهاو، ٜاهك هىهىواپیًه هًىل به
 9-«اوثهماق وال پیً قغ ؾاؾه 911اهكولی يٍؿه بىؾ؛ چكاکه ایى اج٩ا٪ ؾق ظؿوؾ 

 ٘ىق بهـ ٔ هىهىواپیًهٕؼكؾهًؿ ی١ًی ايىاو  ـ  اهكول ها ۀيىٞ بٍكگىييح٭ال به ا»بًابكایى 
ظحی ب١ؿ ال ـ  ؾق بكؼی هًا٫٘ـ هماق وال پیً یا 911هگك ظؿوؾ  ؛کاهل ايصام يٍؿه بىؾ

 7-«آو
ًٌاوی و  جاقیػ ٨ىیل ال با اوح٩اؾهجىاو  واؾگی هی اوث که اهكول بههٙلبی ایى 

ؿ که بیى ييؿاق ال ؾايٍمًؿاو جكؾیؿی  کؿام هیچاهكوله  -کكؾبكقوی  ًٌاوی باوحاو
ؾاٌحه اوث؛ البحه همکى وشىؾ ج٩اوجی وا١٬ی هؿقو  هىهىواپیًههىهای يؽىحیى و ىه

لهاو و  ،کكؾو ؾ٬ی٫ ایى ج٩اوت هٍؽُ ؾق ؼّىَبىیاقی اؼحال٨ات و هًا٬ٍات اوث 
 - ؾاٌحه باٌینبكول آو چگىيگی 
ؾق قا  هىهىواپیًهؾق قوي ليؿگی و ق٨حاق ؾگكگىيی ابحؿای  ،ًٌاوی های ٨ىیل یا٨حه
یكات یبكؼی پژوهٍگكاو ایى ج٥و کًؿ  هیهٍؽُ پیً هماق وال 911ظؿوؾ 

 ،ايؿ يام يهاؾه (Behavioral Modernity)« ٌؿو ق٨حاق  هؿقو»قویؿه قا وكآ٤ال آيچه  ذبث به
ايؿ ٠باقت اوث  ؾق ایى ؾوقه به ذبث قوايؿه ًٌاوی های باوحاو یا٨حهآيچه  9-کًًؿ ج١بیك هی

                                                                                                                                                                 
 -973، َاظمؿالعىىؼؿایی، ویؿ  بیکحاب جىهن -  9
 ٔ ؾوحكن ؾق: Homo heidelberggenesisهًبٟ: ؾيیه اويیل، ايىاو هایؿلبكگ ٕهىهى هایؿلبكگ شًىیه -  7

http://anthro.palomar.edu/homo2/mod_homo_1.htm 
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گىحكي و هیماو ظیٙه  ۀجىو١ ،جمایمهای ا٬لیمی ،١ٙ٬ات ؾق آذاق باوحايیا٨مایً  ال:
ن و ٠الئ»اوح٩اؾه ال  و يیم ٌؿ هیاوح٩اؾه که  هایی٤فاه٭ؿاق و ايىاٞ  ۀجىو١ ،ايىايی

آذاق باوحايی به  هالظٝه ؾق پژوهً ذبث و ٬ابلجالي بىیاق که با قا  «هاؾیيماؾهای 
  - آیؿ ؾوث هی

ؾه ؾق و اؼیك  های ؾق لهاو -بكقوی کًینپه شا ؾاقؾ ایى هٙلب قا با شمئیات بیٍحكی 
ًٌاوی هٍؽُ ٌؿه اوث که ايح٭ال ال  شىهای باوحاوو ال يحایس شىث ،وال گفٌحه

بىؾه اوث- ؾق هًىصن ياگهايی و هحمكکم، ای  ، ظاؾذههؿقوبه ايىاو اولیه  هىهىواپیًه
و ١ًِث  ها ٨ًاوقی ،ها ، ههاقتپیًهماق وال 91جا  31 ؾق ظؿوؾای ال شهاو  هًٙ٭ه

ؾق وٙط هن  ، ١ًِحی یکی په ال ؾیگكی ایى اي٩صاق -ٌؿه اوثپؿیؿاق  یياگهاي ٘ىق به
کكؾو  ؾق وٙط پیچیؿهٌؿه و هن  گك٨حه کاق بهی هصمى٠ه ابماقهابه  بؽٍی یا جًىٞه٭ؿاق 
- یا٨ثيیم جىو١ه  هماو لهاو، ٬ىا٠ؿ ا٬حّاؾی ليؿگی بٍكی پؿیؿاق ٌؿه اوث و ؾق ابماقها

ظیىايات ؼٙكياک و آيصا که ايىاٞ جا جىو١ه یا٨ث  ٌؿ که ِیؿ هی ظیىاياجی ايىاٞ ۀهصمى٠
ٌكوٞ ٌؿ و ج٥فیه ؾق  ها آواوح٩اؾه ال ها و  آوقی ؾايه وپه شمٟگك٨ث- ها قا ؾقبك  هاهی

ایى ج٥ییكات ا٬حّاؾی  ،٠الوه به- ٌؿيؿپؿیؿاق ؾوث های ؾوق  هىا٨ثبكای جصاقی های  قاه
 ؾاقؾ ایى ج٥ییكات ياگهايی ال جعىل بیاو هیکه  همكاه ٌؿ  ياگهايی یبا ٜهىق وقی ا٨ًو 

ایى  ۀشملال - اوثياٌی ٌؿه و شهاو  ا٘كا٨ً هعیٗ ،جّىق ايىاو ال ؼىؾيچگىيگی 
 -ابماقهای هىوی٭ی و--- اوث ،ي٭اٌی ،و آقاوحىکكؾو  آقایً لیىقآالت،، ٜهىق ٌىاهؿ

آذاق ؼّىَ ؾق  بهًٌاوی  های ٨ىیل وكیٟ ؾق یا٨حهجعىل ياگهايی و ج٥ییك ایى 
که  صاجا آي 9؛يٝك گك٨حه ٌؿه اوث ؾق ؾقؼىقشهٍی بمقگ و  ٠ًىاو به ، اقوپایی ۀهايؿ شای به

ژيحیکی یا بیىلىژیک ًٌاؼحّی  شهً و٬ىٞبه ، و١ٔیثایى  پژوهٍگكاوبىیاقی ال به يٝك 
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 Bigٕ اي٩صاق بمقگ ٨كهًگی ٠ًىاو بهیؿاؾ قو  ایى الیکی ال ایى هع٭٭او  و ظحی 9؛ؾاقؾاٌاقه 
Bang of Human Culture7-کًؿ هی ٔ یاؾ 

 گىیؿ:  هی 9«کالیى ؾقیچاق » پكو٨ىىق
“We are not the first to emphasize the contrast between the Upper 

Paleolithic and everything that preceded it, and where we speak of the ―dawn of 
human culture,‖ others refer to a ―human revolution,‖ a ―creative explosion,‖ ―a 
great leap forward,‖ or a ―sociocultural big bang”- 

Most authorities highlight European findings, but we have stressed even 
older evidence for the ―dawn‖ in Africa. The African data are less abundant and 
spectacular, at least in part because the vagaries of preservation have left fewer 
relevant African sites and there have been fewer archeologists to seek them out. 
Related to this, archeologists have been accumulating relevant evidence in 
Europe since the 1860s, while the ke African observations all postdate 1965. 
Yet, the ―dawn‖ is just as real in Africa, and, equally important, it occurred there 
first. Spectacular as it is, the European Upper Paleolithic, beginning around 
40,000 years ago, was simply an outgrowth of behavioral change that occurred 
in Africa perhaps 5000 years earlier. That said, we must now proceed to the 
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 هًبٟ:-  7

Mithen, S. (1996). The Prehistory of the Mind: A Search for the Origins of Art, Religion, and Science. 
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 ًٌاوی ؾايٍگاه اوح٩ًىقؾ، اوحاؾ ًٌاوی و ايىاو وحاؾ لیىثا ،م3843ٔو٨ىىق قیچاقؾ کالیى ٕهحىلؿ پك -  9
کاؾهی هلی ٠لىم آهكیکا ٕ کاؾهی ٠لىم و ٨ًىو آهكیکا USNASٕؾايٍکؿۀ ٠لىم ايىايی، ٠ٕى آ ٔ- AAASٔ و ٠ٕى آ

گیكی  ٌکل»ٔ قا ال آّو ؼىؾ کكؾه اوث- ال هًح٭ؿاو ج٩کك Gordon J. Laing Award« ٕگىقؾوو لیًگ»وی شایمۀ 
کًؿ  بىؾه اوث- وی جؤییؿ هی« ها وال ها یا ِؿها هماق وال یا هیلیىو ِىقت جؿقیصی ؾق ٘ی ؾه هؿقيیحۀ ق٨حاقی به

 Lateٕیا ٠ّك وًگ پىیى « وًگی لبكیى اي٭الب ٠ّك پاقیًه»ِىقت ياگهايی ؾق ؾوقۀ  ولىک و ق٨حاق شؿیؿ به

Stone Ageاوث- هماق وال ٬بل اج٩ا٪ ا٨حاؾه16جا  46ظؿوؾ  ٔ ؾق 
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most difficult question of all: what accounts for the ―dawn.‖ The answer as we 
shall see is contentious, and it may always be that way 

Most archeologists who have tried to explain the ―dawn‖ favor a strictly 
social, technological, or demographic cause. A small minority , of whom we 
may be the majority, favor a biological one. We’ll outline two characteristic 
social or technological explanations first and then explain why we think our 
biological explanation is preferable. We stress at the outset that unlike the 
―dawn‖ itself, the explanation for it is more a matter of taste or philosophy than 
it is of evidence‖.1 

چه پیً " و هك لبكیىوًگی  پاقیًه"٠ّك ى کىايی يیىحین که بك ج٩اوت بیى ها اولی»
؛ گىیین اي٩صاق جمؿو ايىايی وؽى هی ۀها ؾقباق  -کًین هی جؤکیؿ ،اوث هبىؾال آو 

"شهً  ،"اي٩صاق ابؿا٠ات" ،"اي٭الب ايىايی"٠باقاجی همچىو با ؾیگكاو هن  ای که وا١٬ه
 ايؿ- اٌاقه کكؾهبه آو وىی شلى" یا "اي٩صاق بمقگ اشحما٠ی و جمؿيی"  به

جك ال  باوحايیبك ؾالیل ها ولی  ؛کًًؿ های اقوپایی قا بكشىحه هی یا٨حه ،بیٍحك هع٭٭او
این- ا٘ال٠ات آ٨كی٭ا  کكؾه جؤکیؿايىاو ؾق آ٨كی٭ا ؾهاو  بك وشىؾ وپیؿههبًی آو، 

ؼحال٨ات و لیكا ا بكؼىقؾاقيؿ؛ ی کمحكیچٍمگیك  و گیبكشىحال ـ  کن ؾق شمئیات ؾوث ـ 
های آ٨كی٭ایی ايؿکی قا  گفاق ؾق ذبث و ظ٩اٜث ا٘ال٠ات، وایثجؤذیك ٠لمّی کاقهای ٤یك 

وشىؾ  ۀؾق وای -ايؿ ها بىؾه ؾيبال ک٧ٍ آو بهًٌاواو ايؿکی  با٬ی گفاٌحه اوث و باوحاو
ٌىاهؿ آوقی  شمٌٟكوٞ به ؾق اقوپا  9161وال ال  ًٌاواو باوحاو ،چًیى و١ٔیحی

پیؿایً »- ه بىؾِىقت يپفیك٨ح 9169هٍاهؿات آ٨كی٭ایی جا وال  ؾق ظالی که کكؾيؿ؛
به هماو ايؿاله  -ٌىؾ ؾق يٝك گك٨حه هی« یک وا١٬یث» ٠ًىاو بهؾق آ٨كی٭ا  «جمؿو ايىايی

 ۀوق ؾق آ٨كی٭ا بىؾه اوث، ههن اوث بؿايین ؾيؽىث  «آ٤الوك »ههن اوث بؿايین ایى که 

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ: -  9

Klein, R. G., & Edgar, B. (2002). The dawn of human culture. New York: Wiley. p.p. 261-264. 
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شهً ؾق ج٥ییكات  ، وال ٬بل ٌكوٞ ٌؿ هماق31که ظؿوؾ  ؾق اقوپا لبكیى وًگی  پاقیًه
 -باٌؿوال لوؾجك قغ ؾاؾه  هماق9ؾق آ٨كی٭ا  چه بىاق٨حاقی بىؾه اوث و 

پیؿایً و ٠اهلی چه  :پاوػ ؾهین ،ؾٌىاقجكیى پكوً اکًىو به ایى ی١ًی اللم اوث
هعل  ، که ؼىاهین ؾیؿ ٘ىق هماو، کًؿ؟ پاوػ ٨كهًگ ايىايی قا ج٩ىیك هی ٘لىٞ

 بمايؿ-با٬ی به همیى ِىقت همیٍه  چه بىاو  اوثشؿل و دعب
، پیؿایً جمؿو ايىايی قا جىٔیط ؾهًؿايؿ  جالي کكؾهکه ی ًٌاواي بیٍحك باوحاو

هؿيٝك ٬كاق قا  ًٌاویٔ ٕشم١یث ؾهىگكا٨ی، ٨ًاوقی ،اشحما٠ی ٔیا ج٩ىیكٕؾلیل ِك٨ا  
که   ـ  ؾهین ا٬لیث قا جٍکیل هیایى  اکركیّث ها که ـ  هن وشىؾ ؾاقيؿ ا٬لیحی  ؛ اهاايؿ ؾاؾه

جکًیکی  ۀٌاؼّؾو   ابحؿا به اؼحّاقکًین-  جؤییؿ هیقا ٕبیىلىژیکیٔ  ًٌاؼحی لیىث٠لث 
 ه١ح٭ؿ هىحینکه چكا ؼىاهین ؾاؾ و وپه جىٔیط ؼىاهین کكؾ یا اشحما٠ی قا هٙكض 

٩ىیك ها کًین که جهی جؤکیؿابحؿا ؾق  -اوثج٩ىیك بهحكی  «ًٌاؼحی ج٩ىیك لیىث»
ؾاقؾ جا  یو ٨لى٩ یـو٬بىی و قيگاوث و جىٔیط آو، بیٍحك  «پیؿایً»٠که ؼىؾ بك 

 -«بپكؾالؾکكؾو ؾالیل  هٙكضایًکه به 

او که ٌىيؿ  يیم یا٨ث هیپژوهٍگكايی  و  ابماقها و  ها ؾق ههاقت ایى شهًبه يٌٝك
ٌىاهؿی يیم وشىؾ ؾاقؾ  9-هماق وال ٬بل بالگكؾؾ91جا  31به لهايی ؾوقجك ال  چه بىا، اؾوات

ؿ ٨كهًگ ؿًؾه که يٍاو هی  وك٠حی کًؿجك ايصام ٌؿه اوث- ی باٌق

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

- McBrearty, S. (2001). The Middle Pleistocene of East Africa. Human roots: Africa and Asia in the Middle 
Pleistocene, 81-92 . 
- McBrearty, S., & Brooks, A. S. (2000). The revolution that wasn't: a new interpretation of the origin of 
modern human behavior. Journal of human evolution, 39(5), 453-563. 
- McBrearty, S., & Stringer, C. (2007). Palaeoanthropology: The coast in colour. Nature, 449(7164), 793-
794. 
- Conard, N. J. (2005). An overview of the patterns of behavioural change in Africa and Eurasia during the 
Middle and Late Pleistocene. From tools to symbols: from early hominids to modern humans, 294-332. 
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قا  یوشىؾ هكگىيه شهٍ٘ىق کلی  بهوشىؾ ؾاقؾ؛ ایًکه ؾیگكی هن  ۀيٝك هح١ّباي البحه
ایًکه چًیى اوث و بىؾه ها  بكول کكؾه ٨٭ٗ جكاکن ههاقتآيچه کًؿ  اؾ٠ا هیکًؿ و  ي٩ی هی
هگك په ال آيکه ٌكایٗ  ؛ًٌاوی پیؿا يٍؿه اوث های ٨ىیل ؾق یا٨حه ؤىض بهچیمی 
ِىقت  به ٌاوهمچًیى آذاق  ؛بكول ؾهًؿ يیالهًگام ها قا ؾق  ٨كاهن ٌؿ جا ایى ههاقت هًاوب

 ٌؿو جكاکن واکًاووهىایی و لیاؾ آبایٗ، ج٥ییكات جكیى ایى ٌك  ال ههن -وأط با٬ی بمايؿ
 اوث-بىؾه 
آيچه بكای ها آٌکاق  ،کًینبكقوی ؾالیل قا  جىشه، و جؤهل و ؾقيگبا اها هًگاهی که  

ىض و قوًٌی بیٍحكی به ؤهای شؿیؿ و يحایس،  پژوهًایى که ایى يکحه اوث  ؼىاهؿ ٌؿ
که بكای ایى قا و شهً اؾقاکی  هىهىواپیًهجمؿو جمایم آٌکاق و  و ج٩اوّت  و١ٔیث ؾاؾه

 اوث- واؼحهه، آٌکاق ظاِل ٌؿپیً هماق وال 911هىشىؾ ؾاقای ليؿگی ابحؿایی، ال 
ؾق  پىیىوًگی  پاقیًهقوٌى ٌؿه اوث که بكؼی ؼّىِیات جمؿو هاؾی ؾق ٠ّك 

 ؛گكؾؾ هیجك بال هماق وال یا ٬ؿیمی911هایی ٌایؿ جا  که به ؾوقه جاقیؽی ؾاقؾ یاقوپا اهحؿاؾ
و١ٔیث  9-چیمهايیمه و ؾیگك  ،ابماقهای وًگیهای جکًیکی  با جىشه به ویژگیؼّىَ  به

هؿقو ؼّىِیات ايىاو  ٠ًىاو به٨٭ٗ ه١مىل  ٘ىق بههایی که  بكؼی ١٨الیث ؾق ؼّىَ
يیم به همیى  ٌىؾ ؾق اقوپا ؾق يٝك گك٨حه هی« پىیىوًگی  پاقیًه٠ّك »لهايی  ۀؾق ؾوق 

 ِىقت بههكچًؿ  ٤فایی ؾق بكؼی هًا٫٘ویىحن ٌؿو هاهی ؾق ؾهايًؿ واق  جكجیب اوث؛
                                                                                                                                                                 

- d'Errico, F. (2003). The invisible frontier. A multiple species model for the origin of behavioral 
modernity. Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews, 12(4), 188-202. 
- d'Errico, F., Henshilwood, C., Vanhaeren, M., & Van Niekerk, K. (2005). Nassarius kraussianus shell 
beads from Blombos Cave: evidence for symbolic behaviour in the Middle Stone Age. Journal of human 
evolution, 48(1), 3-24. 
- Zilhão, J. (2007). The emergence of ornaments and art: an archaeological perspective on the origins of 
―behavioral modernity‖. Journal of archaeological research, 15(1), 1-54. 

 هًابٟ:-  9
Conrad N. J. (2005). An overview of the patterns of behavioural change in africa and Eurasia during the 
Middle and Late Pelistocene. From tools to symbols: from early hominids to modern humans, 294-332. 
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های  هىهىواپیًهؾهؿ  که يٍاو هی لیكا ال يٝك ٠لمی ؾالیلی وشىؾ ؾاقؾ ؛واؾه و ابحؿایی
ؿ ؾقیا هَ  و شمق ۀهای آب ؾق يحیص ها یا ظىٔچه ؾق بكکهٌؿه  های گك٨حاق اولیه ؾق آ٨كی٭ا هاهی

کاقبكؾ  ای به ؿ اٌاقهًجىاي که هی ظاالتبكؼی  ؾق ؼّىَو١ٔیث  -کكؾيؿ آوقی هی قا شمٟ
جىبیط ال های  کكؾو ههكه يیم به همیى جكجیب اوث؛ هرل ؾقوث ؿًباٌيماؾها ؾاٌحه 

 هماجیثٕ آهى اکىیؿو  Pigmentٕٔؼٕاب  ٔ،Ochreقيگ ٕ ۀجهی یی،های ؾقیا ِؿ٦
Hematiteٔ-9 
 و وا١٬یظ٭ی٭حی  ٌىؾ ؼىايؿه هی «پىیىوًگی  پاقیًهاي٭الب ٠ّك »یا  «شهً»آيچه 
هایی ؾاقؾ که  وث و قیٍهآ٨كی٭اوىاّی شهاو ؾیگك ي٭اٖ وأط ؾق اقوپا و ٌکلی  بههلمىن 

٨كی٭ا آها به آو قا ؾق  جىاو آ٤ال آو یا يؽىحیى اٌاقه گكؾؾ و هی هیها هماق وال ٬بل بال به ؾه
اوث- والگاق ال آ٨كی٭ا  هىهىواپیًهاؼیك ههاشكت  هىئلۀبا کاهل  ٘ىق بهو ایى  ک٧ٍ کكؾ

اي٭الب يام  اًٌاوی ؾق اقوپا ایصاؾ کكؾ و ب های باوحاو شهً بمقگ قا ؾق یا٨حهایى آيچه 
 ؾق ظؿوؾایى هًٙ٭ه به  هىهىواپیًه، قویؿو يهاؾه ٌؿ يام وًگی پىیى ؾوقاو پاقیًه

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9
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J. (2007). Early human use of marine resources and pigment in South Africa during the Middle Pleistocene. 
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, Henshilwood, C. S. (2007). Fully symbolic Sapiens behaviour: innovation in the middle stone age at 

Blombos cave, South Africa. Rethinking the human revolution: new behavioural and biological 
perspectives on the origin and dispersal of modern humans, 123-132- 
, Bouzouggar, A., Barton, N., Vanhaeren, M., d'Errico, F., Collcutt, S., Higham, T., ... & Stringer, C. 

(2007). 82,000-year-old shell beads from North Africa and implications for the origins of modern human 
behavior. Proceedings of the National Academy of Sciences, 104(24), 9964-9969- 
- d'Errico, F., Vanhaeren, M., Barton, N., Bouzouggar, A., Mienis, H., Richter, D., ... & Lozouet, P. (2009). 
Additional evidence on the use of personal ornaments in the Middle Paleolithic of North Africa. 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(38), 16051-16056. 
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ال هصمى٠ۀ پیً هماق وال 21 ؾق ظؿوؾکه  قویؿو کىايی ؛پیً بىؾهماق وال 31
 -ٌؿيؿ ه١ًٍب المًؿب   ٠بىقکًًؿه ال باب

هماق وال 911 ؾق ظؿوؾ ـ   پیًهماق وال 21ال ؾق آ٨كی٭ا ٬بل که قا اگك آيچه ٠الوه  به
 با آيچه گ٩حین ،أا٨ه کًینبه ایى هٙالب ک٧ٍ ٌؿه اوث  ـ   یا ظحی ٬بل ال آوپیً 

ی  بكؼی ال ؼىاهؿ بىؾ که  وشىؾ ؾاقؾ به ایى ه١ًا چه ؾق آيصابلکه هكآي ؛يؽىاهؿ ؾاٌثج١أق
ايىاو شؿیؿ به هؽّىَ ٌؿو  هؿقوبك ؾالیلی یا ها  اٌاقهقوؿ  که به يٝك هی ایى اهىق

هايًؿ  ٌىيؿ؛  ٌؿو هعىىب يمی چًیى يبىؾه و ؼاِیحی بكای هؿقو ]ؾق وا٬ٟ[ ایى بىؾه،
 های ؾوق ک٧ٍ ٌؿه اوث آيچه ؾق ؾوقهایًکه -  یا ٌکاق هاهیجىبیط  ها، بكؾو قيگکاق  هب

قا به ذبث قوايؿه پیٍك٨حه و ابماقهای ٤یك واؾه  های ٨ًاوقیها،  ؾق وایث ظاالتؾق بیٍحك 
 ٬بال  يىگكایی ٕهؿقيیىنٔ اٌکالی يؿاقؾ که بكؼی هٝاهك  9-کًؿ ایى هٙلب قا جاییؿ هی اوث

هٝاهك که ایى اوث  ؾق ظالیایى  -پكاکًؿهياکاهل و  ِىقت بهولی  ؛آٌکاق ٌؿه باٌؿ
 ۀهصمى٠آو که با قویؿو پؿیؿاق ٌؿه  هایی ؾوقه ؾق ظؿوؾپیٍك٨حه ايبىه و  ،ِىقت وأط به

 اوث- ؼىايی ؾاٌحه  هنههاشك به اقوپا 
و گىحكي  ۀؾهًؿ ؾاقین که يٍاوؾق ؾوث ؼٙىٖ هىح٭لی ال ؾالیل ها اکًىو ظال 

ي٭اٖ اقوپا و ٤كب  ۀبه همـ  کالبؿًٌاوی ٕآياجىهیٔال يٝك ـ ههاشكت بمقگ واکًاو شؿیؿ 
وكیٟ به اهاکًی قوٌى و  یٌکل اوث و به هماق وال ٬بل39جا  99ای بیى  آویا ؾق ؾوقه

با کاهل  ٘ىق بهلهايی،  ۀؾوق ایى  7؛ه اوثکكؾليؿگی هی صاؾق آي ٬بال  که يئايؿقجال قوؿ  هی
                                                                                                                                                                 

 هًبٟ:-  9
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behavior in Europe. Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews, 14(1), 12-27. 
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Trans R Soc London, B 359:255–264. 
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ای وویٟ ال  هصمى٠ه ۀباوحاو ؾق اقوپا و با ؾوق هیايی وًگی  ٠ّك پاقیًهايح٭ال ال  ۀؾوق 
 9-ؾاقؾ، والگاقی هكجبٗ با ایى ايح٭ال هىائلاشحما٠ی و ؾیگك  يماؾها، ج٥ییكات ههاقجی،

جکاهل  ۀؾق يحیص و جمؿو ٨ًاوقیاهکاو ؾاقؾ ایى اي٭الب و شهً هرال  ٠ًىاو بهآیا ظال 
 ههاقجیق٨حاقی و پایؿاقی ال يى٠ی هماق وال ؾق 711باٌؿ که يمؾیک به بىؾه يئايؿقجال 

ه بىؾهّاؾ٦ به اقوپا  هىهىواپیًهبا آهؿو ههاشكاو ؾق ٠یى ظال و  بىؾيؿهحى٧٬ ٌؿه 
به آو آو ؾوقه ؾق آ٨كی٭ا ٬بل ال  هىهىواپیًهال هایی  گكوهایًکه  با؟ همچًیى باٌؿ

 ؟ٖهّاؾ٦ بىؾه باٌؿ باًٌؿ  يماؾها ؾوث یا٨حهو ها  ههاقت
 گىیؿ: هی «هیالقنُپل » پكو٨ىىق

―Can we really believe that after a period of around 200,000 years of 
typically Middle Paleolithic technology andbbehaviour, the local Neanderthal 
populations in western Europe independently, coincidentally, and almost 
miraculously ‘invented’ these distinctive features of Upper Paleolithic culture at 
almost exactly the same time as anatomically and behaviourally modern 
populations are known to have been expanding across Europe?‖ 

واکًاو يئايؿقجال هعلی ؾق اقوپای  جىايین ا٠ح٭اؾ ؾاٌحه باٌین که هیها  ا  ٭ی٭حظآیا »
هماق وال ال ٨ًاوقی و ق٨حاق ٠ّك 200ای يمؾیک به  ٌؿو ؾوقه په ال وپكی ،٤كبی
ج٭كیبا  ياگهايی و  ِىقت به باًٌؿ جىايىحههىح٭ل  ٘ىق بهوًگی هیايی باوحاو  پاقیًه

                                                                                                                                                                 
- Serre D, Langaney A, Chech M, TeschlerNicola M, Paunovic M, Mennecier P, Hofreiter M, Possnert G, 
Pååbo S. (2004). No evidence of Neandertal mtDNA contribution to early modern humans. PLoS Biol 
2:0313–0317. 
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ؾق هماو  قا ج٭كیبا   وًگی پىیى ٠ّك پاقیًه جمؿو ۀکًًؿمایم هٍؽّات هحایى  واق ه١صمه
که ًٌاؼحه  گىيه آوـ   و ق٨حاقیًاوی ٌلبؿاکال يٝك هؿقو که ايىاو ًًؿ اؼحكاٞ ک یلهاي

 «؟بىؾ  یا٨حهي٭اٖ اقوپا گىحكي  ۀبه هم ـ   ٌؿه اوث

 پیً هیچ ؾلیلهماق وال 911ال ٬بل جىايین بگىیین  ال يٝك ٠لمی هیکلی  ٘ىق به
ا٠ح٭اؾات یا ليؿگی ال  هىهىواپیًهکه يٍاو ؾهؿ  یا٨ث يٍؿه یيمایاي ا اذكیقوٌى 

وشىؾ ج١اهالت یا  ایهیچ ؾلیل ١ٙ٬ی بك ٘ىق   ىهمی ؛بكؼىقؾاق بىؾه اوث یایؿئىلىژیک
٠الهاجی  ٠ًىاو به ٌؿه واؼحهيماؾهای بكؾو ابماقها و کاق  اشحما٠ی ال ٘كی٫ بهاقجبا٘ات 

یا٨ث يٍؿه ها  --- ؾق آویاي٭ً ؾولحی  ،ي٭ً هكکمی ،ؾال بك هىیث یا ي٭ً اشحما٠ی
، ها هصىمه، ها جّاویك هًكی یا ٤اقيىٌحه گىيه هیچ- همچًیى پیً ال ایى ؾوقه، اوث

ٌؿه یا  ي٭ً کاقبكؾّی ابماق یا اٌیای  یا های اؾوات هىوی٭ی ب٭ایا یا ي٭اٌی ،ب٭ایای شىاهكات
هیچ شایگاه یا آذاقی ال بكپایی جٍكی٩ات هفهبی چه ؾق وٙط ٌىؾ و يیم  لیًحی پیؿا يمی

 - ٌىؾ ؾیؿه يمی لهىائوپاقی یا ؾیگك  ٨كؾی و چه ؾق وٙط اشحما٠ی بكای ؼاک
لهاو ال بیى ق٨حه اوث ؾق ٘ىل های باوحايی هاؾی  بىیاقی ال یا٨حهجىاو گ٩ث  آقی هی

 چه بىاـ  ٤اقها یها ي٭اٌی هًكّ هايًؿ  ٌىيؿ ـپیؿا يیم اگك  ها واؼحهایى و بىیاقی ال 
ولی اگك ؾق ٠مل، ١٨الیحی هىحمك و هًٝن بكای چًیى  ؛باًٌؿ ٌؿه با٬ی يمايؿه ظ٩ٛ

وشىؾ   ها وًگ قویظکاکی  ،ي٭اٌی ،ها هايًؿ واؼث هصىمه کاقبكؾهایی و  ها واؼحه
ٌکل هكوىم و  هىحمك و به ِىقت بهيماؾهای بااقلي ها و  و اگك شىاهكات و لیًثؾاٌحه 

ؾق  ؛یا٨حین ؾوث هیآذاق ایى  ال بكؼیبه  کن ؾوثقوؾ  ايحٝاق هی، ٌؿيؿ هیواؼحه گىحكؾه 
ال ایى ؾوث ايؿ هیچ اذكی  ؾالیلی که پیؿا ٌؿه٨هكوث ؾق ؾق ٠الن وا١٬یث  ظالی که

 ٌىؾ- ؾیؿه يمیها[  ]یا٨حه
  گىیؿ: هی 9«کین اوحكلًی» پكو٨ىىق

                                                                                                                                                                 
ٔ ٨یلىى٦ اوحكالیایی و اوحاؾ ٨لى٩ۀ ٠لىم ؾايٍکؿۀ 3816ٔ ٕهحىلؿ وال Sterelny Kimٕ - پكو٨ىىق کین اوحكلًی 9

المللی  اوث- وی شىایم بیىولیًگحىو های ٠لىم اشحما٠ی ؾق ؾايٍگاه هلی اوحكالیا و ؾايٍگاه ویکحىقیا ؾق  پژوهً
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―In current terminology, ancient foragers became ‘‘behaviorally modern’’ as 
their technical competence and artifact diversity, their ecological penetration, 
and their ideological preoccupations approached those known from history and 
ethnography- 

The arrival of behavioral modernity was once thought to be remarkably 
recent, and abrupt: H. sapiens and only H. sapiens became behaviorally modern 
around 50 kya. This is a very recent date, given that very large  brained homininsـ  
have been alive for half a million years, and that our own species, and the 
equally large  brained Neanderthals, have been around for 200,000 years orـ  
more. Identifying the origins of behaviorally modern foragers in the 
paleoanthropological record is controversial and murky, but there is some 
consensus emerging that the technical, ecological, and ideological components 
of modernity emerge in the period of 120–80 kya. If behaviorally modern 
hominins really did (and do) live very differently from these earlier very 
large  brained hominins, and if this transition really did occur sometime aroundـ  
100 kya, we need to explain why and how behaviorally modern hominins 
evolved from large brained but narrowـ    niched hominins, and we need toـ  
understand how the components of behavioral modernity relate to one 
another-‖1

 

هؿقو هًگاهی  ،ال يٝك ق٨حاقی پیٍگاهاو باوحايی ،١٨لی ًٌاوی ؾق اِٙالض»
قویکكؾهای و  ،گفاقی بك هعیٗجؤذیك ، ها جًىٞ واؼحه ،ق٬ابث جکًىلىژیکیکه  ٌؿيؿ

 ًٌاوی به ؾوث آهؿه بىؾ- هكؾم که ال جاقیػ و شایی قویؿهماو ها به  ایؿئىلىژی آو
                                                                                                                                                                 

ًٌاوی و ٨لى٩ه يیم بىؾه اوث-  بىیاقی قا ؾق ظىلۀ ٨لى٩ۀ ٠لىم به ؾوث آوقؾه اوث- او ویكاوحاق و ياٌك ٠لىم لیىث
کاؾهی ٠لىم ايىايی اوحكالیا بىؾه اوث- جؤلی٩ات و پژوهً های بىیاقی ؾق ٨لى٩ۀ  وی همچًیى ٠ٕى آ

 ؾاقؾ-ًٌاوی  ًٌاوی و ٨لى٩ۀ قواو لیىث
 هًبٟ:-  9

Sterelny, K. (2014). A paleolithic reciprocation crisis: symbols, signals, and norms. Biological Theory, 
9(1), 65-77 . 
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ياگهايی و  ،بىیاق شؿیؿای  وا١٬ه «ق٨حاق يىیى و هؿقو»قویؿو به قوؿ  به يٝك هی
هماق وال 91ظؿوؾ  ـ   هىهىواپیًهو ٨٭ٗ ـ   هىهىواپیًه: اوثبىؾه بؿوو ه٭ؿهه 

جىشه به با  ؛اوث ی- ایى ا٘ال٠ات بىیاق شؿیؿ قویؿ یىو يىق٨حاقی هؿقو به پیً، 
هایی که ه٥م  يؿقجالاها و يئ ۀو گىي ،هیلیىو وال ٘ی يینؾق  با ه٥م بمقگهای  ىهىهایًکه 

يؿ- یا٨حى ا هکكؾ هیهماق وال یا بیٍحك ليؿگی 711ظؿوؾ يیم  مايًؿ ها ؾاٌحًؿه یبمقگ
های  های پژوهً ؾق یا٨حهوًگی  ؾق ٠ّك پاقیًه «يىیى ق٨حاق»٬كاوالو  پیً ؤوكهًٍ

 یيٝك  بىؾه اوث؛ ولی اج٩ا٪ وشؿل بعدهعل همىاقه ، باوحاوهكبىٖ به جکاهل ايىاو 
، هپیؿایً هؿقيیحا٠ح٭اؾی و ًٌاؼحی  لیىثههاقجی، کًؿ اشمای  وشىؾ ؾاقؾ که بیاو هی

، هؿقوو يىیى با ق٨حاق  هایىهىبىؾه اوث- اگك هپیً هماق وال 971جا  11 ۀؾق ؾوق 
ٕو يؿ ا هکكؾليؿگی هی ٬بلی با ه٥م بىیاق بمقگ، هح٩اوت هایىهىؾق ه٭ایىه با ه ظ٭ی٭حا  

يیال  اوثهماق وال ٬بل قغ ؾاؾه 911گك ایى ايح٭ال ؾق لهايی ظؿوؾ و ا کًًؿٔ  ليؿگی هی
های با ه٥م ىهىشؿیؿ ال يٝك ق٨حاقی ال ه هایىهىکه چكا و چگىيه ه به جىٔیط ؾاقین

ب٩همین چگىيه اشمای  اللم اوثجکاهل یا٨حًؿ و  ـ ؼاَ ۀهعؿوؾایى ولی ؾق ـ بمقگ 
 «یکؿیگك ؾق اقجباٖ هىحًؿ- باق٨حاقی  ۀهؿقيیح

٨كهًگی، هاؾی و شهٍی »ایى يکحه اوث که بكای ها ههن اوث جع٭ی٫ آيچه ؾق ایى 
ِْ  «يماؾیى ال ؾیگك جمام  ؤىض بهها قا  وشىؾ ؾاقؾ که آو هىهىواپیًه ی بكایؼا

به ظحی اگك بگىیین  ؛هحمایم کكؾه اوث ـ هىاقکحىن و يئايؿقجالىهايًؿ هـ  یهای ايىاي گىيه
ِىقت ؾق آ٨كی٭ا  ًآو بگىیین، ه٭ؿهاجؾيبال  بهگكؾؾ و  هی هماق وال ٬بل بال911ظؿوؾ 

 اوث-پفیك٨حه 
ایى جمؿو هاؾی و که  یايذابث ٌؿه اوث آو کىبیاو ؾاٌحین آيچه  بك اوانبًابكایى 

کًؿه ال يماؾها  آهیم  ی هى٨٭یثبىؾيؿ که ههاشكج  ای ا٨كاؾی ال هصمى٠هکكؾيؿ قا ظمل آ
آيچه گ٩حین  بك اوانگىحكي ؾاؾيؿ- همچًیى و آو جمؿو پیٍك٨حه قا ؾق شهاو  ؾاٌحًؿ

و ههاشكت لهاو هماق وال و جا ظؿوؾ ٬911بل ال  ۀؾوق  ا  ایى جمؿو جا يهایح ذابث ٌؿ که
که ؾق  ؾالیلیبًا به ـ  ؾق ظالی که اوث؛ وشىؾ ؾاٌحه په ال آوای ٘ىاليی  ؾق ؾوقهظحی 
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 گىيه ليؿگی ا٠ح٭اؾی یا ؾیًّی هك وشىؾ بك هبًی قوًٌی هیچ ؾلیل ـ  اؾاهه ؼىاهؿ آهؿ
 یق٨حاق چًیى جکاهل وشىی  به جع٭ی٫ و شىثبحىاو يؿاٌحه اوث جا وشىؾ  جع٭ی٭ی
  - پكؾاؼث
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 پ٥ؾٞضاس ػبَ 01تب  011ث٥ٗ ، ٞٛٔٛػبپ٥ٙغتٕذٖ 
ًٌاوی و  های ٨ىیل هماق وال، ؾق یا٨حه٬911بل ال  ۀ٘ىل ؾوق ؾق  اذبات کكؾین

به هكگىيه ا٠ح٭اؾات ؾیًی وأط و قوٌى  ِىقت بهکه يبىؾه اوث ًٌاوی چیمی  باوحاو
په ال  هىهىواپیًهجعىلی بمقگ ؾق ليؿگی و ق٨حاق  ذابث کكؾینيیم و ای ؾاٌحه باٌؿ  اٌاقه

آ٨كی٭ایی گكوه که ال هایی  گكوهپه ال قویؿو ـ  جعىلکه ایى ایى ؾوقه اج٩ا٪ ا٨حاؾ 
با ـ  ٠كبی و ؼلیس ١٨لی هًٍؤ گك٨حه بىؾيؿ ۀوىی شمیك  المًؿب به ال باب کًًؿه تههاشك 

پیٍك٨ث جؿقیصی و گىی ها به و  بعد و گ٩ثؾق اؾاهه،  -يمىؾ پیؿا کكؾشهٍی وأط ؾق اقوپا 
ههاشكت هحمكکم په ال ایى  ۀجکاهل اشحما٠ی ؾق ؾوق  به ه١ح٭ؿاو اؾ٠ای هىقؾ گام  به گام

اي  که بالؼىايیجى٧٬ و جؤهل ؾاٌحه باٌین چیمی بك ؼىاهین  اکًىو هیؼىاهؿ ٌؿ- 
بكای آيچه  ٬بىلی ٬ابل و ب٩همین آیا ج٩ىیك ٠لمّی پفیك اوث  ؾق ایى ؾوقه اهکاو ؼىؾ ؼىؾّی  به

ی ی و ؾق ئشم ِىقت بههكچًؿ ـ ی جکاهل اشحما٠ ۀظاِل ٌؿه اوث وشىؾ ؾاقؾ و آیا با ٨ٔك
  ؼیكٖیا والگاقی ؾاقؾ  ـ ایى هكظله

های  یا٨حهالؾیاؾ ؾوقاو  ٠ًىاو به هماق وال ٬بل31هماق جا 911بیى  ۀگىین: اگك ؾوق  هی
هایی  ٨حهچه یا، ًٌاؼحه ٌىؾ هىهىواپیًهج٥ییك ق٨حاق و ليؿگی هكبىٖ به ٌىاهؿ و ٬كائى 
َْ جىايؿ اقجبا٘ی با ؾیى یا  که هی وشىؾ ؾاٌحه یا ؾیؿه ٌؿه جمؿو ايىايی ؾق ایى ؾوقه ؼا

؟ بالؼىايی کكؾًٌاوی  ًٌاوی و باوحاو ٨ىیلآذاق ؤىض ؾق  قا به ها آوبحىاو و  باٌؿؾاٌحه 
ه١ك٨حی و ٌىاهؿ و ٬كائى هكبىٖ به ایى  یآذاق باوحايا٘میًاو بىؾو  هیماو هىذ٫ و ٬ابلو 

٠لمی  ۀچه ٔابٙ ـ  هىائلو يه ؾیگك ـ  ات جؤییؿا یٌىاهؿ ؟ و ایى ٠٭یؿجی جا چه ه٭ؿاق اوث
 ؟ايؿ ؾاٌحه

 باوحايّی ها قا ؾق آذاق  کًًؿ آو قا هٍؽُ و اؾ٠ا هیات جؤییؿایى  9بكؼی پژوهٍگكاو 
 :اجی هرلجؤییؿ ؛ايؿ یا٨حهٌؿه  ک٧ٍ

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9
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هًعّك لهاو و هکاو ؾق چهاقچىب که  هصكؾیؾقک ه٩اهین جىايایی ٕ ج٩کك ايحما٠ی ـ
 ؛ؿٔيٌى يمی

ّٟ ٕ قیمی ؾق بكياههبىؾو  ٫ی٠مـ  گاهی ٬بلی اوحكاجژی جىايایی ؤ و  ،هایی هىحًؿ به آ
 ؛ٔها آو بك اوان ق٨حاق

 ؛وقیا٨ً ا٬حّاؾی و  ،ق٨حاقیهای  ـ يىآوقی
يماؾهای  ۀوویل بههصكؾ بكای اٌیا، هكؾم و ه٩اهین  والیيماؾجىايایی ٕيماؾیى ق٨حاق ـ 

 -ق٨حاقهای ٨كهًگیٔؾق ها  و آوکاقبكؾ بهیا ؾیؿاقی و ًٌیؿاقی 
کاؾهیکیال ولی  قوٌی و  هیچ قاهو  ها وشىؾ يؿاقؾ ویژگیایى  ایبك اشما٠ی  ،لعاٚ آ

یهکكؾو آو ال  بكای هحمایم بىؾو  هٙمئىؼىاهن  يمیؾق ایًصا  9-ٌىؾ یا٨ث يمی ها ؾیگك ٨ٔك
و هؿقو یا  یىابماقها بك ق٨حاق يى ٌؿو هجکاهل و پیچیؿ ،ؾاللث بكؼی ؼّىِیات جکًیکی

ها ؾق آذاق باوحايی ؾق اقوپا قا بك  ؾقک یا ؾاللث یا٨حهجىايایی ٌؿو اشحما٠ی یا لیاؾ ۀهؿقيیح
بك ؾیگك  ٌاو یبكای بكجك  ها ؾاٌحى آو ٌاو یا ؾاللثبكای ه١ك٨ی ؼىؾ هىهىواپیًهجىايایی 
 ٬بال  ه اوث کهٙلبی ایى   -٬كاق ؾهنو هًا٬ٍه يماهای اولیه، هىقؾ بعد  ها یا ايىاو ايىاو
 Symbolicallyٕ 7«يماؾهبحًی بك ق٨حاق »به  چهولی بك آي ؛ اوث ٌؿه وبكقوی بعد

                                                                                                                                                                 
McBrearty, S., & Brooks, A. S. (2000). The revolution that wasn't: a new interpretation of the origin of 
modern human behavior. Journal of human evolution, 39(5), 453-563 . 

 هًبٟ:-  9
d'Errico, F. (2003). The invisible frontier. A multiple species model for the origin of behavioral modernity. 
Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews, 12(4), 188-202 

 ًبٟ:ه-  7
d'Errico, F., Henshilwood, C., Vanhaeren, M., & Van Niekerk, K. (2005). Nassarius kraussianus shell beads 
from Blombos Cave: evidence for symbolic behaviour in the Middle Stone Age. Journal of human 
evolution, .48(1), 3-24 
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Mediated Behaviourٔ  بكؼی ؾق ایًکه  ًؾلیل اهمیح به ؛جمكکم ؼىاهن کكؾه١كو٦ اوث
 9-ؾاقؾ هیا٠ح٭اؾات و ؾیى، پكؾه بك کًًؿ ال جکاهّل  پژوهٍگكاو اؾ٠ا هی

"Norms and rituals are rarely directly visible to archaeological inspection. 
But if ethnography is any guide, there is an intimate link between the material 
symbols of a group, and their norms and rituals". 

هىح٭ین  ٘ىق به ًٌاوی ؾق اکحٍا٨ات باوحاو يؿقت بههای هفهبی  و آییىٔىابٗ »
اقجبا٘ی  اوح٩اؾه ٌىؾ، قاهًما ٠ًىاو بهًٌاوی  ولی و٬حی ٠لن هكؾمٌىؾ؛  هی هٍاهؿه

 7-«وشىؾ ؼىاهؿ ؾاٌثهای هفهبی  و ه١یاقها و آییىگكوه هاؾی يماؾهای يمؾیک بیى 
‖If one accepts in a broad sense that religion is itself symbolic, then it is 

clear that a symbolic capacity and religious imperative is a fundamental part – 
perhaps an inevitability (Boyer 2008) – of being human. It is no surprise, 
therefore, that documenting the emergence of symbolism has in recent years 
become central to palaeoanthropology.‖ 

 
 ،اوث با قهم و اٌاقه همكاه ؼىؾ ؼىؾّی  به ، ؾق ه١ًای ٨كاگیك و٬حی پفیك٨حین ؾیى»

ظحمی  چه بىاو ـ ؾیًی بؽٍی اواوی  ٔكوقتو يماؾیى ٬ابلیث که ؼىاهؿ ٌؿ هٍؽُ 
شای ٌگ٩حی يؽىاهؿ به همیى ؾلیل  ؛ٌىؾجا ايىاو، ايىاو اوث ـ بىؾه ٔ 7111 ٕبىیك

های اؼیك هعىقی اواوی ؾق  ؾق واليماؾها که پژوهً و ا٘میًاو به ٜهىق ؾاٌث 
 9-«بىؾه باٌؿ٠لن ًٌاؼث ايىاو 

                                                                                                                                                                 
 کًیؿ به:٠ًىاو هرال هكاش١ه  به-  9

Henshilwood, C. S., & d'Errico, F. (Eds.). (2011). Homo symbolicus: the dawn of language, .imagination 
and spirituality. John Benjamins Publishing 

 هًبٟ:-  7
Sterelny, K. (2014). A paleolithic reciprocation crisis: symbols, signals, and norms. Biological Theory, 
.9(1), 65-77 

 هًبٟ:-  9
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و  9«بكؾو قيگکاق  به»ٌىؾ ٌایؿ  که بك آو ا٠حماؾ هیٌىاهؿ و ٬كائًی جكیى  ال ههن
 7ايؿ- يماؾیى بىؾه چه بىا يؿکه ؾايٍمًؿاو ه١ح٭ؿ باٌؿآذاق باوحايی بكؼی 

 :سً٘
 گىین: قيگ هی کاقبكؾو ؾقباقۀ به

به بىؾو  بكای اقجباٖ اشحما٠ی یا هكبىٖيماؾی  «قيگ»ؾهؿ  يمیظحی يٍاو  هىئلهایى 
وشىؾ ؾاقؾ لیكا ایى اهکاو  ؛باٌؿؾاللحی ا٠ح٭اؾی ؾاٌحه چه بكوؿ به ایًکه  اوث؛بىؾه گكوه 

اوح٩اؾه بؿو  ٘بی١ّی  ۀکًًؿ هعا٨ٝثکًًؿه و شؿا  ٠ًىاو به٬ؿین، قيگ ؾوقاو که ؾق 
قاهی هرال  ٠ًىاو به مکى اوثیا ه 9،اوثال يٝك جصكبی ذابث ٌؿه يکحه و ایى  ٌؿه هی

 3-بىؾه باٌؿکكؾو ٌکاقچیاو ؾق ٌکاق ٌؿو و ٤ا٨لگیك  بكای هؽ٩ی

                                                                                                                                                                 
Pettitt, P. (2012). The living as symbols, the dead as symbols. Homo symbolicus: The dawn of language, 
imagination and spirituality, 141-162 

 هًابٟ:-  9
, Power, C., & Watts, I. (1996). Female strategies and collective behaviour: the archaeology of earliest 
Homo sapiens sapiens. The archeology of human ancestry. Power, sex and tradition, 306-330. 
- Conard, N. J. (2005). An overview of the patterns of behavioural change in Africa and Eurasia during the 
Middle and Late Pleistocene. From tools to symbols: from early hominids to modern humans, 294-332. 
- Zilhão, J. (2007). The emergence of ornaments and art: an archaeological perspective on the origins of 
―behavioral modernity‖. Journal of archaeological research, 15(1), 1-54. 
- Henshilwood, C. S., & d'Errico, F. (Eds.). (2011). Homo symbolicus: the dawn of language, imagination 
and spirituality. John Benjamins Publishing- 

یه-  7 های ليايۀ باوحاو، ؾلیلی بك ج٭ؿیه ؼؿابىؾو هاؾق و  کًًؿ هصىمه ای که بكؼی بیاو هی بعد ؾقباقۀ ٨ٔك
 بك يٝام اشحما٠ی هاؾقواالق اوث، ؼىاهؿ آهؿ-ؾلیلی 

 هًبٟ:-  9
Watts, I. (2002). Ochre in the Middle Stone Age of southern Africa: ritualised display or hide preservative?. 
The South African Archaeological Bulletin, 1-14. 

 هًبٟ:-  3
Sterelny, K. (2008). What is behavioural modernity. Paper for the Nicod Lecture, May 
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آهى  اکىیؿجىاو  ًٌاوی ذابث ٌؿه اوث که هی ال ٘كی٫ ٠لن جاقیػ و باوحاوهمچًیى 
III ٕهماجیث Hematiteٔ  اوحؽىاو یا قوی به هىاؾ چىبًؿه أا٨ه کكؾ جا ١ٙ٬ات وًگی قا

با٠د  (Ochre) یؿکكؾو پىؾق اکى يٍاو ؾاؾه اوث که أا٨ه و آلهایٍات چىب بچىبؿ
 9-ٌىؾ ا٨مایً اوحعکام و ٬ابلیث اي١ٙا٦ هی

 اص كذف ٚ اػتخٛاٖ:ؿذٜ  ػبختٝ ٢ٞب ٟٔشٜ
ا٠ح٭اؾ ؾیًی بك آو  ؾاؾو يٍاوؾق ایى ؼّىَ بكای آيچه ؾاللث  با اؼحّاق بىیاق:

یا  ییهای ؾقیا ِؿ٦ال ٌؿه  واؼحه های ههكه اوث-کلی ياجمام  ٘ىق به ،ٌىؾ ا٠حماؾ هی
٨٭ٗ بكای لیًث  ـ ٘ىق که هٍؽُ اوث هماوـ  چه بىا ،ب٭ایای اوحؽىاو بكؼی ظیىايات

٘بی١ی  یهاوقاهفهبی، ا٠ح٭اؾات ؾیًی یا جٍكی٩ات  ااقجبا٘ی بهیچ ٌؿه و  هی اوح٩اؾه 
  7-وثيیم به همیى ِىقت ا ؾیگكيماؾیى و١ٔیث ؾیگك ابماق و اؾوات  -اوثيؿاٌحه 

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Wadley, L., Williamson, B., & Lombard, M. (2004). Ochre in hafting in Middle Stone Age southern Africa: 
a practical role. Antiquity, 78(301), 661-675- 

 هًابٟ:-  7
,Marean, C. W., Bar-Matthews, M., Bernatchez, J., Fisher, E., Goldberg, P., Herries, A. I., ... & Nilssen, P. 
J. (2007). Early human use of marine resources and pigment in South Africa during the Middle Pleistocene. 
Nature, 449(7164), 905-908. 
,Henshilwood, C. S. (2007). Fully symbolic Sapiens behaviour: innovation in the middle stone age at 
Blombos cave, South Africa. Rethinking the human revolution: new behavioural and biological 
perspectives on the origin and dispersal of modern humans, 123-132. 
,Bouzouggar, A., Barton, N., Vanhaeren, M., d'Errico, F., Collcutt, S., Higham, T., ... & Stringer, C. (2007). 
82,000-year-old shell beads from North Africa and implications for the origins of modern human behavior. 
Proceedings  
of the National Academy of Sciences, 104(24), 9964-9969. 
,d'Errico, F., Vanhaeren, M., Barton, N., Bouzouggar, A., Mienis, H., Richter, D., ... & Lozouet, P. (2009). 
Additional evidence on the use of personal ornaments in the Middle Paleolithic of North Africa. 
Proceedings of the National  



  ................................................  991ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی

 

 :ٔشدٌبٖػپشدٖ  خبن ثٝ
که چًیى ٌىاهؿی ؾق ؾوث بىؾو ایى کاق وشىؾ ؾاٌحه ٕؾاق  اؾاهه ایظحی اگك ؾالیلی بك 

 ـ   قوًٌی به ـ  ؾاٌحى ایى کاق  ی پژوهٍگكاو ؾايىحى چگىيگی ؾاللثال يٝك بكؼ ،ٔيیىث
ال  وپكؾو هكؾگاو چیمی بیً ؼاک بكؼی پژوهٍگكاو به ۀلیكا به ٠٭یؿ ؛ؾٌىاقاوث اهكی 

يبىؾه هكؾگاو شىؿ و اظحكام به  ٔال اقجباٖ ٠ا٩٘ی یج١بیك  ال ٕیا چیمی بیً اقجباٖ ٠ا٩٘ی
  9-اوث

 ٕ٘بد٤ٗ:ؿٛاٞذ ٚ لشائٗ د٤ٍش 
و ها  هًكی، ي٭اٌیهای  هايًؿ لىض قهمگىيه های  يٍايهؾیگك  ؾق ؼّىَاها  

با جىشه به آو به ایى ا٘میًاو ٌىؾ که بحىاو  آذاق باوحايی چیمی پیؿا يمیایى ؾق   ها هصىمه
بلکه  ؛باًٌؿ   اؼحه ٌؿهوبا ٬ّؿ و يیث ؼاِی ؾوقه ایى ؾق هًكی هعّىالت که قویؿ 

ؾق ایًکه بكؼی ال ایى اٌیا با ٬ّؿ و يیحی  ایى يکحه اوث کهجىاو گ٩ث  هیجماهی آيچه 
جكؾیؿ  ايؿ با ٌک و به کاق بكؾه ٌؿهيماؾ  ٠ًىاو بهیا ايؿ  ؼاَ جىوٗ ايىاو واؼحه ٌؿه

 قا Jasperٔ« ٕشاوپك» ۀهای باوحايی هايًؿ ١ٙ٬ - ها بكؼی ١ٙ٬هجىاو اٜهاقيٝك کكؾ هی
و  اوث و ٌبیه ِىقت ايىاوٌىؾ  جؽمیى لؾه هیپیً ؾاقین که به ظؿوؾ وه هیلیىو وال 

قوؿ  و به يٝك هی ٌؿه ؾق شًىب آ٨كی٭ا ک٧ٍ «هاکاپايىگات»ؾق شایی يمؾیک ٤اق 
بكؾه ٌؿه  ؾه کیلىهحكی ۀؼىؾ به ٤اقی ؾق ٨اِلاظحمالی  ۀايىاو ال هعل اولی ۀوویل به

ؾق اقج٩ا٠ات شىالو ک٧ٍ ٌؿه  «بئك قام»که ؾق  ٌکل ايىاو ای وًگی به یا ١ٙ٬ه 7؛اوث

                                                                                                                                                                 
Academy of Sciences, 106(38), 16051-16056- 

 هًبٟ:-  9
Sterelny, K. (2008). What is behavioural modernity. Paper for the Nicod Lecture, May 

 هًبٟ:-  7
Dart, R. A. (1974). The waterworn Australopithecine pebble of many faces from Makapansgat. South 
African Journal of Science, 70(6), 167-169. 
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ٌىؾ که  چًیى بكؾاٌث هیو ال بكقوی آو  گكؾؾ هماق وال ٬بل بكهی 791به  اوث و ج٭كیبا  
یا بكؼی  9،ِىقت گك٨حه باٌؿٌکل ٘بی١ی آو  جكاٌیؿو یا ج٥ییكبكای ها  جاليبكؼی ٌایؿ 
بكای ي٭اٌی و ها  جاليقوؿ يؽىحیى  که به يٝك هی ؾیگكباوحايی های  ١ٙ٬ه

های  ظالث ۀکًًؿ ه١ًکهکًًؿ  جّىق هیپژوهٍگكاو و بكؼی  اوثبىؾه والی  هصىمه
 ها که بكؼی بك آو قا ٌؿه  گك٨حه ٨ْكهای جاقیؽی  ولی ایى یا٨حه 7؛اوث ِاظبايٍاوقوظی 

بالؼىايی ٌكایٙی که ؾق بكای ؾلیل قوٌى و ٩ٌا٦  ٠ًىاو بهجىاو  يمی  ،کًًؿ ا٠حماؾ هی
چه بكوؿ که يٍايه و  ؛ؾايىث ٌؿيؿ اوح٩اؾه هی٠لل و اوبابی که  يیموقایٍاو ٬كاق ؾاقؾ و 

هعّىالت کلی  ٘ىق بهولی - باًٌؿ  هال ا٠ح٭اؾ بىؾ ای یا يٍايه ه١ح٭ؿايٍاو ۀکًًؿج٩ىیك 
هحكاکن جا  ٘ىق بهًٌاوی  های باوحاو ؾق کاوي ا٠حماؾ هىحًؿ ٬ابلکه ال يٝك ٠لمی  هًكی 

ایى ؾوقه و ٘كض آذاق ٜهىق  ۀو وؽى ؾقباق  ايؿ هماق وال ٬بل پؿیؿاق يٍؿه31ابحؿای پیً ال 
  ؼىاهؿ آهؿ-  ،که ؾق ایى آذاق وشىؾ ؾاقؾايىايی هؽّىَ ؾیى و ٨كهًگ 

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

,Marshack, A. (1997). The Berekhat Ram figurine: a late Acheulian carving from the Middle East. 
Antiquity, 71(272), 327-337. 
- d'Errico, F., & Nowell, A. (2000). A new look at the Berekhat Ram figurine: implications for the origins of 
symbolism. Cambridge Archaeological Journal, 10(01), 123-167 

 هًابٟ:-  7
,Bednarik, R. G. (1995). Concept-mediated marking in the Lower Palaeolithic. Current Anthropology, 
.36(4), 605-634 
- Horowitz, M. J. (1964). The imagery of visual hallucinations. 
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 :خٛسدٖ ٌٛؿت ا٘ؼبٖ
 ٠ًىاو به ـ ه٥م ؼّىَ بهـ  ؼىقؾو گىٌث ايىاو ،گكوهی ال پژوهٍگكاوبه يٝك 

قا ایى کاق و  9اوثهای بٍكی باوحاو قایس بىؾه  شاه١هؾق هیاو بكؼی  اشحما٠ی ای پؿیؿه
بكؼی ال ٌایؿ ؼىقؾو  و ايؿ ای به ا٠ح٭اؾ وشىؾ قوض و ب٭ای قوض په ال هكگ ؾايىحه اٌاقه

بىؾه آوقؾو قوض یا بكؼی ٩ِات او  ؾوث کىٌٍی بكای به ٠ًىاو بهايىاو ؾیگك، اشمای 
بلکه  ؛کكؾه بكول يمیبا ؾٌمًاو قویی یاقو٨٭ٗ ؾق گىيه  جىظً هایق٨حاق  گىيه ایى- اوث

به ایى جكجیب بىؾه اوث- ٌایؿ شاقی يمؾیکاو و ا٠ٕای ٬بیله هن ؾقباقۀ ـ  ؼّىَ بهـ 
ها جا ابؿ ؾق  های آو و ههاقتجىايایی جا  بكؾيؿ بهكه هی٬بیله یا ؼايىاؾه ال ؾیگك يمؾیکاو ؼىؾ 

 7-٬بیله با٬ی بمايؿ
و وأط کاهل  ٘ىق بهو هىحًؿ  وشؿل بعدهعل   ؼىؾ ؼىؾّی  به« آذاق»کلی  ٘ىق به

یه اوث- ٌؿه، ِك٨ا   اقائه« ج٩ىیك»و قوٌى يیىحًؿ  گك٨حى ایى اظحمال که جًها با ؾقيٝك  ٨ٔك
بكای هؽال٩ث با ایى  ،شىیی بىؾه ايح٭ام گكوًگی یا  جىايىحه ٠لث ؼىقؾو گىٌث ايىاو هی

                                                                                                                                                                 
 ابٟ:هً-  9

,Singer, R., & Wymer, J. (1982). The middle stone age at Klasies river Mouth in South Africa. .University 
of Chicago Press 
,White, T. D. (1986). Cut marks on the Bodo cranium: a case of prehistoric defleshing. American Journal 
of Physical Anthropology, 69(4), 503-509. 
,Klein, R. G., & Edgar, B. (2002). The dawn of human culture (p. 288). New York: Wiley. 

,Hayden, B. (2003). A prehistory of religion: Shamans, sorcerers, and saints. 

 هًابٟ:-  7
,Hogg, G. (1966). Cannibalism and human sacrifice. Citadel Press : 

,Sanday, P. R. (1986). Divine hunger: cannibalism as a cultural system (Vol. 56). Cambridge 
UniversityPress. 
,Conklin, B. A. (2001). Consuming grief: compassionate cannibalism in an Amazonian society. University 
of Texas Press. 
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که  ظؿاکرك چیمی ،بىؾو اؾله و ه٭ؿهات ؾق ِىقت والنظحی  يٝك کا٨ی ؼىاهؿ بىؾ-
په ال هكگ با ؼىقؾو ؼّىِیاجً اوث که  «یىي٩ٓ »ا٠ح٭اؾ به وشىؾ  جىاو به آو قویؿ هی

 ٌىؾ- هًح٭ل هیِاظبً ال بؿو اشمایی 

 غبسٞب٢ ػ٥ٕك:اػتفبدٜ اص 
بكؼی ٤اقهای ؾ بك ایًکه هایٍاو ؾاللث ؾاق  کًًؿ پژوهً هیاؾ٠ا  گكاوبكؼی پژوهٍ

ب٭ایای قوؿ  به يٝك هیلیكا ؛ اوث ٌؿه اوح٩اؾه هیهای هفهبی  آییى ب١ٕی٠می٫ بكای 
آذاق وشىؾ ٘ىق   همیى ؛ايؿ  چیؿه ٌؿه ؾلؽىاهٌکل ؾق اقجباٖ با های يئايؿقجال  اوحؽىاو

 وشىؾ ؾاقؾهیايٍاو که آذاق شمصمه و اوحؽىاو ؼكن ؾق  ی٤اقهایؾیگك وىلی و  آجً
 9----و

کاؾهیکهعا٨ل يیىحًؿ و ؾق و ِكیط ایى اکحٍا٨ات ٠الوه بك آيکه وأط  شای يیم  آ
آو اٌاقه ای که به  و ؾوقهايؿ  هًحىب ها به يئايؿقجالهمه  ،ؿيبىیاقی ؾاق وشؿل  بعد

 ؾق اقوپا و ؾیگك هًا٫٘ هىهىواپیًهبكای يئايؿقجال و يه بكای و ب١ؿ ال آو، يه ٌىؾ  هی
 جکاهل اشحما٠ّی  چهاقچىب ۀها ؾق ظىل جع٭ی٫ ؾق  ؛ بًابكایىذبث يٍؿه اوث٬ٟٙ  ٘ىق به

بكای  یهای ؾیً پایه ۀؾهًؿ يٍاوها  ایى ؛ هگك آيکه گ٩حه ٌىؾاقلي اوث ٌؿه، بی ٘كض
بىیاق  گ٩حه،ایى اها  ؛ؾاقيؿ هىهىواپیًهها ول٧ هٍحكکی با  اوث و آوبىؾه يؿقجال ايئ

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

,Farizy, C. (1990). Du Moustérien au Châtelperronien à Arcy-sur-Cure: un état de la question. 
Paléolithique .moyen récent et Paléolithique supérieur ancien en Europe, Mémoires du Musée de 
préhistoire d’Ile de France, 3, 281-290 
,Baffier, D., & Girard, M. (1998). Les cavernes d'Arcy-sur-Cure. La Maison des roches. 

,Rouzaud, F., Soulier, M., & Lignereux, Y. (1996). Lagrotte de Bruniquel. Spelunca, 60, 27-34. 

,Michel, L. (1999). La naissance de l'art: genèse de l'art préhistorique dans le monde. Éditions Errance. 

,Hayden, B. (2003). A prehistory of religion: Shamans, sorcerers, and saints. 
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ًٌاوی  های ٨ىیل یا٨حهٌؿه با  هجؤییؿو قوٌى و وأط ؾلیل هیچ لیكا به  ؛١ٔی٧ اوث
ًٌاوی په ال اي٭كاْ  ًٌاوی و باوحاو ، ؾق ٨ىیلآو٠الوه آيچه په ال  به ؛يیىثهىحًؿ 

ی با ایى چیم هیچؾق  کههح٩اوت  کاهال  اوث بك جمؿيی  ؾلیلبه ذبث قویؿه اوث يئايؿقجال 
اوان  ۀاها بعد ؾقباق  ؼىاهؿ آهؿ-ج٩ّیل  ؼّىَ بههؿ٠ا اٌحكاک يؿاقؾ و بعد ؾق ایى 

 -بیاو ؼىاهؿ ٌؿه٩ّل ؾق ٨ّلی هؽّىَ،  ٘ىق به ًٌاؼحیٔ ی ٕلیىثبیىلىژیک
آ٤ال ؾیى و وك  ۀو قیٍاِل ک٧ٍ  هؿ٠یاوی اوث که بكؼی ال ؾالیلایى و١ٔیث 

ظىى  ٠ًىاو به ـ  - ؾق ایًصا کًًؿ ها جکیه هی بك آو ،واله هماق31 ۀپیً ال ؾوق  ًجکاهل
 :ؼىاهین آوقؾقا  9«قولايىى ئهاج» پكو٨ىىقهای  گ٩حهبكؼی  ـ   ؼحاهی بكای ایى هبعد

―the Evolution of Religion 
We will likely never know when the first religious idea was born, but a 

substantial number of researchers have concluded that the art, artifacts, and 
burial practices of the Upper Paleolithic reflect religious sentiments … 

Given that the Upper Paleolithic peoples were anatomically modern 
humans and that religion is a human universal, it seems safe to conclude that 
religion was present by at least the time of the Upper Paleolithic in Europe. A 
key question becomes whether religion existed prior to the Upper Paleolithic, 
and if so, what form did it take? 

The next section reviews evidence for the existence of religion in pre  Upperـ  
Paleolithic times.‖ 

 

 جکاهل ؾیى »

                                                                                                                                                                 
ًٌاوی ؾق  ًٌان ؾق شًىب ٌك٪ ایالث لىیمیايا- وی ؾکحكای ؼىؾ قا ؾق قواو اوحاؾ قواو ،پكو٨ىىق هاجئى قولايى-  9

لی، جکاهل ؾیى و پمٌکی جکاه ال ؾايٍگاه کالی٩كيیا ؾق قیىقوایؿ به ؾوث آوقؾ- او هحؽُّ قواو 3883وال 
هایی ؾق  اؼال٪، ظا٨ٝه و ٠٭ل ايىايی اوث- وی چًؿیى پژوهً هٍهىق ؾق هصالت ه١كو٦ ؾاقؾ و هئل٧ کحاب

 ٠لن جکاهل ق٨حاق بٍكی و ؾیى اوث-
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ه به وشىؾ آهؿچه هى٬ٟ  هكگم يؽىاهین ؾايىث يؽىحیى ٠٭ایؿ ؾیًی ها اظحماال  
هًك، که ايؿ  چًیى يحیصه گك٨حهؼالِه  ٘ىق بهال پژوهٍگكاو بىیاقی ولی  ؛اوث

اظىاوات ؾیًی  ۀکًًؿ ه١ًکهوًگی لبكیى،  پاقیًهو ؾ٨ى هكؾگاو ؾق ٠ّك هًّى٠ات 
 - ---اوثبىؾه 

هؿقو هایی  ايىاو ، ال يٝك آياجىهی وًگی لبكیى پاقیًه٠ّك ا٬ىام و با ٠لن به ایًکه 
قوؿ ؾیى  به يٝك هی ،اوثبىؾه  ٌمىل بٍكی و شهاو ای هىئلهؾیى، ایًکه و يؿ ا هبىؾ

اواوی ایى  وئالاوث- وشىؾ ؾاٌحه ؾق اقوپا وًگی لبكیى  پاقیًهؾق ٠ّك ـ  کن ؾوثـ 
چه  ؟ و اگك بىؾه،اوثلبكیى وشىؾ ؾاٌحه  وًگّی  پاقیًه ۀپیً ال ؾوق  ،ؾیىاوث که آیا 

  ؟ٌکلی ؾاٌحه اوث
وًگی  اقیًهپال ٠ّك پیً  ۀؾیى ؾق ؾوق ؾاٌحى ؾالیل وشىؾبه بكقوی ب١ؿی ٨ّل ؾق 

 «لبكیى ؼىاهین پكؾاؼث-

اوان وشىؾ ؾیى یا اوحؿالل بك بكای ٘ىق ه١مىل  پكؾاؼحى به ؾالیلی که بهال په و 
ٙكض هماق وال ٬بلٔ ه91جا  39ال وًگی لبكیى ٕی١ًی پیً  پاقیًه ۀا٠ح٭اؾ ٬بل ال ؾوق 

 گىیؿ: بكقوی ایى ؾالیل، هیو  ٌىؾ هی
―None of the evidence reviewed is conclusive regarding the presence of 

religion in pre  ‖.Upper Paleolithic timesـ  

پیً آيچه به وشىؾ ؾیى ؾق ٠ّك  ؾق ؼّىَ که ٠كٔه ٌؿٌىاهؿی ال  کؿام هیچ»
 9-«١ٙ٬ی يیىث ،پكؾالؾ هیوًگی لبكیى  ال پاقیًه

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Rossano, M. J. (2006). The religious mind and the evolution of religion. Review of General Psychology, 
10(4), 346 . 
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 پ٥ؾ تب آغبص تبس٤خٞضاس ػبَ 01 ١دس فبكّ ٞٛٔٛػبپ٥ٙغتٕذٖ 

آذاق ٨ىیلی و بالؼىايی که جاکًىو ال ٘كی٫ قا  يحایصی هایلنبعد جکمیل ایى هپیً ال 
 : کًن این هكوق ؾوث آوقؾهباوحايی به 

  ٬بلهماق وال 31ال پیً  ؾق ظؿوؾی١ًی  ؛وًگی لبكیى ٠ّك پاقیًه: پیً ال اول
 ٌؿه جىوٗ اؾ٠ابك ویك جکاهل جؿقیصی هبًی ًٌاوی  های ٨ىیل ؾلیلی ال یا٨حههیچ  ـ  

ی١ًی ، ؾق ؾوث يیىث؛ ه١ح٭ؿاو به جکاهل و ؾق همكاهی با پیٍك٨ث جکًیکی و اشحما٠ی
هكاظل هیاو و اقجباٖ  ،گیكیآو قا پیبحىاو که ؾق اؼحیاق يؿاقین قا ای ال جکاهل  ليصیكههیچ 
 - هٙال١ه کكؾآو قا 

 ای ال و هصمى٠های ال ا٠ح٭اؾات  وشىؾ ؾیى یا هصمى٠ه ایبك قوًٌی  هیچ ؾلیل ـ  
هیايی جکاهل  ۀٌكوٞ یا هكظل ۀوشىؾ يؿاقؾ که بحىايؿ ي٭ٙیا٨حه  والهاوهای هفهبی  آییى

 -يٍاو ؾهؿ یا اشحما٠ی٨كهًگی ايىايی  یهعّىل ٠ًىاو به ؾیى قا
هماق جا 31ال ی١ًی   9؛«يىوًگی» ۀؾوق و جا پایاو وًگی لبكیى  پاقیًه: با ٌكوٞ ٠ّك ؾوم

 ۀبه شمیك هؿقو های ايىاو  لهاو اوث با قویؿو اولیى يىل هن کههماق وال ٬بل 91
وكچٍمه  ال آ٨كی٭ا کًًؿه تکىچک ههاشك  ۀهصمى٠المًؿب که ال  ٠كبی ال ٘كی٫ باب

  ؛گك٨حًؿ
باوحايی آذاق ًٌاوی و  های ٨ىیل قا ؾق یا٨حهو قوٌى جىايین شهً یا جعىلی وأط هی ـ  

و باٌین ٌاهؿ جكیى هٝاهك آو قا ؾق اقوپا  وأطٌایؿ  -کكؾاي٭البی ایصاؾ  کههالظٝه کًین 
ؾق ه٭ایىه با ايىاٞ هؿقو و اؾقاک ايىاو ٨كهًگ ج٩اوت بىیاق لیاؾ ؾق وٙط  ۀؾهًؿ يٍاو

که  قوًٌی وأط و  ؾلیلهیچ ها  اوث- ولی با ایى ظال ؾق ایى یا٨حهبىؾه  هاهىىؾیگك ه
ؾیًی یا ٠٭یؿجی وشىؾ  بك وشىؾ ؾیى یا هكاظل جکاهلهبًی  باٌؿگىيه ابهاهی ؼالی ال هك 

                                                                                                                                                                 
ايؿ-  وال پیً ؾايىحه 33666ًٌاواو آ٤ال ایى ؾوقه قا ؾقظؿوؾ  باوحاو«- يىوًگی»ٔ یا neolith« ٕيیىلیث»ؾوقۀ -  9

 پؿیا ٨اقویٔ ٕهحكشن، هًبٟ، ویکی
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یاج آيچه ؾاقین هصمى٠هيؿاقؾ و هك  ؾق اؼحیاق ٠لمی ات جؤییؿگىيه  هیچکه  اوث یای ال ٨ٔك
َمى» ،ج٭ؿیه ظیىاياتجىجمی، هايًؿ ؾیى  هىائلی؛ گفاقؾ يمیها  ايگاقّی یا ؼؿا 9«باوقی ٌَ

ای  که اهکاو وشىؾ ؾیايث یا هصمى٠هؾهؿ  يمی اقائههیچ ؾلیلی ها  یا٨حهایى  ٠الوه به ؛لياو
 ال ا٠ح٭اؾات هكچًؿ ابحؿایی قا ي٩ی کًؿ- 

 اقائها٠حماؾی  هیچ ؾلیل ٬ابلباوحايی آذاق های ٨ىیلی و  ؾیگك یا٨حهوىی ال  ـ  
که يٍاو ؾهؿ يٝام اشحما٠ی یا يٝام ؼايىاؾگی ال يٝام اشحما٠ی و يٝام  ؾهًؿ يمی

 - اوثبىؾه ١٨لی هح٩اوت ٤الّب  ؼايىاؾگّی 
ؾق پژوهً  ،ٌىؾ که ؾق ایى ؾوقه بك آو ا٠حماؾ هیای  کًًؿه ؾالیل اٌاقهال باقلجكیى ـ 

 کاقبكؾو به ،هكؾگاووپكؾو  ؼاک به ۀ٠الوبه  ؛اشحما٠ی و ٠٭یؿجی اوث جکاهلؼّىَ 
ؾق جك  پیًکه  ـ هٍابه چیمهایهايًؿ ههكه و لیًث و ـ قيگ و ؾیگك ١ٙ٬ات باوحايی 

ٌؿه یا جكاٌیؿه  ي٭اٌی ِىقت بهـ  ها یا هصىمههًكی  الىاضها  7-بعد کكؾین ؼّىٍِاو

                                                                                                                                                                 
َمى-  9 حه باوقهای وًحی ؾق بكؼی ا٬ىام بؿوی اوث که ال ؾوقاو Shamanismباوقی یا ٌمًیىن ٕ ٌَ ٔ يام یک ٌق

جىاو بیماقی و  وویلٔه جمان با اقواض هی باوقاو ه١ح٭ؿيؿ به اوث- ٌمى  ؾق وكاوك شهاو وشىؾ ؾاٌحه پیً ال جاقیػ
قيس ا٨كاؾ قا جٍؽیُ ؾاؾ و ؾقهاو کكؾ یا ؾق ا٨كاؾ ایصاؾ بیماقی و قيس يمىؾ- جىاو پیٍگىیی آیًؿه يیم یکی ؾیگك ال 

ياهیؿه « ٌمى»کًًؿ  ًٌاوًؿ و اشكا هی ايه قا هیباوق  های ٌمى گكایاو اوث- بمقگاو ؾیًی که وًث باوقها ؾق ٌمى
با ؾیگك اقواض جمان  کًًؿ وهای ؾیگكی و٩ك  جىايًؿ با قوض ؼىؾ به شهاو ها هؿ٠ی هىحًؿ که هی ٌىيؿ- ٌمى هی

ها ه١ح٭ؿيؿ با ایى کاق ٬اؾقيؿ هیاو شهاو هاؾی و شهاو قوظايی جىالو و اقجباٖ بك٬كاق کًًؿ- ٕهحكشن،  بگیكيؿ- آو
 پؿیا ٨اقویٔ یکیو :هًبٟ

 هًابٟ:-  7
- Conard, N. J. (2005). An overview of the patterns of behavioural change in Africa and Eurasia during the 

Middle and Late Pleistocene. From tools to symbols: from early hominids to modern humans, 294-332 . 
- Zilhão, J. (2007). The emergence of ornaments and art: an archaeological perspective on the origins of 

―behavioral modernity‖. Journal of archaeological research, 15(1), 1-54. 
- Henshilwood, C. S., & d'Errico, F. (Eds.). (2011). Homo symbolicus: the dawn of language, imagination 

and spirituality. John Benjamins Publishing. 
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 و ببیًین ؾق کًین بكقویقا کاقهای هًكی ؼىاهین ایى  ؾق ایًصا هی 9-این قا یا٨حهـ  ٌؿه
ؾق ؼّىَ ؾیى  قا هاییچیم چه ـ والی هصىمه ظکاکی یاي٭اٌی و هًك  ؼّىَ بهـ ها  ایى

 ب٩همین-جىايین  هیو ٠٭یؿه 

 :ٞب كخشٜ٘مبؿ٣ ٚ ٞٙش غبسٞب ٚ 
جٍکیل ها  ي٭اٌیای بىیاق لیاؾ ال  هصمى٠هال   ه١مىل ٘ىق بهها  هًك ٤اقها و ِؽكه

های  ي٭اٌیؾ، یا ٌى ؾیؿه هی٤اقها ؾاؼل ؾیىاق یا و٭٧ قوی یا  ها ي٭اٌی و ایىٌىؾ  هی
ها قا  ظحی بكؼی ال آوؾ و وشىؾ ؾاق با ٠م٫ کن ٤اقهای ؾق یا  وثها قوی ِؽكهٌؿه  ک٧ٍ

 :ؾٌى هیج٭ىین  بمقگ ۀبه ؾو هصمى٠ه١مىل  ٘ىق بهایى هًك  -شا کكؾ جىاو شابه هی
 ها٤اق ؾقوو های  لىض ۀکه ٌاهل همٔ parietal artؾیىاقی ٕهًك هًك ه١كو٦ به  ـ  
ؾق  و ه١مىال   اوث ٌؿهجكوین  7«اوقاویا»٤اقها ؾق بكؼی ال ؾیىاق یا و٭٧ قوی ٌىؾ که  هی

ؾوق ال قوًٌایی و يىق به و  ؾٌىاق ها قویؿو به آو ؾ کههایی ؾق ٠م٫ ٤اقها ٬كاق ؾاق  هکاو
یؿ قوی که ـ يیم  کكؾيی یا ظملٌؿه  شا به شابكؼی ١ٙ٬ات آذاق باوحايی  چه بىا -اوث ؼىٌق

 ۀجعث ایى ٠ًىاو ٬كاق بگیكؾ و هم ـ اوث هٍابه ظک ٌؿه چیمهای٠از یا  ،اوحؽىاو
  -گكؾؾ بالهیٔ neolithicٕ يئىلیث ۀوًگی یا ؾوق يى٬بل ال ٠ّك  ۀها به ؾوق  آو

هًك های  به واؼحهٔ: ایى اِٙالض Neolithic artٕوًگی يى٠ّك هًك وًگی یا هًك ـ 
اٌاقه ؾاقؾ و ایى يىٞ  جا آ٤ال ٠ّك جاقیػپیً هماق وال 91لهايی  ۀؾق بال يىوًگی ٠ّك 

ها  ي٭اٌیایى - ؾاٌحه اوثاهكول اؾاهه به جا  ، اوحالیاؼّىَ ؾق  به هًك ؾق بكؼی هًا٫٘، 
                                                                                                                                                                 

يمای  های لو ايؿ ؼىاهؿ آهؿ که ه٩اؾي ال ایى ٬كاق اوث که هصىمه ای که بكؼی بًا يهاؾه بعد يٝكیه-  9
 ؾهؿ-  ٌمكؾو ؼؿایاو هاؾق اوث و يیم يٝام اشحما٠ی هاؾقواالقی قا يٍاو هی باوحايی، ؾلیل بك ه٭ؿن

 :اوث هًكی ؾق اقوپا ؾق ٨كايىه و وپه اوپايیا و ب١ٕا  ؾق ایحالیا یا٨ث ٌؿه و ٤اقهای ها هکاوجكیى  ههن-  7
- France: Lascaux, Font-de-Gaume, les Combarelles, Rouffignac, Niaux, le Tuc d’Audoubert, les Trois-
Frères, Gargas, Cosquer, Chauvet…. 
-Espagne: Altamira, Monte Castillo, Tito Bustillo, Covalanas, Atapuerca, Casares… 
- Italie: Romanelli, Levanzo, Adduara. 
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ؾق ایى هًك  ۀٌاؼّو  بىؾه parietal artٔباوحاو ٕ ۀهًك ٤اقها ؾق ؾوق همىاقه بكؼال٦  ج٭كیبا  
بك٠که هًك ٤اقها که ٨٭ٗ ؾق بكؼی  بىؾه اوث؛٠الن وكاوك آو به یا٨حى  گىحكي ،ؾوقه

 -وشىؾ ؾاقيؿهًا٫٘ هكکمی اقوپایی 
کًین  هٍاهؿه هی وًگی لبكیى ٠ّك پاقیًههًك ٤اقها یا هًك که ؾق  آذاق هًكی ۀ٠مؿ

ها،  % ي٭اٌی11بیً ال  -يماؾهاها و  : ظیىايات، ايىاو، ٠الهثؾگیك  ؾقبكهیوه گكوه قا 
با گكایً بیٍحك به ظیىايات  ؾل٩یى و---ٔ ،ظیىايات ؼٍکی ٕبى٨الى، هاهىت، بم کىهی، ٌیك

 ؾ-ٌى ٌاهل هیقا شمئیات و  اوثؾ٬ی٫  ها ه١مىال   ي٭اٌیایى  ؼىاق بىؾه اوث- ٠ل٧
 ال قاهؾ٬ی٫ ياو ٌکلی هؽحّك  بىیاق کن و بهظصن ؾق  های ايىاو وپه ي٭اٌی

 -ین به ؾوق اوثٌاهؿ ظیىاياتشفاب جّاویك ال اوحعکاهی که ها ؾق  ؾق ظالی که ؛ؿقو هی
یا شاه١ه  ،٘بی١ثـ  اوث ًکه ؾق ا٘كا٨ یو بؿوو چیمهای ؾیگك  جًهایی بهايىاو  ،ا٤لب

های  ٌاهل ٌکلکه های بىیاق ياؾق  هگك بكؼی ي٭اٌی ؛اوث جكوین ٌؿه ـ یًابماقها
های لياو  ي٭اٌی -اوثبىیاق ايؿک  ایى جّاویك ج١ؿاؾاها  ؛اوثظیىاو  ايىاو و يیمه يیمه

جًها ج١ؿاؾ و   ظک ٌؿه کكؾيی ظملهای  ١ٙ٬هقوی  ٌىؾ و ه١مىال   ؾیؿه هی بیً ال هكؾاو
های  آذاق یا ٌکلجكوین ال يماؾها ها و  - اها ٠الهثاوث جكوین ٌؿهؾیىاق قوی ايؿکی 
  ،هىحٙیل و ؾایكه ي٭ٙه، ؼٗ،هايًؿ   ،بكؼی اٌکال هًؿوی ايؿک ٠الوه بهايىاو ؾوث 

 - اوث  جٍکیل ٌؿه ،ايؿکبىیاق ولی به ج١ؿاؾ 
ايىاٞ  ۀهم و ج٭كیبا   بىیاق هحًىٞ اوثيىوًگی ؾق ٠ّك  ؼال٦ هًك ٤اقها، و١ٔیثبك 

ها،  ؼايه ،ها اقابه ،ابماقها ،ها والض ،هؽحل٧ های اٌکال ايىاو ؾق و١ٔیث، ظیىايات
جىاو هالظٝه کكؾ که ایى  هی ها همچًیى ؾق بىیاقی ال ظالث گیكؾ-هیؾقؼحاو و--- قا ؾقبك

ها،  و ٌایؿ بیٍحك ایى ِعًه اوثهای هؽحل٩ی  ِعًه ۀکًًؿبالگى  الىاض،یا ها  ي٭اٌی
 -اوث  های ِیؿ، چىپايی یا شًگ بىؾه ِعًه

يام ؾاقؾ و يیم  «٬بل جاقیػها ۀشهً یا اي٭الب هًكی ؾق ایى ؾوق »بكای ج٩ىیك آيچه 
 ۀؾقباق  يؿجىا آيچه هیؼىايی ل با ؿ یاکً ها اٌاقه هی يماؾیى به آو ِىقت بهبكای ج٩ىیك آيچه 
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و ٌایؿ  9هٙكض ٌؿه اوثيٝكیات هح١ؿؾی  ،ظکایث کًؿق٨حاق اشحما٠ی و ا٠ح٭اؾات ايىاو 
 : اوثلیك به ٬كاق ها  يٝكیهجكیى ایى  ههن

ايىاو اظىان يیال و جمایل به  ؾق آو ؾوقهگىیؿ  ایى يٝكیه هی 7:هًك بكای هًك ۀيٝكیـ 
ؾیگكی هیچ هؿ٦ بؿوو ایًکه  ؛ؾق ي٭اٌی و هًك ٨٭ٗ بكای هًك ؾاٌثهٍاقکث و پكؾاؼحى 

ي٭ؿ و بكقوی ٌؿه ـ  ٨كاگیك ای يٝكیه ٠ًىاو به کن ؾوث يٝكیه ـ- ایى يماؾگكایی ؾاٌحه باٌؿیا 
ؾق ٤اقهای جاقیک و  ـ بیاو ٌؿ ٬بال  ٘ىق که  هماوـ  ها ال ي٭اٌیج١ؿاؾ لیاؾی لیكا  ؛اوث

 -اوث یا٨ث ٌؿه ،ها هٍکل بىؾ ؾوحكوی به آوکه  شاهایی ؾوق
 «ىیىگهًكی ب»و  «هًكی بكویل»به  اِلؾق يٝكیه ایى : آهیمٌکاق وعك  آییى ۀيٝكی ـ  

هكؾم های ٌکاق به  هًٝكهظیىايات و ؾقآوقؾو  يمایً گىیؿ به ایى يٝكیه هی 9-گكؾؾ بالهی
ها، ج١٭یب و  ي٭اٌیایى ؾاؾ و  آهیمی بكای هالکیث و ویٙكه بك ظیىايات هیجىايایی وعك 

 ها اوث ایى يٝكیه ؾق ج٩ىیك ي٭اٌیقوٌى کكؾ-  جٕمیى هی ٍاوای قا بكای گكیم پیكولهًؿايه
 ٠الوه به- هاَيؿ کام هیيا يؿاقيؿ که اقجبا٘ی با ٌکاق  ظیىايات یا ٠ًاِكی های و هصىمه

ظیىاياجی هماو ًٌاوی  باوحاو٫ ؾالیل ٘ب، کكؾ هیؾوقاو ٌکاق که ايىاو ؾق آو  ظیىاياجی
 - يؿکكؾ يمىؾ پیؿا هی ها ؾق لىضا٤لب که  يؿيبىؾ

  3:هاوقای ٘بی١ثجىشه به قوض و وكآ٤ال ج١بیكی ال ؾیى ابحؿایی یا  ٠ًىاو بههًك  ۀـ يٝكی

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Lorblanchet, M. (1999). La naissance de l’art. Genèse de l’art préhistorique dans le monde. Éditions 
Errance, Paris- 
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بك ایى اوان که  ؛بىؾ« پكوحی جىجن» ٙكض ٌؿهکه ؾق ایى الگى  ای هىئلهيؽىحیى 
 ی بكایو شایگاهيماؾی بكای آو که ظیىايی  هٝهكی اوث بكای جىجن ،٠ٍیكهجمام 

 واؼث- ای ال آو هی کكؾ یا هصىمه هیي٭اٌی آو جىجن قا و بىؾ ج٭ؿیه 
 ،هك ؼايىاؾه گیكؾ که ٨كْ هی« پكوحی جىجن»لیكا  ؛بىیاق ١ٔی٧ اوثيٝكیه ایى 

ایى  ،ًٌاوی کكؾ- ؾالیل باوحاو ظكام هیيماؾی بكای آو ؼايىاؾه بىؾ که  ؼىقؾو ظیىايی قا
های  هىحلمم ؾگكگىيی وأعی ؾق یا٨حهؾق ایى ِىقت لیكا  ؛کًؿ يمی جؤییؿقا يٝكیه 

- ؼىاهؿ بىؾش٥كا٨یایی  ۀگىحك  بك اوانٌؿه  ٌؿه و چیمهای هًٟ ی ؼىقؾهها اوحؽىاو
ها اِابث کكؾه اوث به جّىیك  به آوکه يیمه قا  ٌکاق یا ظیىاياجی ،ها بكؼی ي٭اٌی ٠الوه به

 -اوث  کٍیؿه
 یجىاو چیم قا يمیپكوحی  جىجنًٌاوی قوٌى کكؾه اوث که  يىیى هكؾمهای  پژوهً

گفاقی بىیاق وویٟ و گىحكؾه اوث که ٔمى آو،  يامیک بلکه  ؛گك٨ثؾق يٝك هٍؽُ 
ای که بكای ها اهمیث  يکحه، ٠الوه به ؛گیكؾ ٬كاق هی یهحٕاؾبىیاق های پیچیؿه و  يٝام
٨كاگیك و  یاقجبا٘ی با ا٠ح٭اؾ یا ؾیى يؿاقؾ و يیم ٬ايىيپكوحی الماها   جىجنایى اوث که  ، ؾاقؾ

 - اوثيبىؾه شىاهٟ  ۀشا و بكای هم گىحكؾه ؾق همه
ی ،ها بىؾو لىض گىيهقهم  ی بكایج٩ىیك  ٠ًىاو بهوپه  ا٠ح٭اؾ به هىشىؾات  ۀ٨ٔك

هىحًؿ  هكا٬بٍاو یاؿ ًؾه بكای ايصام کاقهایٍاو یاقی هیقا ال١اؾه و اقواض که هكؾم  ؼاق٪
َمى ی١ًی ،ؾیگك یها با ياه که ؾق بكؼی پژوهً گىيه آویا  ،هٙكض ٌؿ به آو اٌاقه  باوقی ٌَ

 9-وثه اٌؿ

                                                                                                                                                                 
Emmanuel Anati. (7119). La religion des Origines.Ed. Hachette Littératures- 
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یهٌهكت و ايحٍاق  وشىؾ با  ،های اؼیك ٘ی والؾق قوايه و ؾق هیاو هكؾم ها  ایى ٨ٔك
یات  یِك٨ا  ؾق وٙط و هىحًؿ يیىحًؿ  هعکمی هیچ ؾلیل ٠لمّی  هبایى ٨ٔك یا  ات٨ٔك

ًٌاوی  هكؾمًٌاوی و ظحی  های باوحاو ؿ که با و١٬یثًهاي اؾبی با٬ی هی يٝكیات
بىؾو هًك ؾق ٠ّك وًگی قهمآلىؾبكای ج٩ىیك  باوقی ٌمى ال شمله يٝكیۀ ؛ايؿ هؽال٧

« المللی پژوهٍگكاو بیىهصمٟ »به ي٭ؿی هكاش١ه کكؾ که   هرال ٠ًىاو به جىاو  و هی 9اوث
 ،ال ٨كايىه٠لمی با ٌهكت شهايی هحؽُّ ؾه ال بیً ال  کههصم١ی  -اقائه کكؾ
ؾق کحابی با  ي٭ؿ هٍهىقی که- جٍکیل ٌؿه بىؾ ی شًىبی٨كی٭اآایاالت هحعؿه و ، ايگلىحاو

 7-هًحٍك ٌؿ «يگاهی ي٭اؾايه ـ ها٬بل جاقیػهای  ؾوقاو و هًكّ باوقی  ٌمى» ٠ًىاو

 ٞب:  تٙذ٤غ
 ،ًٌان باوحاوجىوٗ جكکیه  ؾق «Çatalhöyük کحلهىوک» ۀهًٙ٭ 9191ؾق وال 

ايىاو ؾق ایى هًٙ٭ه های  یا٨حهٌؿ- يؽىحیى ًٌاوایی « James Mellaart م هیالقتمشی»
ٌؿه جا  ٌهكی ک٧ٍهای  هى١٬یثجكیى  باوحايییکی ال  کهگكؾؾ  هیبك وال ٬بل 1911به 

                                                                                                                                                                 
,Dickson, D. B. (1992).The dawn of belief: Religion in the Upper Paleolithic of Southwestern Europe. 
University of Arizona Press. 
,Hayden, B. (2003). A prehistory of religion: Shamans, sorcerers, and saints. 

,McClenon, J. (2002). Wondrous healing: Shamanism, human evolution, and the origin of religion. 
Northern Illinois University Press. 
,Winkelman, M. (2002). Shamanism and Cognitive Evolution (with comments). Cambridge 
Archaeological Journal, 12(01), 71-101. 
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ایى - ؾق --، هًك ؾیىاقی وها هصىمه ،ووایلٌاهل هًكی کاقهای - آذاقی ال اوثاهكول 
 ک٧ٍ ٌؿه اوث- هًٙ٭ه 

آذاق ایى ه١یًی ال  ۀهصمى٠ ی بكایج٩ىیك  ،شیمم هیالقت، ًٌان ؾايٍمًؿ باوحاو
 ٔها ليی همكاه یىلپلًگ ۀهصىمٕهرل  های ليايه جًؿیه ؾق ؼّىَوی - ؾاؾ پیًٍهاؾ

به  ؾاقؾ- بمقگٔ ٕهاؾقّ  هفهبی ج٭ؿیه لياو های اٌاقه به آییىها  ایى پیکكهبیاو ؾاٌث 
ج٭ؿیه های  قا چًیى ج٩ىیك کكؾ که به آییى« های گاوهای يك باوحايی ٌاغ» همیى جكجیب

ٌىؾ که ه٩اؾ آو  ای ؤٟ هی ًؿ- به ایى جكجیب يٝكیهًک گاو يك اٌاقه هیايگاقی یا ؼؿا
ج٭ؿیه لياو و ج٭ؿیه » بك اوانايىايی  ۀال ک٧ٍ کٍاوقلی، شاه١پیً  :اوث گىيه ایى

 9-اوحىاق بىؾه اوث «گاو يك
 یمبىجانگا هاقی» ًٌان ال شمله ؼاين ؾايٍمًؿ باوحاو پژوهٍگكاوج١ؿاؾی ال 

Marija Gimbutas» ، ج٩کكی که به  -ایؿه گكویؿيؿبه ایى  هٍحاّؾ ٬كو بیىحن ۀؾق اواؼك ؾه
 ۀجا ؾقشپكؾالؾ جا آيصا که آو قا  هیبٍكی  ۀلو ؾق شاه١ يماؾیىي٭ً اِلی و کكؾو  پكقيگ

وكآ٤ال يٝام  ٠ًىاو به« هاؾّق بمقگ»یا الىهیث ليايه یا « واالق هاؾق»ای  ج١مین آو به شاه١ه
ها و  جمرال بك اوانجماهی ایى ج٩کك  ؾق ظالی که ؛بكؾ های ايىايی باال هی شاه١ه
 7-اوثبًا ٌؿه ليايه های  پیکكه

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9
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,Mallett, M. (1990). A Weaver’s View of the Çatal Hüyük Controversy. Oriental Rug Review, 10(6), 32-
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یایى  هًكی »ؤٟ کكؾ و  «باٌى٨او»اوث که « ای واالقايه هاؾق»يٝام  ۀهماو ٨ٔك
که ایى ج٩کكی - هماو ؾاؾيؿ اي اؾاهه «٨كیؿقیک ايگله» و ب١ؿ ال او «هىقگاو

با بكؼی  ـ   اشحما٠ی و ؾیى ،یابی جکاهل ٨كهًگی بكای ٠لثباوحايی پژوهٍگكاو آذاق 
 يؿ-ا هکكؾ اي ليؿه ـ   شمئیاتاؼحال٨ات ؾق 

―L'idée de faire remonter le régime matriarcal à la préhistoire comme une 
phase générale des sociétés humaines ayant précédé la «révolution 
paternelle» et la prédominance masculine encore observée de nos jours est 
apparue pour la première fois à la fin du XIXème siècle dans l'ouvrage de 
Bachofen, Das Mutterrecht (1861). Elle est reprise en 1877 dans Ancient 
Society de l'anthropologue américain Morgan. Celui  ci, qui divisait l'évolutionـ  
humaine en trois phases principales (sauvagerie   ـ barbarie   ـ civilisation) 
correspondant, en gros, à ce que nous appelons à présent le Paléolithique, le 
Néolithique et les civilisations à écritures, situait l'apparition de la famille 
monogamique et la fin du matriarcat vers les derniers temps de la barbarie (Age 
des Métaux).‖ 

٠ام شىاهٟ  ۀهكظل ٠ًىاو به٬بل جاقیػ ها ۀواالق به ؾوق بالگكؾايؿو يٝام هاؾق  ۀايؿیٍ»
جا اهكول ، پیىوحه بىؾه اوث يىٞ هكؾو جىلٗ  "اي٭الب پؿقواالق"که پیً ال  ايىايی

 يام به "باٌى٨او"باق ؾق اواؼك ٬كو يىلؾهن ؾق کحاب   اولیى- ایى ایؿه ٌىؾ هٍاهؿه هی
جىوٗ  "٬ؿین ۀشاه١" ؾق کحاب 3277ٔ و ؾوباقه ؾق وال 3253ٕ "واالقيٝام هاؾق "

ح "هىقگاو" ،ًٌان آهكیکایی ؾايٍمًؿ ايىاو ، جکاهل کحاب اؼیك- جعكیك ؾقآهؿ ۀبه ٌق
و ایى  "ؾؾهًٍی، بكبكیث و جمؿو"ه اوث: اِلی ج٭ىین کكؾ ۀايىايی قا به وه هكظل

وًگی يى٠ّك ٠ّك وًگ، "با يام ها ؾق ظال ظأك که  چیمی اوثهماو ه١اؾل  ج٭كیبا  

                                                                                                                                                                 
,Gimbutas, M., & Gimbutas, M. A. (1991). The civilization of the Goddess: The world of Old Europe. 
Harper San Francisco. 
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ؾاقای  ۀشایگاه آ٤ال يٝام ؼايىاؾ -ؼىايین هی "ؾاقای يىٌحاق و جؿویىهای  و ٠ّك جمؿو
 -«٠ّٕك ه١اؾؤ بىؾه اوثبكبكیث پایاو  ۀواالق ؾق ؾوق و پایاو يٝام هاؾق  همىك جک

―C'est Engels qui dans Les Origines de la famille (1884) fit de cette thèse 
une composante importante de la vision marxiste de l'histoire, lui assurant en 
même temps une très large diffusion.‖ 

 ،ٔ 9113ٕ «ؼايىاؾهوكهًٍؤ » کىی اوث که ال ایى ٨كٔیه ؾق کحاب ؼىؾ گلهياَ »
آو کحاب  ۀگىحكؾبا٠د ايحٍاق  ؤٟ کكؾ که٠ًّكی ههن ؾق ؾیؿگاه هاقکىیىحی جاقیػ 

 9-«ٌؿ

ؾق و چه ًٌاوی  چه ؾق ٠لن باوحاو های ٠لمی با گفق لهاو و پیٍك٨ث يحایس پژوهً
یه  ٠باقتاٌحباه و هحًا٬ٓ ؾق  کاهال   ظالث چًؿیى ، ًٌاوی ايىاو های اِلی ایى ٨ٔك

یه، و  ٌؿآٌکاق  یاجؾق ٬الب و  اِالض ٌؿچًؿیى باق ایى ٨ٔك  یها با آقایً ،شؿیؿ ی٨ٔك
اهكول ؾق ولی  ؛بالگٍثليؿگی  ۀ٠ِكها به  شؿیؿ و بكؼی ج١ؿیلهای  شؿیؿ و يام

های هكجبٗ با هىٔىٞ ٜهىق جمؿو، ٨كهًگ و ؾیى ؾق هىیك ظكکث ايىايی هماو  پژوهً
 -همچًاو با٬ی اوث ، وأط ۀپٍث پكؾ ٠ًىاو بهچًؿ هك  اواوی های بمقگ  ايؿیٍه

 ―Il est certain que les théories de Morgan, élaborées dans une double 
perspective evolutionniste et comparatiste passablement dépassée de nos jours, 
reposait sur un double postulat: celui d'une évolution linéaire de l'humanité, 
tous les peuples qui la composent devant passer par des stades similaires, et 
celui de l'existence dans les sociétés archaïques actuelles, comme autant de 
«fossiles vivants», de résidus conservés de ces divers stades qu'il suffisait de 
réordonner dans le temps pour reconstituer notre phylogénèse. Il s'agissait en 
fait de reconstitutions du passé d'inspiration plus philosophique 
qu'archéologique, comme Freud en tentait lui  même dans un autre esprit dansـ  

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Cauvin, J. (1985). La question du «matriarcat préhistorique» et le rôle de la femme dans la préhistoire. 
Travaux de la Maison de l'Orient, 10(1), 7-18 . 
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Totem et Tabou. L'expérience d'ethnologie de Morgan en Amérique du Nord 
était assez riche pour lui fournir maints exemples de ces résidus supposés du 
matriarcat primitif mais la préhistoire comme discipline scientifique, encore à 
ses débuts, ne pouvait guère apporter de documents à l'appui de ses theses.‖ 

ؤٟ  ؾیؿگاه ؾوگايگی جکاهلی و ه٭ایىهبك هبًای که  ـ  های هىقگاو  يٝكیه١ٙ٬ا  »
 ؼٙی بٍك جکاهّل ایًکه اول ؿ: ين جکیه ؾاق هىلْ  هىئلۀؾو  كب ،جا به اهكولؾیكبال ال  ـ   ايؿ ٌؿه

و ؾوم  ؛گفق کًًؿٔ یهٍابه ال هكاظلها اللم اوث   اهث ۀهمال هىلمات اوث ٕایًکه 
که ؾقوث ١٨لی اوث  ۀایى هكاظل هؽحل٧ ؾق شىاهٟ پیٍك٨حال ٌؿه  وشىؾ ب٭ایای ظ٩ٛ

ها قا ؾق لهاو  کا٨ی اوث آوجًها و هىحًؿ  "باوحايی ليؿه های یا٨حه"ٌبیه هرل و١ٔیث 
- ایى ٌىؾيژاؾی ها ؾوباقه بًا ٬ىهی و هًاوب ؾوباقه هكجب کًین جا واؼحماو جاقیػ 

که ٨كویؿ به هماو ِىقجی  ؛ال آيکه باوحايی باٌؿ، ٨لى٩ی اوث بًا بیً ۀواؼحى ؾوباق 
ًٌاوی هىقگاو  کًؿ- آلهایً ايىاوو ه٭ؿوات واقؾ جىجن قوض ؾیگكی قا ؾق جالي کكؾ جا 

 هىائلایى  الهای لیاؾی  هرالجىاو بكایً  هیالی آي٭ؿق ٤ًی اوث که ؾق آهكیکای ٌم
؛ کكؾ٨كاهن   ،ال ٠ّك ها٬بل جاقیػ بكای يٝام ابحؿایی هاؾقواالقٌؿه  گفاٌحه ٨كٔی کًاق

كاق ٬ ًؾق ابحؿای قاههًىل ٠لمی،  یک جؽُّ ٠ًىاو به "٬بل جاقیػها"ولی پژوهً 
 «ؾهؿ- يمی ٨كاهنهىقگاو  ۀبكای پٍحیبايی ال ٨كٔیهعکمی و اوًاؾ ؾاقؾ 

―De nos jours la thèse du matriarcat préhistorique non seulement fait 
encore «force de loi» dans certains pays communistes (1), mais reste à 
l’arrière  plan des interprétations de certains préhistoriens occidentaux, commeـ  
on le verra ci  ‖.après à propos de Çatal Hüyükـ  

٬ؿقت "٠ًىاو با ٬بل جاقیػ، ٨٭ٗ های ها ؾق ؾوقه واالقیيٝام هاؾق  ۀاهكول يٝكی»
ای بكؼی بلکه ؾق ج٩ىیكه ی کمىيیىحی هٙكض يیىث؛ؾق بكؼی کٍىقها "٬ايىو

 ؾق ؼّىَ  اوث که ؾق اؾاهههٙكض  جاقیػ هن٬بل هحؽّّاو ٤كبی هٙال١ات ها
 9-«ایى هٙلب قا ٌاهؿ ؼىاهین بىؾ ،کحلهىوک

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9
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یهیم ي «Jacques Cauvin 9یىوااک کژ »ًٌان  ؾايٍمًؿ باوحاو  - وی ؾقای ؾاقؾ ٨ٔك
قا يك هاؾق و ج٭ؿیه گاو  و ج٭ؿیه ؼؿایاو بمقّگ  واالقايهبكجكی يٝام ابحؿایی هاؾق ؼىؾ  ۀيٝكی

 کًؿ- هیهٙكض ، ؼاوق يمؾیکیا باوحاو  ۀؼاوقهیاي ۀؾق هًٙ٭ ٠ّك بكويميىوًگی و  ۀؾق ؾوق 
بىؾ و ياگهاو اوحىاق  اتظیىاياواوا  بك  وًگی لبكیى ٠ّك پاقیًههًك ؾق  ژاک کاویىال يٝك 

باوحايی های گاو يك  ليايه و ٌاغيماؾهای ها و  ؾق ؼاوقهیايه هصىمه وال ٬بل هماق99ؾق 
 The Revolution of theٕ يماؾهااي٭الب کًؿ که  هیاٌاقه چیمی  و ایى بهوكبكآوقؾ 
Symbols ؾق وقی ا٨ًایى اي٭الب پیً ال اي٭الب  -ٌىؾ ؼىايؿه هی یؾیًٔ ی١ًی اي٭الب

ا٨کاق و و پیٍك٨ث ٨كهًگی پیٍك٨ث ٠باقت ؾیگك  به ؛اوثها بىؾه  پكوقي ؾامکٍاوقلی و 
اوث هٙلبی  بكؼال٦بىؾه اوث و ایى  و ٌایؿ هعكک آو ٨ًاوقی٬بل ال پیٍك٨ث ها  ايؿیٍه

 7-يؿا ههىقگاو و هاقکه بیاو کكؾـ  هرال ٠ًىاو بهـ که 
یکلی جا به اهكول کىايی که ال  ٘ىق به پًؿاٌحى ؼؿا بك اوانکه  ابحؿایی ؾاقی ؾیى ۀ٨ٔك

هایی  پیکكهبك  ؾهًؿ، اواوا   کًًؿ و آو قا جكویس هی ؾ٨اٞ هی ، اوث «هاؾقؼؿای بمقّگ »
ؾاٌحى چًیى وشىؾ٠لث بكای بیاو اها  ؛کًًؿ شای ٠الن جمكکم هی ؾق همهٌکل لو  به

ی ،ؾیًی  - ٌىؾ پًاه بكؾه هی« واالق بؿوی لو ۀشاه١» ۀبه ٨ٔك
 گىیؿ:هی اظمؿالعىىویؿ 

باوحاو، ؾیى قا ِك٨ا   ۀهیايقیػ ؼاوق يمؾیک یا ؼاوقجا بكؼی یا بیٍحك پژوهٍگكاّو »
و  های هح٩اوت لو، با يام ۀوالی ایٍحاق، اله ؾايًؿ که ال ه٭ؿن ٘بی١ث ايىايی هی ۀلاییؿ

                                                                                                                                                                 
Cauvin, J. (1985). La question du «matriarcat préhistorique» et le rôle de la femme dans la préhistoire. 
Travaux de la Maison de l'Orient, 10(1), 7-18 

ًٌان ٨كايىىی ؾق لهیًۀ ؾوقاو ها٬بل جاقیػ ؾق هًٙ٭ۀ  م-ٔ باوحاو1663جا  3816« ٕیىوژاک کا»- پكو٨ىىق  9
ؼاوق يمؾیک و ؼاوقهیايه بىؾ- وی چًؿیى کحاب و جؤلی٩ات ؾق لهیًۀ جؽّّی ؼىؾ ؾاقؾ- او جع٭ی٭ات ؼىؾ قا ؾق هكکم 

 قوايؿه اوث- م- به ايصام هی3881های ٠لمی ٨كايىه با ٠ًىاو هؿیك ا٨حؽاقی ال وال  هلی پژوهً
 هًبٟ:-  7

Cauvin, J. (1994). Naissance des divinités, naissance de l'agriculture: la révolution des symboles au 
Néolithique. Cambridge University Press . 



  ................................................  922ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی

 

های ؼاوق يمؾیک باوحاو یا٨ث  های هؽحل٧ ؾق جمؿو هایی که ال او ؾق ايؿاله هصىمه
 ها آواوث-  ٌؿهقوؿ، آ٤ال  هماق وال پیً ال هیالؾ هی ٌؿه و جاقیػ آو به بیً ال يه

به ایى ِىقت که ؾق ابحؿا، شًه هاؾه ؾق ٬الب  ايؿ کكؾه اقائهجعلیلی بك وكآ٤ال ؾیى 
ايىايی ویٙكه و جعکن ؾاٌحه اوث؛ لیكا ٨كليؿاو به ؾوق هاؾق اشحماٞ  ۀهاؾق، بك شاه١

ايؿ- به ایى جكجیب ال ؾیؿ ایى  ًٌاؼحه و ٤یك ال او وابىحگی و ايحىاب ؾیگكی يمی کكؾيؿ هی
هایی واؼحه ٌؿ-  ه و بكای او پیکكه٠ؿه، شًه هئيد ٕایٍحاق، هاؾق واالٔ ه٭ؿن ٌمكؾ

یا٨حى به ذبات و يیم واؼحى  ؾيبال آو، ؾوث ايىايی په ال ک٧ٍ کٍاوقلی و به ۀشاه١
ؼىؾ ؼؿایاو هفکك قا   ۀيىب ای هكؾواالق جبؿیل ٌؿ و ایى ج٥ییك به ، به شاه١هؼايه و ؼايىاؾه

به یهىؾیث، هىیعیث،  ها ب١ؿ گفاقی ٌؿ که هؿت - به ایى جكجیب ؾیًی پایهکكؾواقؾ ه١ابؿ 
 9-«اوالم و ٤یكه جکاهل یا٨ث

 فشض٥ٝ: ا٤ٗ پبػخ ثٝ 

یه ایى  وًگی اوحىاق يىؾق ٠ّك ٨كاگیك  ِىقت به٠كیاو  ۀليايهای  پیکكهوشىؾ بك ٨ٔك
او ل٭ها هماق هصىمه ؾق ب ؾه بىؾه، وًگی بىیاق لیاؾ يىؾق ٠ّك ها  ایى جًؿیهاوث- ج١ؿاؾ 

 اکحٍا٦ولی  7؛اوث  هّك و اقوپای ٌك٬ی ؾیؿه ٌؿه ،ايأىل ،ؾق ؼاوقهیايههمايًؿ آو و 
بمقگی  ٠الوه به ٖؾق ه١ابؿيه و  ثبىؾه اوهفهبی جٍكی٩ات ايصام های  هکاوؾق يه ها  ایى

 گی چًؿايی ؾاٌحهپیچیؿ يه  ؛قوؾ وايحیمحك ٨كاجك يمی ؾهچًؿ ال چًؿ وايحیمحك جا  ها آوبیٍحك 
ی -ايؿ ٌؿهبهایی جهیه  يه ال هىاؾ گكاوو  بك وًگی يىپًؿاٌحى لياو ؾق ٠ّك ؼؿا ۀپه ٨ٔك

ؾؼالث ؾیگكی هن  ۀهئل٩اوث یا ههن  «ج١ؿاؾ»؟ٖ آیا ٨٭ٗ اوحىاق اوث ای چه اوحًاؾ ٠لمی
 ؾاقؾ؟

                                                                                                                                                                 
 ٠ٕكبیٔ- 147ؼؿایی، َ جىهن بیکحاب  ،اظمؿالعىىویؿ -  9
 هًابٟ: -  7

- Cohen, C. (2003). La femme des origines: images de la femme dans la préhistoire occidentale. Herscher 
- Guilaine, J. (2005). La mer partagée: la Méditerranée avant l'écriture, 7000-2000 avant Jésus-Christ. 

Hachette littératures. 
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يیىث و هٍابه آو ؾق  یشؿیؿ  هىئلۀلياو بكهًه، های  پیکكهواؼحى  هىئلۀ ٠الوه به
آقی - ؾاق بىؾه اوث اؾاههٌىؾ و ؾق ٠ّك بكيمی هن  هن ؾیؿه هیوًگی لبكیى   پاقیًه٠ّك 

ال جّىیك  ـ ٘ىق که گ٩حن هماوـ  لبكیى یوًگ ٠ّك پاقیًهآهؿه ال  ؾوث بیٍحك آذاق هًكی به
ها  ولی بكؼی ال ایى واؼحه ؛ها ؾوث یا٨ث جىاو به آو هی واؾگی بهظیىايات اوث و 

به اوث و بىؾه لياو های  پیکكههكبىٖ به  یج١ؿاؾ ٍاوو ال هیايبىؾه های ايىاو  هصىمه
لیكا  ؛جىِی٧ يیىحًؿ ؼىبی ٬ابل ی يیم بههكبىٖ به هكؾاو و ج١ؿاؾيیم  یج١ؿاؾهمیى جكجیب 

بىؾو  يماؾیى ایهایی بك  ویلج٩ىیكها و جؤ که بىیاقی ال کىايی 9وأط يیىحًؿ-کاهل  ٘ىق به
ای هماهًگ  هصمى٠هقا ها  ايؿ آو جالي کكؾه ،ايؿ ؾاؾه اقائهباوحايی های  ایى هصىمه
هن ه 7-ايؿ یکؿیگك بىؾههحًىٞ و ؾق جٕاؾ با  ،ظاالتؾق بىیاقی آيکه  وشىؾ با ؛٬لمؿاؾ کًًؿ

  ک٧ٍ ال لهاو ٠الوه به- اؼحّاَ يؿاقؾ يىوًگی ۀؾوق ؼّىِیث به آو اوث که ایى 
یات  ،ها اولیى هصىمه اگك  ،ٙكض ٌؿ و ٌایؿ هبال٥ه يکكؾه باٌنه یبىیاق ج٩اویك و ٨ٔك

یه ال  9-اوثلهیًه بىؾه ایى ؾق ج١ؿاؾ پژوهٍگكاو يمؾیک به ها بىیاق  بگىین ج١ؿاؾ ٨ٔك
یه   لیك اٌاقه کًین:هىاقؾ جىايین به  هیها  هٍهىقجكیى ایى ٨ٔك

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

.Fagan, B. M. (1996). The Oxford companion to archaeology. Oxford University Press, USA- 
 هًابٟ:-  7
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.L’Anthropologie, 6(2), 129-51 
,Piette, E. (1907). L'art pendant l'Age du renne: album de cent planches. Masson et cio. 

,Régnault, F. (1912). La représentation de l'obésité dans l'art préhistorique. Bulletins et Mémoires de la 
Société d'anthropologie de Paris, 3(1), 35-39. 
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یات اولی ـ   لياو  ، ظ٭ی٭ی و وا١٬ی ِىقت به ها  ایى پیکكه گك٨حًؿ ٨ْك هیکه ای  ه٨ٔك

 9؛ايؿ کٍیؿهجّىیك به  يؿا هکه به اقوپا ق٨ح آ٨كی٭ایی قا
یاجی که  ـ   ؾاٌحى هايًؿ ايؿ؛  بىؾههبحال  هایی ایى لياو به بیماقیؾاقيؿ  بیاو هی٨ٔك

بك اذك  ی چا٬یبیماق  ٔ،Breast hypertrophyـ  Breast enlargementٕ 7های بمقگ پىحاو
  های چا٬ی؛ بیماقی و ؾیگكٔ Steatopygiaاجىپاجی ٕاوح جصمٟ چكبی ؾق لگى و ٌکن

یاجی که  ـ   ؾق بكؼی هكاظل ظاؾ ٌكایٙی ها  ایى جًؿیهکه کًٍؿ  هیجّىق چًیى به ٨ٔك
 ًؿ؛ؾه قا يٍاو هی ـ 3ٌؿو و جىلؿ ٨كليؿهاؾق ياٌی ال  یهايًؿ ٠ىا٬ب ٨یمیىلىژیکـ  9ليؿگی لياو

                                                                                                                                                                 
,Regnault, F. (1924). Les représentations de femmes dans l'art paléolithique sont stéatomères, non 
stéatopyges. Bulletin de la Société préhistorique de France, 21(3), 84-88. 
,Levy, G. R. (1948). The gate of horn: a study of the religious conceptions of the Stone Age, and their 
influence upon European thought. Faber and Faber. 
,White, R. (2006). The women of Brassempouy: a century of research and interpretation. Journal of 
Archaeological Method and Theory, 13(4), 250-303. 

 هًبٟ:-  9
Piette, E. (1902). Gravures du Mas d'Azil et statuettes de Menton. Bulletins et Mémoires de la Société 
d'anthropologie de Paris, 5, 1-13. 

 هًبٟ:-  7
Harding, J. R. (1976). Certain Upper Palaeolithic'Venus' Statuettes Considered in Relation to the 
Pathological Condition Known as Massive Hypertrophy of the Breasts. Man, 271-272. 
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Rice, P. C. (1981). Prehistoric venuses: symbols of motherhood or womanhood ?. Journal of 
Anthropological Research, 37(4), 402-414. 
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organization. Antiquity, 67(254), 83-91. 
,Duhard, J. P. (1993). Réalisme de l'image féminine paléolithique. Centre national de la recherche 
scientifique. 
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یات ـ   ها٬بل  هًكّ جماهی ًؿ ًک جّىق هی کهًٌاوی  بكؼی هباظد هكؾمهحؤذك ال  ٨ٔك
 چه بىاو بىؾه ی ظاِلؽیمهكجبٗ با ٌکاق و  هىائلهكجبٗ با جّىیك یا يماؾیّى  جاقیػ، ج١بیك

ایى ؿ ًکً اؾ٠ا هیکه بیًین  هیجىشیهات بىیاقی قا   9-اوثبىؾه ؾق اقجباٖ يیم با وعك 
و ال  ،اؾ٤امقا و ٌایؿ ؼّىِیات ظیىايات و ايىاو ايؿ  جٍبیه بىؾه هًكّ هّاؾی٫ ال ها  پیکكه
آهیم  هى٨٭یث هرال  ٌکاق قا ٠ملیات جا  ايؿ  کكؾه شاؾوگكی اوح٩اؾه هیهای وعك و  قوي

  9؛ٌىيؿی ظاِلؽیمٌؿو و باقوق و يیم با٠د  7ًؿًک

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Reinach, S. (1903). L'art et la magie à propos des peintures et des gravures de l'âge du renne. 
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یاجی  ٠الوه به ـ   های  هصىمهها،  ؾاقيؿ ایى پیکكه بیاو هیکه هىحین قا يیم ٌاهؿ ٨ٔك
« هاؾق ۀاله»يیای ها،  ٠باقت ؾیگك ایى هصىمه یا به ؛هىحًؿ «هاؾق ۀاله»یا  «بمقگ ۀاله»

هیچ ال ها يیم  ایى ٘كض ؾق ظالی که 9؛هىحًؿ که ؾق ٠ّك يىوًگی يمىؾ پیؿا کكؾه اوث
  7؛بكؼىقؾاق يیىحًؿ٠لمی  ۀپٍحىاي

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9
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، که ؾق وا٬ٟ اوثبىؾه شًىی ها،  که کاقکكؾ ایى پیکكهاوحىاق بك ایى ایؿه  های يٝكیه ـ  
ليايه های  گىیًؿ پیکكه که هیيٝكیاجی  9،ٌىيؿ؛ ال شمله ای ال يٝكیات قا ٌاهل هی هصمى٠ه

يٝكیات ؾیگك هبحًی  یا 7،ؿًؾه ؾق آو ؾوقه يٍاو هیقا  ًٌاؼحی لیبایی های باالجكیى يمىيه
ی 9شًىی ۀبك جعكیک ٤كیم  3کًًؿ؛ هیاٌاقه به آهاؾگی بیىلىژیک های ؾیگكی که  هیا ٨ٔك

 ،هىحًؿهًكی ٨٭ٗ بكای هًك  یج١بیك ها ِك٨ا   ایى پیکكهکه بك ایى ایؿه اوحىاق  يٝكیۀ ـ  
  9؛وقایًؾق ای  قهمگىيههیچ ا٠ح٭اؾ وشىؾ بؿوو 
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  9،7؛يٝكیۀ گكؾيبًؿها و ٠كووکـ 
یهو ـ   گىیؿ: هی 3«ؾوبكیه»ؾکحك که  گىيه آوو  9-های ؾیگك ها و يٝكیه بىیاقی ٨ٔك

―No better argument could be made for the polysemic nature of 
prehistoric visual imagery than to inventory the number of 
interpretations proposed over the past century for the meaning and/or 
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ًٌاوی ؾايٍگاه  های آذاق باوحايی، ؾپاقجماو ايىاو پژوهٍگك ؾق هكکم پژوهً« هاقویا آو ؾوبكیه»ؾکحك -  3
 کالی٩كيیا-
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function of the archaeological materials dubiously called Venus 
figurines.‖1 

 ،جاقیػ٬بل هابّكی هكبىٖ به جّاویك  polysemicٕٔ ه١ًایّی  چًؿ ٘بی١ّث  ایبك »
ه١ًی یا بكای ؾق ٘ىل ٬كو گفٌحه ٌؿه  پیًٍهاؾج٩ىیكهای ال ؾلیلی بهحك جىاو  يمی

 -«ايؿ اقائه کكؾ گفاقی ٌؿه يامهای ويىن  هصىمه يام بهکه باوحايی کاقکكؾ ک٩ٍیات 

جؽیلی چه اؾبیات  و ایى ج٩ىیكها باٌىؾ؟  ؾاؾه هییک ال ایى ج٩ىیكها بكجكی  کؿامظال 
 ۀظىل که ؾق  ٘ىق هماو قا ایى ج٩ىیكها که وشىؾ ؾاقؾ ؟ آیا قوٌی ٠لمی ج٩اوجی ؾاقيؿ

کاؾهیک هكوىم اوث  ا٘ال٠یبا آوق ایى اوث که  وا١٬یث جؤو٧آوقی کًؿ؟  شمٟٔبٗ و  ، آ
به ٌىؾ  ؼىايؿه هیيماؾگىيه آذاق چیمهایی که های ج٩ىیك ها و  ویلجؤال ها  ؾق ٘ىل والکه 

ٞ پژوهً به هیچ يىٞ ايىصاهی ایى يىکه ؾاقؾ چًیى ظکن کًن  هكا واهی ،ما هؾوث آوقؾ
کاؾهیکی که هّؿا٪ ٠لمی و به هیچٌىؾ  هًصك يمی بىؾو به آو بؿهؿ يایل  چهاقچىب آ

  ٌىؾ- يمی
که ال يٝك ٠لمی وشىؾ ؾاقؾ یا شؿولی ؟ و آای وشىؾ ؾاقؾ يماؾها چه ٔابٙهج٩ىیك بكای 

بؿهؿ يىبث ای ال ه٩اهین و ه١ايی قا  هصمى٠ه، یک يماؾ و به  ؿؾاٌحه باٌبه آو ا٠حكا٦ 
بك ىؾ؟ آیا ٌ ایصاؾ  یشؿولچًیى  و بك کؿام اوان ؟ها اٌاقه کًؿ به آوقهمگىيه  ٘ىق بهکه 

اگك ؟ و وشىؾ ؾاقؾ٠الن کًاق ایى و  هكؾم ؾق گىٌه٨كهًگ ؾق ظال ظأك ؾق  چهآي اوان
به آو ؾوقاو باوحاو که ؾق ؼىاهؿ بىؾ هماو قاهی  ،ایى قويچًیى باٌؿ به کؿام ؾلیل 

 ؟ ٌؿه اوث ا٠حماؾ هی
ِىقت ؾق  ا٠ح٭اؾ ؾیًی چیىث؟یک به يماؾ  یک ال قویؿو قاه ٠لمی بكای  ٠الوه به

ال و ٨هن ا٠ح٭اؾات ؾیًی، يماؾها ا٠ح٭اؾ ؾاقم هك جالٌی بكای ج٩ىیك بًؿه  ،يبىؾ هحىو
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ؿ  ایى اظحماالت  ،هحىو با وشىؾظحی يؽىاهؿ بىؾ و ؼالی  ،باالیی ال ؼٙاهای اظحمالیؾِق
جا ال پكؾالم  هی ییها هرالبه - يیم اج٩ا٪ ؼىاهًؿ ا٨حاؾ٠مل  ؿ و ؾقًهاي با٬ی هیهمچًاو 
  :ٌىؾاٌکال هٍؽُ وشىؾ  ها ٘كی٫ آو

شهاو ؾق ال ای  هماق وال ب١ؿ ؾق هًٙ٭ه ،ًٌان ٨كْ کًین ؾايٍمًؿاو باوحاوبیاییؿ 
هرال ٨كْ بگیكین  ٠ًىاو بهبیابًؿ و ؼاوقهیايه یا ؾق آ٨كی٭ا بكؼی ب٭ایای جمؿو ١٨لی قا 

پیؿا  ،ٌىؾ ٬كاق ؾاؾه هیهىصؿها های  که گاهی بك باالی هًاقه هاللی قايماؾ بؽٍی ال 
ّی ؾايٍمًؿاو  هًٙ٭ی و ٠لمی که ۀليصیك  -کًًؿ و  ًای ؾیى اوالمببالآ٨كیًی  ها قا به ٨ٔك

 کن ؾوثها یا  و چه کىی آو ؟چه ؼىاهؿ بىؾ ،یکحای یگايه ؼىاهؿ کٍايؿا٠ح٭اؾ به ؼؿای 
هاه قا ه٭ؿن  ،ها قا بالؼىاهؿ ؾاٌث جا ا٠ح٭اؾ پیؿا کًًؿ که اهل آو هکاو بكؼی ال آو

 يؿ؟ٖا هواؼح ه١بؿهایی هی ًٌمكؾيؿ و بكای هی
 ٘بی١حا   اوث،بىؾه ال کلیىایی هىیعی اها اگك جّىق کًین آيچه پیؿا ٌؿه اوث جمرالی 

های  جمرال: ؾاٌثؿ ًيؽىاهال و١ٔیث پیٍیى  قولی بهحك و ظال ًٌان باوحاو ؾايٍمًؿاو
ه حگفاٌ يکًؿ و گاهی جاشی بك وك  ٌیكؼىاقی قا ظمل هیکىؾک که  هكین ویؿه

جمرال ها ا٠ح٭اؾ پیؿا کًًؿ که او هلکه یا الهه اوث یا ایى  ٌىؾ آوبا٠د  چه بىا ؛ٌىؾ هی
 ِىقت بههكچًؿ ـ   ها آو ه١ح٭ؿ يیىحنولی هكگم  ؛---و ٌحه اوثؾا «هاؾقواالقی»اٌاقه به 

 ا٠ح٭اؾ کلیىا ؼىاهًؿ قویؿ-بالآ٨كیًی به  ـ   یئشم
 -هىلی و گیلگمً اوثٌؽّیث ؾُ  ،وشىؾ ؾاقؾ یی که بكایً هحىيهرال ؾیگك  ـ  
باالجكیى ه١ايی و يماؾی بكای های ؾیًی بكای ؾیى الهی آومايی و  ٌؽّیثها  ایى

 ،کًؿ- ؾهىلی هماو ظىیى بى ٠لی جمكکم هی ها که ؾیى بك آو جكیى ه٩اهیمی اوث ٠می٫
و هماو کىی اوث که ؾق لىات ؼؿا بك او و ؼايؿائً ِٕهعمؿ ظٕكت وِی پیاهبك ؼؿا 

بیث و یاقايً  اهل ؾق ظالی که ؛کٍحه و وك بكیؿه ٌؿ ،ؾیى و ظاکمیث ؼؿا ۀیبه ٨ؿکكبال 
ايىاو ال  ۀشهايی گىي ۀؾهًؿ يصاتهماو  «گیلگمً»و  ؛کكؾيؿ اي هی همكاهی

ها و هحىو  هصىمه یولی ج٩ىیكها قوؾ؛ که ايحٝاق هی ی٠ؿالحيماؾ و  اوث ظیىايیحً
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ي٩ك، جٍؽیُ بؿهؿ که ایى ؾو يكویؿ جا يیم به آيصا يماؾ ظحی ایى ؾو هكبىٖ به 
جًها هىحًؿ یا باوحايی  پاؾٌاهّی  آیًؿ یا ؾو ٌؽّیّث  ؾق آیًؿه هیکه هىحًؿ  هایی ٌؽّیث

ال ایى اوث که  ؼىاهاوکه هك ٖ ---هىحًؿ یاها  اوٙىقه ۀؾو ٌؽّیث جىهمی و لاییؿ
های  جاقیػ ٌك٪ يمؾیک و جاقیػ جمؿو ۀؾق ظىل ه٥ایك با آيچه پژوهٍگكاو  ج٩ىیكی کاهال  

گاهی یابؿ، ،ًؿؾه هی اقائهايىايی  ؼىاهؿ  «ؼؿایی بیجىهن »ؼىؾ قا ؾق کحاب  ۀؼىاوح آ
 9-یا٨ث

جا یکی ال  اوثای يه٩حه  بهكهها  بكؼی ال ایى هرالال پژوهً ؾق جع٭ی٫ و  چه بىا
بكؼی ًٌان ؾقباقۀ  ًٌان و ايىاو به بیاو ٧١ٔ ج٩ىیكهای ؾايٍمًؿاو باوحاو هئهًاو
یه بك اوانکه  ها قا اوحؿالل آو ًٌاوی بپكؾالؾ و ٧١ٔ باوحاويماؾیى ١ٙ٬ات  های  ٨ٔك

--- ج٭ؿیه پیٍیًیاو و ،ج٭ؿیه ظیىايات ،ج٭ؿیه لياو ،ؾیايث ؾق ؼّىَ ٌاو ؼیالی
 -٬كاق ؾهؿي٭ؿ  ۀؾق بىج اوث

قوي ج٩ىیك قا بیاو ایى های  که ي٭ُوشىؾ ؾاقؾ ؾق ظال ظأك، پژوهٍی ال ایى يىٞ 
ب٭ایایی ال  اوًٌاو کًؿ باوحاو پژوهٍی اوث که بیاو هی ،هىئله- ایى باٌؿکكؾه 

، ایى پژوهً ايؿ- هیا٨ح ٕکلیىای اهیاؤ قا ؾق کلیىایی ؾق ٨كايىه یهای هٍهىق  هصىمه
مًؿ که جىِیه هیاوث جمكیًی  و  ها ثؾیاي ،جاقیػ ايىاو ۀظىل هع٭٭او ؾق  ۀکًن هم اقٌل

 7-ؾاٌحه باًٌؿها به آو جىشه  جمؿو
 بمقگ هاؾقّ ؼؿاپًؿاٌحى  ؾق ؼّىَبعد  ۀؼاجمو به بًؿم  شا هی ایى پكايحم قا همیى

 ؼىاهن پكؾاؼث: هاؾقٔ ۀٕاله

                                                                                                                                                                 
، 3414.1631الّباض، چاپ اول،  یٟ يصمةؼؿایی، ٌكکث چاپ و يٍك و جىل  ، کحاب جىهن بیاظمؿالعىىویؿ -  9

 و په ال آو- 147َ
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 ۀاله» ۀکكؾو ایؿ که بكای با٘ل ؼىؾ ـ های ؾق یکی ال کحاب« تآلى جىحاق »پكو٨ىىق 
ه کكؾه اوث« يٝام هاؾقواالقی»یا « هاؾق  گىیؿ: هیـ  ٠ٔك

―Qu’est  ce qui nous fait croire que les femmes auraient été mieux loties auـ  
Néolithique qu’ensuite? qu’est  ce qui nous fait croire que les religionsـ  
néolithiques auraient été vouées au culte des Déesses  Mères ? Uniquementـ  
les statuettes de femmes dénudées, et rien d’autre. C’est le seul et unique 
argument en faveur de la «Grande Déesse»- Aucun autre type de données 
archéologiques ne milite en faveur de cette hypothèse. Les tombes (très 
nombreuses) d’époque néolithique ne témoignent nullement d’une quelconque 
prépondérance des femmes ; les cultes, en raison de la difficulté de les repérer 
en archéologie, ne témoignent de rien du tout; les temples sont difficilement 
identifiables; quant aux plans de villages, qu’il convient de compter parmi les 
documents les plus importants sur la vie sociale, ils ne témoignent pas plus de 
quoi que ce soit sur la condition féminine. Reste donc les statuettes et les seules 
statuettes. Leur prolifération est  elle l’indice d’une situation privilégiée desـ  
femmes?‖ 

وًگی و١ٔیث يىا٠ح٭اؾ پیؿا کًین که لياو ؾق ٠ّك  کًؿ چیمی ها قا واؾاق هی چه»
ٌىؾ ا٠ح٭اؾ پیؿا کًین که  هیبا٠د چیمی  ايؿ؟ چه آو ؾاٌحه ب١ؿ الؾق ه٭ایىه با بهحكی 

جًها وشىؾ ايؿ؟  بىؾه "های هاؾق الهه"٠باؾت ؾق ايعّاق يىوًگی، اؾیاو ؾق ٠ّك 
 "بمقگ ۀاله"ایى جًها بكهاو بكای  ٖچیم ؾیگكی؟هیچ و يه  ؟٠ٖكیاولياو های  پیکكه

که ِالظیث ایى ٌىؾ  ؾیؿه يمیًٌاوی  جىشیه ؾیگكی ؾق بیايات باوحاوو هیچ اوثٖ 
آٌکاق بكای لياو قا یا اولىیحی  ٠ّك يىوًگی هیچ جىلٕٗبىیاّقٔ آذاق - جؤییؿ کًؿ٨كٔیه قا 

و ؾٌىاقی وؽحی هیماو گك٨حى با ؾقيٝك ـ  و جٍكی٩ات هفهبیها  آییى کًؿ؛ يمی
جمایم - ؿًؾهيمیگىاهی ی چیم هیچ هب ـ ًٌاوی باوحاوها ؾق ٠لن  کكؾو آو هٍؽُ

ٌایىحه اوث که ـ های قووحایی  ي٭ٍه ؾق ظالی که ؛اوثؾٌىاق ه١ابؿ، ٌؿو هیاو  ٬ائل
بیٍحكی  چیم هیچه ب ـ آیؿظىاب به ليؿگی اشحما٠ی  ؾق ؼّىَجكیى اوًاؾ  ال ههن
 ـ ها پیکكهو ٨٭ٗ و ٨٭ٗ ـ ها  پیکكهشم چیم ؾیگكی  ؾهؿ-  يمیگىاهی و١ٔیث لو ؾقباقۀ 
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گاه هحمایم لياو اٌاقه شای  بهها  ؾاٌحى ایى جًؿیه گىحكي- آیا يمايؿه اوثبا٬ی 
 9«کًؿ؟ٖ هی

هیچ ؾلیلی  کا٨ی اوث-يٝكیه ایى کكؾو کكؾم بكای قؾ ج٭ؿین آيچه جا ایًصا ه١ح٭ؿم 
یهجًها بلکه ایى  ؛وشىؾ يؿاقؾ که به آو اوحًاؾ ؾاؾه ٌىؾ یهؾق هیاو  ای ٨ٔك های  ٨ٔك

ی وشىؾ ؾاقؾ ها ؾق آيچه بیاو کكؾم ؾیگكی اوث که بكؼی ال آو  «جعكیک شًىی» ۀو ٨ٔك
 جىاو آو قا قؾ کكؾ- يمی کهاوث ه آو جكیّى  ال ٬ىی

ؾق وكلهیى وىهك  «ًاياای»یا  «ٍحاقای» ۀالهپًؿاٌحى هايؿ: بكای ؼؿا آيچه با٬ی هی
ی جكالو قا بكای ۀ، ک٩ؾلیل وشىؾ ؾاقؾ و ایىؾلیلی  ـ ای هكچًؿ ؾق ؾوقهـ  پًؿاٌحى ؼؿا ۀ٨ٔك
گكؾايؿ؛  هیجك  وًگیى های ٬بل ال جمؿو وىهكی ٌك٪ يمؾیک و ؾق ؾوقهؾق « هاؾّق بمقگ»

ؾاقین که ؾق ؾوث  هحىو وىهكی لیكا ها ٌاهؿی ال ؼىؾّ  ؛ایى وؽى بىیاق ١ٔی٧ اوث اها
بىؾه « ؾيیا»بلکه  يبىؾه؛ «هاؾق»یک و وا١٬ی لو یک ظحی ایًايا، یا ایٍحاق کًؿ  بیاو هی

و لهايی، ه٭ؿن ٌمكؾه شایی که ؾق  ليی بىؾهیا « هاؾق»وث و ظحی به ٨كْ ایًکه ا
بىؾه های او  هصىمه ،ؾیگكهای  پیکكهجماهّی که جىاو ظکن کكؾ  يمی بالهن ،ٌؿه اوث هی

گ٩حه ٌىؾ لو ایًکه باًٌؿ- یا پیؿا ٌؿه هؽحل٩ی های  ها و لهاو ؛ ظحی اگك ؾق هکاوباًٌؿ
 ؾو ؾق ظالی کهيٍىحه  که  ليی ـ  ٔ Çatalhöyükٕ کحلهىوکوایث ها ؾق  همكاه با یىلپلًگ

 ،هىلٗ و ٬ؿقجمًؿ ،ؾهؿ که ایى لو يٍاو هی قوًٌی به ـ  وك ؾو یىلپلًگ اوثقوی ؾوحً 
ایى  -هن بىیاق ١ٔی٧ اوثج١بیك ٌؿه اوث- ایى  هی٠باؾت که بىؾه الهه يماؾی بكای و 

ای اوث که ؾق  ایى هصىمه -باٌؿبىؾه ابماقی بكای جعكیک شًىی ؿ يجىا هصىمه يیم هی
ای ّگلیى    واؼحهقوؾ و  هحك ٨كاجك يمی یوايحيین و ه٩ثآو ال  ۀو ايؿال پیؿا ٌؿه ها  ؾايهايباق 
 اوث-بىؾه 
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―Mais tout cela ne résiste pas à l’examen. La fameuse «grande déesse» n’est 
qu’une statuette en terre de 7,5 centimètres de hauteur trouvée dans une 
réserve à grain.... Absolument rien n’indique que ce fût un personnage 
important du panthéon de l’époque  --- Tout cela pour dire qu’en archéologie ،il 
est facile d’écrire des romans‖. 

ؾق بكابك آلهىو و ؾ٬ث جاب ایىحاؾگی يؿاقيؿ- ایى الهۀ بمقّگ ها  ایى ولی همۀ»
که ؾق يیىث وايحیمحك  9.2چیمی بیً ال هصىمۀ کىچک گلی به ٘ىل  هٍهىق،

ؾهؿ که او  ـ يٍاو يمی وشه هیچ به چیمی ـ --- هیچاوث ايباق ظبىبات یا٨ث ٌؿه
ؾق ه١ابؿ آو لهاو بىؾه اوث--- آيچه هایلن به ٌما بگىین ایى  ٌؽّیحی ههن

 9«وثًٌٖاوی وهل و آواو ا وكایی ؾق ٠لن باوحاو ؾاوحاو چ٭ؿقاوث که 
قوی که  یبكای هماو ٌؽّیحهای بىیاقی  ؾاٌحى هصىمه وشىؾبك بحىاو اها ایًکه 

ها  ایى په ال ؾ٬ث بىیاق قوٌى ٌؿه که همکى اوث ،کكؾاوحًاؾ بىؾه ؾیىاق آویماو ٌؿه 
ٖ و باٌؿها یا پىوث یىلپلًگ بىؾه و ظحی اقجبا٘ی با آو لو يؿاٌحه  هكبىٖ به یىلپلًگ

ای ليايه بكای ليی ه٭ؿن یا الهه  ذابث ٌىؾ که آو پیکكه، هصىمه٘ىق کلی ظحی اگك هن  به
لهاو ؾیگكی ج١مین هك هکاو و قا به  گیكی ایى يحیصه ،با ٌحاب ینجىاي يمی ،بىؾه اوث

یات ٠لمی های ؼیالی  و به جؤلی٧ ؾاوحاوبؿهین  ها ؾق بیى  و ايحٍاق آوؾق ٬الب ٨ٔك
 بپكؾالین- ـ   جك بیاو ؾاٌحن هماو گىيه که پیً ـ  هكؾم 

 ٨كهایؿ: گايه قا بیاو هی ایى ظاالت وه اظمؿالعىىویؿ 
واليؿ،  های باوحايی ليايه اوحىاق هی که يٝكیۀ ؼىؾ قا بك پایۀ پیکكهها  ایىاها »

؛ با ایى واقؾ کكؾٌک و ؼؿٌه  ها جىاو ؾق يٝكیۀ آو قاظحی هی بهبكيؿ که  ال یاؾ هی
ها بكای جعكیک ٤كیمۀ شًىی واؼحه ٌؿه و به چیم ه٭ؿوی  ٨ْك که ایى پیکكه

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Testart, A., & Journet, N. (2012). Rencontre avec Alain Testart: pour en finir avec la déesse-mère.Sciences 
humaines, (2), 31-31. 
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اٌاقه يؿاقيؿ- کاوٌگك لبؿه و ؾايا با ؾیؿو هئيد ه٭ؿوی که ؾق لهايی هٍؽُ 
ای که  گیكؾ که هك جمرال ليايه ای واؼحه ٌؿه، چًیى يحیصه يمی بكای او هصىمه

ی بىؾه اوث- ایى يٝكیه که پیً ال آو واؼحه ٌؿه يیم بكای چًیى ه٭ّىؾ
هىشىؾ اوث و  "واؼحه ايىاو ؾوقۀ باوحاو ابماقی بكای جعكیک ٤كیمۀ شًىی هی"

 - ايؿ کكؾهًٌاواو آو قا هٙكض  بكؼی باوحاو
٠الوه بك ایى، ؾق بكؼی هحىو باوحايی، الهۀ ایٍحاق یا ایًايا ؾق بالؾ وىهك و اکؿ 

کًؿ، جىِی٧ ٌؿه اوث و ؾق ایى  های ؾيیایی که ايىاو ؾق آو ليؿگی هی با ویژگی
 وا١٬ی هن به ٌماق يك٨حه اوث- یجًها هاؾق يیىث؛ بلکه ظحی هئير هحىو، ایٍحاق يه

که بك جؽث يٍىث و  يپفیك٨ث؛ آو هًگامایى ؾيیا بىؾ که پاؾٌاهی ُؾهىلی قا 
ىٞ و کكيً ؾق بكابك او ابا ؾیگك پاؾٌاهاو ال ؼٕ بكؼال٦جاز به وك گفاٌث و 

ؾهىلی ٨ٕكليؿ يیکىکاقٔ قا به ٌیا٘یى جعىیل ؾاؾ جا او قا به ٬حل  و ؾيیا، وقلیؿ
 - بكوايًؿ---

ایى هماو ؾيیایی اوث که و٬حی گیلگمً بك جؽث يٍىث و جاز بك وك 
 9-« ، ال ؼٕىٞ و کكيً ؾق بكابكي اهحًاٞ وقلیؿ---گفاٌث

 خذاپٙذاؿتٗ ٌبٚ ٘ش دس خبٚس ٘ضد٤ه: 
ال هايؿ؛ هىئلۀ ؼؿاپًؿاٌحى یا ج٭ؿیه گاو يك؛ په گكیمی يیىث  با٬ی هی ای يکحه

 ـ به آو پاوؽی بؿهین- هكچًؿ به اؼحّاق بىیاقـ ایًکه 
بكای ایى  ـ   ها یا وكهای آویماّو قوی ؾیىاق ها و يه ؾق ٌاغ يه ؾق پیکكهـ  چیمی  هیچ 

ها، هح١ل٫ به  هؿ ایى پیکكهَبها ٕی١ًی گاو يك باوحايیٔ وشىؾ يؿاقؾ که يٍاو ؾ ظیىاو کن
 ؛کًؿ یا آییى هفهبی ؼاِی اٌاقه يمی ب٭ایای گاوهای يك بىؾه اوث، و به هیچ ا٠ح٭اؾ ؾیًی

                                                                                                                                                                 
 و په ال آو- 147ؼؿایی، َ بی،کحاب جىهن اظمؿالعىىویؿ -  9
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بلکه ؾق هماو  ؛ای ؾاٌحه اوث چه بكوؿ به ایًکه به ؼؿاپًؿاٌحى ایى هىشىؾ ليؿه اٌاقه
هایی  ها و اوکلث ها، ب٭ایای اوحؽىاو ايؿ، ي٭اٌی هایی که ایى آذاق باوحايی پیؿا ٌؿه وایث

ؾهؿ ایى هىشىؾ ليؿه، هٙیٟ ايىاو و لیك ویٙكۀ او بىؾه و  پیؿا ٌؿه اوث که يٍاو هی
مًؿی بىؾه اوث- ظحی اگك ال قوي همیى  به ؤىض هٍؽُ اوث که ٬كبايی اقٌل

 ؛قوی ایى گاو يٍىحه اوث پژوهٍگكاو بهكه ببكین، هصىمۀ هكؾی قا ؾق اؼحیاق ؾاقین که
بىؾه اوث؟ٖ « ؼؿای گاو يك»جكی يىبث به ایى  بمقگ« ؼؿای هكؾ» ظال آیا ایى ی١ًی او

گًاهی ؾق اؼحیاق ؾاقین که هیاو ؾو گاو يك گك٨حاق  همچًیى هصىمۀ ؾیگكی ال ٤مال بی
جكی ؾاقيؿ- ظال آیا ایى ٤مال ؾق ایًصا ؼؿایی  ایى ؾو گاو ايؿالۀ کىچک ؾق ظالی کهاوث؛ 

هایی ج٭كیبا  به هماو ِىقت  ول يمىيهٌؿه اوث؟ٖ همچًاو که اهك  اوث که ٠باؾت هی
های  های گاوهای يك قوی ؾیىاق و ؾقواله ها یا هصىمه کكؾو وكها یا ٌاغ ی١ًی آویماو

 ـ   يیالی و وؽاوت و شایگاه اشحما٠ی اوث ها و بی که يماؾی بكای هًملث ؼايىاؾهـ  هًالل 
گاو يك قا چه ؾق گفٌحه و ٌىؾ که  يمییا٨ث شاه١ه يیم یک ظحی  ؾق ظالی کهٌىؾ؛  ؾیؿه هی

  9چه اهكول بپكوحؿ-

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

,Guilaine, J. (2011). La «Révolution des symboles» de Jacques Cauvin revisitée. Paléorient, 177-185- 
,Testart, A. (2006). Interprétation symbolique et interprétation religieuse en archéologie. L'exemple du 
taureau à Çatal Höyük. Paléorient, 23-57. 
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 ؿذٜ ٞب٢ تبس٤خ٣ ٔذّٖٚ تٕذٖ ٚ فشًٞٙ ا٘ؼب٣٘ حبكُ اص ٤بفتٝ

و با بكقوی جاقیػ هايؿ  با٬ی يمیجاقیؽی  ۀٌؿ آذاق هؿْوو ذبثؾق يحیصه بكای ها شم 
کًین اولیى جمؿيی که ايىايیث به ؼىؾ ؾیؿه، جمؿو و ٨كهًگ  ٌؿه، هٍاهؿه هی جؿویى

هايًؿ  ها يؽىحیى کىايی بىؾيؿ که ه١یاقهای اؼال٬ی  ها بىؾه اوث- آو ها یا اکؿی وىهكی
هًك قا  بكؼىقؾاق بىؾيؿ؛ال اؾبیات  ؛ق٨حاق اشحما٠ی قا يٝن بؽٍیؿيؿ ؛قا بًا يهاؾيؿ  ٠ؿالث

  ؾلیل ٌاو به ها قویؿه اوث- همچًیى با ابؿاٞ کكؾيؿ و آذاقی ال يحایس ٠لمی و ١ًِحی
و اگك  9ث که ایى هصمى٠ۀ ٨كهًگی و جمؿيی، پیچیؿه و کاهل بىؾه اوث،قوٌى ٌؿه او

گام ایصاؾ ٌؿه بىؾ بایىحی با ايبىهی بىیاق لیاؾ ال  به آقام و گام ایى ٨كهًگ آقام
هها ؾق  هیًله پیً ها وال  بىؾین؛ ی١ًی ایى وا١٬ه به هیلیىو هىاشه هیهای گىياگىو  ٠ِك

کًًؿ که ایى ٠لن و ایى جعىالّت بىیاق لیاؾ  اٌاقه هی «ؾالیل» ؾق ظالی کهلهاو يیال ؾاٌث؛ 
یۀ جکاهل اشحما٠ی قا  گىيه به ؛ايؿ ؾق ؾوقۀ لهايی بىیاق کىجاه ظاِل ٌؿه ؾق  ای که ٨ٔك

یهيیم و کًؿ  ٘ىق کاهل قؾ هی به  هایً همۀ ٌکل ای ال ظىاؾخ  ای که ليصیكه هك ٨ٔك
جىايؿ بكای ّهرّل چًیى  ٠لن يمی- گیكؾ هیجؿقیصی و ٘بی١ی قا بكای جمؿو ايىايی ٨ْك 

ای ه١یى ظاِل ٌؿه اوث ج٩ىیكی ه١٭ىل و پفیك٨حًی و بؿوو  شهً ياگهايی که ؾق ؾوقه
 7ای ؾیگك ؾق ه١اؾله، اقائه ؾهؿ- ٨كْ واقؾٌؿو هئل٩ه

به  که اولیى جمؿيی قا که ايىايیث به ؼىؾ ؾیؿه اوثـ  ها  ها و اکؿی ٠الوه وىهكی به
ايؿ و قاشٟ  ؼىؾ هٙالبی يىٌحه جمؿو و پیٍیًیاو و گفٌحۀ جمؿيّی  ؾقباقۀ ـ  کًٍؿ جّىیك هی

یه ِىقجی وؽى گ٩حه و١ٔیث ؼىؾ بهبه  های ه١ح٭ؿاو به  ايؿ که يٝكیۀ هىقگاو و همۀ ٨ٔك
یه ایى ايؿیٍۀ ٤الب قا که ؾیى جًها  بك اوانٌؿه  های بًا جکاهل و پیٍك٨ث يىیى یا ٨ٔك

 کًؿ- ايىايی اوث، قؾ هی یؾوحاوقؾ

                                                                                                                                                                 
 و په ال آو- 973ؼؿایی، ٨كهًگ ايىايی، َ کحاب جىهن بی، اظمؿالعىىویؿ -  9
 و په ال آو- 174، 1َ، ٨ّلاظمؿالعىىؼؿایی، ویؿ  هكاش١ه کًیؿ به: کحاب جىهن بی-  7
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جكیى هىئلۀ هؿْويی که ؾق جاقیػ  ها ال ٘كی٫ بكقوی ٠لمی و هىٔى٠ّی ٬ؿیمی»
جكیى جمؿو و ٨كهًگی که جاقیػ آو به ذبث  به یاؾگاق هايؿه و با کًؿوکاو کهى

ؾوث یابین: جمؿو  ـ اگك يگىیین به جمام آوـ جىايین به بؽٍی ال ظ٭ی٭ث  قویؿه، هی
ا با٬ی هايؿه اوث- ١ٙ٬ا  ایى الؽٗ وىهكی بكای ه وىهكی یا اکؿی که با قون

ای اوث که  جمؿو، واقخ یا یکی ال واقذاو يمؾیک جمؿو و ٨كهًگ ههاشكاو اولیه
ؾقۀ وا٬ٟ ؾق ؼلیس کًىيی قا بكای وکىيث بكگمیؿيؿ- وپه ایى جمؿو ب١ؿ ال و٬ىٞ 

و پیكاهىو  وکىيث ٬ابل٘ى٨او به ٌمال ؾقۀ کًىيی ٕؼلیسٔ ق٨ث و ؾق هكلهای 
الًهكیى  ا، قووحاهای ها٬بل جاقیػ وىهكیاو ٕاکؿیٔ ؾق بیىه هىقها یا ؾقیاچه

ها که به ها قویؿه اوث، به هماقاو ٠ٕكا٪ٔ ٌکل گك٨ث- جاقیّػ بكؼی ال آذاق آو
گكؾؾ؛ ولی ال آيصا که جمؿو ایى پیٍیًیاو بك ّيی اوحىاق  وال ٬بل ال هیالؾ بالهی

کًؿه ا ها ؾق ؾقه ویژه با جىشه به ایًکه آو بىؾ، به های هح١ؿؾ ليؿگی  ل ؾقیاچهای آ
 ٍاوها به ها يكویؿه اوث و ٨٭ٗ بؽً پایايی جمؿيکكؾيؿ، ١ٙ٬ا  چیمی ال آو هی

این- په ال آ٤ال ؾوقاو  ی١ًی ج٭كیبا  هماقۀ پًصن ٬بل ال هیالؾ قا به ؾوث آوقؾه
ؼىبی  ٌؿه و هکحىب هايؿه اوث، به ِىقت ذبث ها بهيىٌحى و جؿویى، آيچه ال آو

شهٍی به ه١ًای وا١٬ی کلمه-  ؛هاوث ق ٨كهًگ و جمؿو آوگىیای شهٍی ؾ
هن  ؛ آوٌؿجىايین بگىیین ایى شهً ؾق ج١ؿاؾ لیاؾی ال هكؾم ؾق ٠كا٪ هحصلی  هی

ها قا ال بیى يبكؾه اوث- ١ٙ٬ا  ایى ا٨كاؾ ال کىايی بىؾيؿ  با اؾواجی که گفق لهاو آو
 ؛گفاٌحه بىؾيؿ اقخکه ایى ٨كهًگ واالی ولىک ايىايی قا بكای ٨كليؿاو ؼىؾ به 

ویالب آو  چه بىاواله اوث که  ٨كهًگی با جاقیػ چًؿهماق یبًابكایى، ایى شهٍ
ً کكؾه  قا يابىؾ واؼحه و آب های ٌىقی که ؼلیس ١٨لی قا پىٌايؿ، هعى و هً٭ٔك

 اوث-
های گلیى، ال يیاکاو ؼىؾ  ٨كليؿاو جمؿو وىهكی ٕاکؿیٔ هًگاهی که ؾق لىض

کًًؿ که يیاکايٍاو ال لعاٚ اؼال٬ی و  یى گىيه ج١بیك هیها اگىیًؿ، ال آو وؽى هی
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ها هىحًؿ و ایٍاو ٨كهًگ و جمؿيی کاهال  هح٩اوت ال  واالجك و بكجك ال آو ،٨كهًگی
گىیین؛ بلکه ال يٝام  پیٍیًیاو ؾاقيؿ- ؾق ایًصا ِك٨ا  ال ووایل و ابماق وؽى يمی

شهً یک با ها ى بًابكای ؛کًین اشحما٠ی، ویاوی و اؼال٬یات واال ِعبث هی
ای ال جاقیػ به ذبث قویؿه و ال ٌىهك یا  قو هىحین که ؾق ؾوقه ٨كهًگ و جمؿو قوبه

وىهك یا وكلهیى اکؿ و وىهك یا شًىب ٠كا٪ ١٨لی به ها قویؿه اوث- ال وىی 
پفیك يیىث-  های ٠لمی اهکاو چهاقچىب بك اوان ٨كایًؿؾیگك ٌكض و جىٔیط ایى 

ایى شهً جا به آو ظؿ ژق٦ و جؤذیكگفاق بىؾه اوث که پژوهٍگكايی همچىو لکكیا 
هأ ٨كْ گك٨حه و هؿ٠ی  ویچیى ؼاوحگاهی آومايی بكای وىهكیاو ٕاکؿی

 9-«ايؿ ها ال ؾيیای ؼاقشی ؾیگكی به لهیى آهؿهايؿ آو ٌؿه
 بك اوانگام قا  به هايؿ: و٬حی وشىؾ پیٍك٨ث گام ههن با٬ی هی ای يکحه٨٭ٗ اٌاقه به 

گام قا  به که هك يىٞ جکاهل یا ّویك گامایى ه١ًا يیىث  بهکًین،  های ٠لمی ي٩ی هی یا٨حه
گام ؾق وٙط ٨كهًگی و  به ٌىؾ پیٍك٨ث گام بلکه آيچه ي٩ی هی؛ این ٘ىق کلی قؾ کكؾه به

و به وٙط ٨كهًگی و جمؿيی های يؽىحیى جا قویؿ های ٬بل ال وىهكی ؾق ؾوقه ،جمؿو
 ها بكول کكؾه اوث و به همیى ؾلیل ایى جعىّل  آو  ها یا پیٍیًیاو اوث که با وىهكی

 این- يام يهاؾه« ٨كهًگی یک شهً»ٌؿه قا  ظاِل

                                                                                                                                                                 
 و په ال آو- 174، 1َ، ٨ّلاظمؿالعىىؼؿایی، ویؿ  بیکحاب جىهن -  9
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ٌؿو جمؿيی و ٨كهًگی قا ؾق  های هعاوبۀ جکاهل پیچیؿه يمىؾاق اول یکی ال قاه

هیايگیى کًؿ و يمىؾاق ؾوم جکاهل  گكؾؾ، بیاو هی هماق وال ٬بل بالهی93ای که به  ؾوقه
ؾاقؾ- هك ي٭ٙه ؾق يمىؾاق، جمؿّو باوحايی ه١یًی قا يٍاو  ها قا بیاو هی ایى پیچیؿگی

که  کًؿ اٌاقه هی ه٭یان هماق والٔها ؾق هعىق ا٨٭ی به ؾوقۀ لهايی ٕبا  ؾهؿ- جاقیػ هی
ا٠ؿاؾ قوی هعىق ٠مىؾی به هصمىٞ  ؾق ظالی که؛  ايؿ  ها ؾق آو ظٕىق ؾاٌحه ٨كهًگ
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 91که ال  اٌاقه ؾاقؾ ه٭یان پیچیؿگی ٨كهًگی  بك اوانها  های پیچیؿگی جمؿو ؾقشه
  9- هئل٩ه جٍکیل ٌؿه اوث

ؼىاهن پكؾاؼث  یيکات ههم ٌؿه کا٨ی اوث؛ ولی با ایى وشىؾ به اقائهبه يٝكم پاوػ 
یه کًؿ که جمؿو  ٌىؾ و ال ایى ايؿیٍه ؾ٨اٞ هی های ٬ؿیمی و شؿیؿ بك آو بًا هی که ٨ٔك

 ك٦ يبىؾه اوث-ِّ  هؽّىَ ايىايی و ؾیى الهی شم هعّىل ايىايّی 

ثشسػ٣ فشض١٥ تىبُٔ خب٘ٛاد٣ٌ ٚ اختٕبػ٣ ٔجت٣ٙ ثش ص٘ب٢ ثب 

 ٔحبسْ
یه هٙكض  ؼیالی که اقائههىئلۀ جکاهل ؼايىاؾه ال ٘كی٫ ٘كظی  ؾهًؿگاو ایى ٨ٔك

يهًؿ و وپه به واوٙۀ هًٟ  ٌالىؾۀ آو قا ؾق ابحؿا بك ليای با هعاقم بًیاو هی کًًؿ و هی
ها، چیمی ٨كاجك ال  ليای با هعاقم جًٝیمات اشحما٠ی پؿیؿ آهؿ و وپه الؾواز با ٤كیبه

بىؾ ای  يٝكیهایى  -ؿه اوثپؿیؿ آه ،کكؾه اقائه« هىقگاو»جىهن و وكابی يیىث که ال آيچه 
کكؾ  ؾقک يمیپىوحاو آهكیکا  که هىقگاو بكای ج٩ىیك جًا٬ٕی که ؾق يٝام ؼايىاؾگی وكغ

ای  وشىؾ ؼايىاؾهـ   بؿوو هیچ ؾلیل ٠لمی یا جاقیؽی ـ  و بكای ظل ایى جًا٬ٓبىؾ اقائه کكؾه 
ای ؾق  هچًیى ؼايىاؾ ؾق ظالی کهًٌاوؿ؛  چیم قا ظكام يمی که هیچگیكؾ  ٨كْ هیقا 

 گیكؾٖ ها ٬كاق هی جك ال وٙط بكؼی شىاهٟ ظیىايی هايًؿ ٌاهپايمه وٙعی بىیاق پاییى

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Faculty Monographs. 1. Peregrine, P. N. (2012). What Happened in Prehistory?  
http:// lux.lawrence.edu/faculty_monographs/1 

بًؿه ا٠ح٭اؾ ؾاقم بىیاق  ،کًًؿ بكؼال٦ ایًکه يمىؾاقهای پیچیؿگی جًها بكؼی شىايب ههن ٨كهًگی قا ه١ًکه هی
هماق وال پیً قون کًین؛ 366هىواپیًه جا ىاگك يمىؾاق ٨ى٪ قا جًها بكای جکاهل ه ،قوٌى و بؿیهی ؼىاهؿ بىؾ
 یابؿ، ٌاهؿ شهً بمقگی ؼىاهین بىؾ-کن ؾه بكابك گىحكي  ی١ًی اگك هعىق ا٨٭ی ؾوث
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ای  شمئیات ایى هىئله ؼىاهؿ آهؿ؛ ولی ياگمیك بایؿ به هىئلۀ جعكین ليای هعاقم اٌاقه
به ي٭ٍی که بىیاقی ال پژوهٍگكاو و هئل٩او بكای ج٩ىیك يگاهی بیًؿالین ؾاٌحه باٌین و 

هؾیگك ال ؾهًؿ- پژوهٍگكاو یا ٨كهًگ یا ٬ىايیى و اؼال٪ اقائه هیپیؿایً ؾیى  های  ٠ِك
پمٌک يیم به ایى هىٔىٞ  و قواو ًٌان قواوًٌان،  ؾیگك هايًؿ ؾايٍمًؿاو لیىثهح١ؿؾ 

٘ىق ه١مىل به ؾو شكیاو ج٭ىین  ايؿ- پژوهٍگكاو ؾق ایى هىٔىٞ به جىشه يٍاو ؾاؾه
بك اوث و ٘كض ایى ؾوحه « اؾواقؾ ووحكهاقک»گفاقي  ٌىيؿ: ؾوحۀ اول که بًیاو هی

یه بًا هی اوان اوث که ؾق  يگكيایى  بك اوانٌىؾ که ي٩كت ال ليای با هعاقم  ایى ٨ٔك
جمایل قابٙۀ  ،یابًؿ ٌىيؿ و پكوقي هی، بمقگ هییِی که ؾق هکايهیاو اٌؽا

 بك اواناها شكیاو ؾوم قویکكؾ ؼىؾ قا ؛ قوؾ ال هیاو هی  ِىقت ٨ٙكی یا ٤كیمی به شًىی 
یه که همۀ هكؾم به بك اوانيهًؿ؛ ی١ًی  ٠که ٘كض اول بًا هی ٘ىق ٨ٙكی یا  ایى ٨ٔك

جىايین ایى ايؿیٍه قا  ٠ًىاو هرال هی ؾاقيؿ و به٤كیمی جمایل به قابٙۀ شًىی و ليا با هعاقم 
 9بكای ج٩ىیك پیؿایً ؾیى و اؼال٪ هٍاهؿه کًین-« جىجن و ظكام»ؾق کحاب ٨كویؿ با يام 
ۀ ايىاو   هماو ٘ىق که ٬بال  اٌاقه کكؾم ًٌاوی،  ؼّىَ شاه١ه ًٌاوی و به ؾق ٠ِك

ًٌان ٬كو  شاه١هًٌان و  هىقگاو یا ٨٭ٗ ؾايٍمًؿاو ايىاوچًیى جّىقاجی ٨٭ٗ به 
ًٌاواو  ٌىؾ؛ بلکه همىاقه بىیاقی ال ايىاو يىلؾهن یا ابحؿای ٬كو بیىحن ؼالِه يمی

ؾق ٘ىق ياگهايی  ای اوث که به که ه١ح٭ؿيؿ جعكین ليا با هعاقم، هىئلهوشىؾ ؾاٌحه و ؾاقيؿ 
 ايىايیث واقؾ ٌؿه اوث-به جاقیػ ٘ىل 

های بیىلىژیکی  ین، ؾوقی ال لیاوبكؼی ال پژوهٍگكاو ه١ح٭ؿيؿ ؾلیل ٬ىايیى ایى جعك 
گاهايه ال ٘ك٦ ايىاو بىؾه اوث؛  به  ؾق ظالی که  7؛هرل پكو٨ىىق قابیى ٨اکه ِىقت ؼىؾآ

                                                                                                                                                                 
 -1662چاپ و يٍك، بیكوت، چاپ اول، جىجن و ظكام، لیگمىيؿ ٨كویؿ، جكشمۀ شىقز جكابیٍی، ؼايۀ-  9
کاؾهی  ٔ اوحاؾ شاه١هRobin Foxٕ - پكو٨ىىق قابیى ٨اکه 7 ًٌان ؾايٍگاه قاشكل ایاالت هحعؿۀ آهكیکا و ٠ٕى آ

 Anthropology -Academy of Sciences USوی و بیىلىژی اشحما٠ی اوث ًٌٕا هلی ٠لىم آهكیکا، ؾپاقجماو ايىاو
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٨كهًگی به ؾالیل هؽحل٩ی بىؾه اوث و  ای يحیصهگكوه ؾیگك ه١ح٭ؿيؿ که ایى جعكین، 
ۀ ايىاو ٔیهك هٍهىقجكیى ایى ٨ ه٭بىلیث ًٌاوی ال  ها که ال يٝك پژوهٍگكاو ؾق ٠ِك

ًٌاوی  اوث که هکحب پژوهٍگك ه١كو٦ ايىاو ای ، يٝكیه بیٍحكی بكؼىقؾاق اوث
 ايؿ- بًیاو يهاؾه 7«٨كايىىا هكیحیك»یا پكو٨ىىق  9«کلىؾ لىی اوحكاون» ،یى يىا٨ك 

ال ایى ٬كاق اوث که جعكین ليای هعاقم الماهی اوث ا٬حّاؾی که ایى ٘كض ه٩اؾ 
٠ًىاو هرال اگك هكؾی ؾق وى الؾواز اوث  وث؛ بهٔكوقت جباؾل و همکاقی ایصاؾ کكؾه ا

ؼىاهكی يیم ؾاٌحه باٌؿ که با او به ليای هعاقم بپكؾالؾ، چًیى ٌؽّی ؼىؾ  ؾق ظالی که
ٌىيؿ و او قا ؾق ٌکاق و کٍاوقلی و ؾیگك  پیماو هی قا ال ؾو ٌكیک ٬ىی که با یکؿیگك هن

اظحمالی، همىك ؼىاهك و  ؾهًؿ، هعكوم کكؾه اوث- ایى ؾو ٌكیک اهىق ليؿگی یاقی هی
پكؾالاو ایى ٘كض، ایى هىئله قا چًیى به جّىیك  بكاؾق همىكي ؼىاهًؿ بىؾ- يٝكیه

 یهایی بؿوو هیچ ٬یؿ  په ال آيکه ؾق گكوه ی بىؾه اوث که ايىاو ٨كایًؿ کًٍؿ که جًها  هی
های  قوايؿو قاه ، بكای به جکاهل کكؾههایی ؾق اهکايات ليؿگی هی ولی با هعؿوؾیث

 9کاقی و ليؿگی ابؿاٞ کكؾه اوث-هم
                                                                                                                                                                 

National and Evolutionary Biologyها جع٭ی٭ات هكبىٖ به  ٔ- وی چًؿیى جؤلی٧ و پژوهً ؾاقؾ که ال شملۀ آو
 ليای هعاقم و ؼايىاؾه بىؾه اوث-

- Fox, J. R. (1962). Sibling incest. The British Journal of Sociology, 13(2), 128-150. 
- Fox, R. (1983). The red lamp of incest: an enquiry into the origins of mind and society. Univ of Notre 
Dame Pr. 

ًٌاوی ٨كايىىی اوث که جؤلی٩ات  ٔ ؾايٍمًؿ ايىاوClaude Lévi-Strauss« ٕکلىؾ لىی اوحكاون»پكو٨ىىق -  9
 قا به ؾوث آوقؾه اوث-« وی او آق ان»اقی ال شمله هؿال ٘الی هٍهىقی ؾاقؾ و شىایم بىی

Lévi-Strauss, C. (2002). Les structures élémentaires de la parenté. Walter de Gruyter- 
ؾق کكوی « کالس ؾی ٨كايه»ًٌان ٨كايىىی و اوحاؾ  ٔ ايىاوFrançoise Héritierٕ - پكو٨ىىق ٨كايىىا هكیحیك 7

اوث- وی چًؿیى جؤلی٧ ؾاقؾ و چًؿیى شایمۀ ٠لمی به ؾوث آوقؾه اوث؛ ال شمله هؿال « وحكاونلىی ا»اوحاؾی 
 «-وی او آق ان»ي٭كۀ 

Héritier, F. (9113). Deux Soeurs et leur mère (Les). Odile Jacob- 
 هًبٟ:-  9
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هیچ ؾاؾۀ ٠لمی بًا  بك اوانهای ٬بل ال ؼىؾ،  ٘ىق کلی ایى يٝكیه هايًؿ ٘كض به
ای هىقوذی ٌكوٞ و  ها ال ه٥الٙه يٍؿه؛ بلکه هكآيچه وشىؾ ؾاقؾ ال ایى ٬كاق اوث که آو

٠باقت اوث ال ایًکه هماي١ث ال ایى ه٥الٙه کًًؿ و ه٩اؾ بؿوو هیچ ج٩کكی آو قا جکكاق هی
ِكاظث آو قا هًٟ  این که به یا٨حهها ٬ىايیًی ؛ لیكا باٌؿ بىؾه٨كهًگی بایؿ ليای با هعاقم، 

اوحًاؾ به گفاقی و  ًٌاؼحی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، و٬حی به ٬ايىو اگك هاي١ی لیىث، و کًًؿ هی
ی بكای بیاو ایًکه ٌؿه یا ٩ٌاه این، جًها وشىؾ همیى ٬ايىو يىٌحه کكؾهاوحؿالل آو 

 کًؿ، کا٨ی ؼىاهؿ بىؾ-  ٘بی١ث بكؼال٦ آو ظکن هی
ای اوث که ؾق  هئل٩ه« هماي١ث»ایى وؽى که پایه و اوان ليؿگی، ليای هعاقم بىؾه و 

یه ِك٨ا   ،جاقیػ ايىاو هؿقو واقؾ ٌؿه اوث ؾق ایًصا  9ای اوث ؼالی ال هك ؾلیل-  ٨ٔك
ي٭ل کًن؛ لیكا پیً ال آيکه ؾلیلی بك اِل « ًمؾاوکی»ؾاين وؽًی قا ال پكو٨ىىق  هًاوب هی

 ًٌاؼحی اشحًاب ال ليا با هعاقم بیاوقم وىؾهًؿ ؼىاهؿ بىؾ- لیىث
 گىیؿ: م هیًؾاوکی ؾپكو٨ىىق قیچاق 

ال ليا با هعاقم  شحًابا ؾق ؼّىًٌَاوايی که با ایى جىٔیط ؾاقویًی  ايىاو»
کًًؿ- ب١ٕی  پكجىايی هؽال٩ث هیؾايًؿ با چه هبعد ؾاقویًی  يؿ، ٌایؿ يمیا هؽال٧

قوؿ اللم اوث  ٬ؿقی ١ٔی٧ اوث که به يٝك يمی ها به های آو ال اوحؿالل
 ها ؾاؾه ٌىؾ- پاوؽی به آو
ِىقت ٤كیمۀ ؾوقی ال  گىیًؿ: اگك وا١٬ا  ايحؽاب ؾاقویًی ؾق ها، به هرال  هی

ى آهیمي با ؼىیٍاو، ٨ٙكی بىؾ، ؾیگك لموهی يؿاٌث آو قا يهی کًًؿ- ٠لث ای
ؾايىحى ایى اوث که ؾق هكؾم هیل به آهیمي با هعاقم وشىؾ ؾاقؾ- بًابكایى  ظكام
کاهال   ی٬كاق بگیكؾ؛ بلکه ؾوحىق  "ًٌاؼحی لیىث"٬ا٠ؿۀ  ٠ًىاو به جىايؿ يمی

                                                                                                                                                                 
.Lévi-Strauss, C. (2002). Les structures élémentaires de la parenté. Walter de Gruyter- 

آو قا ٌكض   گىيه که کا٨ی اوث آو ، ظ٭ی٭ث قا ؾق ایى ؼّىَ بیاو ؾاٌحه و به ؼىاوث ؼؿا، اظمؿالعىىویؿ -  9
 ؼؿایی هكاش١ه کًیؿ- و بىٗ ؾاؾه اوث- به کحاب جىهن بی
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٨كهاو "اوث- ایى ٘كل بكؼىقؾ جا ظؿی هرل ایى اوث که بگىیین  "اشحما٠ی"
په ٩٬ل ٨كهاو وویلۀ ٔؿوك٬ث اجىهبیل، ٩٬ل اللم يؿاقؾ؛ چىو ؾقها ٩٬ل ؾاقيؿ- 

ًٌاواو  ايىاو ".ؾاقؾؾاللث جٍكی٩اجی  ای جًها به شًبهبلکه جكشیعا  يیىث، 
های هؽحل٧ هعكهات ؼاَ ؼىؾ قا  گكایً به ایى ؾاقيؿ که جؤکیؿ کًًؿ ٨كهًگ

ها ٨کك  ؾاقيؿ؛ ی١ًی هكکؿام ج١كی٧ هح٩اوجی ال ؼىیٍاويؿی ؾاقيؿ- ٜاهكا  آو
ال  شحًابيؿ ال ٌؿت جىشه يٝكیۀ ؾاقویًی به اجىا کًًؿ ایى يگكي هی هی

جىاو گ٩ث هیل شًىی هن  په هی ،گىيه اوث آهیمی بکاهؿ- اگك ایى ؼىیً
های  های هؽحل٧، و١ٔیث جىايؿ والگاقی ؾاقویًی وا٬ٟ ٌىؾ؛ چىو ٨كهًگ يمی

ؾهًؿ- ال يٝك هى کاهال  پفیك٨حًی اوث که  گیكی جكشیط هی هح٩اوجی قا ؾق ش٩ث
ها، هماو ٘ىق که ؾق ظیىايات ؾیگك  مي با ؼىیٍاويؿاو ؾق ايىاواشحًاب ال آهی

 9-«يیم چًیى اوث، پیاهؿ ايحؽاب پك٬ؿقت ؾاقویًی باٌؿ
یه که: به  ٠الوه، ایى ٨ٔك

اشحًاب ال ليای با هعاقم اهكی شؿیؿ ؾق جاقیػ ايىاو هؿقو اوث به هیچ »
ؾهؿ؛ لیكا  ه يمیيحایس ٠لمی هیچ جؤییؿی ؾق ایى قاوحا اقائ و هىحًؿ يیىثؾلیلی 

هكچًؿ ؾق هیاو بكؼی  ٠ًىاو هرال ذابث ٌؿه اوث جىلیؿهرل ال ؼىاهك و بكاؾق  به
های ؾیگكی هرل ٌاهپايمه و گىقیل ال آو ؼىؾؾاقی  ، شاه١ه ظیىايات وشىؾ ؾاقؾ

کن ؾق يیای هٍحكک بیى ايىاٞ  کًًؿ و ایى ی١ًی اشحًاب ال ليا با هعاقم ؾوث هی
،  ی١ًی ؾق یک بالۀ لهايی جا چًؿیى هیلیىو وال ٬بل های يؽىحی و هیمىوهىهى 

 7وشىؾ ؾاٌحه اوث-

                                                                                                                                                                 
 -374 و 371قیچاقؾ ؾاوکیًم، ژو ؼىؾؼىاه، َ -  9
 ٠ًىاو يمىيه هكاش١ه کًیؿ به: به-  7

Chapais, B. (2009). Primeval kinship: How pair-bonding gave birth to human society. Harvard University 
Press. 
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ِىقت  ِىقت يٝكی و چه به ها و هٙال١ات بىیاقی چه به اهكول پژوهً
ؾق اؼحیاق ؾاقین که   هایی قوی هىشىؾات ليؿه هٍاهؿات و بكقوی يیم و جصكبی

و با ا٘میًاو کًًؿ  ًٌاؼحی اشحًاب ال ليا با هعاقم قا هٙكض هی های لیىث قیٍه
بىؾه « وٜی٩ۀ جکاهلی»جىايین بگىیین که اشحًاب ال ليا با هعاقم یک  بىیاق هی

٘ىق کلی جمایل به شلىگیكی ال ليای با  ٠باقت بهحك جکاهل بیىلىژیکی به یا به ؛اوث
 9-«هعاقم ؾاقؾ

کن ؾق ظاالت بىیاق لیاؾی ذابث ٌؿه اوث که جىلیؿهرل ؾق هیاو ا٨كاؾ با قابٙۀ  ؾوث
باقی ؾاقؾ و هٙال١ات آلهایٍگاهی  لیاو ٔ آذاقConsanguinityٕ اويؿی يمؾیکؼىیٍ

ها  هن ظیىايات هىشىؾ ؾق ٩٬ه ـ  های ظیىايات و گیاهاو  بىیاقی قوی ج١ؿاؾ لیاؾی ال گىيه
 ؼىیٍاويؿاو بیى يٍاو ؾاؾه اوث که جىلیؿهرل ـ    ؾ ؾق ٘بی١ثاو هن ظیىايات آل 

ٕInbreedingگفاٌحى بك  ى٨٭یث ؾق ب٭ا ؾاقؾ؛ چه ال ٘كی٫ هعؿوؾیثه٩ًی بكای ه ٔ جؤذیكی
ث ،هیماو باقوقی ث چه ال ٘كی٫ کاوحّى ٨ِك های لاؾوولؿ  های ب٭ا و ليؿگی و ٨ِك

 ٨7كليؿاو-
های کًٍؿۀ  هایی ال ژو گىيهایى اوث که باق  های ایى آذاق لیاو ٠لثجكیى  ههنیکی ال 

لیگىت با ؾو آلل هٍابه ؾق ظالث هأ  ها ٕیا آلل پًهاو وشىؾ ؾاقيؿ و اگك ایى ژو

                                                                                                                                                                 
 و ب١ؿ ال آو- 378ؼؿایی، َ ،کحاب جىهن بیاظمؿالعىىویؿ -  9
 هًبٟ:-  7

Charlesworth, D., & Charlesworth, B. (1987). Inbreeding depression and its evolutionary consequences. 
Annual review of ecology and systematics, 18(1), 237-268. 

Crnokrak, P., & Roff, D. A. (1999). Inbreeding depression in the wild. Heredity, 83(3), 260-270. 
Pusey, A., & Wolf, M. (1996). Inbreeding avoidance in animals. Trends in Ecology & Evolution, 11(5), 

201-206. 
Ralls, K., Ballou, J. D., & Templeton, A. (1988). Estimates of lethal equivalents and the cost of 

inbreeding in mammals. Conservation biology, 2(2), 185-193. 
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ی١ًی ؾق ؾو يىؽه ال ژيىم کىی که آو قا   ،ٌىيؿ ٔ یا٨ثHomozygosityهىهىلیگىت ـ ٕ
هايًؿ و ال های يه٩حه، با٬ی هی ، کًٍؿه ؼىاهًؿ بىؾ؛ ولی ایى ژو کًؿ ٬كاق بگیكيؿ ظمل هی

ه٭ؿاق کن وشىؾ  يىؽه و ه١مىال  به یک کًًؿ؛ لیكا جًها ؾق ٨یلحك ايحؽاب ٘بی١ی ٠بىق هی
ها ؾق چًیى ظاالجی  - ایى ژوباًٌؿال ايىاٞ بىیاقی بكؼىقؾاق  ٘ىق يىبی بهؾاقيؿ؛ ظحی اگك 

قوايًؿ جا ایًکه ؾق بكابك يىؽۀ هٍابه ؼىؾ ٬كاق بگیكيؿ- جماهی ايىاٞ  به ظاهل ؼىؾ لیايی يمی
٨مایً های کًٍؿه، ياؾق هىحًؿ؛ ولی الؾواز يمؾیکاو، هٍابهث ژيىم ؾو همىك قا ا ژو
٠ًىاو هرال هكؾ ظمل  ای که به های کًٍؿه ؾهؿ و به ایى جكجیب اظحمال ایًکه ژو هی
اظحمال هكگ ياٌی  ؾق يحیصهو    يىؽۀ هٍابهی ال ژيىم ؼىؾ قا ؾق ؼىاهكي ببیًؿ  ،کًؿ هی

یابؿ- هكچه هیماو ؼىیٍاويؿی همىكاو ؾوقجك ٌىؾ ایى ؼٙك  ا٨مایً هی    ال ایى الؾواز
 -کمحك ؼىاهؿ بىؾ

ها و  گىيه  به با جىشهجىوٗ ؼىیٍاويؿاو جىلیؿهرل ؾٌىاقی ٠الوه ذابث ٌؿه اوث که  به
، هح٩اوت اوث؛ ولی و٬حی هصمىٞ يحایس ٠لمی کًًؿه ا٬ؿام ؾقشۀ يمؾیکی وقاذحی ا٨كاؾ

ؿ که ایى کً ٘ىق کلی به ایى هٙلب اٌاقه هی به ،آهؿه ؾق ایى لهیًه قا بكقوی کًین ؾوث به
یا  ـ بكای پكهیم ال آو کاقی  و واللیاؾ بىؾه اوث که جکاهل، جا آو ايؿاله وؽحی ؾٌىاقی و 

هایی  هایی ه١یى و بكای گىيه ؛ هكچًؿ ؾق ظالثکكؾه اوث٨كاهن  ـ  پكهیم ال ليا با هعاقم
 Kinؾاقيؿ ٕهایی که ابماقی بكای ًٌاوایی يمؾیکاو ؾق اؼحیاق  ؼّىَ ؾق گىيه ه١یى، به

recognition ،٠ًىاو هرال ؾق جىشیه ایراق به  بهكۀ جکاهلی ؾیگكی هن ؾاقؾ؛ بهٔ ایى و١ٔیث
ؾهی  هایی که ال ٬ىايیًی بكای ٌکل يمؾیکاو یا ؾق همکاقی ؾوشايبه یا بكای گىيه

ؿو اشباقی ال ؼايىاؾه بكای »؛ هايًؿ يٝام یا ٬ايىو يؿجٍکیالت اشحما٠ی بكؼىقؾاق  ؾوٌق
جًها هئيری که به وى بلى٢  ها هفکك یای١ًی جً ،Sex biased Dispersalٔ « ٕقابٙۀ شًىی

 - و--- ٌىؾ جا واقؾ شاه١ۀ ؾیگكی ٌىؾگلۀ ؼىؾ ؼاقز هی قویؿه اوث ال
کًؿ  هٍاهؿات هیؿايی و ا٘ال٠اجی که ؾق ؾوث ؾاقین ایى هٙلب قا اذبات هی ،٠الوه به

ؾق ٘بی١ث قایس يیىث- ایى وا١٬یحی اوث هىحًؿ   ٘ىق ه١مىل که جىلیؿهرل ؼىیٍاويؿاو به
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های  ؾق هیاو يؽىحی  ٘ىق ؼاَ به و   ٘ىق کلی به  9؛و هىذ٫ ؾق هیاو ايىاٞ ظیىايات هؽحل٧
 ٤7یك ايىاو-

يیم ٔ Phylogenetics ٠ٕلن وقاذّث يژاؾی 9«٨یلىژيحیک»٠الوه جع٭ی٭ات ؾق ٠لن  به
 ییا الؾواز ؼاقش 3کًًؿ که الؾواز یا جىلیؿهرل با بیگايگاو ؼىؾ اٌاقه هی يىبۀ به
ٕOutbreeding ٔها ٬بل ال پىحايؿاقاو و به هؿت چه بىاهایی ؾیكیى ؾق جکاهل ؾاقؾ و  قیٍه

 گكؾؾ- های يؽىحی بالهی ظحی هیمىو
ليؿگی  ای ِىقت گله هایی که ؾق ٬الب گكوه یا به ا٤لب ايىاٞ پىحايؿاقاو یا يؽىحی

کكؾو ا٨كاؾ هفکك بكای لاؾوولؿ به  يد و کىچهايؿو ا٨كاؾ شًه هئ با ٬ايىو با٬ی ،کًًؿ هی

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

(Bateson, P. Inbreeding avoidance and Incest Taboos (2004). In Wolf, A. P. and Durham, W. H. eds (2004). 
Inbreeding, incest, and the incest taboo: The state of knowledge at the turn of the century. Stanford 
University Press. Chapter 1. pp. 24-37. 

 هكاش١ه کًیؿ به:-  7
,Pusey, A., and Wolf, M. (1996). Inbreeding avoidance in animals. Trends in Ecology & Evolution, 11(5), 
201-206. 
,Pusey, A. Inbreeding avoidance in primates In Wolf, A. P. and Durham, W. H. eds (2004). Inbreeding, 
incest, and the incest taboo: The state of knowledge at the turn of the century. Stanford University Press. 
Chapter 3., pp. 61-75. 
Paul, A., & Kuester, J. (2004). The impact of kinship on mating and reproduction. Kinship and behavior in 
primates, 271-291. 

جکاهلی ًٌاوی اوث که به بكقوی اقجباٖ  ای ؾق ٠لن لیىث ٔ ٌاؼه٨Phylogeneticsیلىژيحیک یا جباقلایً ٕ-  9
های  یابی هىلکىلی و هاجكیه های جىالی پكؾالؾ که ال ؾاؾه ها هی ها یا شم١یث قاو يٝیك گىيهاهای هؽحل٧ شايؿ گكوه
 پؿیا ٨اقویٔ ویکی :آیؿ- ٕهحكشن، هًبٟ ؾوث هی  ًٌاوی به های قیؽث ؾاؾه

 هكاش١ه کًیؿ به:-  3
,Bateson, P. (1983). Optimal outbreeding. In Mate Choice. Patrick Bateson, eds. pp. 257-277. Cambridge: 
Cambridge University Press- 
,Pusey, A. Inbreeding avoidance in primates In Wolf, A. P. and Durham, W. H. eds (2004). Inbreeding, 
incest, and the incest taboo: The state of knowledge at the turn of the century. Stanford University Press. 
Chapter 3., pp. 61-75. 
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ها شًه هفکك با٬ی  اها ايىاٞ ؾیگكی يیم هىحًؿ که ؾق آو 9های ؾیگك آًٌا هىحًؿ؛ گله
و١ٔیث  ؛کًؿ جكک هی الؾواز٬ّؿ  ، گله قا به  بكای همیٍه یا هى٬ث هايؿ و شًه هئيد  هی

ايمه ٨٭ٗ به همیى ٬ا٠ؿه های ٌاهپ گكوه  7-ها به همیى ِىقت اوث های ٌاهپايمه ؾق گله
ٌىؾ؛ هرل ٠ؿم جمایل  کًًؿ؛ بلکه والوکاقهای ؾیگكی يیم ؾق هیايٍاو ؾیؿه هی بىًؿه يمی

٘ىق ه١مىل ٨كليؿاو  ووال- ٌاهپايمۀ هفکك به های کن وى وال به هئيد های بمقگ هفکك
ال ووال، اظحم های کن وى به الؾواز با ٌاهپايمهيؿاٌحى  ًٌاوؿ؛ په جمایلؼىؾ قا يمی

ووال  های هئيد کن وى به همیى جكجیب ٌاهپايمه ؛کًؿ الؾواز پؿق با ؾؼحكايً قا کن هی
ؾهًؿ- همچًیى  جك ال ؼىؾ اشالۀ بك٬كاقی قابٙۀ شًىی يمی به هفکكهای بىیاق هىى

ؾهًؿ و ؼىاهكاو  کًین هاؾقاو، به پىكاو ؼىؾ اشالۀ الؾواز با ؼىؾٌاو قا يمی هالظٝه هی
ای ال ٬ىايیى و  هصمى٠هها  ایى قوؿ ؾهًؿ- به يٝك هی الۀ الؾواز يمیهن به بكاؾقاو ؼىؾ اش

ها ؤٟ  ِىقت بیىلىژیکی بكای ٌاهپايمه ٬ىا٠ؿی اوث که بكای پكهیم ال ليا با هعاقم به
 9ٌؿه اوث-

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Pusey, A. E., & Packer, C. (1987). The evolution of sex-biased dispersal in lions. Behaviour, 101(4), 250-
265. 
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Chapais, B. (2009). Primeval kinship: How pair-bonding gave birth to human society. Harvard 
University Press- 

Paul, A., & Kuester, J. (2004). The impact of kinship on mating and reproduction. Kinship and behavior 
in primates, 271-291. 
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های بیىلىژیکی بكای اشحًاب ال ليا با هعاقم  های جکاهلی ؾیگكی يیم ؾق بؿو هکايیىن
- اوث ه١كو٦ٔ Westermarck Effectٕ 9به اذك ووحكهاقک ٌىؾ؛ والوکاقی که هی یا٨ث

ؿ هی های ٘ىاليی ؾق  کًًؿ یا ؾوقهه٩اؾ ایى هکايیىن ال ایى ٬كاق اوث: ا٨كاؾی که با هن ٌق
کىؾکی ؾق کًاق هن هىحًؿ په ال بلى٢ به یکؿیگك جمایل شًىی يؿاقيؿ- ال يٝك ٠لمی 

ـ  ها وٙط ظیىايات و چه ؾق ايىاوچه ؾق  های بىیاق لیاؾ ـ ؾقوحی ایى هٙلب ٘ی پژوهً
يحیصۀ  ٌىؾ جًها ؾق اوث- جؤذیكی که هايٟ ال بك٬كاقی جمایل شًىی هی به اذبات قویؿه

هکاو هن یک يحیصۀ جىلؿ و پكوقي با یکؿیگك ؾق  هىح٭ین ٬كابث وقاذحی يیىث؛ بلکه ؾق
ؿويمى با ا٨كاؾی ه١یى بىؾه اوث- گفقايؿو ؾوقه به     ق ه١مىل٘ى به    ،ای ٘ىاليی ؾق هكظلۀ ٌق
ِىقت بىیاق  به قو ایى ابماق  الایى ؛بىؾو ژيحیکی ؾق اقجباٖ اوث هیماو باالیی با يمؾیک

٠الوه به ها چًیى ؼبك  کًؿ- به ؾق قاوحای پكهیم ال ليای با هعاقم، هى٫٨ ٠مل هی   هئذكی
ايؿ،  قگ ٌؿهولی ؾق کىؾکی با هن بم ،ؾهؿ که ظحی اگك ا٨كاؾ ال يٝك ؼىيی بیگايه بىؾه هی

 7اوث-به اذبات قویؿه  ِىقت هىذ٫ اوث که بهای  هیل شًىی به یکؿیگك يؿاقيؿ- ایى يکحه
قوًٌی و ؾق جع٭ی٭اجی هٍهىق به ذبث قویؿه  بهها يیم ایى اذك  به همیى جكجیب ؾق ايىاو

 9،«کیبىجم»های کٍاوقلی  ًٌاوی يٝیك بكقوی کلىيی های ايىاو اوث؛ ال شمله پژوهً

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9
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همکاقايً ؾق  و«لیبكهى»و جع٭ی٭ات  sim puaٔ9ٕ «وین پىا»ام الؾواز جایىايّی بكقوی يٝ
 -  و--- 7ی جکاهلیًٌاو قواو

یه ٘ك٨یبًابكایى ال  ای ؾاقین که به هیچ پٍحىايۀ ٠لمی و جاقیؽی هىحًؿ يیىث و  ٨ٔك
یه هٌؿه با اؾلۀ ؾ٬ی٫ ٠لمی ؾق  ای ٠٭اليی و جؤییؿ ال وىی ؾیگك ٨ٔك ؾق  ها بىیاقی ال ٠ِك

به پكهیم ال ليا با هعاقم جمایل ؾاقؾ و بكای « جکاهل»کًؿ  ؾوث ؾاقین که قوٌى هی
ؿو ژو  اؼحیاق ؾاقین- ؾق٠لث ه١٭ىلی  کًًؿ ایی که ال ایى ٠مل پكهیم هیه پیكوٌل

قوايؿ که جکاهل  همچًیى ؾالیلی ؾق ؾوث ؾاقین که وشىؾ والوکاقهایی قا به اذبات هی
 ٌىؾ- ل ليا با هعاقم واقؾ ٠مل هیها بكای پكهیم ا ال ٘كی٫ آو

ـ ؾق بىیاقی  ؾق٠مل اذبات ٠لمی و ظ٭ی٭ی ؾق ؾوث ؾاقین که ایى پكهیم ـیک ٠الوه  به
یه وشىؾ ؾاقؾ؛  های يؽىحی ال شمله هیمىو ال ظیىايات  های کىايی قا  په به چه ؾلیل ٨ٔك
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ك بٍكیث، ؾق ؾوقۀ گىیًؿ ؼىؾؾاقی ال ليا با هعاقم، ِك٨ا  ٨كهًگی و ؾق هىی که هی بپفیكین
 9اؼیك بىؾه اوث؟

٠الوه هىئلۀ اشحًاب ال ليا با هعاقم ؾق هیاو جمام شىاهٟ ايىايی قوی لهیى وشىؾ  به
٬ىايیى ِكیط، همًى٠یحی ؾق ایى  وویلۀ که ال يٝك ٠ك٨ی یا بهؾاقؾ؛ ظحی ؾق هیاو شىاه١ی 

ٌىؾ ال ایى  جؤییؿ هیبًابكایى يٝك ه١٭ىل که با ؾالیل ٠لمی  ؛ؼّىَ يؿاقيؿ ٕهايًؿ ٨كايىهٔ
ه يهاؾيؿ711که ج٭كیبا    ها  هىهىواپیًه٬كاق اوث که  کن  ؾوث  ،  هماق وال پیً پا به ٠ِك

هایی قا که با٠د پكهیم ال ليا با هعاقم  ای ال ژو ا٨كاؾ یا شىاه١ی ؾاٌحًؿ که هصمى٠ه
 کكؾيؿ- وپه ایى هصمى٠ۀ ژيحیکی ؾق بالؾاٌحى ال ليا با ٌؿيؿ با ؼىؾ ظمل هی هی

ای اوث که وشىؾ آو قا ؾق   پیكول ٌؿ و ایى يکحه هىهىواپیًهؾق  ـ   ٘ىق کلی به ـ  هعاقم 
ج٩ىیك  ـ   هایٍاو ها، يژاؾها و جمؿو ج٩اوت ؾق وكلهیى با وشىؾـ  جماهّی شىاهٟ ايىايّی اهكول 

 کًؿ- هی
ؿو ایى هصمى٠ۀ ژيحیکی که به ؾق ؼّىَاها  ٘ىق کلی ليا با هعاقم قا  ؾالیل پیكوٌل

ؼٙك ُکًٍؿه و »کًؿ، اقکاو ههن آو بیاو ٌؿ؛ ایًکه هصمى٠ۀ ژيحیکی ال  ظكام هی
کًن ال آيصا که  کًؿ- باق ؾیگك جؤکیؿ هی ؾوقی هی« يه٩حه ۀهای ُکًٍؿ ژو ۀکًًؿ يابىؾ

قا ؾق همۀ شىاهٟ بٍكی ٌاهؿ هىحین و بیىلىژیکی اوث، ایى هماي١ث و اشحًاب « ٠لث»
هایی ياؾق و  ٠ًىاو و١ٔیث همچًاو به ،قوايؿ های هؽال٩ی که جاقیػ به ذبث هی ظالث

هماو  ـ  ها و قوىهات يىبث ؾاؾ  جىاو به جمؿو یا ٠اؾت آيچه هی ،هايًؿ- آقی ياپىًؿ با٬ی هی
ی قا هٙكض هی که بكؼی ال ؾايٍمًؿاو ايىاو گىيه جك یا  وویٟ ـ   ًؿکً ًٌان چًیى ٨ٔك
ؿو ؾایكۀ ایى جعكین اوث- شىاه١ی وشىؾ ؾاقيؿ که ليای پؿق با ؾؼحك و هاؾق با پىك  جًگ جٌك

کًًؿ و شىاه١ی يیم وشىؾ ؾاقيؿ که الؾواز با ٨كليؿاو ٠مى،  و بكاؾق با ؼىاهك قا جعكین يمی

                                                                                                                                                                 
های بیىلىژیکی ؾاقؾ که به لهايی ؾوق ؾق گفٌحه  هىئلۀ ؼىؾؾاقی ال ليا با هعاقم، پایهبا ؾلیل بیاو کكؾم که -  9

جًهایی،  کًؿ و ؾق ظ٭ی٭ث همیى هىئله به کلی ال ؾقشۀ ا٠حباق وا٬ٗ هی ای که ٨كٔیۀ هىقگاو قا به گىيه قوؿ؛ به هی
 ها کا٨ی اوث- بىؾو جماهی ایى ٨كٔیه بكای بیاو با٘ل
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ی قا ظكام هی و ، ٠مهؾایی، ؼاله م الؾواز ؾايًؿ و بكؼی شىاهٟ يی ظحی ؼىیٍاويؿاو ٠ٔك
ؾايًؿ- ایى هىٔى٠ی اوث که  جك ال قابٙۀ ؼىيی ظكام هی ه١ًایی ٠ام قا بهؼىیٍاويؿاو 

 بك اوانجىاو ؾقباقۀ ٠لل و اوبابً به جع٭ی٫ پكؾاؼث؛ لیكا هىٔى٠ی اوث که  هی
 ٌىؾ- ش٥كا٨یا و--- ؾچاق اؼحال٦ هی ،جمؿو، ؾیى

اشحًاب ال ليا با ٘ىق کلی هیل به  ذابث ٌؿه اوث که جکاهل بیىلىژیکی، به»
هن ال ٘كی٫ ايحؽاب ژيی که به هًٟ ایى ٠مل جمایل ؾاقؾ- به  آو ؛هعاقم ؾاقؾ

ي٭ٍۀ ژيحیکّی ظاوی ایى ژو که بؿو  بك اوانٌؿه  های واؼحه ٠باقت ؾیگك، بؿو
جك و ٬ؿقجمًؿجك  ؾهؿ، بكای ب٭ا ٌایىحه قا به اشحًاب ال ليا با هعاقم وى٪ هی

آهیم شايؿاقاو قا  هىحًؿ- ؾق ٘بی١ث يیم شلىگیكی ال ایى کاق، جکاهل هى٨٭یث
يیم ال آو ؾوحه اوث- ها « هىىه»ؤىض آٌکاق اوث و  بهؾاٌحه و ایى  ؾيبال به

هایی بكوؿ که ال  ای ٬ايىيمًؿ ٌؿه جا به بؿو گىيه بهؿ ي٭ٍۀ ژيحیکی ه١ح٭ؿین ٌق
 9-«ايصام ایى ٠مل پكهیم ؾاٌحه باًٌؿ
ی اوث ه١٭ىل و ؾوث ای که  گىيه به ؛ٌؿه اوثکن با ؾالیل ٠لمی جؤییؿ  ایى ٨ٔك

و١ٔیث، و ایى  کًؿ هیگمیًؿ که ال ليای با هعاقم هماي١ث   ايحؽاب ٘بی١ی آو ژيی قا بكهی
ٌىؾ- ؾق ایًصا هایلن جًها یک هٙلب قا أا٨ه کًن؛  وًٌی ؾق ؾيیای ظیىايات ؾیؿه هیق  به

اّو هؿا٨ٟ جعكیّن ٬كاقؾاؾی ًٌاو قواوًٌان یا  ایًکه جماهی اوبابی که ؾايٍمًؿاو ايىاو
ٌىؾ و آو قا  کًًؿ، ٠ىاهلی هىحًؿ که به ج٩ىیكی که ٠٭یؿۀ هاوث أا٨ه هی بیاو هی

٠ىاهل لیاو و ظحی همکاقی اشحما٠ی، همگی  و اشحًاب ال ٔكقکًؿ؛ ایًکه  ج٭ىیث هی
هايؿو و ايحٍاق آو  و به با٬ی اوثؾهًؿۀ ايحؽاب ژيحیکّی بالؾاقيؿه ال ليای با هعاقم  والهاو
 کًؿ- های ب١ؿی کمک هی ؾق يىل
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 ثشسػ٣ فشض١٥ اػغٛس٠ عج٥ؼ٣ ٚ ث٥ٕبس٢ صثبٖ

« هاکه هىلك»اٌاقه کًن؛ ایًکه  ؾاقی ٠لمی، ابحؿا بایؿ به هىئلۀ ههمی شهث اهايث به
کن ایى  کًؿ و ؾوث ياهؿ پیاؾه يمی هی« اؾیاو اِلی»ها قا  يٝكیۀ ؼىؾ قا بك اؾیايی که آو

 وهًؿآییى کًؿ که  ٠ًىاو هرال او چًیى جّىق هی به ؛کًؿ هٙلب قا به ِكاظث بیاو يمی
ٌؽّیث کًًؿۀ ٘بی١ی که  ايؿ ال يیكوهای ٠مل ٠باؾت ٘بی١ث اوث و ؼؿایاو ٠باقت

اوٙىقه و لباو،  ،  ٘ىق ؼالِه به   ی١ًی  «بیماقی لباو»ايؿ- ه٭ىلۀ   ؾاؾه ٌؿه و شىمايی ٌؿه
هاکه  ،  ٠ًىاو هرال به کًًؿ- اها  های ظ٭ی٭ی جبؿیل هی ه٩اهین قا به ؼؿایاو و ؾاوحاو

های هًؿوئیىن شهث  ٠ًىاو بؽٍی ال جمؿو هىلك، هصمى٠ۀ اؼال٬یات هىیعی قا به
کن ایى چیمی اوث که ال ٘كض قومی  ؾوث ـ   هماو ٘ىق که گ٩حن–بیًؿ یا  یهٙال١ۀ ؼىؾ ه
 قوؿ- او به يٝك هی
گفاقؾ؛ ولی ایى  بیى ؾیى و اوٙىقه ج٩اوت هی ؤىض بههاکه هىلك بًابكایى 

ؾق  ،کًؿ ٌؿو جىوٗ او، با وشىؾ ایًکه اهمیث ویىحن اؼال٬ی قا يیم قوٌى هی ٬ائل جمایم
ًٌاوی و  اي اوث- اوٙىقه ؾق ه١ًای ايىاو یل بك بٙالو يٝكیه٠یى ظال بیايگك اولیى ؾل

٘ىق کاهل  جىاو به ٠لمی ؼىؾ، اقجبا٘ی هعکن با ؾاوحاو یا هحى ؾیًی ؾاقؾ؛ په چگىيه هی
ها یا هحىو ؾیًی،  ؼّىَ و٬حی ؾاوحاو اوٙىقه قا ال ؾاوحاو ؾیًی شؿا ٨ْك کكؾ؟ به

 اوثٖؾق بیٍحك ظاالت به همیى ِىقت  قهمآلىؾ بىؾه که
ٌؿو ؾق هماو ابحؿا چًیى ظکن کكؾه  ٬ائل هاکه هىلك با ایى شؿاکكؾو و جمایمبًابكایى 

ؿ ؾقو٤یى هًٙب٫ يیىث و بایؿ اوٙىقه ال ایى  اوث که يٝكیه اي شم بك اوا٘یك ِؿؾِق
جىايؿ با قهىلی ؾیًی همكاه ٌىؾ که اهكول  ؾیؿگاه بكقوی ٌىؾ: ؾاوحايی اوث که هی

ؾوحؽىي جعكی٧   جا ظؿ بىیاقی چه بىاو  وث یا ؾق شمئیات ٨همٍاو بكای ها ؾٌىاق ا
 ٌؿه اوث-

هایی هىحًؿ که  جىقات و ايصیل و ٬كآو ال يٝك بىیاقی ال پژوهٍگكاو هلعؿ، اوٙىقه
ؼىؾ ال اهىقی ؼیالی ظکایث ؾاقيؿ  يىبۀ ٌىيؿ؛ اوا٘یكی که بهال اوا٘یك وىهكی ي٭ل هی
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٭ی٭ث، ؼال٦ ایى يٝك اوث- اهكول به ٨ٕل ظ ؾق ظالی کهايؿ؛  که با ؾوحاو ؼىؾ يگاٌحه
های وىهكی، ؾاوحاو ؾیى الهی  قوٌى ٌؿه اوث که اوٙىقه ؤىض به، اظمؿالعىىویؿ 
 9-باًٌؿ کًًؿ؛ ظحی اگك جا ظؿ لیاؾی جعكی٧ ٌؿه ٘ىق کاهل بیاو هی قا به

چه ال ـ  ال وىی ؾیگك و٬حی هىٔىٞ هكبىٖ به پژوهً جاقیػ بٍكی و بالؼىايی آو باٌؿ 
جكیى جمؿيی که ٬كائى  ياگمیك ؼىاهین بىؾ به کهى ـ   ی٫ آذاق باوحايی و چه ال ٘كی٫ هحىو٘ك 

یاجی که به هیچ  يه ال ٘كی٫ ؤٟ ،هایً به ها قویؿه اوث هكاش١ه کًین و يٍايه کكؾو ٨ٔك
 ؾلیل ٠لمی شم بك هىا و هىن و اوهام جکیه يؿاقؾ-

ها ذابث ٌؿه اوث که جاقیّػ  جك بیاو ؾاٌحن و قوٌى کكؾم، بكای هماو ٘ىق که پیً
به  هىهىواپیًهگىيۀ ايىايی، اولیى شهً و پیٍك٨ث جمؿيی و ٨كهًگی ؼىؾ قا با ٜهىق 

کًین ههاشكجی بكای  ؼىؾ ؾیؿه اوث- وپه با بكقوی جاقیػ ایى ايىاو هؿقو هٍاهؿه هی
هماق وال ٬بل قغ ؾاؾه اوث و 21پیً ال ج٭كیبا   هىهىواپیًهای کىچک ال  هصمى٠ه

يؿ- ظال و٬حی ا هوىی شمیكۀ ٠كبی قهىپاق ٌؿ المًؿب به ال آ٨كی٭ا ال ٘كی٫ بابها  آو
٠لمی وشىؾ  یجع٭ی٭ات ؼىؾ قا به جاقیػ ایى هصمى٠ۀ ههاشك بکٍايین، ؼىاهین ؾیؿ ؾالیل

ٌؿه بىؾيؿ،  ها ٕاگك ال کىايی که ؾق آ٨كی٭ا هايؿگاق ؾهؿ قیٍۀ جمام ايىاو ؾاقؾ که يٍاو هی
ای ال[  هماو ٘ىق که ]هصمى٠هگكؾؾ-  بالهی يیىحًؿٔ ال يٝك ژيحیکی به همیى هصمى٠ه

ای ه١یى  جمؿيی و ٨كهًگی قا ؾق ؾوقه یٌؿو شهٍ بیًین که ظاِل باوحايی قا هی آذاق
جىايین هٍؽُ کًین ایى شهً چه هى٬ٟ  ٘ىق ١ٙ٬ی و ی٭یًی يمی ؾهؿ؛ ولی به يٍاو هی

يچه ؾق اؼحیاق ؾاقین بكؼی ؾالیل و ٌىاهؿ بكای پیؿایً قووحاهای آ٤ال ٌؿه اوث و هكآ
جىايین  هماق وال پیً ؾق ؼاوق يمؾیک بىؾه اوث- همچًیى هی کٍاوقلی، ٬بل ال ج٭كیبا  ؾه

ای بكای پیؿایً  يبىؾه؛ بلکه هكظلۀ ايحٍاق و جىو١هها  ایى ابحؿای ایصاؾ ،بگىیین ایى ؾوقه
 آو بىؾه اوث؛ بًابكایى:
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هماق وال پیً ؾق  پیؿایً قووحاها و هًا٫٘ کٍاوقلی ؾق ظؿوؾ ؾهٌىاهؿ »
بلکه هكبىٖ به جىو١ه و  ،يیىث ٨كایًؿؾهًؿۀ آ٤ال ایى  جًها يٍاو ؼاوق يمؾیک، يه

هايؿه همکى  کمک ایى آذاق با٬ی ايحٍاق ایى ٨كهًگ اوث که جٍؽیُ آو قا به
 9-«والؾ هی

آيچه ال یکی ال واقذاو  ؾق پژوهًجىايین ال ٘كی٫  که با ایى وشىؾ هیاوث ههن آو 
، به ها قویؿه اوث به ظ٭ی٭ث  های اکؿی ی١ًی وىهكی  ،يمؾیک به ایى جمؿو و ٨كهًگ

جكیى چیمهایی اوث که ايىاو، ؾقباقۀ جمؿو  این ٬ؿیمی بكوین؛ لیكا آيچه به ؾوث آوقؾه
 ؾوث ؼىؾ، جؿویى کكؾه اوث: ؼىؾ و به

جكیى هىئلۀ هؿْويی که ؾق جاقیػ  یها ال ٘كی٫ بكقوی ٠لمی و هىٔى٠ّی ٬ؿیم»
جكیى جمؿو و ٨كهًگی که جاقیػ آو به ذبث  به یاؾگاق هايؿه و با کًؿوکاو کهى

ـ ؾوث یابین: جمؿو  اگك يگىیین به جمام آو جىايین به بؽٍی ال ظ٭ی٭ث ـ قویؿه، هی
الؽٗ وىهكی بكای ها با٬ی هايؿه اوث- ١ٙ٬ا  ایى  وىهكی یا اکؿی که با قون

ای اوث که  قخ یا یکی ال واقذاو يمؾیک جمؿو و ٨كهًگ ههاشكاو اولیهجمؿو، وا
 7-«ؾقۀ وا٬ٟ ؾق ؼلیس کًىيی قا بكای وکىيث بكگمیؿيؿ

هن کهى  چ٭ؿقؿی یا آقیایی یا ؾیگك هحىو قا هك جىاو هحىو هً يمی ؾق يحیصه
جك به  يمؾیک ـ   های وىهكی بىؾه اوث يىٌحه  ب١ؿ ال ؾق وا٬ٌٟاو  هحىيی که همگی ـ  باًٌؿ 

 وشىیً هىحین: هایی بؿايین که ؾق شىث ها و اکؿی جمؿو و ٨كهًگ وىهكی
های گلیى، ال يیاکاو  ٨كليؿاو جمؿو وىهكی ٕاکؿیٔ هًگاهی که ؾق لىض»

کًًؿ که يیاکايٍاو ال لعاٚ  ها ایى گىيه ج١بیك هیگىیًؿ، ال آو ؼىؾ وؽى هی
ؿ و ایٍاو ٨كهًگ و جمؿيی کاهال  ها هىحً اؼال٬ی و ٨كهًگی، واالجك و بكجك ال آو

                                                                                                                                                                 
 -973ؼؿایی، َ جىهن بی،کحاب اظمؿالعىىویؿ -  9
 -973ؼؿایی، َ ، کحاب جىهن بیاظمؿالعىىویؿ -  7



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 797

 

گىیین؛ بلکه  هح٩اوت ال پیٍیًیاو ؾاقيؿ- ؾق ایًصا ِك٨ا  ال ووایل و ابماق وؽى يمی
کًین؛ بًابكایى ها با یک  ال يٝام اشحما٠ی، ویاوی و اؼال٬یات واال ِعبث هی

ای ال جاقیػ به ذبث قویؿه و ال  قو هىحین که ؾق ؾوقه شهً ٨كهًگ و جمؿو قوبه
 9-«یا وىهك یا وكلهیى اکؿ و وىهك یا شًىب ٠كا٪ ١٨لی به ها قویؿه اوث ٌىهك

ایى جمؿو و ٨كهًگ بپكؾالین و آو قا هماو ٘ىق که ایى ]بكقوی[ ٘ك٨ايه به  و٬حی بی
ا٠ن  ،ايؿ کًؿوکاو کًین، آو قا شهٍی ظ٭ی٭ی و چٍمگیك ؾق جماهی وٙىض واقذاو ي٭ل کكؾه

اشحما٠ی، ویاوی و ا٬حّاؾی ؼىاهین ؾیؿ و ال ؾقک و ٨هن، اؼال٪، ٠لن، جٍکیالت 
ٌؿه ؾق جىو١ه و جکاهل ٨کكی و اؼال٬ی و  وشىی پیٍك٨ّث جؿقیصّی ٨ْك و٬حی به شىث
 قو ؼىاهین ٌؿ: ياگاه با يحیصۀ لیك قوبه پكؾالین به ظحی هاؾی هی

های اؼال٬ی قا به پیٍیًیاو ؼىؾ هًحىب  ایى واقذاو، ایى جمؿو و ٠لن و اقلي
و  واؾگی بهها  ایى ی١ًی آو -ی هماو پیٍیًیايی که ال ؼىؾٌاو واالجك بىؾيؿؾايًؿ؛ ی١ً هی

 اوثؼّىَ، ِك٨ا  هعّىلی ايىايی  ٌؿت با ایى ج٩کك که ایى جمؿو و ٨كهًگ به به
به ؛ باٌؿچه بكوؿ به ایًکه يحیصۀ پیٍك٨ث یا جکاهل اشحما٠ی بىؾه ، کًًؿ هؽال٩ث هی

یاجی که بك ایى ایؿه بًا ٌؿه ايىايیث و ؾیى  ،جمؿوايؿ که  هماو ِىقجی که ؾق جمام ٨ٔك
 - ٌىؾ به جّىیك کٍیؿه هی چیمی شم ؾوحاوقؾی ِك٨ا  ايىايی يبىؾه اوث

ها که ایًصا  ها و بىیاقی ؾیگك ال ؾوحاوقؾهای ٠لمی و ١ًِحی وىهكی ایى»
ظکایث ها  ٨كهًگ و جمؿو آو ؼىبی ال و٬ىٞ شهٍی ؾق ام، همگی به ـکك يکكؾه

اوث که يه ؾق آذاق  ؾق ظالیکه جىايىحه اوث ایى ؾوحاوقؾها قا به باق آوقؾ- ایى ؾاقؾ 
ای و  ه١٭ىل هكظله ٨كایًؿها هیچ  های وىهكی باوحايی و يه ظحی ؾق يىٌحه

که آيچه بكای  باٌؿؾهًؿۀ جٕاؾ با ایى وا١٬یث  گاهی وشىؾ يؿاقؾ که يٍاو به گام
٨كهًگی  یجكیى ٨كهًگ ايىايی اج٩ا٪ ا٨حاؾه، شهٍ كی یا کهى٨كهًگ وىه
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ايؿ که  ايؿ و ٌكض ؾاؾه ها ٠که ایى هٙلب قا يىٌحه اوث؛ ظحی وىهكی
ٌىؾ که  بًابكایى آیا هیچ ٨كؾ ٠ا٬لی یا٨ث هی ؛ايؿ ها بىؾه يیاکايٍاو بكجك ال آو

که ؾق  شهً ٨كهًگی و جمؿيییک هؿ٠ی ٌىؾ آيچه قغ ؾاؾه، ؾوحاوقؾهای 
واق  ؟ اگك پیٍك٨ث شهً، يبىؾه اوثیى ؾق ایى بؽً ال ؾيیا قوی ؾاؾهَاؾواق پیٍ

هايؿه، ِك٨ا   ها ال ٨كهًگ ٠٭ب یا٨حى آو ٨كهًگ و جمؿو وىهكیاو و جکاهل
یاجی بؿوو ؾلیل و هؿقک جل٭ی هی ٌىؾ، ٌایىحه اوث کىی که هؿ٠ی  ٨ٔك

بپفیكؾ؛  ،پژوهً ٠لمی اوث ا٘ال٠اجی قا که ال ؼىؾ وىهكیاو به ؾوث آهؿه
ا٘ال٠اجی هبًی بك ایًکه وىهكیاو، جمؿو و ٨كهًگٍاو قا ال ٨كهًگ و جمؿيی 

ايؿ- جمؿو و ٨كهًگ يیاکاو  ها بىؾه اوث به اقخ بكؾه پیٍك٨حه و واال که ٬بل ال آو
جك يبىؾه اوث- آقی، همکى اوث ٨كهًگ ایى  ها ٠٭ب وىهكیاو ال ؼىؾ وىهكی

به ویژه ؾق ؾوقاو ٩٘ىلْیث  ،ج١ؿاؾٌاو ؾلیل کمی به ،ؼال٦ وىهكیاوبك  ،يیاکاو
ؾلیل ٠ىاهل ٨كاواو ؾیگكی ال ٬بیل ٘ى٨او، ٌكایٗ ٘بی١ی و  جمؿو بٍكی و يیم به

؛ اها وىهكیاو باٌؿ يبىؾو اهکايات هاؾی، با ؼٗ ؼىؾٌاو به ها يكویؿه يیم ٨كاهن
قا ال ایى اهکايات بكؼىقؾاق بىؾيؿ و جىايىحًؿ با هماو اهکايات، جمؿو و ٨كهًگٍاو 

اوث که وىهكیاو ؾق بىیاقی ال هىائل  ؾق ظالیبه ؼٗ ؼىیً هًح٭ل واليؿ- ایى 
ها ؾق ظماوۀ  ايؿ- هرال  آو ٨٭ٗ به ي٭ل ٨كهًگ و جمؿو پیٍیًیاو ؼىؾ بىًؿه کكؾه

ايؿ- همچًیى ب١ٕا   پكؾاؼحه گیلگمً به ؾاوحاو ٘ى٨او و ظٕكت يىض
ؾق ظماوۀ ايمكکاق و  قا ايؿ که ها ایى هىٔىٞ ٨كهًگ يیاکاو ؼىؾ قا وحىؾه

 9-«بیًین هیوكلهیى اقجه 
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که هماو ـ   قا کًًؿۀ ظ٭ی٭ی ايىاو ال ظیىاو هحمایم ایى جمؿو ايىايی ؾق ژق٨ای ؼىؾ،
ؾاقی الهی  و هكآيچه ؾق ؾیى ـ   های واالی هبحًی بك ایراقگكی وا١٬ی اوث و اقلي اؼال٪

 ؾاؾه اوث- یآهؿه اوث، ؾق ؼىؾ شا
 جىشه:

 ـ   شای ایى ٠الن همهؾق  ـ  ها  ؾیايث ۀکًین که قیٍۀ هم ایى ج٩کك ؾ٨اٞ يمیها ؾق ایًصا ال 
ايؿ؛ ی١ًی ایى جع٭ی٫ بكای ؾ٨اٞ ال ج٩کك  هماو ؾیى الهی اوث که ايبیا و ٨كوحاؾگاو آوقؾه

ايؿ يیىث؛  ههاشكت کكؾه جعكی٧ ؾیى آؾهی په ال ا٬ىاهی که په ال ب١رث آؾم
جىاو آو قا قؾ کكؾ- ٌایؿ ایى هٙلب  وشه يمی هیچ ههكچًؿ که ایى، ج٩کكی اوث ؾقوث و ب

کًًؿ بكقوی ٌىؾ؛ ولی  ٌاءالله جى٨ی٫ پیؿا هی ؾق جع٭ی٭ی ؾیگك جىوٗ ها یا ؾیگكايی که او
 گىیین: ؾق ایى جع٭ی٫ هی

َّ اؼال٬ی قا ـ هك ؾیى الهی که هصمى٠ه که ؾق قأن آو ایراقگكی ظ٭ی٭ی ٬كاق  ای ؼا
 هكجبٗ اوث-« ؾیى الهی»يعىی با  اگمیك بهي ،ـ به اقه٥او آوقؾه اوث ؾاقؾ

هك ؾیايث به هك ٌکلی که اقجبا٘ی با ٤یب ؾق آو هٙكض اوث بایؿ ال پٍحىايۀ واقؾٌؿو 
قوض و ٨ٙكت الهی ؾق ه١اؾله بكؼىقؾاق باٌؿ؛ قوض و ٨ٙكجی که به اٌحیا٪ بىیاق به ٤یب، 

كؾه اوث، وشى ؾقباقۀ ظ٭ی٭حی که آو قا ایصاؾي ک ٌؿو به آو و شىث ه٥ٍىل ؾل
هًحٍك ٌؿ و و٬حی ايىاو، قاهی به ؾیى  ؼىاَيؿ- ایى قوض په ال آهؿو آؾم ٨كاهی

ظ٭ی٭ی و بكای آيکه به يؿای قوض و ٨ٙكت لبیک بگىیؿ پیؿا يکًؿ، به هك ج٩ىیك همکًی و 
جمایل پیؿا ؼىاهؿ کكؾ جا ایى  باٌؿ،لىظايه و هحًا٬ٓ  ای ظحی اگك واؾه به هك هصمى٠ه

ك٦ ک حه ٌؿه اوث-« ایماو به ٤یب» بك اوانًؿ؛ چكاکه ايىاو ي٭یّه قا ب٘ك  وٌك
 ، با بهحكیى بیاو  اظمؿالعىىاذبات وشىؾ قوض، ایى هٙلب قا ویؿ  ؾق ؼّىَاها 

هایماو  که بؿو ها  ٜهىق ایراقگكی ظ٭ی٭ی ؾق ها ايىاو٠ًىاو هرال  به 9ٌكض ؾاؾه اوث-
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بكای ٬ؿقؾايی و هًملحی که و جمایل ها و ؼل٫ ٌؿه، واوٙۀ ٬ايىو ٘بی١ث ؼىؾؼىاه  به
 جكیى بمقگـ ١ٙ٬ا   ظحی اگك به ایى ایراقگكی ٠مل يکًینـ ٬ائل هىحین ایراقگكی ظ٭ی٭ی 

ؾهؿ کىايی که ایى اؼال٪ قا به  ؾلیل بكای وشىؾ قوض اوث؛ هماو ٘ىق که يٍاو هی
  ؾیى الهی بىؾه و هىحًؿ-٬هكهاياو و پیٍحالاو ايؿ،  ايىاو یاؾ ؾاؾه

 س٤ـٝ ٚ ػٙٛاٖ ثٝپ٥ـ٥ٙ٥بٖ ثضسٌذاؿت  ١فشض٥ثشسػ٣ 

 خبػتٍبٜ د٤ٗ

که بحىاو بكای ؾ٨اٞ ال ٨ْك اِلی ایى يٝكیه به آو جمىک وشىؾ يؿاقؾ ؾلیلی هیچ 
جىاو یا٨ث که ا٬ىام ابحؿایی،  گىيه ٌىاهؿ جاقیؽی یا باوحايی يیم يمی همچًیى هیچ ؛شىث

بكؼی پژوهٍگكاو هك اذك  جك بیاو کكؾم ايؿ- پیً ؾاٌحه هكؾگاو پیٍیى ؼىؾ قا گكاهی هی
يٝك  ٠ًىاو ٌاهؿی بكای بمقگؿاٌث پیٍیًیاو ؼىؾ ؾق آوقؾيؿ به يماؾیًی قا که به ؾوث هی

 وپاقی یا ؼىقؾو گىٌث ايىاو و ؾیگك چیمها- گك٨حًؿ؛ ٌىاهؿی هرل جٍكی٩ات به ؼاک هی
یه، به پیٍگىیی ؾق ؼّىَاها  ٌىيؿ؛ به  ٘ىق کلی همه قؾ هی های ٔمًّی ایى ٨ٔك

ای ٌایٟ ؾق جمام ي٭اٖ شهاو يبىؾه  ، هىئله ٠مل ًیاو ؾقیلیل که بمقگؿاٌث پیٍایى ؾ 
های ؾیى وشىؾ  ٨كْ بك آو اوث که به يىبث باالیی ؾق همۀ ٌکل ؾق ظالی کهاوث؛ 

کن شاه١ه ال چًیى  ، یا ؾوث ؾاٌحه اوث؛ اگك يگىیین الماها  بایؿ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ
او هرال بمقگؿاٌث یا جٍكی٩ات هكبىٖ به هكؾگاو ٠ًى  ؼالی يبىؾه اوث؛ ولی به ای ویژگی

که ها  و همیى ؛اوكائیل و--- های ٠كبی هىشىؾ يبىؾه و به همیى جكجیب ؾق بًی ؾق ٨كهًگ
بكای  بكای ها کا٨ی ؼىاهؿ بىؾ- همچًیى همیى ،ا٠حكاْ کًین که هیچ ؾلیلی وشىؾ يؿاقؾ

ٌؿو بمقگؿاٌث  که ایى يٝكیه ال ي٭ّاو ج٩ىیك چگىيگی جبؿیل ها کا٨ی ؼىاهؿ بىؾ 
 ؛بكؾ قيس هیـ  ٌىؾ ِىقجی که ؾق ایى يٝكیه اؾ٠ا هی بهـ ايىاٞ پكوحً پیٍیًیاو به جماهی 

ها و  اولیه، هماو ؼىقاکیهای  ٬كبايیهبًی بك ایًکه ؾهؿ  اقائه يمییى ؾلیلی همچً
 - ايؿ اؾهؾ هیهایی بىؾه که بك وك ٬بكها ٬كاق  يىٌیؿيی



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 796

 

ـ  کلی و شمئی ٘ىق به ـ  ؾق ؼىؾ ؾاقؾ  آيچه ایى يٝكیهجماهّی ا٠ح٭اؾ يؿاقم با ایى وشىؾ 
شمئی بكؼی  ِىقت به جىايؿ و هی اوثِعیط ؾق آو بكؼی هٙالب  چه بىا با٘ل اوث؛

پیؿایً ولی ؾق ج٩ىیك  ؛قا ج٩ىیك کًؿا٠ح٭اؾات هىشىؾ اهكولی ا٠ح٭اؾات ٬ؿیمی یا ظحی 
کلی ایى و ال آيصا که هؿ٦ ها بیاو ياجىايی هايؿ  گايه ياکام هی وكآ٤ال اؾیاو ابكاهیمی وه

 ۀگ٩حى ال همیى شًب جًها به پاوػ ،یى الهی آومايی اوثپیؿایً ؾج٩ىیك يٝكیه ال 
 -ؼّىَ بىًؿه ؼىاهن کكؾ به

قویؿ یا به  هیال١اؾه  ؼاق٪که به يٝكي که ايىاو ابحؿایی به اٌیایی ایى ایؿه  ٠الوه به
ايىاو  هؽحُو ایى ؼّیّه ٨٭ٗ  باٌؿؾقوث  چه بىا ،هبكؾ پًاه هی٨ى٪ ٘بی١ی  هىائل

، بكای ها يىیىو باوحايی ؛ بلکه جصكبۀ قولهكه ؾق بىیاقی ال شىاهٟ اوث ابحؿایی يبىؾه
و کمال گك  شلىه ايؿ ٌحها٠ح٭اؾ ؾا ـ هرال ٠ًىاو بهـ چیمی قا که هكؾم هك  که کًؿ قوٌى هی

، ه٭ؿن اوثبىؾه  یا ٌكایٗها  پؿیؿهیا ج٥ییك بكؼی  و٬ىٞیا وببی بكای بىؾه يیالی  بی
- آيچه ظحی اگك ایى ج٭ؿیه جا ظؿوؾی ِىقت بپفیكؾ ايؿ؛ بكؾه هییا به آو پًاه  ؾهٌمك  هی

و  یّهایى ي٭بىیاقی  ۀجا ايؿال ايىاو  -وثي اکًؿ ٨٭ك و کمبىؾ هىیث هؽلى٪ قا هحمایم هی
جىايؿ  يیالجك ال اووث و هی جك و بیکه کاهل وشىؾ کىی قاهمچًیى  ؛کًؿ ٨٭ك قا ؾقک هی

ك٦ کًؿ و   -قا به او اقلايی بؿاقؾ« کمال»ي٭ُ و کمبىؾ و ٨٭ك او قا ب٘ك
آوقؾو کمال و  ؾوث بهبكای که ؾیگكاو ٌىؾ  ٌاهل هیقا  «کاهلیهىشىؾ »الىهیث، هك 

به قهبكی بمقگ آوقؾو هكؾم  یقو  جّىقّ ؾق  ؛ پهکًًؿاو ٬ّؿ هی وىی به کكؾو يیال ٘ك٦بك 
و ه١كو٦  ،شم١ی ۀکه ؾق شاه١ه و ؾق ظا٨ٝ هایی یا شًگصىیی ٌصاٞ و ؾیگك ٌؽّیث

ـ ایى و١ٔیث  بیاو ؾاٌحن٘ىق که  هماو بلکه ـ ؛يؿاقؾوشىؾ اٌکالی ايؿ  ٌؿه ًٌاؼحه
 کًًؿ قو هیکكؾو ي٭ُ به آو  ٘ك٦آوقؾو کمال و بك  ؾوث كؾم بكای بهکه هچیمی قا هك 

ذكوت، شم١یث  ،ظحی ؾيیا «اله»جىاو ٨همیؿ اون یا ٩ِث  هی واؾگی بهو ٌىؾ  ٌاهل هی
جًها  هىئلهایى آیا  -ؼىايؿ هی٨كا« آوقؾو یقو »چیمی به ایى  ولی چه ؛گیكؾ هیيیم ؾقبك--- قا و

په ال هكگً اؾاهه  ًو جكوًاک اوث که قوظ٬ؿقجمًؿ ال هكؾی  یؿووابىحه به جكو
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ای بكای  ٬بلهبه ایى جكجیب و بین اوث شایگاه جكن و که ایى و١ٔیث ؼىاهؿ ؾاٌث؟ چكا 
ایث هیؾقؼىاوّث   ٌىؾ؟ٖ ٔق

و جكن  هىئلۀاظىاوات ؾیًی ؾق جماهی کكؾو  ؼالِهـ  به همیى واؾگیـ  کًن ٨کك هی
هكگم لیكا جكن  ؛اوثوا١٬یث هؽال٧ کاهل  ٘ىق به، يى٠ی یا ٌؽّیّث  یال هكؾوظٍث 

 ایصاؾ کًؿ- ٌىؾ هی يکه ٬ّؿ قا اظىاوات ؾیًی هايًؿ ٫ٍ٠ به کىیجىايؿ  يمی جًهایی به
َظَفق کًًؿ بحكوًؿ یا ال ؼٍن و ٠فاب او  هی ي قا٬ّؿآقی، همکى اوث هكؾم ال کىی که 

 ۀهعكک و ايگیمهگك آيکه  ؛پفیك يؽىاهؿ بىؾ اهکاوهكگم ٠که ایى و١ٔیث ولی  ؛کًًؿ
 ووث بؿاقيؿٖؾاو قا به ایى جكجیب هكؾم جكن وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ جا ه ٤یك ال ؾیگكی ب

ؾق وشىؾ کىايی که ؼؿایايٍاو، ٨كوحاؾگاو ؼؿایاو و  ،الهیآومايی ؾق ؾیى 
همچًیى ال يٝك ؛ وشىؾ ؾاقؾاظىاّن ٫ٍ٠ ٬ىی  ،کًًؿ جمریلگكاو ؼؿایايٍاو قا ٬ّؿ هی

 ۀبه وویلجًها  به آو وقلی و ٫ٍ٠ٌؿو  هحمایلو هح١الی اؼال٪ آهؿو پؿیؿ٠لمی، ج٩ىیك 
که بحىاو به ایى ِىقت به هصاؾله پكؾاؼث ٌایؿ  ،آقی- ىثيیهمکى وظٍث، جكن و 

و  ٌؿه پفیك٨حه اؼال٬ّی  ت، به شلىگیكی ال ل٥مي ؾق ج١اهالبهكا٬ياٜك و  جكن ال وشىؾّ 
ی١ًی جكن ال  ؛به ٬ىايیى و يٍکىحى آو ٬ىايیى کمک کًؿ یپایبًؿ  كایبٌؿو  جك٤یب
ذايىیه ي٭ٍی  بپكؾالؾ،هصالات به جىايؿ ٠حاب کًؿ یا  ٌىؾ و هی که بمقگ ؾیؿه هی يیكویی

٬ىايیى و يٝام، ي٭ٍی پیؿایً ایى ولی ؾق  ؛٬ايىو و یاؾآوقی ؾاقؾيٝام و بكای هعا٨ٝث ال 
 -يؽىاهؿ ؾاٌث

، اگك ایى ایى ٘كض وشىؾ ؾاقؾجّعیط  جىايایییا بىؾو  هصالی بكای ِعیط ٠الوه به
  ،٠الوه بك هیبث و شفبه و اظحكام  باٌؿ که ای  های قهبكی يمىيه ٌؽّیث يٝكیه، هؽحُ

ی١ًی   ،گكؾین بالهیولی و٬حی به اِل هىٔىٞ  ؛ٌىيؿ با اؼال٪ و ٩ِات هعبىب هحمایم هی
ؾاٌحى و اظحكام و  و ؾووث ها های اؼال٬ی و ٩ِات کمالی و هیل به آو اقليایى ایًکه 

ؼىاهؿ ٌؿ آو، چیمی اذبات  ؾيبال بهو ایى هًگام ؾق  ، اوث  ههؿآال کصا  ها آوبمقگؿاٌث 
 ؛ ی١ًی:ینا هو جکكاق کكؾ هباقها گ٩حها که 
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ایًکه و  ،باٌؿ الگى و آهىلي ؼاقشی آهؿهقوي و اؼال٬ی با يٝاهی ياگمیك بایؿ 
بىؾه ٤یبی ؾق وٙط ا٨كاؾ ای  هئل٩هٌؿو واقؾآو، با بمقگؿاٌث هیل به آو و  ،ؾاٌحى ؾووث

یه ایى په جًها ظالحی که  باٌؿ- ّْ  وا٬ٟ ٌىؾؾقوث جىايؿ ٘ب٫ آو  هی٨ٔك  وشىؾّ گك٨حى  ٨ك
ی اوث  و ایىؼىاهؿ بىؾ ؾاٌحًی ؾق گفٌحه  ؾووثؼّىِیاجی با و  هعحكمپیٍیًیايی  ٨ٔك

يیم ها  وىی آو ٫ٍ٠ و کًٍ به ٬ؿقؾايی،ایى - يیال ؾاقؾ پفیك٨حًیه١٭ىل و  یکه به ج٩ىیك 
اوث که  ای هٍکل ٠لمیهماو و  ها جع٭ی٫ّ اِل هماو  ،به ج٩ىیك يیال ؾاقؾ و ایى

 وث-همچًاو پابكشا
ؼاَ ايىاو قا ٨كهًگی  اؼال٬یویىحن ؾیى الهی و جىاو  يمی يٝكیهایى با  ؾق يحیصه

ؾیگكی ؼاقز ال ٘بی١ث ايىاو أا٨ه  هىئلۀکه به  ییآهىلي و الگىگك٨حى  بؿوو ٨ْك
لیكا  کًن؛ؼىاهن بك آو جمكکم  اوث که هیای  ؾ٬ی٭ا  هماو يکحهو ایى  کكؾج٩ىیك  اوث،

یاجی که  اوث که واؼحه و ؾو ٬كو  ج٭كیبا   با وشىؾ ایًکهها ؼىاهین پكؾاؼث  به آو٨ٔك
 ـ بیاو ٌؿ ٬بال  ٘ىق که  هماو ها ـ آوک هعك ا٨کاق  ،ايؿ ٌؿه ي٭ؿ و بكقویپكؾاؼحه ٌؿه و 

جك گ٩حه ٌؿ و به ؼىاوث  پیًاوث که  یهای شؿیؿ  گیكی يٝكیه هًىل هعل ایصاؾ و ٌکل
 آٌکاق ؼىاهؿ ٌؿ- بكای ها  ،ؼىاهؿ آهؿؾق ایى جع٭ی٫ آيچه  ۀوویل ؼؿا به

ؾیى ی١ًی   ،به ها قویؿه اوث اي ٌؿه که جاقیػ جؿویى جكیى ؾیًی به هك ظال باوحايی
ٌؿه یا  کًؿ؛ ایًکه شؿا کاهل ؾق بكابك يٝكیه و جّىق اوپًىك ایىحاؾگی هی ٘ىق به ، اووىهكی
 اظمؿالعىىویؿ  هماو ٘ىق که- اوثیا٨حه ال و١ٔیحی ابحؿایی بىؾه  ٌؿه یا جکاهل هحىلؿ

 به ها قویؿهٌؿه  هؿْوو ِىقت بهچه آي بك اواناکؿی   ؾیى وىهكی 9بیاو کكؾه اوث
ج٩اوت ايؿ  هایی که په ال آو آهؿه با ؾیايث ،هأ ٕالههؼؿایاو بىؾو جًها ؾق بىیاق  ،اوث
اکؿی بك پایه و اوان  ال ؾیى وىهكیايىايی په های  ؾیايثجماهی  چه بىابلکه  ؾاقؾ؛

یگايه ، ه٩هىم ؼؿای هح١ؿؾوشىؾ ؼؿایاو  بكؼال٦ ،ؾق ؾیى وىهكی- ايؿ هماو ؾیى بًا ٌؿه
                                                                                                                                                                 

و  144َ ؼؿایی، جىهن بی الٙبی١ه ٠ٕالن ٤یبٔ ال کحاب ؾاقی و اهحمام به ٠الن هاوقاء کًیؿ به: ؾیىهكاش١ه -  9
 په ال آو-
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، ایى ؼؿایاوهحىشه ؼىاهین ٌؿ که  اوث و هًگام بكقوی ؾ٬ی٫ ایى ؼؿایاو هن آهؿه
یا ، ا٨كاؾ ِالط و يیکىکاق ٬هكهاياو ،پاؾٌاهاوايؿ؛ هؽلى٬اجی يٝیك  بیً يبىؾههؽلى٬اجی 

 ٕهًیثٔ- و هىشًاض و گكوه،  ،هايًؿ ؾيیايماؾهایی ظحی 
؛ هىحًؿ ٌاوها واقذاو اشؿاؾ آوکه کًًؿ  بیاو هیؼىؾٌاو ها  وىهكیها  ایى باالجك ال

واالجك ال ؼىؾٌاو  و بكجك ، يٝك اؼال٬ی و چه ال يٝك ه١ك٨حی چه القا ها  که آو اشؿاؾی
کلی  ٘ىق به جمؿيٍاوکًًؿ ؾیى و ٠لن و اؼال٪ و  بیاو هیکه ؼىؾٌاو   همچًاو؛ ؾايًؿ هی

پّی و ؾق قا ياؾیؿه گك٨ث جىاو ایى ظ٭ی٭ث  يمی 9-اوث ٘ك٦ ؼؿا آهؿهال ال آوماو و 
یاجی ها و  پایهقوايه ٌؿ که بك ج٩ىیكی  جكیى  کبًا يهاؾه ٌؿه اوث که به کىچجىهمی ٨ٔك

 -ؾلیلی هىحًؿ يیىحًؿ
آهؿو بكؼی ال ايىاٞ وشىؾ يعىۀ به ج٩ىیكّ  اهکاّو ، کًؿ هٙكض هیيٝكیه ایى  آيچه

و هًبٟ ٌؿو ال په ال ؾوق  ـ ؾیى آومايی الهیی١ًی ـ ال اِل ؾیى  ها و ايعكا٦ ها جعكی٧
یکی ال  چه بىاؼاقز ال بعد ١٨لی و  ی اوثو ایى هىٔى٠ اوث اي ابحؿاییؼاوحگاه 

 -هع٭٭او به ؼىاوث ؼؿا قولی جى٨ی٫ بكقوی آو قا پیؿا کًؿ
ؾیگك  يیمو ـ  يٝكیهکه ؾق ایى قا  چیمهاییبكؼی ال جىاو  که هیاللم به ـکك اوث 

ؾیؿگاه ال  هایی که  ٌایىحگیها و  ٬ابلیثهايًؿ ىائلی هپفیك٨ث؛  آهؿه اوث ـ ها يٝكیه
ای ه١یى،  اوث جا ؾق ؾوقه جکاهل یا٨حه ىاوؾق هىیك جکاهل اي،  ًٌاؼحی و اشحما٠ی لیىث

 که او قا ال واؼحاق ظیىايّی  آو چیمهایی بكوؿ ۀهمبه و قا ؾقیابؿ اؼال٪ و ؾیى ٨كهًگ و 
که پیىوحه ؾق پّی ٠الن ؾیگكی  گكایراق  یهىشىؾ ٠ًىاو بهيىیًً به هىیث  اي پاگىيهق چها

   جبؿیل کًؿ- ،پك ال ؼیك و ؼىبی اوث

                                                                                                                                                                 
 -و په ال آو 114ؼؿایی، َ ال کحاب جىهن بی« ٨كهًگ ايىايی»هكاش١ه کًیؿ به -  9
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 اح٥بئ٥ٖٛعشح ٤بٞب ٚ سؤ ٔؼئ١ّثشسػ٣ 

یيابكای ا٠حكاْ و بیاو جك  پیًآيچه  بیاو کكؾم ؾق ایًصا  بىؾو جؿقیصی ۀؾقوحی ٨ٔك
ؼىاهن هىٔىٞ  ولی اکًىو ؾق ایًصا هی ؛وشىؾ يؿاقؾواقؾ اوث و ؾلیلی بكای جکكاق آو يیم 

 ـ اوث ه٭امایى هًاوب که جا آيصا ـ  بك ٤یب یا شایگاه آو قا ؾق ؾیىؾاٌحًً  یاها و ؾاللثقإ
 بگفاقم-  بعدبه 

ی جكیى چیمی ه١ح٭ؿم ههن  ۀ٬ٕی آهؿه اوثًٌاواو   لیىثو  «جیلىق» ۀکه ؾق ٨ٔك
که  اوثهىٔى٠ی ایى  -اوثؾق اقجباٖ اوث و ایًکه با ایماو به وشىؾ ٤یب و ؾیى قإی
به   اوپه ال ، ًيیىث که جیلىق و هکحبآو ِىقجی ولی به ؛ ؾاقؾبىیاقی اهمیث وا٬ٟ  به

 ايؿ- کٍیؿهجّىیك 
 یبیىلىژیک ،یاهاقإهبحًی بك ایى ج٩کك اوث که او ٨کكاو  هنولی اوحؿالل جیلىق و 

وقؾهای ؾوحایاها شم که قإهاوث  ایى ا٠ح٭اؾ آو بك اوانبه ٠باقت ؾیگك یا هىحًؿ 
 -ىايی يیىحًؿبیىلىژیک یا ي٩ٓ 

٠مل واقؾ  ؾقو ایى ا٠حكاْ، جیلىق ا٠حكاْ کكؾ ه جىاو ب هی واؾگی به ،اوال   :گىینهی
ٌىؾ جا آو ايؿاله هىقؾ جىشه هكؾم  ها اوحًاؾ هی به آوکه  یییاهاکه بىیاقی ال قإایً ؛ اوث

ـهًی ایصاؾ کًًؿ جا يیال به و ه٥ٍىلیث ها ٌىؾ  به آو یبىیاق جىشه که گیكيؿ  ٬كاق يمی
 ٠ًىاو بهیاها قا هكؾم بكؼی قإجىاو گ٩ث:  هیهرال  په  -ایصاؾ ٌىؾ ٌاو ج٩ىیك

هكچًؿ  ؛کًؿ ظکایث هیال گفٌحه هرال  ٠ًىاو بهکه ًٌاوًؿ  هایی ال ظا٨ٝه هی یاؾآوقی
 -باٌؿایى گفٌحه ال يٝك لهايی، يمؾیک بىؾه 

به ؾیؿاق ؾیگكاو یا به هرال  ٠ًىاو به بیًًؿ و  یاهایی که ؼىؾ قا ؾق آو هیقإو ایًکه 
جؽیل  ٨كایًؿٌبیه به  ِىقت بهجىايؿ  هی، ؾیگك هٍابه هىائلقويؿ یا  اهاکًی ؼاَ هی

 ٌىؾ ؼىايؿه هی «به آیًؿه يگاهّ »یا ٌبیه آو چیمی که  ج٩ىیك ٌىؾهىٌیاق ؾق ظالث بیؿاقی 
 -ٌىؾآو ؾق ؼىاب جٍؿیؿ  جؤذیكجىايؿ  هیو 
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قوض به جّىیك کٍیؿه و واؼحه و پكؾاؼحه ٌؿ جا بكای »که قا گك٨حى ایى ه١ًا  په ٨ْك
یا وا١٬یث و آيچه ؾق قإىحه هیاو جىاي لیكا ايىاو ابحؿایی يمی قإیاها ج٩ىیكی ایصاؾ ٌىؾ؛

چًیى  یاهاقإبىیاقی ال که پاوػ ؾاؾ ت ق به ایى ِىجىاو  هی ،«بیًؿ ج٩اوت ٬ائل ٌىؾ هی
چگىيه  بیًؿ ظىاؾذی ال گفٌحه قا هیها  ؾق آو ،که ايىاو یاهاییقإ -ؿجاب قا بكيمیج٩ىیكی 

قا ج٩ىیك  ها آوىحه جىايو ايىاو ابحؿایی چگىيه هی ؿيج٩ىیك ٌىؾق چًیى جىِی٩ی جىايًؿ  هی
٠مل  ؾق ؾق ظالی که؛ ایى ظىاؾخ، وا١٬ی هىحًؿکه  باٌؿبىؾه اگك ؾق ٠مل ه١ح٭ؿ ، کًؿ
 کًؿ هٍاهؿه هیقولهكه بیًؿ و وا١٬یحی که ؾق ليؿگی  یا هیکه ؾق قإجىايؿ هیاو و٬ای١ی يمی

به ٠٭ب ؾق لهاو وا١٬ا  یا ٌبیه او ه١ح٭ؿ بىؾه اوث که همماؾ او و  ،ج٩اوجی ٬ائل ٌىؾ
با  که ايىاو ابحؿاییباٌؿ جك آو  آواوچه بىا ج٩ىیك بالگٍحه اوث جا ؾق گفٌحه ليؿگی کًؿ؟ 

که هن ٬ؿق ايىاو ٬ؿین هك  بؿايؿ-و یاؾآوقی آو قا يى٠ی ال ظا٨ٝه ایى ؾقشه ال واؾگی 
کى اوث ظحی ؾق جّاویك گفٌحه هم ه کهؾايىح ؾاقای ظا٨ٝه بىؾه و هی ،بىؾهابحؿایی 

 -ه اوثًٌاؼحجؽیل قا هی ٨كایًؿيیم ـهى بالگكؾؾ و به ظالث بیؿاقی 
 ،ای اٌؽاَ ًٌاؼحه ٌؿه ها ايىاو ؾق آویاهایی يیم وشىؾ ؾاقؾ که قإ هماو ٘ىق که

او همماؾ ياگمیك بایؿ ًٌاؼحی  لیىث ۀ٘ب٫ ایى يٝكیبیًؿ و  -- قا هی، ؾووحاو و-هايًؿ والؿیى
 ی اوثو ایى ج٩ىیك  باٌؿ ؾیؿاق کكؾه ًٌؿه و يمؾیکاي ا٨كاؾ ًٌاؼحههمماؾ آو با وا٬ٟ  يیم به

ؾق ی که ٨كؾ ؾوم هن هماو ظىاؾخ قا ٌ٘ك به؛ هگك هكگم ؾقوث يؽىاهؿ بىؾهمکى و يا
، و ظحی کًن ؼیلی لیاؾ اج٩ا٪ بی٩حؿ اوث که گماو يمیاج٩ا٬ی ببیًؿ و ایى هماو لهاو 

بًابكایى گىاهی یا قا ببیًًؿ- بیٍحك ؾق یک لهاو یک قإیا ي٩ك که ؾو ایً ؛بىیاق ياؾق اوث
کا٨ی  ظ٭ی٭ی ِىقت بهها  ج٩ىیك ؾیؿاق آوکكؾو قؾ یا ؾیؿه اوث بكای ها قا ؾق قإ آوکىی که 

 - ؼىاهؿ بىؾ
یه  هب جىاو هیهمچًیى  که ه٥م ايىاو ابحؿایی  کكؾا٠حكاْ به ایى ِىقت ایى ٨ٔك

بیًًؿ- ؾايٍمًؿاو ؾق  یا هیاوث بكؼی ظیىايات قإه جك ال ه٥م ظیىاو يبىؾ و ذابث ٌؿ کىچک
که بكؼی هبًی بك ایًايؿ  به يحایصی قویؿه لیاؾ ًٌاوی با ؾ٬ث ٠ّبپمٌکی و  ۀ٠ِك



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 777

 

کیًىای »ؾ٬ی٭ی که پژوهٍگكايی هايًؿ پكو٨ىىق های  آلهایً بیًًؿ- هییا ظیىايات قإ
 ۀوىئهال  «Matthew Wilson هاجیى ویلىىو» و پكو٨ىىق «Kenway Louise لىییه

ی جی آام »ٔ ه١كو٦ به ٨Massachusetts Institute of Technologyًاوقی هاواچىوث ٕ
MIT » ؾايیال هاقگىلیاي» پكو٨ىىقو Daniel Margoliash»  ال ؾايٍگاه ٌیکاگى و ؾیگكاو

بیًًؿ و  یا هیپكيؿگاو قإو ظحی ها  وگ ،ها گكبه ،ها هىيکه واؼحه قوٌى  ،ايؿ ايصام ؾاؾه
 9-اوث قولايۀ آياوجصكبیات والی ال  ٌبیه ٍاویهایاقإ

و ٌىؾ  هعىىب يمیايىاو  اِی بكایویژگی ؼ ،یاقإؾاللث ؾاقؾ بك ایًکه  ،و ایى
ايؿ و  ها ؾق بؿو ها واؼحه که ژوگك٨ث ؾق يٝك ابماقی  ٠ًىاو به واؾگی بهجىاو آو قا  هی

چه ـ یا و بالوالی جصاقب قولايه و ب١یؿ يیىث که قإ ؾاٌحه اوث٨ىایؿی جکاهلی ٬ٟٙ  ٘ىق به
ؾوث  بكای بهوىؾهًؿ  آهىلي ظكکاّت ؾق جربیث  ـ ؾیگك هٍاهؿاتو چه  بىؾهٌؽّی 

وىؾهًؿ ، هىائلؾیگك  یا٤فا یا ٨كاق ال ظیىايات ؾقيؿه یا یاؾآوقی قاه هىیكی ه١یى آوقؾو 
و هؿ٨ی قا بكای ب٭ا و هىحًؿ  یبیىلىژیک هعّىالت ژيًحیکّی  ،یاهاپه قإ -اوثبىؾه 
 ٌىؾ-ايىاو ال بىیاقی ال ظیىايات هحمایم يمییا با ؾیؿو قإؿ و يوال  ع٭٫ هیههرل جىلیؿ

                                                                                                                                                                 
ؾق ٌاو ذبث کكؾ ؾق ظالی که  ها قا ؾق لهاو بیؿاقی پكو٨ىىق ویلىىو ؾق آلهایً ؼىؾ جّىیك ١٨الیث ه٥می هىي-  9

یا کكؾ کؿام هًا٫٘ ه٥م هًگام جى٧٬ ٘ىق هٍؽُ ج١ییى  ٠ًىاو هرال به ؛ و بهکكؾيؿ ای ظكکث هی هىیكی ؾایكه
ٌىؾ و به  ؼىاوث به قاوث یا به چپ بكوؾ ١٨ال هی ٌىؾ و کؿام هًا٫٘ ه٥م و٬حی هىي هی ظیى ظكکث ١٨ال هی
ؿ همیى جكجیب- وپه  و هٍاهؿه کكؾ ١٨الیث ه٥مّی هىي به  پكؾاؼث ؾق لهاو ؼىاب١٨الیث ه٥م هىي به ِق

جىايؿ ال ٘كی٫ جّاویك  گىیؿ او هی کكؾه اوث- پكو٨ىىق ویلىىو هی هماو ِىقجی اوث که ؾق لهاو بیؿاقی ٠مل هی
- یا هىیكهایی قا که ؼىاهؿ ق٨ث به ؾ٬ث ج١ییى کًؿ هعلی قا که هىي ؾق آو اوث ٌؿه ال ه٥م ؾق لهاو ؼىاب، ذبث
بیًًؿ ايصام ٌؿ-  قویؿ ؼىاب هی ؾقباقۀ پكيؿگايی که به يٝك هی ى آلهایً به وویلۀ پكو٨ىىق ؾايیال هاقگىلیايهمی

 َچه و آوالی که پكيؿه ٘ی بیؿاقی ًٌیؿه یا جىلیؿ کكؾه بىؾ به ايصام قوايؿ-  وی آلهایً ؼىؾ قا ؾق ؼّىَ َچه
The Dream Life Of Rats - Matt Wilson: https://www.youtube.com/watch?v=4LnTWixQbbs 
Interpreting Animal Dreams https://www.youtube.com/watch?v=bkfxpiTmMGw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4LnTWixQbbs
https://www.youtube.com/watch?v=bkfxpiTmMGw
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ه آيچه  ال يٝك ژيحیکی یاها قإ بىؾوهًؿبكای یا٨حى ٠لث وىؾـ  کلی ٘ىق به ؾاٌحن ـ٠ٔك
 ۀاشال ٬ايىو ٘بی١ی ال آيصا که  و ٌىؾ جل٭ی هی٠لمی  یاکًىو وا١٬یحيکحه لیكا ایى  ؛يبىؾ

ال ایى يٝك  هىئلههگك آيکه وىؾی جکاهلی ؾاٌحه  ؛ؾهؿ ای قا يمی ٠بىق ٩ِث یا هٍؽّه
که  گىيه آوـ یاها قإگك٨حى اهمیث ؾاقؾ ؾقيٝك آيچه ؾق ایًصا بكای هى  اوث-ظل ٌؿه 

پایه  ٠ًىاو بهوكآ٤الی بكای ا٠ح٭اؾی ٤لٗ و وپه  ٠ًىاو بهـ  کًٍؿ جّىیك هیهلعؿاو به 
جىايؿ پیؿایً  وقؾی ژيحیکی اوث يمیؾوحا قإیاو ال آيصا که  اوثؾیى، هٙكض اوان و 

په ه٥م ايىاو  ؛هٙكض اوث یبیىلىژیک یهعّىل ٠ًىاو بهیا قإکه چكا  ؛ؾیى قا ج٩ىیك کًؿ
با  چیمی بىیاق ٘بی١ی ببیًؿ و ٤البا   ٠ًىاو به ٘كاظی ٌؿه اوث که ایى جّاویك قاای  گىيه به

 کًؿ- هیق٨حاق ها  ال ؼا٘كه یوالی یا ج١بیك  يى٠ی ال ظا٨ٝه یا ؼیال و ٌبیه ٠ًىاو بهآو، 
قا  اي شىمايیهای  جىاياییال ٨كاجك بىیاقی  یا اهىقجىايؿ اهىق ٤یكوا١٬ی  هی هكکىی

که  قا٠صیبی وٙط هاه جؽیل کًؿ یا هىشىؾات قوی ؼىؾ قا باالی ابكها یا  هرال   ؛جؽیل کًؿ
 ؼىؾ هصىن کًؿ-جؽیل ؾق  --- وشىؾ ظ٭ی٭ی يؿاقيؿهاؾی و٠الن بیكويی و وا١٬یث ؾق 

٠باقت اوث  ج٩ىیك ایى اهىقؼّىَ جع٭ی٫ ؾق گىیؿ  جیلىق که هی وؽىایى ؾق يحیصه 
و بكای ؼىؾي ؾوم  یوشىؾگك٨حى  ايىاو ابحؿایی قا به ٨ْكای که  ايگیمههماو »ال 

« ؾهؿ وى٪ هی ٌىؾ یا ال آو ؼاقز گكؾؾ ًواقؾ بؿي واؾگی بهجىايؿ  هیکه  لٙی٧ یقوظ
ٌؽّیث  هرال  بكؾه که  هیچه بكوؿ به ایًکه ايىاو ابحؿایی گماو ، ؿاقؾایىحاؾگی يجاب 

و و٩ك ق٨حه به وا١٬ا  یا  ؾوث ؾاؾه، وا١٬ا  ؾوث ؾاؾه اوث با کىی که  ،یاؼىؾي ؾق قإ
 ٖاوثکىی ؾیؿاق کكؾه ظ٭ی٭حا  با 

ًّ بىیاق ٠اؾی  یهای پؿیؿهیاها ال يٝك هكؾم، ایى قإ ظىاؾذی ال شمله و ايؿ  ا٨حاؾه پا و پی
ج٩ىیكی  ها بكای آو وی قا به جالي واؾاقؾ وجا واقؾ کًًؿ يیىحًؿ که بك ايىاو ابحؿایی ٨ٍاق 

، ايىاو ابحؿایی گیكؾ جّىق کًین هیؾق يٝك جیلىق که  گىيه آوقا  هىئلهایصاؾ کًؿ- په و٬حی 
کًؿ،  يمیيیال اواوی اظىان  ٘ىق بهبه چیمی و و٬حی اوث  هؾاٌح یهىي هحىوٙ

 ٤الب ایى ظالّث  -کًؿ با آو بكؼىقؾ هیکكؾو ٨کك، ؿ مظىِلگی و هًص با بی  ه١مىل ٘ىق به
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به اهىق چًیى ايىايی  ایىلیكا  ؛وشىؾ ؾاقؾاهكول هن  ،٨کك هحىوٗجىايایی های با  ؾق ايىاو
بكای ها وأط  بًابكایى ؛ایى ؾوث هىحًؿیاها هن ال قإو  کًؿ جکكاقی جىشهی يمی ٠اؾی و

ای بكؼىقؾاق يبىؾه  ال شایگاه ویژهیاها قإ ؾق ؼّىَؿ ٌؿ که جىشهات ايىاو ابحؿایی ؼىاه
هعىىب او  یؾق ليؿگی و هیؿاو ٨کك  ای بىیاق ظاٌیه ییاها چیمی شم اهىق و قإ
 -ايؿ ٌؿه يمی

ایى ؾق  ٠اهل ؾیگكیهیچ وقوؾ ی١ًی بؿوو ـ یاهای ٠اؾی اهکاو يؿاقؾ قإ ؾق يحیصه
ای  ي٭ٙه جًهایی به ؿجىاي يمیو باٌؿ گیكی ه٩هىم قوض  لاِلی بكای ٌک ۀايگیم ـ ه١اؾله

 -ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾهكؾم  ۀابحؿایی بكای پیؿایً ویىحن ؾیًی بكای ٠اه
وشىؾ  ظحی با ،کًًؿه به وشىؾ شهاو ٤یبی اوث اٌاقه کن ؾوثکه ؾلیل یا  یاییبلکه قإ

٠ًّكی  هیچ ه١ًایی يؿاقيؿ،ؿ یا يها ظکایث ؾاق  ؼا٘كه یایاهای ؾیگكی که ال گفٌحه قإ
 ی بك وشىؾ ٠الن ٤یبؾلیل یی،یاهك قإ -اوثیاهای ه١مىلی قإيىبث به هحمایم و شؿیؿ 

اللم اوث قإیاهای ه١مىلی، ٬بل ال  :٠باقت اوث ال ایًکه بلکه ظکمث وأط يیىث؛
 - باًٌؿ ، وشىؾ ؾاٌحهکًًؿه به ٤یب یاهای اٌاقهوشىؾ قإ
٘ىق  و هماووث ها یاهایی قا ببیًًؿ که ظىاؾذی ال آیًؿه ؾق آوقإهكؾم و٬حی  هرال  ، آقی

ؾلیلی جىايؿ  هی ،اج٩ا٪ بی٩حؿ ٔج١بیك ٌؿه اوث بكایٍاویا ٕايؿ  ايؿ یا ٨همیؿه ؾیؿهها قا  آوکه 
ؼبك به ایى آیًؿه یا بؽٍی ال آو  ها قا آوو ًٌاوؿ  هیکه آیًؿه قا  باٌؿبك وشىؾ ٬ؿقجی ٤یبی 

گاه ٌىيؿایى وشىؾ ال کًؿ جا  هی ٍاوو ؾ٠ىج ؾهؿ هی یاها هكؾم ایى قإاهکاو يؿاقؾ  -٬ؿقت، آ
 - ايؿ ٠اؾت ؾاٌحه اوکه به ؾیؿيٍهًؿ ٬كاق ؾیاهایی قإ ۀقا ؾق ؾوح

ؾق لهايی ه١یى ال ٠الن یا  ،ه١یىؼبكؾهی ال ٌؽّی با همكاه یا قإاگك همچًیى: 
 ؛٬كاق گیكؾی بك آو ٨كؾ جؤییؿ  کن ؾوثجىايؿ ؾلیل یا  هی ،ظ٭ای٫ باٌؿ ۀ٠ىالن ٤یبی یا ؾقباق 

یا ايؿ  آو يؿاٌحهًٌاؼحی ال چیمی ؼبكی بؿهؿ که هكؾم  ۀایى ٨كؾ ؾقباق  هرال  په و٬حی 
به ـ وپه هكؾم ایى هٙالب قا ، ٤یبی و هلکىت و اقواض ؼبك بؿهؿ های وشىؾ شهاو ۀؾقباق 

و ایى ؼىؾ هٍْى٬ی ؼىاهؿ ٌؿ  ،ببیًًؿ های ؼىؾیاقإؾق ـ  هماو ِىقجی که گ٩حه ٌؿه
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آوقؾو ج٩ىیك ها شهث  بكای آوهعكکی و ؼىاهؿ گك٨ث ٬كاق هكؾم جىشه و اهحمام هىقؾ
قاهی بكای و ظحی ، اٌاقه و ؾلیلی بك وشىؾ ظ٭ای٫ ٤یبی یاقإ - به ایى جكجیبؼىاهؿ بىؾ

 -ؼىاهؿ ٌؿاقجباٖ با ٤یب 
ها ذابث بكای هىا٫٨ آو چیمی اوث که کاهل  ٘ىق بهو١ٔیث ایى يیم ؾیًی  ؾیؿگاهال 

 قإیاو قاه اقجباٖ با ٤یب اوث و ایى، ی١ًی وظی و کلمات ؼؿا  ،قإیاکه چكا  ؛ٌؿه اوث
اولیى پیاهبك  و آؾمبىؾه باٌؿ ؾق آو لهاو، پیاهبكی هن بایؿ ياگمیك  ،ٌىؾ ظاِلو٬حی 

 با آؾم که با ؾیى اقجباٖ ؾاقؾ ییقإیاپه  ؛اوثيبىؾه  اولیى بٍك ؾق ظالی که ،بىؾه
 - ه اوثٌكوٞ ٌؿ
که ٬بل ال ـ  يماها ؾق ٬ىهی ال ايىاو ب١رث آؾم هىئلۀؾق جبییى  اظمؿالعىىویؿ 

 ٨كهایؿ: هی ـ يؿا هوشىؾ ايىاو ؾق وٙط ي٩ىايی و قوظی آؾهی، بىؾ
ؾق ٬ىهی که ال لعاٚ ه١ك٨ث ؾیًی ٠٭ب  یبه وشىؾ پیاهبك  ؾق بكؼی قوایات»
ايؿ و  ا٘الٞ بىؾه ایى ٬ىم ال ال٩بای ؾیى يیم بی چه بىاايؿ، اٌاقه ٌؿه اوث-  ا٨حاؾه

- هاي١ی وشىؾ يؿاقؾ که ؼحه اوثآهى ها هیؾیى قا به آو هىائلجكیى  پیاهبكٌاو، ابحؿایی
 :اوث هّؿا٪ ایى پیاهبك، ظٕكت آؾم

 ٨كهىؾ: گىیؿ: ظٕكت ابىالعىى هىوی بى ش٩١ك ٠بؿالكظماو هیظىى بى 
٠لث »گ٩حن:  -«ٌؿها و قإیاها ؾق گفٌحه ؾق اولیى هؽلى٬ات يبىؾ و ب١ؿها پؿیؿاق  ؼىاب»

وىی اهل لهايً  ؼؿاويؿ ٠موشل پیاهبكی قا به» ٨كهىؾ: ظٕكت« چه بىؾه اوث؟
ؼىايؿ- ٬ىهً گ٩حًؿ: اگك ها ایى ها قا به ٠باؾت ؼؿاويؿ و ا٘ا٠ث او ٨كابكايگیؽث- او آو

قوؿ؟ به ؼؿا که جى يه هالث ال ها بیٍحك اوث و يه ٠مت  هی کاق قا ايصام ؾهین به ها چه
والؾ و  هی اتٖ آو پیاهبك ٨كهىؾ: اگك هكا ا٘ا٠ث کًیؿ، ؼؿاويؿ ٌما قا واقؾ بهٍث ٬بیله

کًؿ- ٬ىم او گ٩حًؿ: بهٍث و  ام کًیؿ، ؼؿا ٌما قا به آجً شهًن واقؾ هی اگك يا٨كهايی
قوین؟  صا هیآيشهًن چیىث؟ پیاهبك، آو قا بكایٍاو جىِی٧ کكؾ- ٬ىهً گ٩حًؿ: ّکی به 

این که اوحؽىاو و  جكؾیؿ ها هكؾگايماو قا ؾیؿه ها گ٩حًؿ: بی٨كهىؾ: لهايی که بمیكیؿ- آو
ٌمكؾيؿ- آيگاه  يؼىاق  يؿ ويؿ- وپه بیٍحك و بیٍحك آو پیاهبك قا جکفیب کكؾؼاک ٌؿ
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ؼؿاويؿ ٠موشل ؾق هیايٍاو قإیا قا به وشىؾ آوقؾ- په يمؾ پیاهبكٌاو آهؿيؿ و آيچه قا ٕؾق 
ؼىابٔ ؾیؿه بىؾيؿ و بكایٍاو ياًٌاؼحه بىؾ، به او ؼبك ؾاؾيؿ- ٨كهىؾ: ؼؿای ٠موشل 

اوث و ب١ؿ  گىيه ایىك ٌما اظحصاز کًؿ جا بؿايیؿ اقواض ٌما ب گىيه ایىکه  اقاؾه کكؾه اوث
ها  جا قولی که بؿو ـهایحاو بپىوؿ هكچًؿ بؿوـ  بىؾ قوض ٌما ؾق ٠فاب ؼىاهؿ ،ال هكگ

 9-«بكايگیؽحه ٌىيؿ
و هح١ا٬با  هًٙب٫ اوث  ٌؿه ؾق ایى قوایث، بك ظٕكت آؾم اولیى هؽلى٬ات ـکك

 يماها که پیً ال آؾم ی١ًی بكؼی ايىاو ؛ايؿ بىؾهبك ٬ىهی که ٘ب٫ قوایث همكاه او 
ای بكای اقوال وظی به  قإیا ؾق ؼىاب و بیؿاقی، ٌیىه همچًیى،ايؿ-  وشىؾ ؾاٌحه

اوث،  ؛ بًابكایى قإیا ظحما  بایؿ با اولیى پیاهبك که هماو ظٕكت آؾماوثپیاهبكاو 
 7-«آ٤ال ٌؿه باٌؿ

ای بكای  قإیا ؾق ؼىاب و بیؿاقی، ٌیىه»: ؾ٬ث کًیؿ اظمؿالعىىوؽى ویؿ ایى به 
؛ بًابكایى قإیا ظحما  بایؿ با اولیى پیاهبك که هماو ظٕكت اوثاقوال وظی به پیاهبكاو 

که  یی اوثقإیاآ٤ال وك وأط اوث که ه٭ّىؾ ؾق ایًصا  -«اوث، آ٤ال ٌؿه باٌؿ آؾم
 ٝك يیىث-هؿيیی قإیاهك کلی  ٘ىق بهو  اوثبىؾه قاه وظی 

بك هماو جىٔیعی کحاب و و ال هما یوؽى ایٍاو ؾق شای ؾیگك ایى همچًیى 
 :قوایث

هىیؿاوث که ٬ىم همبىق چیمی ال اجّال قوظی با آوماو  قوًٌی بهایث قو  الایى»
جك ال آؾهی که ها  ايؿ ؾق وٙعی پاییى ؾیى و پكوحٍی يیم ؾاٌحه ؾايىحًؿ و اگك يمی
پیاهبك بىؾ و ٨كليؿاو و  اوث که ظٕكت آؾم ؾق ظالیًٌاوین، بىؾه اوث- ایى  هی

 همکى يیىثايؿ-  بكؾه يىل او يیم با ایى اهىق آًٌایی ؾاٌحه و آو قا ال یکؿیگك به اقخ هی
اشمالی  ِىقت بهيؿايؿ قإیا چیىث و هكچًؿ  ،اشمالی ِىقت بهآؾم، هكچًؿ  ٬ىهی ال بًی

                                                                                                                                                                 
 -317، 3َؾق: کلیًی، جكشمۀ قوىلی هعالجی، قؤۀ کا٨ی، ز ، جكشمه 86، َ 2کلیًی، کا٨ی، ز -  9
 ٠ٕكبیٔ- 991و 992ؼؿایی، َ  ، جىهن بیاظمؿالعىىویؿ -  7
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ىق ؾ٠ىت ايؿ که آياو قا به ایى اه کىايی بىؾه ؾق ظالی کهيؿايؿ بهٍث و شهًن چیىث؛ 
اوث  و اوِیا- به ایى جكجیب ایى هىٔىٞ هًعّك ؾق آؾم ايؿ؛ ی١ًی آؾم کكؾه هی

کكؾ، اولیى ٬ىهی هىحًؿ که ٘ب٫ قوي ؾیًی به  و ٬ىهی که وی آياو قا ؾ٠ىت هی
 9-«ٌؿيؿ ٠باؾت ؼؿاويؿ وبعاو ؾ٠ىت هی

هن  یجّىق چًیى ایى قوایث ظحی ٌؿه ؾق  گ٩حهکه ٬ىم ؾاٌحه باٌیؿ جىشه  ٠الوه به
پیً ال آو، ًؿ؛ ی١ًی ایى ٬ىم يها ال هكگ با٬ی هیپه  کهيؿاٌحًؿ که اقواظی وشىؾ ؾاقؾ 

بكؼی ال اهىق ؼاِی قا که جًها  ؛ اهاکكؾيؿ ها قا ايکاق يمیقإیاو آو ؾیؿيؿ  هیهایی قإیا
٘ىق   همیىو ی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ کكؾيؿ شهاو ؾیگك  کكؾيؿ و جّىق يمی ايکاق هی يؿیؿؾ هی

 واؾگی بهـ ها  ی١ًی آو ؛با شهاو ؾیگكکكؾو  بك٬كاقاهکاو اقجباٖ يه شهاو ؾیگك و ال  یاقواظ
 ه١ًی بهبكؾو به ٤یب یا قوض یا ي٩ه  ؼىؾ با پًاه ۀهای گفٌحقإیاج٩ىیكی بكای ـ هیچ  جمام

 ۀهای قولهك  ال ٘كی٫ جصكبهها  که آووشىؾ يؿاقؾ هاي١ی بله، - ایصاؾ يکكؾه بىؾيؿ اي ٤یبی
لاؾ یا ي٩ٓه  هن ،جّىقی ال آيچه جیلىقها قإیاال ٘كی٫  و يیم ليؿگی و هكگ

ؾق ظؿ ه٩اهیمی ولی  ؛اٌحه باًٌؿؾ ـ  وثاوکه ليؿگی هىشىؾات همكاه ی ٘ىق  به ـ  ياهیؿ  هی
های ؾیگك و وشىؾ  و وشىؾ شهاو ؾاٌحى به وشىؾ ٤یبا٠ح٭اؾبه وٙط بىیاق واؾه که 
  يكوؿٖ--- بهٍث و آجً و

یهجًها  «ًٌاؼحی لیىث ۀيٝكی» ـ ٘ىق که گ٩حن هماو کلی ـ ٘ىق به به و اوث  ای ٨ٔك
ؼىاهین ؾیؿ  ،بالگكؾین «ٌؿه هؿْوو جاقیّػ »اگك به - جاقیؽی هىحًؿ يیىث یاهیچ ؾلیل ٠لمی 

قا قاهی بكای  قإیاو  ايؿ يىٌحههٙالبی و اقجباٖ آو با ؾیى الهی  قإیا ؾق ؼّىَها  وىهكی
ؾ٬ی٫ و ؾقوث ٠لىم بىیاقی ال ال  ـچیم اگك يگىیین همهـ و  ايؿ هؾايىح اقجباٖ با ٤یب هی

گاهی ؾاٌحه به ؾیى الهیهح١ل٫  که ایى ٠لن،  ايؿ ؾاؾهگىاهی ها  ایى و باالجك الايؿ  آ
که ؾاقای  و ایى ٠لن قا ال پیٍیًیاو ؼىؾ هها آهؿ آو وىی بهياگهايی ال آوماو  ِىقت به

 و ج٩ىیك بىؾو ىيماؾیو  قإیاپه  -ايؿ هبه اقخ بكؾ ، بىؾيؿهح١الی ها و اؼال٪  و اقلي٨كهًگ 
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اوث-  «٠لمی ؾلیل» هماو هٙكض ٌؿ و ایى «ؾیى آؾهی»با آهؿو  ،با ؾیى ًو اقجبا٘ آو
ی١ًی ِاظباو اولیى جمؿو و  ـ  که ال پیٍیًیاو ؼىؾ ؼىاهؿ ؾلیلی قا اها کىی که يمی

بپفیكؾ  ـ  این ؾوث یا٨حهبه آو ٌؿه که  ظ٩ٛجؿویى و  ؾیًی کاهّل  ۀايىايی و هصمى٨٠كهًگ 
 -قوايؿ شایگاه او قا هی بىقلؾ، ایىاِكاق اوهام به وكاب و همچًاو و 

ی ههای ابحؿایی و پاوػ ب ايىاوال يٝك ها قإیا ؾق ؼّىَه٭ؿاق همیى به  ایًک  ۀ٨ٔك
ؼىاهین به  اکًىو هی -کًینهیبىًؿه  «ؾیى ۀاِل و قیٍ ٠ًىاو بههای بیىلىژیک قإیا»

اگك ٌكایٗ و کاقبكؾ ؾاقؾ و  ؾیگكاو هنبكوین که اوحؿالل ها ؾقباقۀ ایى ي٭ٙه 
 -گیكؾ ها قا ؾقبكهی لهاو ۀو هم ا٬ىام ۀهم ، های اللم ٨كاهن باٌؿ ِالظیث

ظحی په ال آيکه هکايیک  ؛وثٔ اؼؿإ الهوشىؾ  ایبك  یؾلیل قإیا :گىیین ها هی
به ایى يگك قا  های آیًؿهقإیاجىاو  ایى ٠لن هی ۀوویل بهکىايحىم آهؿ و بكؼی اؾ٠ا کكؾيؿ که 

های  ؾق یکی ال شهاو آیًؿه و٬ایٟ هعحمّل جًها یکی ال ]ایى قإیاها[ که  کكؾِىقت ج٩ىیك 
 9-ًؿًيکؿ یا ًجع٭٫ پیؿا کًهمکى اوث که به ها قویؿه اوث و هىحًؿ هىالی 

 گىیؿ: هی اظمؿالعىىویؿ 
ؾق  هرال   ؛هىحًؿبیًین يماؾیى  آيچه ها ؾق قإیاها هی ؛هايؿ با٬ی هی یولی هىٔى٠»

ای اوث به يمؾیکاو و ؼىیٍاو ٨كؾ و اگك کىی ؾق ؼىاب ببیًؿ  اٌاقه« ؾيؿاو»ؼىاب، 
وث که ؾق آیًؿه یکی ال يمؾیکايً ؼىاهؿ هایً ا٨حاؾه، به ایى ه١ًا ؾيؿاوکه یکی ال 

 هىئلۀجىايؿ  كؾ- ایى هىٔىٞ بكای ا٨كاؾ لیاؾی پیً آهؿه اوث- هکايیک کىايحىم يمیهُ 
بًابكایى قإیاها ؾلیلی اوث بك وشىؾ يیكوی ٤یبی  ؛ج٩ىیك و جبییى کًؿ ،يماؾها قا ؾق ؼىاب

گاه، ؾايا و ظکین که با ها ِعبث هی  7-«گىیؿ هى ایًصا هىحن کًؿ و هی آ
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ال ؛ ها بكؼی ال آوجًها ولی  ؛ؿيٜهىق ه٩هىم قوض ؾاق  ها اقجبا٘ی باقإیاها یا  په ؼىاب
هایی ال شهاو ٤یبی و گاهی هحىيی ظکیمايه و  ياهه ،هاقإیاایى بكؼی ال ایى شهث که 

ها قا يىٌحه و  ی ظکین وشىؾ ؾاقؾ که آوحکه ظ٭ی٭ؾاللث ؾاقيؿ بك ایًو يماؾیى هىحًؿ 
يى٠ی ال ها قا جًها  آوجىاو  يمیال ایى شهث و  ؛کًؿ ٌاو ٨كوحاؾه اوث جا هكؾم قا هحىشه

های  که ال شهاوهعحمل  ۀهایی ال آیًؿ یا ظحی ياهه الیؾپك  یا ؼیالو یاؾآوقی ظا٨ٝه 
ظکیمايه و هىحًؿ هایی  ياههها،  ایىچكا که ؛ به جّىیك کٍیؿ ايؿ ؾیگك به ها قویؿههىالی 
ؼیال وهن و بك يه و ایى چیمی اوث که  ؛قهمگٍایی کكؾقا يماؾهایٍاو جىاو  هیکه يماؾیى 

 ---- يه بكو  و يه بك ظؿید ي٩ٓه ،اظىاوات و اؾقاکاتو يه بك ٌىؾ،  هًٙب٫ هی
 ؿ و جؽیل آو یا جؽیل هٕمىو آو ؾق بیؿاقیيبك بؿو ؾاق  یجؤذیك هایی که قإیاهمچًیى 

 :ؿيبك بؿو يؿاق   هلمىنوأط و ی جؤذیك 
ًؿ که ؾق ظال ؼىقؾو بی وی ؾق ؼىاب هی ؛ؾاقی ق ؾق هًگام قولهؾا هرل ؼىاب قوله»

ٌىؾ که وا١٬ا  گكوًگی و  ؼیمؾ و هحىشه هی وپه ال ؼىاب بكهی و يىٌیؿو اوث؛
ن ٠الئ ۀقا يحیص جؤذیكا٨حؿ- ایى  ها لیاؾ اج٩ا٪ هی ي بك٘ك٦ ٌؿه- ایى يىٞ ؼىابا جًٍگی

 ۀٌؿو قا يحیص ٌىؾ، و ویك و ویكاب که ال ه٥م ِاؾق هیکًًؿ  ج٩ىیك هیهایی  و ویگًال
 ؾايًؿ- یا ٠ملکكؾ گكوهی ال ا٠ٕا هی ی ٤ؿؾ بؿو جكٌط بكؼ

ؼىقؾ و  ؾاق باٌؿ و ؾق ؼىاب ببیًؿ چیمی هی اها ظ٭ی٭ث ایى اوث که اگك ايىاو قوله
ٌىؾ ١٘ن ٤فا و يىٌیؿيی قا همچًاو ؾق ؾهايً ظه  آٌاهؿ، و٬حی بیؿاق هی هی
ؾق  ؛ٌىؾ ٟ يمیي ق٨ا بیؿاق اوث جًٍگی ؾق ظالی کهؾاق  ٨كؾ قوله ،کًؿ- ٠الوه بك ایى هی

ها ٨كایًؿقوؾ- ظال چكا ایى  ي ال بیى هیا يىٌؿ، جًٍگی ؾق ؼىاب اگك ببیًؿ هی ظالی که
ي ق٨ٟ ا ؾهؿ؟ چكا اگك ؾق ؼىاب ببیًؿ و بیؿاق ٌىؾ، جًٍگی ٨٭ٗ ؾق ؼىاب قغ هی

ي بك٘ك٦ ا ـ جًٍگی يىٌؿ که ؾق آو هی ؾیؿ ـ یا ؼىاب قا يمی قإیاٌىؾ و اگك آو  هی
 9«؟ٖؿٌ يمی
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ها قإیابا قاوحیى ؾیى ؾاٌحى  اقجباٖ ؾق ؼّىَبىؾ که هایل بىؾم  ظاالجیهٙالب، ایى 
بیاو   به اؼحّاققا  قإیا ؾق ؼّىَها  ۀکًًؿ و ٠٭یؿهٙكض هی« اظیائیىو»و ج٩اوت آيچه 

ؾق ایى  اظمؿالعىىجىايؿ به آيچه ویؿ  هیؼىاهاو هٙالب بیٍحكی اوث  هكکه -کًن
 9کًؿ-ّىَ بیاو کكؾه اوث هكاش١ه ؼ

 «دٚسو٥ٓ» ١٘ظش٤ثشسػ٣ 
ؼىاهن  هى يمی :گىین ، هیکكؾوبكای ي٭ؿ ؼىؾم  قوّي  هب یو با جىٔیعؾق ابحؿا 

 وبكقوی بعد ًٌاویٔ ٕايىاو یا اجًىلىژی 7«اجًىگكا٨ی»٩هىم یک ه ٠ًىاو به قا پكوحی جىجن
ی کكؾ و اواوا   اي قیمی پایه ؾوقکینکه  بپكؾالم جعلیلی هبهایلن ولی  کًن؛  ۀبك ٨ٔك

يٝك ال  ِك٦ ؛بكقوی ٌىؾایى ج٩کك اللم اوث - شما٠ث یا شاه١ه جمكکم ؾاقؾايگاٌحى  «اله»
 های اجًىگكا٨ی يؽىاهن پكؾاؼث هكگم به ؾاؾه ،ؼیكیا بىؾه ؾقوث جىجمیىن های  ؾاؾه ایًکه

ایكاؾات بىیاقی  یو جعلیل یج٩ىیك ال يٝك  يیمو ال يٝك ٠لمی ها  ایى گ٩حهٕظحی اگك ؾق 
پكؾاؼحى به لیكا  ؛ کًؿ اوحًاؾ هی ها به آو ؾوقکین هایی که هماو ؾاؾه؛ باٌؿٔوشىؾ ؾاٌحه 

ؾیگك پیً ال وىی و ال کًؿ  ماو ؾوق هیال هىٔىٞ جع٭ی٭ وى یکچیمهایی ها قا ال چًیى 
 ای که جّب  گىيه به ؛ايؿ پكؾاؼحه هىئله، بىیاقی ال پژوهٍگكاو ؾق ٬كو گفٌحه به ایى هى

یا ؾیايث  ٠ًىاو بهچه  جىجمیىن ـکه ٌىؾ  هیقوٌى اؾاهه به پایاو قویؿه اوث- ؾق جىجمیىن 
ال آيکه ظ٭ی٭حی ٠لمی بیً اٌاقه کكؾم جك  پیً٘ىق که  هماو ـ ویىحمی یکپاقچه ٠ًىاو به

 9گىلؿو وایمق»جىاو به ؾو ي٭ؿ هٍهىق ال  هیيمىيه  ٠ًىاو به- اوثجك  يمؾیکجىهن به  باٌؿ
Goldenweiser»  9اوحكاونی ى لّ »و  Levi Strauss » کكؾهكاش١ه- 
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 تؼش٤ف د٤ٗثشسػ٣ 

و  ؾوقکیناوث که ای  ایؿه اي بعد کًن، ؾقباقهؼىاهن  که اکًىو هی ای هىئلهاولیى 
ؾیى ايىايی یکىاو بكای ه٩هىهی » کًؿ ٨ْك هیج٩کكی که  -يؿا هؾیگكاو هٙكض کكؾ

ایى ها ال  ؾق ٨كهًگهىشىؾ ٝاهك هؽحل٧ ياٌی ال اؼحال٦ چیمی شم هَ  ،وشىؾ ؾاقؾ و اؾیاو
؟ ٌىؾ بك آو یا٨ث هیو آیا ؾلیلی  ؟ؾقوث اوثای  چًیى ایؿهآیا  -«يیىثیکىاو ه٩هىم 

قیٍه و  ؾق ؼّىَ؟ پژوهً ىث، چییکىاوه٩هىم ایى اگك ؾقوث اوث،  ٠الوه به
 - پكؾالین هیبه جع٭ی٫ اي  ًٌاؼث آو چیمی اوحىاق اوث که ؾقباقه ؾیى بكؼاوحگاه 

 گىیؿ: هیج١كی٧ ؾیى  ؾق ؼّىَ ؾوقکین
―Une religion est un système solidaire de croyances et de Pratiques 

relatives à des choses sacrées، c'est àـ    dire séparées، interdites، croyances etـ  
pratiques qui unissent en une même communauté morale، appelée Église، tous 
ceux qui y adherent.‖2 

هكجبٗ با چیمهای ه٭ؿن  یو ق٨حاقهاا٠ح٭اؾات ال یکپاقچه ای  هصمى٠ه ،ؾیى»
 ۀهمیی اوث که و ق٨حاقهاا٠ح٭اؾات و   همًى٠هو ٌؿه  شؿای١ًی هكجبٗ با چیمهای  ؛ اوث

 «آوقؾ- شا گكؾ هی یک هىحًؿپایبًؿ به آو  کلیىا يام به ای اؼال٬ی کىايی قا که ؾق شاه١ه

ای قا که  يحیصه ؾوقکینآو اوث که  ٌىؾکه بك ایى ج١كی٧ واقؾ هی اولیى ي٭ؿی
بكهاو  ًبكایبىؾ اللم  ؾق ظالی که ؛گیكؾ ٨ْك هیابحؿا هماو ؾق ؼىاهؿ به آو بكوؿ  هی

 ٖبگیكؾآو قا ٨ْك آهیم  جعکن ِىقت بهيه ایًکه  ،بیاوقؾ
که ايىاو قا آ٨كیؿ و ال ٕالهٔ  جکیه ؾاقؾ: ظ٭ی٭ث ٤یبیگايه  اهىقی وهؾیى الهی بك 

که ؾیى قا یا ٨كوحاؾگاؤ  قوىالوٕا٨كاؾی هٍؽُ  ؛ؼىاهؿ جا او قا بًٍاوؿ ايىاو هی
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 ای ٠ؿهبكای و يه ٨٭ٗ ايؿ  آوقؾههكؾم  ۀقوالحی که ایى ا٨كاؾ بكای همو ؾق يهایث،  ؛آوقيؿ هی
ؾق  «شم١یث اؼال٬ی» يام بهچیمی  -وشىؾ يؿاقؾ «کلیىا» يام بهچیمی ایًصا ؼاَ و ؾق 

که قوالث الهی و اؼال٪ وشىؾ ؾاقؾ ٌؿه  ٨كوحاؾهٌؽّی بلکه  ؛هماو ابحؿا وشىؾ يؿاقؾ
 آوقؾ- هیهكؾم  ۀالهی قا بكای هم

به ج١كی٧ اقجبا٘ی هیچ که اوث  ای ؾق کلمهجًها ؾیى الهی و ؼاوحگاه قیٍه  ۀپه هم
که  ی آوقؾههمىاقه ايىايقا وكهًٍؤ ایى  -؛ ی١ًی ؼال٨ث و شاٌیًی ؼؿاويؿيؿاقؾ ؾوقکین

ٌؽُ »همىاقه  ،جاقیؽی ؾیؿگاهو ال بىؾه اوث بیكوو ال يیكوهای شاه١ه و شم١یث 
و به آو گكایٍی ؾاٌحه  يمیؾووث که شم١یث و شاه١ه آو قا  چیمی قا آوقؾه «ٌؿه ٨كوحاؾه
 -اوثيؿاٌحه 
 ای بكای يحیصه ـ گفاقؾ يام هی ؾوقکینکه  گىيه آوـ  « ق٨حاقهای هفهبی» ؾق ؼّىَاها 

قاه و قوٌی بكای »یا « ليؿگايی»همايًؿ یک بایؿ وگكيه  ؛کكؾو قوالث جىوٗ هكؾم اوث جباه
شم١ی اشكا  ِىقت بهیی که ها ٠باؾتجىاو آو قا به بكؼی  هحصلی ٌىؾ و يمی« ليؿگی

ٌكی١ث ٌؿو  پیاؾه ؾق وا٬ٟبلکه ق٨حاقها  ؛هًعّك ؾايىث ، هايًؿ يمال شما٠ث  ،ٌىؾ هی
کىچک ظالث  ؾق هكو  ليؿگیهكبىٖ به قوظايی، شىمايی و اشحما٠ّی وٙىض  ۀالهی ؾق هم

که اوث آو، ایراق  جكیّى  و ههن اوثهح١الی اؼال٪ ایى ق٨حاقها هماو  -اوث ًو بمقگ
 ،وث که ؾق هیچ ِىقجی اهکاو يؿاقؾ ایراقبؿیهی ا و ؾهؿ يٍاو هیقا ايىاو وا١٬ی هىیث 

 باٌؿ- ٌؽّی یا ٨كؾی ه١٩ًّث یا ؼىؾؼىاهی 
ال جا گفاقؾ  آلاؾ يمیهکحب ؼىؾ قا  ،ًٌان شاه١ه ؾايٍمًؿیک  ٠ًىاو به ؾوقکین

او هٙالب بىیاقی قا ال ؾوث  -ظاِل کًؿا٘الٞ ی اشحما٠ی و ؾیً هیؿايّی های  وا١٬یث
ال ظ٭ی٭ث  يه ـ ابحؿاییشىاهٟ ظحی ـ گكوهی یا  اها هٝاهك ؾیًی بكای هك اشحماٞ ؛ه اوثؾاؾ

 - آوجاقیػ ال يه و کًؿ  چیمی قا آٌکاق هی ،آو ؾیايث
ایى لهیى، قوی بك  وكآ٤اليقا ال هماو ایى ؾیى  ،الهیآومايی ؾیى  ؾق ؼّىَاها 

 شاه١ه ؾق ظالی که ؛ؼؿاوثو شايٍیى آوقؾ و ایى هكؾ، هماو ؼلی٩ه  هیؼىؾ  باي٩ك یک 
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کكؾو  ليؿايی، کكؾو٘كؾ به  چه بىاًؿ و ک ال او اوح٭بال هیجکفیب ايکاق و با   ه١مىل ٘ىق به
 قا ایى و١ٔیث ۀپه اهکاو يؿاقؾ وكچٍم ؛هًصك ٌىؾيیم کٍحى وی به و١ٔیث ظحی یا 

ال  ، بىؾه اوث الهی ال لهاو آؾم جا اهكولؾق بكابك ٨كوحاؾگاو هكؾم شاقی وًث همىاقه که 
کكؾو ٩ِث ا٠ٙا بكای اقائه کكؾ ج٩ىیكی جىاو  و يمیبؿايین شاه١ه ٔ لیهؤجٕ ايگاٌحىؼؿا

شًگیؿيؿ و جکفیبً  ٬ؿاوث جىوٗ ا٨كاؾی ال شاه١ه به کىايی که با آو ٨كوحاؾه هی
 کكؾيؿ- هی

کًؿه اوث های ؾیًی  جاقیػ و کحاب وًث هكؾم و همىاقه که قویی همیٍگی یاقو  یىا الآ
هیچ که ً اوث گیكی آو هكؾ الهی با ٬ىه ایى هىٟٔ -شاه١ه ؾق بكابك ؾیى الهی بىؾه اوث

و وًحی ای ه١مىل  َقویه يیمایى که  ها ؾق بكابك او گیكی آو هىٟٔ يیمو  کًؿ يمی یج٥ییك 
 ٖوالؾ آو قا شاقی هیبٍكی ؾق هك لهاو و هکاو  ۀاوث که شاه١

 :با ٬ىهً يىضؾاوحاو 
ٓقَوٓلًا ُيىظا  ّالي٨كهایؿ: هی ج١الی ظ٫ 

َ
َه ها َلُکٓن ّهٓى ّالٍه   َلَ٭ٓؿ أ ٓىّم ا٠ُٓبُؿوا اللَّ

َ
ٓىّهّه ٨َ٭اَل یا ٬

َ
٬

ؼا٦ُ ٠ََلٓیُکٓن ٠َفاَب َیٓىٍم ٠َٝیٍن 
َ
ي أ كاَک ٨ي *٤َٓیُكُه ّايِّ ًَ ا َل ٓىّهّه ّايَّ

َ
 ّهٓى ٬

ُ َ
الٍل ُهبیٍى   ٬اَل آلَمَل َٔ* 

ٓىّم َلٓیَه بي
َ
ي َقُوىِل ّهٓى َقبِّ آل١اَلمیَى   ٬اَل یا ٬ ًِّ الَلِة َو لّک ُط  *َٔ َّ ٓي

َ
ي َو أ ٥ُُکٓن ّقواالّت َقبِّ َبلِّ

ُ
أ

ّه ها ال َج١َٓلُمىَو  ٠َٓلُن ّهَى اللَّ
َ
  *َلُکٓن َو أ

َ
 أ

َ
ُکٓن ٠َليَو ٠َّصٓبُحٓن أ ٓکِك ّهٓى َقبِّ ـّ ُکٓن   ٓو شاَءُکٓن  ًٓ َقُشٍل ّه

ُکٓن ُجٓكَظُمىَو  ُ٭ىا َو َل١َلَّ ّفَقُکٓن َو ّلَححَّ ًٓ فیَى  *ّلُی ا الَّ ًَ ٤َٓك٬ٓ
َ
فیَى َه١َُه ٨ّي آل٩ُٓلّک َو أ ٓيَصٓیًاُه َو الَّ

َ
ُبىُه ٨َؤ ٨ََکفَّ

ٓىها  ٠َمی
َ
ُهٓن کاُيىا ٬ ُبىا ّبآیاّجًا ّايَّ ای - په گ٩ث: وىی ٬ىهً ٨كوحاؾین يىض قا بهها ٕ 9َى َکفَّ

بك بمقگ هى ال ٠فاب قولی - ٬ىم هى، ؼؿا قا بپكوحیؿ که بكای ٌما ه١بىؾی شم او يیىث
*  -بیًین ها جى قا ؾق گمكاهی آٌکاقی هیقاوحی  بهوكاو ٬ىهً گ٩حًؿ:  * ٌما بیمًاکن-

٘ك٦ ای ال  ٨كوحاؾه بلکه هى ؛ؾق هى يیىث و ايعكا٨ی ، هیچ گمكاهی٬ىم هى ایگ٩ث: 
ؾهن و چیمهایی  قواين و ايؿقلجاو هی های پكوقؾگاقم قا به ٌما هی پیام*  پكوقؾگاق شهايیاين
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، ال ؼىؾجاو که بك هكؾیؾق ٌگ٩ث ٌؿیؿ ال ایًآیا * ؾايیؿ-  ؾاين که ٌما يمی ؼؿا هی٘ك٦ ال 
جا ٌما پكهیمگاقی کًیؿ و  ؾهؿ، پًؿی ال شايب پكوقؾگاقجاو بكای ٌما آهؿه جا ٌما قا بین

و ها او و کىايی قا که با وی  کكؾيؿ او قا جکفیبها  آوپه * ؟ ٌىیؿقظمث  ٍمىلباٌؿ که ه
لیكا آياو  ؛نیؾق کٍحی بىؾيؿ يصات ؾاؾین و کىايی که آیات ها قا ؾقو٢ پًؿاٌحًؿ ٤ك٪ کكؾ

 ٔ-بىؾيؿؾل گكوهی کىق 
ؾاوحاو  ج١الی ظ٫ او؛ ؾق همكاهی با ٬ًىه گیكی ابكاهین و هىٟٔ گیكی هىٟٔ

 : ٨كهایؿ هیقا ظکایث  ابكاهین
ٓىَهَک ٨ي

َ
قاَک َو ٬

َ
ي أ ًاها  آّلَهة  ّايِّ ِٓ َ

ّؽُف أ  َجحَّ
َ
بیّه آَلَق أ

َ
ـٓ ٬اَل ّآبكاهیُن أّل الٍل ُهبیٍى   َو ّا َٔ9 

ي َبكي [---] ٓىّم ّايِّ
َ
كُّکىَو  ٬اَل یا ٬ ٍٓ ا ُج ماواّت َو  *ِء ّهمَّ َك الىَّ َٙ في ٨َ ٓهُث َوٓشّهَي ّللَّ ي َوشَّ ّايِّ

كّکیَى  ٍٓ َيا ّهَى آلُم
َ
َْ َظًی٩ا  َو ها أ ٓق

َ
ٓؿ َهؿاّو َو ال  *اأٓل

َ
ّه َو ٬ ي ٨ّي اللَّ ىيِّ  ُجعاشُّ

َ
ٓىُهُه ٬اَل أ

َ
ُه ٬ َو ظاشَّ

ي َٟ َقبِّ ٓیئا  َوّو ٌَ ي  ٓو َیٍاَء َقبِّ
َ
كُّکىَو ّبّه ّاالَّ أ ٍٓ ؼا٦ُ ها ُج

َ
ٓي  أ ٌَ ُكوَو  ُکلَّ   ٨َال َجَحَفکَّ

َ
َو َکٓی٧َ  *ٍء ٠ّٓلما  أ

يُّ 
َ
ٓل ّبّه ٠ََلٓیُکٓن ُوٓلٙايا  ٨َؤ مِّ ًَ ّه ها َلٓن ُی َكٓکُحٓن ّباللَّ ٌٓ َ

ُکٓن أ يَّ
َ
َكٓکُحٓن َو ال َجؽا٨ُىَو أ ٌٓ َ

ؼا٦ُ ها أ
َ
أ

ُحٓن َج١َٓلُمىَو  ًٓ ٓهّى ّآو ُک
َ
َظ٫ُّ ّباأٓل

َ
فیَى آهَ  *آل٩َكیَ٭ٓیّى أ ولّئَک َلُهُن الَّ

ُ
ٓلٍن أ ُٝ ىا َو َلٓن َیٓلّبُىىا ایماَيُهٓن ّب ًُ

ٓهُى َو ُهٓن ُهٓهَحُؿوَو 
َ
ُحًا آَجٓیًاها ّآبكاهیَن ٠َلي *اأٓل ُٟ َؾَقشاٍت َهٓى َيٍاُء ّاوَّ   َو ّجٓلَک ُظصَّ ٓىّهّه َيٓك٨َ

َ
٬

َک َظکیِن ٠َلیِن  ها  گ٩ث: آیا بث [آلق]آو هًگام قا که ابكاهین به پؿقي  [یاؾ کى ]و ٕ  7َقبَّ
ای ٩ث: گ [---] بیًن قا ؾق گمكاهی آٌکاقی هی ٬ىهثگیكی؟ٖ هى جى و  قا به ؼؿایی هی

والیؿ بیماقم * هى ال قوی اؼالَ با  ٬ىم هى، هى ال آيچه ]بكای ؼؿا[ ٌكیک هی
ها و لهیى قا پؿیؿ آوقؾه اوث  آو کىی گكؾايیؿم که آوماو وىی بهیکحاپكوحی قوی ؼىؾ قا 
ؼؿا  ۀآیا با هى ؾقباق پكؾاؼحًؿ- گ٩ث:  و ٬ىهً با او به وحیمه * -و هى ال هٍكکاو يیىحن

والیؿ  کًیؿ و ظال آيکه او هكا قاهًمایی کكؾه اوث؟ و هى ال آيچه ٌكیک او هی هعاْشه هی
چیمی اظا٘ه یا٨حه ىاهؿ- ٠لن پكوقؾگاقم به هك بؽ هگك آيکه پكوقؾگاقم چیمی يؿاقم؛ بیمی
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گكؾايیؿ بحكون با  و چگىيه ال آيچه ٌكیک ]ؼؿا[ هی *ٌىیؿ؟  ك يمیهحفک اوث- په آیا
 اي [ ؾلیلی ؾقباقهچیمی که ]ؼؿاـ ایؿ  آيکه ٌما ؼىؾ ال ایًکه چیمی قا ٌكیک ؼؿا واؼحه

[ ؾو ؾوحه به ایمًی ال ]ها یک په کؿام ٖ؟هكاوی يؿاقیؿ ـ بك ٌما يالل يکكؾه اوث
، ايؿ يیالىؾهٜلن ایماو آوقؾه و ایماو ؼىؾ قا به * آياو که ؟ ؾايیؿ اگك ٌما هی ؛وماواقجك اوث

ث ها بىؾ که به و آو ظص* يؿ- ا یا٨حگاو قاههماو و ایٍاو ايؿ که ال ایمًی بكؼىقؾاقيؿ  ایًاو
لیكا پكوقؾگاق  ؛بكین یه٨كا که قا که بؽىاهینؾقشات هك ها ابكاهین ؾق بكابك ٬ىهً ؾاؾین- 

 ٔ-ؾاياوث جى ظکیّن 
 ٨كهىؾه اوث:ظکایث چًیى قا با ٬ىهً  ؾاوحاو هىؾ وهح١ال وبعاو ويؿو ؼؿا
ُ٭ىَو   َو ّالي  ٨َال َجحَّ

َ
َه ها َلُکٓن ّهٓى ّالٍه ٤َٓیُكُه أ ٓىّم ا٠ُٓبُؿوا اللَّ

َ
ؼاُهٓن ُهىؾا  ٬اَل یا ٬

َ
٬اَل  *٠اٍؾ أ

كاَک ٨ي ًَ ا َل ٓىّهّه ّايَّ
َ
فیَى َک٩َُكوا ّهٓى ٬  الَّ

ُ َ
بیَى   آلَمَل ـّ َک ّهَى آلکا ًُّ ُٝ ًَ ا َل ٓىّم  *َو٩اَهٍة َو ّايَّ

َ
٬اَل یا ٬

ي َقُوىِل ّهٓى َقبِّ آل١اَلمیَى   َلٓیَه بي ًِّ ِط  *َو٩اَهِة َو لّک ِّ َيا َلُکٓن يا
َ
ي َو أ ٥ُُکٓن ّقواالّت َقبِّ َبلِّ

ُ
أ

هیِى 
َ
َو  * أ

َ
ُکٓن ٠َليأ ٓکِك ّهٓى َقبِّ ـّ ٓو شاَءُکٓن 

َ
ـٓ َش١ََلُکٓن   ٠َّصٓبُحٓن أ ُکُكوا ّا ـٓ ّفَقُکٓن َو ا ًٓ ُکٓن ّلُی ًٓ َقُشٍل ّه

ُکٓن ُج٩ّٓلُعىَو  ّه َل١َلَّ ُکُكوا آالَء اللَّ ـٓ ة  ٨َا َٙ ّٓ ٓىّم ُيىٍض َو لاَؾُکٓن ٨ّي آلَؽٓل٫ّ َب
َ
٬اُلىا  *ُؼَل٩اَء ّهٓى َب١ّٓؿ ٬

ّشٓئحَ 
َ
اّؾ٬یَى أ َّّ َث ّهَى ال ًٓ ّجًا ّبما َج١ُّؿيا ّآو ُک

ٓ
َه َوٓظَؿُه َو َيَفَق ها کاَو َی١ُٓبُؿ آباُإيا ٨َؤ ١ُٓبَؿ اللَّ ًَ ٬اَل  *ًا ّل

 ُجصاّؾُلىَيًي
َ
ِب أ َٕ ُکٓن ّقٓشِه َو ٤َ َٟ ٠ََلٓیُکٓن ّهٓى َقبِّ َ

ٓؿ َو٬
َ
ٓيُحٓن َو آباُإُکٓن ها   ٨ي  ٬

َ
ٓیُحُمىها أ ٓوماٍء َومَّ

َ
أ

كیَى َيمَّ  ّٝ َح ًٓ ي َه١َُکٓن ّهَى آلُم ُكوا ّايِّ ّٝ ُه ّبها ّهٓى ُوٓلٙاٍو ٨َآيَح فیَى َه١َُه ّبَكٓظَمٍة  *َل اللَّ ٓيَصٓیًاُه َو الَّ
َ
٨َؤ

ُبىا ّبآیاّجًا َو ها کاُيىا ُهٓئّهًیَى  فیَى َکفَّ ١ًٓا ؾاّبَك الَّ َٙ َ
ا َو ٬ ًَّ او هىؾ قا  و به 9ّٕه وىی ٠اؾ، بكاؾٌق

په آیا  ؛ؼؿا قا بپكوحیؿ که ٌما ه١بىؾی شم او يؿاقیؿ ،ای ٬ىم هىگ٩ث:  ]٨كوحاؾین[؛
قاوحی، ها جى قا ؾق و٩اهث و  بهكاّو ٬ىهً که کا٨ك بىؾيؿ گ٩حًؿ: کًیؿ؟ * و پكهیمگاقی يمی

ؾق هى هیچ  ،ای ٬ىم هىگ٩ث:  * -پًؿاقین گىیاو هی بیًین و شؿا  جى قا ال ؾقو٢ ؼكؾی هی بی
های پكوقؾگاقم قا به  پیام *ای ال وىی پكوقؾگاق شهايیاين-  كوحاؾهولی هى ٨ ؛و٩اهحی يیىث
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آیا ؾق ٌگ٩ث ٌؿیؿ ال ایًکه بك  *هىحن-  ىقواين و بكای ٌما ؼیكؼىاهی اهی ٌما هی
هكؾی ال ؼىؾجاو پًؿی ال وىی پكوقؾگاقجاو بكای ٌما آهؿه اوث جا ٌما قا هٍؿاق ؾهؿ؟ و 

و ؾق ّؼل٭ث بك ٬ْىت  ٬كاق ؾاؾ به یاؾ آوقیؿ لهايی قا که ]او[ ٌما قا په ال ٬ىم يىض، شايٍیًاو
وىی  به آیاًؿ: گ٩ح * -ٌىیؿق های ؼؿا قا به یاؾ آوقیؿ، باٌؿ که قوحگا ٌما ا٨موؾ- په ي١مث

پكوحیؿيؿ قها کًین؟ اگك قاوث  ای جا ها جًها ؼؿا قا بپكوحین و آيچه قا پؿقايماو هی ها آهؿه
و ؼٍمی کی٩ك اوحی ق  بهگ٩ث:  * -ماو بیاوقیؾهی بكا گىیی، آيچه قا به ها و٠ؿه هی هی

که ؼىؾ و پؿقايحاو  هایی يام ۀاوث- آیا ؾقباق  ٌؿهپكوقؾگاقجاو بك ٌما ه٭كق ٘ك٦ ]وؽث[ ال 
با هى اوث ي٩كوحاؾه ٨كو بكهايی ایٍاوؼؿا بك  ؾق ظالی که ،ایؿ يهاؾه [ يامها بكای بث]

په او و * [ با ٌما ال هًحٝكاين که هى ]هن باٌیؿؾق ايحٝاق په  ٖکًیؿ؟ هصاؾله هی
 ،قظمحی ال ؼىؾ قهايیؿین و کىايی که آیات ها قا ؾقو٢ ٌمكؾيؿ اکه با او بىؾيؿ بقا کىايی 

 ٔ-يبىؾيؿ هئهىآياو  ؾق ظالی که ؛کى کكؾین قیٍه
با ٬ىهٍاو به همیى --- و ١ٌیب و لىٖ و هىوی ،با ٬ىهً ؾاوحاو ِالط

ال ظاهالو ؾیى الهی با آ٤ىٌی گٍاؾه بیًین که  ای قا يمی اوث- هكگم شاه١هِىقت بىؾه 
و ٌؿيؿ گكوهی آواقه ال هیاو ایى ظاهالو،  ؾق ظالی که ؛ؿباٌ ها قا یاقی کكؾه آواوح٭بال و 

که ؾق ؾ٠ىت  هماو گىيهـ ِلیب ق٨حًؿ  هبای  ٠ؿهو  ـ هايًؿ ابكاهین هصكت کكؾيؿ ـ
و  هايًؿ ٠لی ؛و گكوهی ؼىؾٌاو و ٨كليؿايٍاو کٍحه ٌؿيؿـ  چًیى ٌؿ ٠یىی

 - ٨ًكليؿاياهاهاو ال 
ؾق کاهل  ٘ىق به، ؾق ٘ىل هىیك بٍكیث «شما٠ث ؾیّى »یا  «شاه١ه ؾیّى »ی١ًی ایى 

بكای  ای يحیصهجىايؿ  هی په چگىيه ایى آؼكیگیكؾ؛  هىٟٔ هیؾیى الهی  شهث ٠که
که  ؾیى الهی یا کىايیبكای ج٭ؿیه و اظحكاهی جىايؿ شاه١ه،  چگىيه هیو  باٌؿ؟ٖبىؾه اولی 

ایىحاؾو ؾق بكابك ؾق ظالی که ایى ا٨كاؾ پیاهؿهای  ،٬ائل ٌىؾکًٍؿ  ؾوي هی بهآو قا 
 ؟ٖ ٌىيؿ هحعمل هیو ٠٭ایؿ هىقوذی هماو شاه١ه قا ها  وًث ،٠که شكیاو شما٠ث
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ؾیى و کًٍؿگاو  بك ؾويکه ـ  گاهی ال ٘ك٦ شاه١ه بكای ایى اٌؽاَ الهیآقی، 
اوث ج٭ؿیىی ایى وشىؾ ؾاقؾ و  یج٭ؿیى ـ قوالث الهی و باالجكیى اؼال٪ و ايىايیث هىحًؿ

ث و په ال آيکه ٨كوحاؾگاو و ؾقو٤یى که ٬اجالو  گما٦ ايصام به ياٌایىث ؼىؾ قا ٠مل ٌل
 ،ٜاهكوالیيؿ ا هاو قا کٍحؼىؾٌاو کىی که  ایگكیه بك  اب ؾاقيؿ؛ ایًاو قوايًؿ ابكال هی هی

ها  باقگاهو ها  و ه٭بكه کًًؿ هیپا ها بك  هصاله ٠ما و هىکب ،کًًؿ هیجٝاهك او با به ؾووحی و 
ث ؼىؾ هی به  ؾوقکینبه آو ِىقجی که  ا بپىٌايًؿ- ولی ایى ]هىئله[، ق  واليؿ جا کاق ٌل

 ؾیى يؿاقؾ-ؼاوحگاه و قیٍه اقجبا٘ی با  ـ کٍؿ جّىیك هی
 جكیى، اؼال٪، باؾاياجكیى ،٬ىم ؼىؾ بكجكیّى  ،اوث و آو هكؾ «هكؾیک »ؾیى الهی، 

جىوٗ ؼىؾي  جًهایی بهؾ٠ىت او ه١مىال  وكآ٤ال اوث و ها ؾق ؾيی آو جكیى و لاهؿجكیّى  ٠ا٬ل
و  ؿيؾجعكی٧ ٌؿه بىجك  ه١مىل پیً ٘ىق بهکه  آوقؾ ٠٭ایؿ ؾقوحی قا هیاو ٌىؾ و  ايصام هی

ه ال ي٩ٓ  قهاٌؿوو به  آوقؾ ها قا هی ٠باؾت ۀاگك يیک بًگكین ؼىاهین ؾیؿ که او ظ٭ای٫ هم
پىل و ؼايه و  ،٨كليؿاو ،همىك یا ٌىهك ،شما٠ث ،ليؿگی لهیًی ،ؾيیاایى ٌؿو به  ه٥ٍىل

ؾقوث ؾق اؼال٪ و ٌكایٟ و اظکام قا  کًؿ- او ؾ٠ىت هیوىی ٤یب  به الح٩اتبه و  ،ذكوت
ايىايی ای  ٘كض و ي٭ٍه - اوآوقؾ هیها  شم١یثهكؾم و و هًیث ؼىؾؼىاهی شهث ٠که 

و جىلٗ  ٘لبی جٝاهك و ٌهكت ظب ،هىنهىا و  ،«هى»با هباقله آوقؾ که بهای آو،  هی
 اوث- 

ها و  شم١یثجماهّی ٠الن با  ۀو اگك هموث پابكشاهكؾ ایى وشىؾ  اؾیى الهی ب
َهصم١ی یا ه١بؿ او بك هیچ  ،هىٟٔ بگیكيؿ يًٍؿ یا ؾق بكابك بکُ  ،ؼىؾ او قا بكايًؿهای  شاه١ه

که ؼاقز ال  شما٠ث ؼؿاهماو ی١ًی   ؛ی ظ٫اه١ًهگك  ،جکیه يؿاقؾ ،هك ه١ًا و ه٩هىهی اب
کركت و ياٌی ال  هك يىٞ ٬یؿ یا ٨ٍاق یا وىؾ هىقؾ ايحٝاقّ شؿا ال هکاو و  لهاو وهای  ٬یؿ

ؾیى ظ٫ قا  ،ؾق ٘ىل هىیك ايىايیثکه ای  ٌاؼّهجكیى  ههن چه بىا؛ و  بىؾو اوثبىیاق 
 اوث- بىؾه هاؾی اهکايات بىؾو  و ايؿکبىؾو ج١ؿاؾ  کن ،کًؿ هیهحمایم  هىائلال ؾیگك 
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ای  به يحیصهقايؿو  بكای ظکناوث جالٌی ِك٨ا  اٌحباه اوث و  ج١كی٧، کاهال  ایى په 
قا يکحه که ایى هىحًؿ ايؿکی  ج١ؿاؾ ؾق ظالی که ؛يٝك ؾاٌحه اوثهؿ ؾوقکین، پیًکه ال 
هك ؾیى یا جصمٟ یا ظمب یا جٍکیالت  چه بىاال ؾیى  ؾوقکین- ج١كی٧ کًًؿ هیؾقک 

 گیكؾ-  يمیولی هكگم ؾیى ظ٫ قا ؾقبك  ؛قا ٌاهل ٌىؾاشحما٠ی 

 ثب ٘بٔمذعٔمذع س٣٤ٚ ٤بٚس دسٔب٥ٞت د٤ٗ  ٠ثشسػ٣ ا٤ذ
و  ،همًىٞو ٌؿه  ؾاٌحه يگهشؿا  ه٭ؿّن  یبا اٌیاهفهبی ج١اهالت ا٠ح٭اؾات و  اقجباٖ

 ه٭ؿن وقویی هیاو یاوق ایى ؾیى به کكؾو شىهكه و هىیث  هعىىب ،آو ؾيبال به
 چیمهایج١اهالت يىبث به و ا٠ح٭اؾات » ه١ح٭ؿ اوث ؾوقکینکه  گىيه آو ـ  ياه٭ؿن 

ؾق الگىی ج١كی٧ ؾیى به ظىاب یک شهً قاهبكؾی  ـ  «کكؾو شؿا و همًىٞی١ًی  ه٭ؿن 
؛ ٌىؾ هعىىب يمیؾیى  ی بكایاوث و وبب یا ٠لحیک يحیصه « ؾايىحى ه٭ؿن»آیؿ-  هی

به ٠باقت ؾیگك الهی اوث یا آومايی ٨ك٠ی يىبث به ؾیى  ای هىئله «ج٭ؿیه»بًابكایى 
 ؾوقکینولی  ؛ـ ؼىاهؿ آهؿ ی١ًی ا٠ح٭اؾ به وشىؾ اله، ظ٭ی٭ث و ٤یبـ په ال ا٠ح٭اؾ اِلی 

 ایبك  ؼىؾي ۀيٝكی ۀؼالِ ؾق وا٬ٟج١كی٩ی که  ؛کًؿ هیقیمی  پایهقا  يج١كی٧ ؼىؾ
کكؾو و  جعكین، همًىٞ»٨٭ٗ آو چیمهایی اوث که  «ه٭ؿن»که ایً ؛ا٠ح٭اؾي اوث

که جعكین بك هىحًؿ چیمهایی هماو  ها و ياپاک کًؿ قا ظ٩ٛ و شؿا هی ها آو« کكؾوشؿا 
 ی١ًی ٕ اقجباٖایًکه و با٬ی بمايًؿ و واشب اوث ؾوق ال ه٭ؿوات ٌىؾ  هًٙب٫ هی اوآي

  9-ؾهؿ قا جٍکیل هیؾیى شىهكه و هاهیث  ،ه٭ؿن و ياه٭ؿنهیاو ٔ قویاقویی
 کاهال   ٝك هاوثهؿيؾیى الهی که  ؾق ؼّىَ کن ؾوثکه ٠الوه بك آيـ ایى ا٠ح٭اؾ 

 ٍاواؾیاو و هعحىایال  ًٌاؼث يا٬ًّ ؾلیل  به ؾوقکینولی  ؛يیال ؾاقؾ ؾلیل  بهـ  اوثاٌحباه 
ؾیى، ياچاق وكهًٍؤ و ؼاوحگاه ؼیالی ؼىؾي ؾق ج٩ىیك ٘كض بك وی يگاه به  با جىشهو 
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به  ؛ؼىؾي ؼىاهؿ بىؾ ۀؾق ؼؿهث يٝكیؼالِه کًؿ که  یمیچ ؾیى قا ؾق آو ۀٌىؾ هم هی
ايکاق  ـ اوثياؾیؿيی ا٠ح٭اؾ به وشىؾ ؼؿای هماو که ـ  ؾیى قا ۀياچاق شىهك  به ایى جكجیب

یکه ؾايؿ  لیكا او به ؼىبی هی ؛کًؿ هی که ؾق ـ الهی آومايی او ؾق ج٩ىیك ؾیى  ۀ٨ٔك
 - و ياکاهی ؼىاهؿ ايصاهیؿٌکىث به  ـ ابكاهیمی يمىؾ ؾاقؾ ۀگاي وههای  ؾیايث

ه٭ؿن و  بؽًشهاو به ؾو  ۀلىظاي واؾه بًؿی ج٭ىینؾق بكابك چًیى ؾیى الهی هاهیث 
 یک هكؾ  ٘ىق که گ٩حین هماو  ؾیىاِل و شىهك  -آوقؾ وك ج١ٝین ٨كوؾ يمیياه٭ؿن، 

او کًؿ و  اوث که قوالث الهی قا ظمل هیو شايٍیى ؼؿاويؿ ایى هكؾ هماو ؼلی٩ه  ؛اوث
 - اوثهكؾم  ۀهمبكای و ؼىؾي  جكیى ايىاو بكای ٬ىم کاهلؾق هك لهاو، 

قاوحیى وشىؾ ؾاقؾ،  ؾیى الهّی  ؾقپیىوحه که هىحمكی  قویّی یاقوج١اْق یا ایى  ٠الوه به
ؼىبی  قا به ها که آو هایی قویییاقوو په ال آو، اوث  «هى»و  «او»کٍمکٍی هیاو 

 ،ظكام باظالل  ،ٌیٙاو باولٙاو  ،ٌك باقویی ؼیك یاقوهايًؿ ٌىؾ؛  آ٤ال هی ،ًٌاوین هی
  - ---ؾيیا و باآؼكت  ،ياه٭ؿن ؾق بكابكه٭ؿن 

و آو قا کٍؿ  به جّىیك هی ؾوقکینکه  ای یا ه٭ابلهقویی یاقوؾق يحیصه ها اگك بؽىاهین به 
ؾق ولی  ؛ؾقک کًین یویا٬و چًیى وبک بایؿ آو قا ؾق  ،بًگكین ؾايؿ ؾیى هیشىهك و اِل 

قا جا همچًیى آو کىی که شایگاه آو و ه٭ؿن يؽىاهؿ بىؾ  وشه هیچ به، شاه١ه ایى ِىقت
 -بكؾ ه٭ام ٬ؿاوث باال هی

اوث بكای  یؾلیل  ؼىؾ ؼىؾّی  به ،ؾیىًٌاؼث ال ا٠ح٭اؾ به ٤یب ؾق کكؾو ؾوق  همیى
- بله آوقؾ به هیاو هیوؽى  ًٌاوین هیها که  ای ؾیى الهیآو ال ؾیًی ٤یك ال  ؾوقکینکه آي

يیم ولی ظحی ؾق ایى ظالث  ،بگیكؾقا ؾقبك اشحما٠ی های با٘ل  ؾیايثٌایؿ ج١كی٧ او بكؼی 
مچًاو ه ؾلیل به يیالايؿ  ها ال ج٩ىیك او به وشىؾ آهؿه بكای جىشیه ایًکه ایى ؾیايث

 ۀقیٍاِل و ال ایى اؾیاو  چه بىايبایؿ ؾوق ٌىین که يیم - ال ایى اظحمال وثپابكشا
ٌؿه باًٌؿ- په هًعك٦   قوؿ  يمیبه آو  ؾوقکینکه ای  هماو قیٍهال  کن ؾوثیا  جىظیؿی 

با قویی ه٭ؿن یاقو ؾق ظالی که ؛يباٌؿبه ایى ِىقت  بًؿی ایى ج٭ىین  هرال ٠ًىاو به چكا 
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آٌکاق اوث و ایى ؾاٌحین که بیاو  هماو اِلیؾلیل ا٠ح٭اؾ به  ياه٭ؿن ؾق بكؼی اؾیاو به
په ال اذبات  ؼّىَ بهؾق ٘ىل جاقیػ، جعكی٧ ٌؿه اوث؛ « ؾاٌحى به اِلا٠ح٭اؾ»

٬كاق ؾاقؾ لهیى ی که اهكول قوی اِل ؾیى و اِل هك ايىاي ؼّىَؾق جك  پیًکه  ،٠لمی
 ؟ٖکكؾین اقائه

 ٣ وٝاص اٞذافغ٥ش داس٘ذ ٞب دس د٤ٗ ا٣ِٟ ٞذف٣  ػجبدت

 وٙٙذ ث٥بٖ ٣ٔٔزٞج٣ تـش٤فبت 

ها  که شٍى های شىًٌ اشحما٠ی کًؿ ؾیى ال ظالث اؾ٠ا هیـ  هرال ٠ًىاو بهـ  ؾوقکین
اوان پایه و ی١ًی  ؛ و ایىهحىلؿ ٌؿه اوثًؿ ک ها قا ه١ك٨ی هی آواولیه  هفهبّی جٍكی٩ات و 

که شما٠ث بكای  های ؾیًی، بك و١اؾت ي٩ىايی و يیكوی ٬ؿقجمًؿی هبحًی اوث ٠باؾت
 الی١ًی هعكک اِلی، هماو ه١٩ًث و وىؾی اوث که هك ٨كؾ  ؛کًؿ هی٨كاهن هك ٨كؾ 
ؾق ا٠ما٪ آو، که  ٌؽّیاوث ه١٩ًحی ایى، و کًؿ  بكؾاٌث هیؾیًی ؼىؾ ا٠مال 

 گیكؾ- هیشای ؼىؾؼىاهی ؾيیىی 
ؿ و و١اؾت بكوؿ که وبب هی هفهبی های آو آییى  ؼالِه ٘ىق به ی١ًی    ٌىؾ او به ٌق
که   کًًؿهٔ ليؿگی يااهیؿ، ؾوقکینبه ج١بیك ٕاي  يیىث که او قا ؾق ليؿگی قولهكه گىيه ایى

اقجباٖ یا ایى  ؾق ظالی که ؛به و١اؾت بكوايؿ  کًؿ هیهكجبٗ ايىاو قا با ؾيیا و شما٠ث 
ها بكای  ال آو آییىؼاقز کًؿ که شاه١ه ؾق  هی جؤکیؿاجّال ؾيیىی، بیٍحك بك چیمی 

ا٨كاؾ شاه١ه و  ٌؿو اقجباٖ ٠ا٩٘ی بیى٨كاهن کكؾه اوث و يیم به لیاؾ یج٭ؿیكهای ٌؽّ
هحىشه  ٌؿه گك٨حه آو اِىل ٨ْكجماهّی ؾق يحیصه ؾاقؾ-  جؤکیؿهمکاقی و ؾووحی و--- 

ؾق ؾل ی١ًی بكای ؼؿهث به ؼىؾؼىاهی ٨كؾی ؾيیىی اوث؛ ه و بؿو و ؾيیا و وىؾ ي٩ٓ 
و  «هى» ؾق هىیك هباقله باها  جماهی ٠باؾت ؾق ؾیى الهی ؾق ظالی که ؛جٍکیالت اشحما٠ی

با ايىاو  ۀاقاؾ یيابىؾيیم ٨ًا و و باٌؿ اؼالَ ؾق آو ي٩ه اوث و ياگمیك بایؿ با شًگ 
 ۀ، شم اقاؾًلعٝاججماهی ؾق که آيصا جا  ؼىیً ۀؼؿا بك اقاؾ ۀاقاؾؾاٌحى  ال ه٭ؿم اوح٩اؾه
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 ها ؾق ؾیى الهی ٠باؾت ۀهم- ایى اقاؾه به ٠مل بپكؾالؾ بك اوان ويباٌؿ  ويؿ ظأكؼؿا
ه به ظ٭ی٭ث و ي٩ٓ کكؾو  بكای هحىشهبؿو و ؾيیا و  ٌؿو به بكای بالؾاٌحى ي٩ه ال ه٥ٍىل

 اوث- وهح١ال وبعاواو به 
چیمی ؼىاهین یا٨ث؟  چه بپكؾالین ها ؾق اوالم ٠باؾتبه بكقوی و٬حی هرال  ٠ًىاو به

جىايؿ هی وقول اوث ٌؿه ؾق ٘ىل یک  جىلیٟکه پًس يمال ؼىاهین یا٨ث واشب قا  هایيمال 
٨كاؾا  ِىقت بههایی که  ٠الوه بك يا٨لهٕ ٌىؾشا آوقؾه  به یا به شما٠ثاي٩كاؾی  ِىقت به

به ایى يمالها ؼىاهین ؾیؿ که  ٔ و و٬حی ؾق ج٩اِیل و اظکام آو جؿبك کًینؾٌى ؼىايؿه هی
ه آو ٬ٟٙ کًؿ و به شهاو ب ه٥ٍىلی ؾلاوث که ايىاو قوابٗ ؼىؾ قا با ایى ؾيیا و آو شهث 

؛ ی١ًی يمال ظؿا٬ل ال يٝك ٌىؾه٥ٍىل  ؾل وبعاو ويؿؼؿا هو ب ،هحىشه و هحّل ٤یب
کى و ال  قها ؾهی ايصام هی قاهكآيچه » جمام ٠باقت اوث ال: واؾگی بهٜاهكی 

ؼؿا  وىی بهو ً ؾوث بک و ذكوت ات و هال ؼايىاؾه ت،ؼىؾت، کاقَ  به ي٩ه ٌؿو ه٥ٍىل
 «-جىشه کى

جىايؿ ؾق  اوث و ايىاو هیواشب وال  یک هاه ؾق هكبه هؿت : قوله که به همیى جكجیب
جكک  ٨كایًؿ٠باقت اوث ال قوله قوٌى اوث که  باٌؿ- ؾاق وال هن قولهال قولهای ؾیگكی 

 قا قهاها  ٌهىت ،يًىي ،يؽىق» که ج١بیك کًین گىيه ایىقا  جىايین آو بؿيی و هیهای  ٌهىت
و ؼايىاؾه ؾيیا و »ی١ًی  ـ به همیى جكجیب يیم ـ ظس٠باؾت  -«يبايه٥ٍىل بؿو ؼىؾ به کى و 

قاظث ؼىؾ شؿا ٌى و  ۀو ال لبان لیبا و ؼايو٩ك کى، ؼؿا  وىی بهو  ،٨كليؿ و هال قا قها
ؾق ؾيیا شمٟ قا ال هال ؼىؾ و آيچه  ای بهكه» ی١ًی همچًیى لکات -«ؼؿا جىشه کى وىی به

 -«به ؾیگكی بؿه یا هکكؾ
به ؾيیا و جىشه به ه٥ٍىلی  گىىحى ؾلبكای همگی ها  ٠باؾتؾیگك به همیى جكجیب 

 ويؿؼؿا ۀٌؽّی و ٠مل به اقاؾ ۀو ي٩ه و اقاؾ «هى»بكای شًگیؿو با همگی و  ،آؼكت
بؿوو ها  آوقؾو ایى ٠باؾتشا بهياگمیك بایؿ ؾق آو اؼالَ باٌؿ و جا آيصا که  ؛اوثوبعاو 

ؾق که ظحی ای  هیچ بهكهی١ًی بؿوو يؽىاهؿ بىؾ؛ کا٨ی  ،جىشه ظ٭ی٭ی و بؿوو اؼالَ
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ت آو جٍكی٩ا بك اوانها  همکى يیىث ایى ٠باؾتايحٝاقي باٌی- بًابكایى  آؼكت چٍن
 -کًؿ جىِی٧ هی ؾوقکینشم١ی بىؾه باًٌؿ که 

و آو، ايحؽاب  اوث ی٠لث ٠باؾت و ا٘ا٠ح بههمه ها ؾق ؾیى الهی،  ی١ًی ٠باؾت
 های هفهبّی  ها و آییى ٠باؾت ؾق ظالی که اوث؛ٔ ٕايا یا هى« او» یا «هى»ؾقوث بیى 

ؿ و باٌهّالط ٌؽّی ایى ؛ چه ؾاقيؿاهؿا٦ ؾيیىی  وىی بهقو    ظالثؾق بهحكیى  شم١ی، 
ویاوی و اشحما٠ی ؾق ؾیى الهی  ،ا٬حّاؾی ،و ٬ىا٠ؿ اؼال٬یق٨حاقها اها  -اشحما٠یچه 
او ؾاٌحى  ه٭ؿمو  ،به هماو ٠باؾت و ا٘ا٠ث اِلی ی١ًی ا٘ا٠ث آو ه١بىؾ وبعاو گیهم
اوث و او  هكؾیک ؾیى الهی،  ،قو الایى ؛ؾگكؾ اقاؾۀ ؼىیٍحى بالهیاي بك هى و  ؾهاو اق 

يه وث و ويؿ ااؼال٪ ؼؿا و ؾووحی ؼؿا ،ؼؿا ۀاقاؾهماو وث و او ؼؿاو شايٍیى ؼلی٩ه 
 يه ؼىیٍحى-هىن و هىاويه شاه١ه و يه  اوث، شما٠ث

ؾق ِبك  ،ِبك بك ا٘ا٠ث :اوث ایى هىائل بًا ٌؿه بك اوان ها ؾق ؾیى الهی ٠باؾت
و  ؾاقؾ هی ي٩ه بك آو چیمی که ياپىًؿٌحى اواؾهؽال٩ث ي٩ه با ه١ّیث و  ،ه١ّیثبكابك 

ظحی  ؛ها بكای کاوحى ال ٌهىتظكام و جٍىی٫ های  ٌهىتکكؾو ي٩ه ال ؾوق  بك اوانيیم 
هؽال٧ با ي٩ه جٍىی٫  اظىاوات و ٠ىا٧٘ هها ب ی١ًی ٠باؾت ؛--اگك ظالل باًٌؿ-

 -گیكيؿ ؾق شهث ٠که ٬كاق هی  کاهل ٘ىق به ؾوقکین يٝكّ هؿجٍكی٩ات  ؾق ظالی که ؛ًؿًک هی
هباقله  ثهاو کك  گكیایراق های  و قيس ؾقؾ بك اوانهمیى جكجیب اؼال٪ ؾق ؾیى الهی به 

و گكوه  او٤كیبه بك آًٌا ظحی ٨كليؿؾاؾو  و بكجكیؼىیٍحى ؾاؾو ؾیگكی بك  با ي٩ه و بكجكی
اوث ٠که آو ٬ىايیى اشحما٠ی یا شم١ی کاهل  ٘ىق به؛ ی١ًی قیمی ٌؿه اوث پایه شاه١ه
ظاکمیث ؼؿا و  بك اوان- اؼال٪ ؾق ؾیى الهی ظاِل ٌىؾ ؾوقکینویىحن جىايؿ ال  که هی
آو ٠مل به  بك اوانو   ؛يه شاه١ه بكگمیؿه اوث،که ؼؿا  کىی اوثؾق بكابك ٌؿو  جىلین
او ال آو چیمی اوث که ال کٍیؿو  ؾوثو   ؿؾه به آو ٨كهاو هیاو اوث که  چیمی

ؾق ظالی  ؛وشىؾ ؾاقؾ به آو جمایل ؾاقؾي٩ه  چهبا آيبكؾاقی پیکاق  - ؾق ایى ٨كهاوؾاقؾ هیبال
 -ؾايؿ هیآو قا واشب و گكوه شما٠ث  که
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هٍْى٬ی ايىايی و ق٨حاقهای واالی و هح١الی هًب١ی بكای اؼال٪ جىايؿ  شما٠ث هی ،بله
 ٌؿو ه٥ٍىل ؾلو  ال ؾيیابه ٬ٟٙ اقجباٖ  کًًؿه ؾ٠ىتجىايؿ  هی شما٠ث يیمو آو باٌؿ  یبكا

ظیىايیث ايىاو و واؼحى کكؾو  ویكاوبه  کًًؿه ؾ٠ىتجىايؿ  هی و شما٠ثباٌؿ  به ٤یب
گكیمی ٖ بلکه چًیى باٌؿ جىايؿ ایى يمیشما٠ث و گكوهی ولی هك  ؛باٌؿ ايىاو ظ٭ی٭ی

بكای  ای کًًؿهبه آو و آٌکاق کًًؿه  ٠مل ،ه١ايیایى  ۀؾاقيؿشاه١ه، يیىث ال ایًکه ایى 
باٌؿ بكای آيچه  هًب١یجىايؿ  هیکه  شما٠حیی١ًی آو  ؛ايىاو باٌؿآومايی هىیث ظ٭ی٭ی 

 په ایى؛ قاوحیى ايىايی ۀشاه١و آقهايی  ٪اوث با اؼالشما٠حی  ؾیى الهی آوقؾه،
آو قا قهبكی  وهح١ال وبعاو ويؿکه ؼؿااوث الهی هماو شما٠حی ، شما٠ث و گكوه

ٌىؾ؛  آٌکاق هی ٕی١ًی الله ؾق ؼل٫ٔ ؼؿا ۀؾق وشىؾ ؼلی٩ؼؿاويؿ ؾق ایى شاه١ه کًؿ و  هی
آو آهىلي به  ،کًؿ هی اي جمکیه و ه٭ؿنکًؿ،  هیکه آو شاه١ه قا پاکیمه هماو کىی 

هماو شما٠ث شما٠ث،  ایى -کًؿ ی ؼاقز هیهك ؼیكی واقؾ و ال هك ٌكْ به و آو قا ؾهؿ  هی
 -اللهٌاء ؼىاهًؿ ٌؿ؛ اوهًصی شهايی شمٟ ـ گكّؾ  به ؼىاوث ؼؿاـ ی اوث که هئهً

 ٚاخت ٚ حشاْ ثشسػ٣ 

ٕظحی  لیكا ج٭ؿیه ؛اوث یهكچیم ه٭ؿو ۀوكچٍم یگايه ؾوقکین ۀيٝكیؾق « شاه١ه»
گاهايه باٌؿاگك  اوث که يمىؾی ال شما٠ث  هك آو چیمیو شما٠ث ؾق اِل ال آّو  ٔياآ

اوث که با آو ؾق  هك آو چیمیبكای ظ٩ٛ آو ه٭ؿن اِلی و جًها  «هعكهات»و باٌؿ 
که با  ای ال ا٨كاؾ شم هصمى٠هٕگكوهٔ شما٠ث ال آيصا که  ؾق يحیصه- و اوثبىؾه اقجباٖ 

وكچٍمه هعكهات ال شاه١ه جماهی واشبات و بایؿ جماهی يیىث،  کًًؿ ليؿگی هییکؿیگك 
 -کًؿ هی مًؿقا ٬ايىي ها آوو ایى شاه١ه اوث که  ؾهؿ، اوث که بكياهه هیشاه١ه  - ایىبگیكؾ

بلکه  ؛ا٨كاؾ شاه١ه يیىث ۀگفاقی شم١ی بكای هم شاه١ه، ٬ايىومًؿکكؾو ال ٬ايىيهًٝىقم 
بىؾه  «شاه١ه»ياگمیك بایؿ ٌىؾ  کًًؿه و ظاهی و ه٭ّىؾ، ٬ّؿي هی ؾ٨اٞ ٠ًىاو بههكآيچه 
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گفاق،  ٬ايىوجٍكیٟ و هًبٟ کًین که  هالظٝه هیکه ؾق ؾیى الهی  اوث ؾق ظالیایى باٌؿ- 
 -هماو ٨كوحاؾه اوثو او  اوث جٍكیٟ، یک هكؾ ۀؾهًؿباالجك ال شاه١ه اوث و ؼبك 

 که هیچو يه ـ بؿوو قشىٞ به آو هكؾ قا گفاقی  یا ٬ايىوجٍكیٟ ظكهث ؾق ؾیى الهی ها  
 اول هح٩اوت اوث؛ هىئلۀبا کاهل  ٘ىق بهویژگی ایى  ؾق ظالی که؛ کًین هالظٝه هی  ـ ؾیگك

ی١ًی شاه١ه یا بكؼی  ؛همکى اوث، ٠که آو ،آقیال آو يحیصه ٌىؾ؟  جىايؿ هیپه چگىيه 
 کكوی ولًّٙث ياظ٫ بك  به چه بىاو يهًؿ  بًیاو هی٬ىا٠ؿ جٍكی١ی قا ایى ا٨كاؾ شاه١ه، 

ا هًعك٦ کًًؿ یا ٬ىايیى ؾیگكی قا های اِلی ق  ٌكی١ثبه ایى جكجیب ، هىلٗ ٌىيؿ و جٍكیٟ
 ، ؤٟ کًًؿ-يؿا هآوقؾ٨كوحاؾگاو آيچه ايبیا و به ٤یك ال 

وث و هیچ ايىايی ويؿ وبعاو ابه ؾوث ؼؿاجًها ؾق ؾیى الهی، ظالل و ظكام بًابكایى 
هگك آيکه آو ايىاو ال ٘ك٦ ؼؿا  ؛ؾیگكی قا ظكام کًؿچیم چیمی قا ظالل و  ظ٫ يؿاقؾ

اوث  چیمیکكؾو  اِالضبكای  آوقؾ هی٨كوحاؾه ه١مىل آيچه  ٘ىق به ٨كوحاؾه ٌؿه باٌؿ-
 ،قویییاقو ،با بكؼىقؾاو ايؿ؛ به همیى ؾلیل  که شاه١ه جباه کكؾه یا هكؾم جعكی٩ً کكؾه

ؾق بیٍحك  هىاشههایى و ٌىؾ  هیال ٘ك٦ ٬ىهً هىاشه کكؾو  ٌؿیؿ و هًموی اِٙکاک
 ۀولٙه١مىل بك ؾو يىٞ اوث:  ٘ىق بهؼىاهؿ بىؾ که ایى ولٙه همكاه  و ي٩ىـ ولٙهبا هىاقؾ 

  ؾیًی- ۀظاکن و ولٙ
شاه١ه يیىث  ،کًؿ ٬ىا٠ؿ اؼال٬ی و ق٨حاق قا جٍكیٟ هی ،ظكام و ظاللکىی که بًابكایى 

  کًؿ بیاو هی ؾوقکین که گىيه آو کًؿ،  ؾ٠ىت هی٬ىايیى ایى به  بىؾوپایبًؿو آيچه ها قا به 
ظكام يؿاؾو  به ايصام بىؾوهرال پایبًؿ ٠ًىاو بهلیكا  9؛يیىث «ؾقوو ها ۀِؿای شاه١»

ظكام به ؾوقی ال ايصام ؾاٌحى  ولی الحمام 7؛اوث «ؾیگكاوؾیؿ »٬یؿ اشحما٠ی، وابىحه به 
 ؛اوث« وهح١ال وبعاو ويؿؼؿاؾیؿ »ی١ًی ال يى٠ی ؾیگك  یجابٟ ٬یؿ   ؾق ؾیى الهی  ٌك٠ی

 اهل لهیى ؾق ج١اْق باٌؿ- ۀهمو شاه١ه ؿگاه یؾظحی اگك با 
                                                                                                                                                                 

 Durkheim, L'éducation morale, 1902-1903 هًبٟ:- 9
 Durkheim - Les Formes élémentaires de la vie religieuse. p. 376هًبٟ:  -7
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« ٌؽّیحی»هماو ؾیى الهی ؾاقین  ٠٭یؿهکه ها ـ  اؼال٪ الهیجك بیاو ؾاٌحن  پیً
که ال  ىثٔيیال يٝك ٠٭لی همکى ی١ًی ٕ هكگم اهکاو يؿاقؾ ـ ه اوثآو قا آوقؾاوث که 

اوث و ١ٌاق آو، گكایايه لیكا اؼال٪ الهی هح١الی، ایراق  گك٨حه باٌؿ؛٘بی١ث وكچٍمه 
 ۀهم ؾق ظالی کهؼايىاؾه و شاه١ه اوث؛  ،٨كليؿاو ،ؾاؾو ؾیگكی بك ؼىؾ و جكشیطبكجكی 

٨كاجك  ايههكگم ال هّالط ؼىؾؼىاه ـ باٌؿ ؾق يگاه هكؾم هحك٬ی٬ؿق هن هك ـ ٬ىا٠ؿ اشحما٠ی 
هكگم ال  ،ؾاؾه ٌىؾظحی اگك گاهی هّلعث شاه١ه بك هّلعث ٨كؾی جكشیط  ؛قوؾ يمی

ج٩ّیل ؾق  بهؼّىَ ٌاءالله بعد ؾق ایى  - اوقوؾ هّالط ؼىؾؼىاهايه ٨كاجك يمی
 های آیًؿه ؼىاهؿ آهؿ- ٨ّل
یهمیى ه٭ؿاق  کًن ٨کك هیکلی  ٘ىق به  -ٌاءالله او ؛کا٨ی اوث ؾوقکین ۀبكای ي٭ؿ ٨ٔك

ٞب٢  ٘ظش٤ٝا٢ وٝ د٤ٗ ٚ ا٘ؼبٖ سا اص  تش٤ٗ ؿبخلٝ ٟٔٓفمذاٖ 

 وٙذ ٣ٔٔتٕب٤ض ؿٙبػ٣  ٔجت٣ٙ ثش ا٘ؼبٖ

که ايىاو قا ال  اوث« هح١الیاؼال٪ »ًٌاواو،  ايىاوهای  ٘كضؾق  ٤ایب جكیى بمقگ
« چٍمؿاٌثوا١٬ی بؿوو  گكیایراق »، ایى ؼال٪ن أو ؾق ق  کًؿ هیهحمایم  ،يٝك ٨كهًگی

یکًًؿه  جعكیکهای  ٠ا٩٘ه- گیكؾ ٬كاق هی ايگاٌحى شاه١ه، ؼؿابكای  ؾوقکین ۀؾق ٨ٔك
که شاه١ه هىحًؿ ٌؽّی  ي٩ىايّی ؾق شهث و١اؾت هاؾی و و  ايهؼىؾؼىاه ی اواوا  ٠ىا٩٘

 ،ها اقلي ۀهمو « ايگاٌحىؼؿا»چًیى  ؾق يحیصهآوقؾ و  ٨كاهن هی هكکىیو اشحماٞ بكای 
٠ام ٬ايىو  ۀویٙك  همگی جعث ،ٌىؾ هیال آو ياٌی و--- که  های هفهبی آییى ،٬ىا٠ؿ

جىاو جىلؿ چگىيه هی -قايؿ هیهاؾه و ٘بی١ث ظکن بك که گیكؾ  ٬كاق هی ای ايهؼىؾؼىاه
 یاهیؿ هیچ قا بؿوو کكاهث و  الث هع٠ٓؿ، چٍمؿاٌثبؿوو ؼالُ  گكیایراق  ،٫ٍ٠
همگی  ؾق ظالی که ؛هحّىق بىؾ ٠ىا٧٘جماهی ال  ای و بهكه وىؾ آوقؾو ؾوث بهبكای 

همکى اوث  ،آقی ؟ايؿ گیكی کكؾه شهثٌباٞ هىای ي٩ه و هٙاهٟ ؼىؾؼىاهايه اّ  وىی به
 ۀگكایاي و ٠ؿالث گكایايهٌىؾ که ایراق يحیصه  ، يى٠ی ال ٬ىا٠ؿکًًؿه جعكیک ال آو اظىاواّت 
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، شاه١هايگاٌحى ؼؿا يحیصۀ يیىث- گىيه ایىولی ؾق ظ٭ی٭ث  ؛هعٓ به يٝك بكوًؿ
ؾیگك و  ۀ٬بیلؾق بكابك ٬بیله به  گكیایراق  گكی به يمؾیکاو،ایراق  ها، وقلی به وابىحگی ٫ٍ٠

به چیمی کاهل  ٘ىق بهوا١٬ی،  گكیایراق  ؾق ظالی که ؛اوثهمىایه  ۀؼايىاؾؾق بكابك ؼايىاؾه 
به  گكیایراق  ؾق بكابك ؼىیٍحى،همىایه به  گكیایراق ی١ًی  ؛ؼىايؿ هی٨كا٠که ؾق شهث 

ؾق بكابك ؾیگك  ۀواکى ٬بیل ،يمؾیکؾق بكابك ٤كیبه به  گكیایراق  ٌؽُ ؾوق ؾق بكابك همىایه،
های  اقلي یا٬ىا٠ؿ چًیى و  ؼىؾهاو؛ ۀؾق بكابك ؼايىاؾؾیگك  ۀؼايىاؾها و ٨كؾی ال  ۀ٬بیل

شایی ؾق هك  ج٭كیبا  کلی  ٘ىق بهؿٔ اهكول ًگكی هح٩اوت باٌ ٕهكچًؿ ؾق يىٞ شلىه اشحما٠ی
 وشىؾ ؾاقؾ- 

ايىاو و وا١٬ی  ۀؾهًؿکًؿ جمایم يمیهٍؽُ  ؾق جع٭ی٫ ؼىؾ ؾوقکینهرال  ٠ًىاو به
که آيچه ايىاو قا هحمایم گمیًؿ  ال آيصا که او ایى ؾیؿگاه قا بكهیو چه ٠اهلی اوث جمؿو او 

جماهّی و بؽٍؿ  که ليؿگی ٨كؾی قا يٝن هی اشحما٠ی اوث٠مىهی ٬ىايیى هماو  ،والؾ هی
يا٬ّی  ۀاو به هماو يحیص٬ٟٙ  ٘ىق بهؾق همیى يىٞ ؼالِه کكؾه، جًها اؼال٪ ايىايی قا 

 ٌىؾ- ظیات اشحما٠ی هحصلی هیو ؼىاهؿ قویؿ که ؾق آو، ٨٭ٗ ليؿگی 
که ٌىؾ  ؼالِه يمیهصمى٠ه ٬ىا٠ؿی به ٨٭ٗ  کًؿ هیکه ايىاو قا هحمایم  اؼال٬ی

ایًکه ؼىؾ ایى ٬ىا٠ؿ وشىؾ با  کكؾ؛ؼالِه  «و جعكینواؾاٌحى » ۀقا ؾق ؾوگاي ها جىاو آو هی
جمؿو  ۀجکاهلی ال ابحؿا جا هكظلپیٍك٨ث جؿقیصی  كجىاو با جکیه ب ؾق جاقیػ ايىايی يمیيیم قا 

و ٨كهًگی  یک شهً ِىقت بهؼىّؾ ایى ٌاؼّه يیم بلکه  ؛اقوپایی یا ٤كبی ج٩ىیك کكؾ
 ؾق جاقیػ بٍكی به وشىؾ آهؿه اوث- آوق ٌگ٩ث

الهی آو آومايی که هىیث ايىاو اوث و ؾیى ـ  چٍمؿاٌثبؿوو راق ظ٭ی٭ی ای ۀيحیص 
ی ـ قا آوقؾه اوث ؾق اِل و قا  آيچهو شاه١ه شما٠ث یا ايگاٌحى ؼؿا ۀاهکاو يؿاقؾ ٨ٔك

٬ٟٙ  ٘ىق بهی١ًی  ؾق ؼىؾ بگًصايؿ؛  ،گكؾؾ هیهاؾه بكؾيیا و ايگاٌحى به ؼؿا ؼىؾ اوان
 هًؿيیالیراقگكی ؛ لیكا ایى يىٞ ا ی اوثايهعکىم به ٬ايىو ؼىؾؼىاهی هاؾی و ي٩ى

، کًًؿه ؾ٠ىتایى و اهکاو يؿاقؾ ً ٨كابؽىايؿ وىی بهکه اوث  یای ؼاقش کًًؿه ؾ٠ىت



  ................................................  732ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی

 

ٌؿو ال ؾیگك هحمایم وىی بهال آيصا که اشحماٞ اوث ؿ- شاه١ه ًشاه١ه باٌا٠ٕای 
همه هح٩اوت ها  ایى ؾق ظالی که ؛ؼىايؿ ٌؿو به ؼىؾي ٨كاهی وابىحه وىی بهو  ،ها حماٞشا

 کًؿ- به آو ؾ٠ىت هی ؾیًیواالی ل٫ و ُؼ  گكیاوث که ایراق  آو چیمیال 
يیكوی هؽ٩ی شاه١ه یا ؾيیا یا ؾیگك هماو  ؼاقشی اهکاو يؿاقؾ ۀکًًؿ ؾ٠ىتی١ًی 

بلکه ياگمیك بایؿ ٨كؾی باٌؿ که ٬یؿ ٬بیله و ج١ّب شما٠ث قا بٍکًؿ و  ؛باٌؿ چیمها
ؾيیىی بٍحابؿ-  ي٩ىايّی هاؾی و های  ٌمكؾو بهكهظ٭یك و پكوحی ٌکىحى يژاؾ وىی به
 ؛باٌؿبىؾه « اظىاوات و ٠ىا٧٘»ؾاؼلی اهکاو يؿاقؾ  ۀکًًؿ ؾ٠ىت ٠الوه به

 ؛ ه اوثهحىلؿ و بًا کكؾ بٍك يام بهی که ٘بی١ث ؾق هىشىؾ« اظىاوات و ٠ىا٩٘ی» هماو 
وشىؾ ؾاٌحه ؾقويی ای  کًًؿه ؾ٠ىتبایؿ  ؛ پهاوث ايهؼىؾؼىاه اواوا  ایى يىٞ ٠ا٩٘ه لیكا 

هحمایل ٌىین و  هح١الی ۀو اؼال٪ پىًؿیؿ٠ؿالث  گكی،ایراق  وىی بهٌىؾ ها با٠د باٌؿ که 
٬بیله و  بك اوانکه ایى ؼىؾؼىاهی قا  آو ٬ىايیًی ۀبك ظیىايیث و ؼىؾؼىاهی ؼىؾ و هم

 ۀکًًؿ ایى ؾ٠ىت پیكول ٌىین- کًؿ و و١اؾت ؾيیىی بًا هیبهكه وىؾ و  آوقؾو ؾوث به
اشحما٠ی یا ؾيیىی ه١٩ًث يیكوی   ه١مىل ٘ىق به يیىث که ای  ٨كوهایهي٩ه هماو ؾاؼلی، 

کًؿ و  که ايىاو قا ال ؾیگكاو هحمایم هی بلًؿی اوثو قوض بلکه ي٩ه  ؛ؿيايگیما بكهیآو قا 
 پفیك يؽىاهؿ بىؾ- اهکاو وشه هیچ به شاه١هؾل ال  آو ٌؿّو پؿیؿآهؿو یا هحىلؿج٩ىیك 

ظحی و اوث ه١مىل و هىشىؾ  ای هىئله ،شما٠ث و ؾيیا ايگاٌحى شاه١ه،ؼؿاآقی، 
گاهايهآ  كیث ـؾق هىیك بٍ هحؤو٩ايه ال اوث و هٝهكی بىؾه ٤الب  ای هىئله ـ گاهايه یا ياآ

 شاه١ه، هحصلی ٌىؾايگاٌحى ؾق ؼؿاجىايؿ  هیکه هًْیحی هىن و و هىاايگاٌحى هٝاهك ؼؿا
 ،هالی ،ؾیًی ،يژاؾی ،٨کكیگكوه بلکه هك  ؛ٌىؾ ؼالِه يمیشاه١ه ؾق ٨٭ٗ  و١ٔیثٕ

ی   ، ذكوت، ٬ؿقت و---پهلىاياوايگاٌحى ؾق ؼؿاجىايؿ  هیو  گیكؾٔ بكهیيیم ؾق -- قا یا-وقٌل
که هماو چكا ٕايگاٌحى ؼىؾؼىاهايه ولی هكگم همکى يیىث ال ایى ؼؿا ؛هحصلی ٌىؾ

و ایى،  ؛٠ؿل الهیيه و ظاِل ٌىؾ ظ٭ی٭ی  گكیایراق يه هىای ي٩ه اوثٔ ايگاٌحى ؼؿا
 - اوث« وؽى يهایی»





 

 

 فصل سوم

 و اخالقمدرن  ۀفلسف

 مقدمه 
چه ؾايین اؼال٪  هی ـ اشمالی ٘ىق بههكچًؿ ـ  ها ۀهمقوؿ  به يٝك هیؾق يگاه اول 

گاهین ها به ؼىبی  ۀهم -ه١ًایی ؾاقؾ به  «ؼىبی»و آيچه ال چه ه١ًایی ؾاقؾ  «ؼیك» ۀکلمآ
 «ؼیك»که  ِؿا هىحین هنها  ۀهمج٭كیبا   -ًٌاوین هی کاهال  ا ق ٌىؾ  هیآو اٌاقه 

ًٌاوین و  هیيیم قا  «ٌك» ۀکلمبه همیى جكجیب  -اوثٌؿه  وحایًو ؾاٌحًی  ؾووث
ث و بؿی»ؾايین به چه  هی بكای  یکا٨ی اوث جًها پكوٍولی  ؛کًؿ اٌاقه هی« ه٩هىم ٌل

بىؾو ىیاق بهىٔىٞ و  بىؾو ایىهٙكض کًین جا ؾٌىاق  ؼیك و ٌكکكؾو ه٩هىم  هٍؽُ
، وئالایى ایًکه وشىؾ با - ٌىؾهٍؽُ  ومابكای ها ها بك وك ج١كی٧ لها و شؿ اؼحال٦

و بًٍاوین قا  ؼیك و ٌكجىايین هًبٟ  پاوػ آو هی بك اوانپكوً بىیاق ههمی اوث، 
جىايین  هیآیا  -بًؿی کًین --- قا ؾوحه٬ىايیى و ،ها ویاوثو ظحی ها و ق٨حاقها  ا٠مال و يیث

ایل»و  «اؼال٪ کكیمايه»بكای  یؾ٬ی٭ ج١كی٧ اگك  ؟بیابین «ؼیك و ٌك»یا ؾو ه٩هىم  «ـق
 ۀشًبیا ال ؼىاهؿ بىؾ لبايی  ۀشًب ، الپاوػ؟ آیا جىايین بیابین پاوػ قا کصا هی ،باٌؿهمکى 

کاؾهیک؟پژوهٍی  ۀ٨لى٩ی یا شهث ؾیًی یا ال شًب  و ٠لىم آ
های  ج١كی٧چه ـ  کًؿ بكقویٌؿه قا  اقائههای  ج١كی٧ هكکهاوث که وا١٬یث ایى 

کاؾهیکچه  ،٨لى٩ی همگاو بك که پیؿا کًؿ یا ج١كی٩ی پاوػ اهکاو يؿاقؾ  ـ ل٥ىی یا ظحی آ
بكؼىقؾاق بىؾه  یثو ه١٭ىل یثه٭بىلال باالیی  ۀؾقشال  کن ؾوثیا يٝك ؾاٌحه باًٌؿ  آو اج٩ا٪
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های  کكؾو اؼحال٦ بكای بیاو  ؼحّاقا هكچًؿ به قا  ها ج١كی٧يمىيه ال - ؾق ایًصا چًؿ باٌؿ
 با ایًکه  ههمی قا ؼا٘كيٍاو کًن؛ ۀهایلن يکح ،ال آوپیً ولی  ؛ؼىاهن کكؾ اقائههىشىؾ 

و ٕاشمالی  ِىقت به ؼیك و ٌكه٩هىم ال ها بىؾو ًٌاؼث پابكشا ،ها اؼحال٦ ؾق ج١كی٧وشىؾ 
 ٠ًىاو بهی١ًی ها  ؛ج١كی٧ ؾ٬ی٫ؾايىحى ظحی بؿوو  ،اوثپفیك  اهکاو ٔيه ج٩ّیلی

ابماقی اؼحّاِی بكای ٠باقت ؾیگك  بهیا  ؼیك و ٌكًٌاؼث ابماقی ؼاَ بكای  «بٍك بًی»
بلکه  ؛بیىلىژیکی باٌؿکه ایى ابماق، شىمايی یا  ولی يه به آو ه١ًا ؛ؾاقیناِىل ها و  اقلي

بك ويؿ ايىاو قا اوث که ؼؿا «٨ٙكت ايىايی»هماو یا  «قوض»ابماق، ایى  ٠٭یؿه ؾاقین
حه اوث- ؾقآو  اوان به ایى يکحه   جىشهولی  ؛پكؾالمب هىئلهبه ایى ؼىاهن  ایًصا يمی وٌك

 ؾق ایى هكظله ؼالی ال ٨ایؿه يیىث-
او قا  «؟ؼیك چیىث» وئالػ به وـ ؾق پا هرال ٠ًىاو به بىؾو یکی ال ها ـ بًابكایى ياجىاو

 ووحن ٜلنبًؿی  ؾوحه يیمو « ؼیك» ٠ًىاو به٠ؿالث و وا١٬ی  گكیایراق کكؾو  بًؿی ؾق ؾوحه
 -کًؿ ؾچاق ٠صم و ياجىايی يمی «ٌك» ٠ًىاو بهو ؼىؾؼىاهی 

حهآو  بك اوانیی اوث که ؼؿاويؿ هكؾم قا ٨ٙكت ؼؿاهماو ابماق، ایى  - اوث وٌك
با٬ی  ؼیك و ٌكؾق ٬الب بًؿی  ه١ًایی بكای ؾوحه وشه هیچ بهبؿوو آو، که  ابماقی اوث
ـ ؾق آیًؿه ؼىاهؿ آهؿ؛ آيصا  ؼىاوث ؼؿا بهـ آو بیاو ای اوث که  ایى يکحهولی  يؽىاهؿ هايؿ؛

 - بالؼىاهین گٍثچگىيگی ِؿوق اظکام اؼال٬ی به اؼال٪ و که ها به اِل و قیٍه ؾق 

 ٚ اخالق دس ِغت:  خ٥ش ٚ ؿشتؼش٤ف 
 ٠كب: لباوؾق 

 -اوث «ٌك»ٔؿ  «ؼیك»
كَّ »اوث و ١٨ل آو  «ٌكاقت»هّؿق آو  -ٌكوق اوث بؿی و ق٨حاق هكؾّ  ،ٌك•  - «كُّ ٍُ یَ ٌَ

  هكؾم اٌكاق، ٔؿ اؼیاق هىحًؿ-
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و ُؼل٫، و  ---٘بی١ثه١ًی  به، هؽلى٬اوُؼل٫ »و  ---«ٌك، ٔؿ ؼیك اوث»ویؿه:  ابى •
  «-ؼىی و ؼل٫

 ال١كون: و ؾق جاز
 ؛که همه به آو ق٤بث ؾاقيؿآو چیمی اوث  ---و ٔؿ ٌك اوث «ه١كو٦»ؼیك، ی١ًی • 

که ؾق « ؼیك هٙل٫»ىٞ اوث: ؾو ي بك ؼیك - ---وىؾهًؿچیم ٨ٕل و و ٠ؿالث---  ،هايًؿ ٠٭ل
یک ي٩ك که بكای  «ؿه٭یْ  ؼیك و ٌك»و  ---،یًؿاپىًؿیؿه و ؼىٌا٨كاؾ،  ۀهمبكای و  ظال همه
 ٌك-بكای ؾیگكی  ؾق ظالی که ؛اوثؼیك 

 - --ؼیك اوثٔؿ  ،ٌك• 
 ًبك اواواوث که ؼىی ايىايی  چیمی و آو، ؼىیٔ و ٕ٘بی١ث، ؼل٫ وصیه :ل٫ُؼ 

 - ---ؾیى :و ؼل٫ و شىايمكؾی، تهكْو  :ؼل٫ :گىیؿ ا٠كابی هی آ٨كیؿه ٌؿه اوث- ابى

يیم ًٌاؼحه ٘بی١ث  و اِل ٌكا٨ث، ،مكَ کَ  ،٨ٕل ًایه١ همچًیى ؼیك ؾق ل٥ث به
 ولی ؼىؾّ  ؛اوثهای ؼیك یا هّاؾی٫ ؼیك  همه ٠باقتها  ایى ٌىؾ- جىشه ؾاٌحه باٌیؿ هی

يا٬ُ  بؿیهی اوث کهها  و اهرال آو ایى ج١اقی٧- ؾٌى هعىىب يمی ؼیك یا ج١كی٧ ؼیك
هماو چیمی  هرال، ؼیك ٠ًىاو بهقوايؿ- يمیکاهل  ٘ىق بهو ه٭ّىؾ قا و ٤كْ  اوث

ظ٫ قا  ١ٙ٬ا  هكؾم  ،بىؾ چًیى هی يیىث که همه به آو ق٤بث ؾاٌحه باًٌؿ که اگك ایى
ؼیك ی باٌؿ که هماو ٠اهل «و جمایل ق٤بث»اگك  همچًیى ؛ٌؿيؿ گمكاه يمیًٌاؼحًؿ و  هی

ایى  ؼّىَکه ؾق چیمی بهحكیى  ٖآهؿ ؼیك به ظىاب يمی «ثلا٠ؿ»ؾهؿ  قا يٍاو هی
جماهی که کًؿ؛ ایً همايی اوث که وؽًاو ؼىؾٌاو به آو اٌاقه هی ،گ٩حه ٌؿهها  ج١كی٧

جىوٗ ايىاو کاهل اوث که هماو و او  جصلی یا٨ث ؼؿااؼال٪ کكیمايه ؾق قوىل 
َک َل١ََلیَو ؼؿاويؿ با ایى ٠باقت  قاوحی که جى بك ُؼل٭ی ٠ٝین  ٕو به ُؼُل٫ٍ ٠َٝین  ّاَيْ

 بیًو بكقوی و يیالی ظ٭ی٭ی بكای هًا٬ٍه  جىِی٧ ٌؿه اوث« کاهّل هٙل٫»به هىحیٔ 
 -وشىؾ يؿاقؾایى ج١اقی٧ ال آيچه گ٩حه ٌؿ بكای 
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 ثب تؼش٤ف اخالق  ـبٖدس فّؼفٝ ٚ استجبع خ٥ش ٚ ؿش

و ه١یاقی هكکمی  یک هعىق ٠ًىاو بها پایاو ٬كو هصؿهن ج ؼیكه٩هىم  ،ؾق ٨لى٩ه
په ال آو ولی  ؛اوثٌؿه  هعىىب هیبكای ج١ییى اقلي هربث یا ه٩ًی ق٨حاق ايىايی 

ؾق  «ؼیك» یثهكکم کكؾو  که به جبؿیلبه وشىؾ آهؿ شكیايات هح١ؿؾ ه١اِك ؾیگكی ؾوقاو، 
 «٠اؾل و ه٧ًّ»و ه٩هىم   کايحیج٩کك  ؾق  «واشب»به ه٩اهین ؾیگك هايًؿ ه٩هىم  ،اؼال٪

ال آيصا که و ؼىايؿيؿ  ٨كاهی  گكأ ي١٩ْیه ٕهّلعثو های ؾوشايبه  پیماویا ٠هؿ ج٩کكهای ؾق 
 ـ يگیكؾبك آو قا ؾق ظحی اگك جماهی ـ  ٌىؾ ؼیك ؼاقز يمی ۀال ؾایك   ؾق هیچ ِىقجی ایى ه٩اهین

ٌؿو به  ٌاؼه قا بؿوو ٌاؼه اقلي ؼیك ؼّىَؾق جع٭ی٫ يؽىاهؿ ؾاٌث که اٌکالی 
 ی بگیكین- پّ ، چیمهاؾیگك 

 اقجباٖ ؾاقؾ اٌیايیکىی با ه٩اهیمی هايًؿ و١اؾت و ظاالت  ،ؾق ٨لى٩ه «ؼیك»اقلي 
جالي که  وثا هكجبٗ با ٠ىا٬ب یا يحایس يیکىی یابًؿگىحكي اؾاهه یا  ٌایىحه اوث که
آيچه ال ایى ه٩اهین به يٝك  -اوثهكجبٗ  «ظیات ٘یبه»و يیم با ه١ًی  ٌىيؿ؛بیٍحك  ٌىؾ هی
قا جبؿیل  ؼیك، ایى ٠ًّكو وشىؾ ؾاقؾ ها  آوهیاو ٠ًّكی هٍحكک ایى اوث که قوؿ  هی

 ظكکث ٌىؾ-  ًوىی بهو  ،بایؿ به آو جىشهکه کًؿ  به هىٔى٠ی هی
اهکايات  ،٘لبؿ قا هی یجىشه چًیى که ایى هٍؽُ اوث اهکايات و ابماقی ٠الوه به

 های ي٩ىايّی  هصمى٠ه ظالث جىاو آو قا ٔمّى  بكای ايىاو اوث و هیی و ٔكوقی ايي٩ى
ؾق و  کكؾبًؿی  ؾوحهها و ٌهىات  ق٤بث ،ها هىن ،٠ىا٧٘ ،ها ٠مىهی بكای ؼىاوث

هایً بكآهؿه ال ًٌاؼث  که قیٍهچكؼؿ  هیاؼال٬ی، ظىل ه٩هىم ؼیك  ای هك ٨لى٩ه يحیصه
که  اؼال٪ همکى يیىث ؾوق و شؿا ال هىشىؾی باٌؿ هىئلۀو  ؛اوث «ق٨حاقها»و  «ي٩ه»

 ٬ٟٙ، ٘ىق به  ايىاوایًکه و  ،٬كاق بگیكؾ جؤذیك ايحؽاب کًؿ و جعث ،بؽىاهؿ ،بحىايؿ بًٍاوؿ
 ؛باٌؿچًیى  ایىجىايؿ  هىشىؾی اوث که هی  به ٠باقت بهحك یا  ؛اوثچًیى  ایىهىشىؾی 

 ه١٩ًل-ذك یا و هحؤؾاقای اؼحیاق  ،با اقاؾههىشىؾی ی١ًی 
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ؾق کاقهای ايىايی يٝك  ؾ٬ثاؼال٪ بایؿ با  هىٔىٞج٩کك ؾق  ياگمیكال آيصا که همچًیى 
ایى ه٩هىم لیكا با  ؼىاهؿ بىؾ؛هعىقی و بىیاق ههن ای  هىئلهؼیك  هىئلۀباٌؿ، همكاه 
جّىق اؼال٪ قا  ،ٌىؾ و ؼیك اقجباٖ بك٬كاق هی« اؼال٪»و « ها کها و هعك  ايگیمه»هیاو 

ه٩هىم  -کًؿ آواو هی ،ؾاٌحًی اوث  وشىؾ ؾاقؾ یا ؾووثبه آو ق٤بث که چیمی  ٠ًىاو به
 ۀهم یناگك يگىی بىیاقی ـشىايب  ،ه١ك٨حی و ٠ملیپكوً ال ٘كی٫   اؼال٪ ۀؾق ٠ِك ؼیك 

جىايؿ ليؿگی  ايىاو چگىيه بایؿ یا هی»ایًکه : آوقؾ شا گكؾ هی یکال ليؿگی بٍكی قا  ـ شىايب
 «-بایؿ باٌؿچگىيه یا  کًؿ

قویؿو به ًٌاؼث و ايصام   جىاياییکه به ايىاو  ؟ و ابماقیی١ًی چهؼیك ال يٝك ٨لى٩ی 
جكیى هکاجب ٨لى٩ی  بك پاوػ ههن  گفقاهكچًؿ  شا ؾاقؾ  ؟چه چیمی اوث ؾهؿ ؼیك قا هی

؛ کًینجمكکم  ـ ؾق بؽً ؾوم ایى ٨ّلـ ها  پیً ال آيکه بك باقلجكیى آو ؛ؾاٌحه باٌین یهلجؤ
 -ؿًؾه هی اقائه «کاقها بىؾواقلي ؼیك »ها ج١كی٧ ؼىؾ قا ال اؼال٪ یا  ال آو هكکؿاملیكا 

 (eudemonism) ػؼبدت ١ش دس فّؼف٥خ
 اؼال٬ی اوث که و١اؾت و اؼال٪ ٨لى٩ی شكیاویک ٔ eudemonismٕ و١اؾت ۀ٨لى٩

ؼیك و  جكیى بمقگالجكیى و وا والؾ که ؼىاوحى و١اؾت، قا با ایى ٨ْك با یکؿیگك هكجبٗ هی
و١اؾت با ؾق ؼّىَ بعد »اوث که ایى  يٝكیهاواوی ؾق ایى  ۀو يکح 9؛ؼىبی اوث

قا  ليؿگی باو١اؾتاؼال٬ی و ليؿگی ایى ٨لى٩ه که  -«ٌىؾ ٨ٕیلث، هًٙب٫ هی ۀبعد ؾقبا
  :ٌىؾ هیهحمایم  ؼّیّهبا ؾو ؾايؿ  ه١اؾل هی

 ؛والؾ ع٭٫ هیا ه٠٭ل ق  ايىايّی کاقکكؾ ٨ٕیلث، ـ 
 وٜی٩ه، و١اؾت اوث-ایى ـ ايصام 

                                                                                                                                                                 
کىیًان»و « ٙىاقو»ایى يٝكی اوث که -  9 الم١اق٦ اوح٩ًىقؾ ؾق  ةجىايیؿ به ؾایك  - هیيؿبه آو ه١ح٭ؿ« جىهان آ

 ٨لى٩ه هكاش١ه کًیؿ:
Hedonism - Stanford Encyclopedia of Philosophy 
http://plato.stanford.edu/entries/hedonism/#EthHedNatPle 

http://plato.stanford.edu/entries/hedonism/#EthHedNatPle
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 اها 9؛هماو و١اؾت اوث ؼیك :«ؼیك»یا واالجكیى  جكیى بمقگج١كی٧ ؾق ؼّىَ اها 
هعل اؼحال٦ بىؾه اوث- بكؼی ال هیاو ٨الو٩ه  ،کكؾو ه٭ّىؾ ال و١اؾت هٍؽُ

بكای قویؿو به ظ٭ای٫ ابؿی و جىلٗ بك آو جالي آو قا ؾق   هايًؿ ا٨ال٘ىو ها  آو
وشىؾ  با ايؿ؛  کكؾه جّىق هیؾق قویؿو به کمال و١اؾت قا   هايًؿ ٨اقابی و بكؼی  ايؿ ىحهؾاي هی

 بك اوانکكؾو يیالها و١اؾت قا ؾق پك   ،هايًؿ ؾکاقت و بكؼی  ؛اؼحال٨ات ؾق ج١كی٧ کمال
  لاًىوپیاهايًؿ يیم و بكؼی  ايؿ ىحهؾاي هیهًاوب آو  کاقبكؾو بهبىؾو آلاؾی و ؾاقا يیم٠٭ل و 

 - ايؿ ؾايىحه و١اؾت قا ؾق ه١ك٨ث و هعبث ؼؿا هی جكیى بمقگ
 

 ِزت ١اص ٍ٘بٜ فّؼف خ٥ش،
یک ال  hedonismٕٔ ايگلیىی لفت ۀو کلم« ، ؾقؾو ٌْك  اوث لفت، ؼیك»ؾق ایى ٨لى٩ه 

بكؾو  بهكه- هکحب اوث آهؿه« pleasure لفت و ؼىٌی» ه١ًی بهباوحايی یىيايی  ۀکلم
هالظٝه و هىحًؿ بٍكی ٨٭ٗ لفت و ؾقؾ های  هعكک کًؿ ی یا جعكیکی اؾ٠ا هیايي٩ى
و١اؾت هٙاب٫ با هؿ٦ ؾق ؼّىَ ٬ؿیمی بؿوو آيکه بعری  ۀبىیاقی ال ٨الو٩کًین  هی

                                                                                                                                                                 
ی گىيه ا٠حكاْ ٌىؾ که بىیاقی ال وكکٍاو و ٌكوقاو ؾق ؾيیا با ؼىٌبؽح همکى اوث به و١اؾت ؾيیىی ایى-  9

ٌؿه،  پفیكؾ ٌؽّیث و آبكوی ؼىؾ قا يابىؾ ووحن قا يمی کًًؿ؛ ؾق ظالی که ايىاو ٠اؾلی که ٜلن ليؿگی هی
ٌىؾ  ؤىض هٍؽُ هی ٌؿه ببیًؿ و به ایى جكجیب به ٌؿه و چه بىا ؼايىاؾۀ ؼىؾ قا کٍحه های ؼىؾ قا ٤ّب ؾاقایی

ه١ًای هكوىهً باٌؿ- ایى  و١اؾجمًؿايه به که ليؿگی ٨أله هماو ليؿگیکه چًیى اظحمالی وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث 
 يمایاو اوث- ٔ و ا٨ال٘ىو ال لباو و٭كاٖ با پىلىن و کالیکلیهGorgiasوگىی هیاو شىقشیان ٕ هٙلب ؾق گ٩ث

اها به ا٠ح٭اؾ ها و١اؾت و لفت ظ٭ی٭ی، ؾق ج٭ىای ؼؿا و ؼى٦ ال ؼؿاوث و ؾق ٠مل به آيچه ؼؿای وبعاو قا قأی 
ًؿ و گفق ک کًن چًیى و١اؾجی بك ؾقؾهایی بًا ؼىاهؿ ٌؿ که چه بىا ال شىن جؤکیؿ هی کًؿ هع٭٫ ؼىاهؿ ٌؿ و هی

ایراقگكی  ،که ؾق قأن آو ٌؿو به اؼال٪ کكیمايه بكوؿ  َٕايأ با آقاوحه های قوظايی و ي٩ىايی و پیکاق با هىبه ؾقؾ
 - ظ٭ی٭ی و وؽاوت و بؽًٍ ٬كاق ؾاقؾ
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 یٌكْ هیچ ؼیكی شم لفت و هیچ »: آوقيؿ بكهی٨كیاؾ چًیى  اؼال٬ی یا ؼیك ؾاٌحه باًٌؿ
 «وشىؾ يؿاقؾ-شم ؾقؾ 

٨٭ٗ لفت یا بهكه ؾاقای اقلي اوث و  ایى شكیاو ٨کكی ؾق هیؿاو اؼال٪، ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ
که لفت  ٔکاق ؾويؿا ايصام یإهك کاق ايصام  ؾق يحیصهاقلي ه١کىن یا ه٩ًی ؾاقؾ؛  ٨٭ٗ ؾقؾ

 ٌْك ، ظاِل ٌىؾؾقؾ یا قيس ال آو و هك کاقی که  اوث ؼیك، ال آو ظاِل ٌىؾای  یا بهكه
 اوث-

هىحًؿ که ای  ٠ؿه ايؿ- ٌؿهاؼحال٦ ؾچاق  گیكؾ ٩ه ؾق ج١كی٧ لفت و آيچه ؾقبكهی٨الو
 ؛ؾايًؿ ٤ایث وشىؾ و هعكک اِلی ايىاو هی قا ظأك یا ؾ٨ٟ ؾقؾ ؾق لهاواشحًاب و  ،لفت

ؾايًؿ  ظىی و ٨کكی هیهًؿی  بهكهؼیك قا ؾق  جكیى بمقگهىحًؿ که هن کىايی  ؾق ظالی که
ال شمله جكن ال ؼؿا و جكن ب١ؿ   ،ها ال جكن قهاٌؿوال ٘كی٫ ایى اظىان کًًؿ  و اؾ٠ا هی

ها و يیالهای ايىايی اوث که یا  ٌباٞ ق٤بثاّ اواوا  لفت، آیؿ-  به ؾوث هی  ایى ليؿگیال 
ك٦ کًؿ ها آوبایؿ و ايىاو هىحًؿ ٔكوقی  يیالهای ٘بی١ّی  ، یا يیالهای قا با ا٠حؿال ب٘ك

كوقی یا يیالهای ٤یك  ذكوت و بكؾو ال  فتلهرل   ؛ٔكوقی٘بی١ی و ٤یك ٘بی١ی ذايىیه یا ٤یٔك
 - چیكگی و جىلٌٗهكت و 

 ٌشا٣٤ فب٤ذٜ ١دس فّؼف خ٥ش
ا٨كاؾ ج١ؿاؾ قا بكای بیٍحكیى و بهكه ؼیك ؾق ایًصا چیمی اوث که بیٍحكیى وىؾ »

 -«شاه١ه ٨كاهن کًؿ
 کٍؿ: چًیى به جّىیك هیو اوث لفت  ۀال ٨لى٩ٌؿه  ه١ًٍب ،ایى هکحب

جًها  اوث-لفت و ؾقؾ و آو ؾو، ؾو ظاکن ٬كاق ؾاؾه اوث  ۀ٘بی١ث، ايىاو قا لیك ولٙ»
ها واشب اوث و  ایچیمی بك  چهايصام ؿ ًًؿ اٌاقه کًجىايکه هی اوث٠اهل ایى ؾو 

و ال  ؼیك و ٌكاقلي شهحی ال بًابكایى  ؛ًؿ ها چه کاقی قا ايصام ؼىاهیؿ ؾاؾًک هٍؽُ هی
لفت و ؾقؾٔ بك بىحك ٕی١ًی ایى ؾو ٠اهل بك بىحك ؾیگك، ولىله اوباب و هىبباو  یشهح
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گىیًؿ و به آو ٨کك  آيچه هی و ؾهًؿ هكؾم قا ؾق آيچه ايصام هی ،ایى ؾوو ٌؿه هىحًؿ  ذابث
که همکى اوث  هایی جالي ۀهم بًابكایى؛ قايًؿ هیها ظکن  آوبك کًًؿ و  اؾاقه هی ،کًًؿ هی
ؼٕىٞ اٌاقه و بك ایى  هبو ظحی  بىؾؼىاهؿ ایى ؾو ال ؼٕىٞ ؾق بكابك ياگمیك  ؿبكوايصام به 

کًؿ و آو قا  به ایى ؼٕىٞ ا٠حكا٦ هی ٘لبی ه١٩ًثیا گكایی  ٨ایؿههکحب  -کًًؿ هی جؤکیؿآو 
که هؿ٨ً قویؿو به و١اؾت ال ٘كی٫ ايگاقؾ  هىْلن هیبًیاو بًای ویىحن ؼىؾ  ٠ًىاو به

 9«- ج١٭ل و ٬ايىو اوث
٠باقت ؼىاهؿ بىؾ ؼالِه کًین گكایی قا  ٨ایؿهؾق هکحب يکات جكیى  اگك بؽىاهین ههن

 : ال
یا آو شاه١ه ا٨كاؾ  ۀظاِل یا هصمىٞ و١اؾت هم ٔگكوهیا شاه١ه ٕؾق  ٔیا و١اؾتٕؼیك  ـ  

 اوث؛گكوه 
 شاه١ه اوث؛ ٔیا ؼیكٕو١اؾت بكايگیؽحى هؿ٦ ال اؼال٪،  ـ  
 ،اگك٨٭ٗ اگك و  ،ٌىؾ ؾق يٝك گك٨حه هیآقهايی  ،اؼال٬ی يى٠ی ۀیک اِل و ٬ا٠ؿ ـ  

  ع٭٫ والؾ؛يهایّث و١اؾت یا ؼیك شاه١ه قا ه ،کاهلی ِىقج به آوبىؾو  آقهايی
هیماو آو اوث که باالجكیى  گكایی ٨ایؿهکاهل هکحب بىؾو  و شایگاه آقهايیو ؤٌ ـ  

 و١اؾت شاه١ه قا ٨كاهن کًؿ- 
شى بكای و ؼیك هماو و١اؾت و شىثکًؿ  بیاو هیٔ eudemonismٕ و١اؾت ۀ٨لى٩

و ٔ hedonismٕ ؼیك ؾق لفت یا بهكه ،گكایايه ٨ایؿه ۀ٨لى٩ؾق  ؾق ظالی که ؛و١اؾت اوث
 هماو ٘ىق که ؛ؾو ه٩هىم هحٕاؾ يیىحًؿالماها  و و١اؾت و لفت، اوث، آو  شىیو شىث

ؾق  قوايؿ- قا يمیهىقؾ ؾیگك یا ه١ًای ٌىؾ  ٌاهل يمیؾیگكی قا الماها  ها  ال آو هكکؿام

                                                                                                                                                                 
گكایی  گفاق هکحب ٨ایؿه ٠ًىاو بًیاو کًؿ- او به اؾ٠ا هی« شكهی بًحام»٠ًىاو هرال ایى هماو چیمی اوث که  به-  9

 والی کكؾه بىؾيؿ- ٌىؾ؛ هكچًؿ بىیاقی پیً ال او لهیًه ًٌاؼحه هی
An Introduction to the Principles of Morals and Legislation - Bentham, Jeremy 
http://www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML1.html 

http://www.econlib.org/library/Bentham/bnthPML1.html
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ؾق  «و١ی»و١اؾت و َوقای ؾق « و١ی»ج١كی٧ چگىيگی  هبو١ٔیث هًىٖ ظ٭ی٭ث، ایى 
ؽال٩ث ال ه٭اوهث و ه  ياٌی ّی ايلفت اوث- و٬حی ج١كی٧ و١اؾت، ٌاؾی و وكوق قوظوقای 
هماو ٘ىق پفیكؾ؛  هکحب لفت قا يمی ،و١ٔیث، هکحب و١اؾت ؾق ایى باٌؿشىمی  ۀبا بهك 

 چًیى اوث- ؾق هکحب ا٨ال٘ىو ایى که
هًؿی ال هك  بهكهشى بكای و شىث»ِىقت  به بكؾو جكجیب و٬حی هفهب بهكهبه همیى 

ایى هؽال٧ هکحب و١اؾت  ،ٌىؾ ج١كی٧ هی« و يحایصی که ؾاٌحه باٌؿ با هك ٠ىا٬بلفجی 
که  بیًین هیقا  «Michel Onfray ییٍل اوي٩ك ه»گكوهی ال هح٩کكیى هايًؿ  اها ؛ؼىاهؿ بىؾ

که ؾق آیًؿه و بك  ای قا جا هك لفت یا بهكهؿ کًً ج١ییى هی ی٘وٌك  «هکحب لفت» ایبك 
 گكایی کكؾو ٠٭ل ؾق ایى ظالث ال ٘كی٫ ٬ايىيی -به ؾوق بیًؿاليؿ ؾاقؾ٠ىا٬ب وؼین ؾیگكاو 

به همیى جكجیب پیىيؿؾ-  لفت و بهكه، هکحب لفت به هکحب و١اؾت هیوشىی  شىثؾق 
به هفهب ىايؿ ج هی، هفهب و١اؾت ِىقت بگیكؾو١اؾت ال هىیك لفت  یشى و و٬حی شىث

 بكت هیىكاهیاق »و  «Epicureاپیکىق »هکحب و١ٔیحی که ؾق هايًؿ  ؛هلع٫ ٌىؾلفت 
Robert Misrahi» وشىؾ ؾاقؾ- 

بیهىؾه  ماو يیم ٠بد وپفیكین و ا٠حكأال ایى ج١اقی٧ قا يمی کؿام هیچها کلی  ٘ىق به
  ايؿ ال: بك ؾو هبًای اواوی اوحىاق اوث که ٠باقتيیىث و 

آيچه اؼال٪  ۀو قیٍ ؤهًٍوشى ال  شىثبا  اؼال٪ و ؼیك، بایؿ ظحما   یشى و شىث
يحیصه بیهىؾه ؼىاهؿ بىؾ و هكگم ه٩اهین ؾقوحی قا وشىیی  شىثوگكيه  ؛آ٤ال ٌىؾياهین  هی

 ؛يؽىاهؿ ؾاؾ
به هیچ ؾلیلی  کهاوث  ایى، چیمهاو ؾیگك گ٩حه  ٧ پیًیج١اق اها ٠لث ؾوم ا٠حكاْ بك 

وىی هًب١ی هحىشه کًؿ که  اؼال٪ قا به ،هماو يؽىحیى گامی١ًی ؾق  ؛هىحًؿ يیىحًؿ
اؼال٪ قا به ه١یاقهای  هرال   ؛ٌایىحه اوث با بكهاو و ؾلیل ١ٙ٬ی ذابث ٌىؾ هًبٟ اوث

 گكؾايؿ- --- بكهیا٨٭ی و ٠ك٨ی واشحما٠ی یا هصمى٠ه ٬ىايیى جى 
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و اِل قا  ؤهًٍ هىئلۀلیكا جا لهايی که  ؛کًین ا٠حكاْ هیها  ج١كی٧ایى  هببك ایى هبًا 
ؾق بیٍحك ایى ٠الوه بك آو اوث که  ٠لمی يؽىاهًؿ ؾاٌث- ؿ هیچ اقليًظل يکكؾه باٌ

یا جىِی٧  ،هك لفت ههكگم جىِی٧ ؼیك ب ،ولین٠٭ل  هرال  ؛ وأط وشىؾ ؾاقؾ ها بٙالّو  آو
ٌؿ،  هعىىب يمیلیبا و ٠الی يبىؾ و ؼیك اؼال٬ی وگكيه ِبك،  ؛پفیكؾ قا يمیهك ؾقؾ به  ٌْك 

مًؿ  - بىیاقی ال ؼّلثآهؿ هح١الی به ظىاب يمیؼیك و اؼال٬ی يیم و ایراق  های لیبا و اقٌل
ايؿاؼحى ؼىؾ ؼٙك  بهٌؽّی و ٘لبی  ه١٩ًثبك ؾقؾها و بك جكک ه١٩ًث یا هح١الی و اؼال٪ 

ؼىاهین ٘ی بعد ب١ؿی به ایى هىٔىٞ بال الله ٌاء ٌىؾ که او بًا هی ها و ؼايىاؾه و ؾاقایی
 گٍث-

 ػمُ اػت ٤ب ػبعفٝ؟  ،اخالق أٔجذ

بمقگ و  ای با هًا٬ٍه ٬كو هصؿهن ؾق ٤كب قا ۀ٨الو٩ ،هؿقوآ٤ال ٠ّك   ٘ىق کلی به 
بكقوی ال ٘كی٫ َؿل ٠می٫ قا ایى شجىاو  و يمی کكؾه اوث،يماٞ ٨کكی، هحمایم و هٍؽُ 

ولی  ؛ؼالِه کكؾ گكایی هو ٠ا٩٘ گكایی ؾو شكیاو ٠٭ل ۀ٨اِل ٠مىهّی  هىائل ۀهًا٬ٍو 
یهههن جىايین بك ؼٙىٖ اِلی و  هی های بمقگ ایى ؾو هکحب قا ب٩همین  جمكکم کًین جا ٨ٔك
گیكی و  ي٭ً ٠ىا٧٘ و ٠٭ل ؾق ٌکل ؼّىَ به ـ   ه٩هىهی هؽحل٧پیًٍهاؾهای  او ب

بكؼی ال باقلجكیى و به ؾق اؾاهه  -آًٌایی پیؿا کًین ـ   ؾاوقی اییا ٌایىحگی بك جىايایی جکاهل 
و ابماق چگىيگی ؿ ًکىٌ که هیؼىاهین پكؾاؼث  ٠لمی و ٨لى٩یهای  هؿلجكیى ق هٍهى

 -ؿًِؿوق اظکام ؾق ايىاو قا ج٩ىیك کً
یا ٌهىؾی  ؾو شكیاو ٨کكّی هیاو ٨لى٩ی قویی یاقوها ؾق ایى  ٌؽّیثجكیى  بكشىحهال 
اهايىئل ٔ و 9226ـ  9299ٕ ؾیگك، ؾیىیؿ هیىموىی ال  گكا ٠٭لشكیاو و وى  ال یک گكا ه٠ا٩٘

 ٔ هىحًؿ-9226ـ  9299کايث ٕ
قا ج٥فیه ها  هًا٬ٍات و شؿلهمچًاو ایى اهكول گفٌحه و  هك ؾو ٨یلىى٦ ؾق ۀيٝكی

ؾق  اؼال٬ی ؾق ايىاوؾاوقی ها و اِىل  پایهؼّىَ ها ؾق  و پژوهً ،کًًؿ کكؾه و هی
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و شؿیؿ های  ٠لن و آهؿو يٝكیهیا٨حى  جکاهلوشىؾ با يیم ظحی اهكول  -و هىثشكیاو بىؾه 
والی پیؿایً و ج٩ىیك اؼال٪ و اظکام ايىايی، به يٝك همايًؿپیچیؿه بكای های  هؿل

ایًکه وشىؾ با  ؾاٌحه باٌین؛ها يٝك  ؾو هكؾ و ا٨کاق آوایى به ین ياگمیك همچًاو قوؿ  هی
ایى ؾو ؾیؿگاه  بكؼال٦ ـ هل ؼىاهین کكؾجؤؾق ایى ؼّىَ ٘ىق که  هماوـ  يٝكات شؿیؿ

 ؛ٌىيؿ ٬ائل هیشایگاهی ههن هكؾ، بكای ٠ىا٧٘ ؾق هیؿاو ج٩ىیك ٠٭اليی اظکام اؼال٬ی 
اظکام بكای یا ٠ا٩٘ی ٌهىؾی هًٝك شایگاهی ههن ال  ،٠٭ل و ج٩کكکه  هماو گىيه

 -گیكؾ ؾق يٝك هیاؼال٬ی 
اهكول به اؼال٪، بكای  گكا ٠٭ل ٨لى٩ّی های  هؿلاظىاوات، ؾق  یا٠ىا٧٘  جؤذیكوشىؾ 

 اؼال٬ی ؾق ايىاوهىح٭ین ؾق ایصاؾ و ِؿوق اظکام  ٠لثولی  ؛اوث پفیك٨حًیه٭ؿاق لیاؾی 
٠باقت اوث ال قویؿو به ًٌاؼث  گكا لیكا ٨ْك اِلی ؾق هکاجب ٠٭ل ؛آیؿ به ظىاب يمی

٨کكی، ال ٘كی٫  ٨كایًؿو ایى  ل،ؤهاؼال٬ی و ؾاوقی اؼال٬ی ال ٘كی٫ ٨كآیًؿ ج٩کك و ج
یابی ٌىؾ یا ها ٘كض هیپیً قوی که ؾق پفیكؾ  ِىقت هیهای هك ظالث  ؾاؾه هىح٭ین اقٌل

ایى  بك اوانو  ؼیك و ٌك گفاقی اقلي٘كی٫ ال همچًیى  -٬كاق ؾاقین٘ك٦ آو  یکؾق 
وپه قوین و  به ظکن اؼال٬ی ؾق ایى ظالث هیابحؿا يمؾ ها، ٌؿه  ايباٌحهها و بیايات  ؾاؾه

کاقی يؿاؾو  ٠ملی ه١یى یا ايصامايصام یا ق٨حاق ب١ؿ ال آو، اهکاو اجؽاـ جّمین بكای 
  ٌىؾ- ٨كاهن هیـ  وثيمؾ ها ی کههىا٫٨ با ظکمـ 
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 9اخالق ٌشا٣٤ ػمُثشا٢ ٔذَ تل٤ٛش تٛض٥ح٣ 

و جا اهكول با ٬ؿقت ؾق هیؿاو ٨لى٩ه وشىؾ بىؾه اوث ٨لى٩ی ٬ؿیمی وًث  ،گكایی٠٭ل
قوؿ به  وث که به يٝك هیگكا هشكیاو ٠ا٩٘وهمگیى هىز  بكؼال٦، هىئله ؾاقؾ و ایى

ی و ًٌاو قواو ،٠لن ا٠ّاب ۀ٠ِكو با ؾالیل ٬ىی ؾق  ،ج٭ىین ٌؿهبىیاقی های  ٌاؼه
که  بیًین هیکلی  ٘ىق به ـ ؾق جاقیػ ٨لى٩هـ ٌىؾ- ؾق وا٬ٟ  هی پٍحیبايی جکاهلی ًٌاوّی  لیىث

 بیٍحكؾیؿگاه ٤الب  ٔ 9292 جا 9636ٕ «حهیًبالی»ال لهاو یىياو ٬ؿین جا گكایی  ٠٭لؾیؿگاه 
 بىؾه اوث- ٨الو٩ه 

بعری گكایی  بكای ایى ؼٗ ویك ٠٭ل یشایگمیًؾق ؼّىَ ولی ؾق ٬كو هصؿهن، 
یهشایی که  ؛ٌؿآ٤ال هیاو ٨الو٩ۀ ايگلیىی و اوکاجلًؿی  که بًیاو يهاؾه ٌؿ ای  ٨ٔك

اظىاوات یا یًؿ ٌاؼىاظىاوات  ۀچیمی شم هصمى٠ «ظه اؼال٬ی»گىیؿ  هی
وكچٍمه اظکام اؼال٬ی ال ایى اظىاوات  ؛ و ایًکهيیىث  ٌكایٗبا جىشه به  یًؿ ٌاياؼى
 ۀاوث که هؽال٩او يٝكیياهی  «گكایی ٠ا٩٘ه»- يیىثال ٠٭ل و ج٩کك ياٌی گیكؾ و  هی

ال ٘ك٦  «گكایی ٠٭لشكیاو »٠لیه  ایى ا٠حكاْاها  ؛ايؿ هٙكض کكؾهاوکاجلًؿی   ايگلیىی
 ؛ٌىؾ های کايث ًٌاؼحه هی ؾق يىٌحهبًیاؾیى  ای ي٭ٙه ٠ًىاو به «گكایی ه٠ا٩٘هؿل »

 - بکٍؿؾیىیؿ هیىم هؿل جا ؼٗ بٙاليی بك کىٌؿ  هیها  ؾق آوهایی که کايث  يىٌحه
                                                                                                                                                                 

 ٌؿه ال یک پژوهً- هًبٟ: جّىیك بكگك٨حه-  9
(Haidt, J. (2001). The emotional dog and its rational tail: a social intuitionist approach to moral judgment. 
Psychological review, 108(4), 814 
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اللم اوث  ، کًًؿ هٙكض هی گكایی شكیاو ٠٭ل آيچه بكؼی هئل٩اّو ٘ب٫  ؾق ابحؿا 
ايحؽاب ظ٫ آلاؾی و  ،«اقاؾه»که به هایی  جماهّی هؿلبا گكایی  ٠ا٩٘هاؼال٬ی های  هؿل

یا ٨اؼك ه٩هىم گىيه ال هك  گكا ه٠ا٩٘  اؼال٬ّی  ۀلیكا ٨لى٩ ؛ؾ٬كاق گیك ؾق ج١اْق  ؾهؿ هی
بكای ٌؽّی  ۀاقاؾؾاٌحى وشىؾبه ا٠ح٭اؾ و با ؼالی اوث  transcendanceٕٔهح١الی 

ٌىق و ٤كیمی یا های  هعكکال اظىاوات و کكؾو گفق و  ٌؿوکه به او اهکاو پیكول   ی ٨كؾ
 9-ؾق ج١اْق اوثؾهؿ  هی قأ passionsٕهیصاو و ؼىاوحى 

کًؿ و  قا هح٩اوت هی هىائل، بكؼی ايهو هىٌکا٨ ، هًگام بكقوی ؾ٬ی٫هٙلبولی ایى 
جکیه  «هح١الی گكایی ٠٭ل»به  گكا ه٠ا٩٘هؿل که آلاؾی و اقاؾه ؾق بكؼال٦ ایى يکحه اوث 

و ق٨حاقهای اؼال٬ی ؾاوقی که ٠ىا٧٘، هعكک اِلی بكای ]هٙلب،[  با ایىيؿاقؾ و 

                                                                                                                                                                 
 به هکالمۀ هیىم و کايث هكاش١ه کًیؿ:-  9

- Hume: ―The passion is a violent emotion of the mind and sensitive to the appearance of a good or bad, or 
object which, owing to the original constitution of our faculties, is fit excite an appetite‖. Treatise on human 
nature. 
- Kant: ―The inclination that the reason the subject can not be controlled or managed with difficulty there is 
passion‖. Anthropology from a pragmatic point of view.  

اظىاّن ؼٍّى ـهًی، و به شلىۀ ٜاهكی ؼىب یا بؿ ظىان اوث، یا به يْیحی وابىحه ٌىق و اٌحیا٪ یک »هیىم: ,
ای ؾق  قواله «ـ بكای بكايگیؽحّى یک هیّل ٌؿیؿ، هًاوبث ؾاقؾ- ٠لث واؼحاق اِلی ٬ىۀ ـهًی ها به اوث که ـ

 ؼّىَ ٘بی١ث ايىايی-
وؽحی هؿیكیث کكؾ، وشىؾ  بهو قا آیا کكؾ یک هىٔىٞ قا کًحكل ٌىؾ يحىاو  آو جمایلی که با٠د هی»کايث:  ,
 ًٌاوی ال يگاه پكاگماجیک* ايىاو «اوث- "اٌحیا٪"
ای ٠ملی  ًٌاوی، ؾايٍی جصكبی، شهايی و ٨لى٩ه ايىاو»جىاو گ٩ث:  کايث هی ؾیؿگاهًٌاوی ال  ؾق ج١كی٧ ايىاو  *

ؿؾ ًٌاؼث ايؿیً و قوي هٍ وویلۀ ّؼَكؾ َظمم ًٌاوايه به اوث که با قویکكؾی پكاگماجیىحی و ٤ایث اهؿه، ؾِق
هایی اوث که جًها ؾاقای ٠لىم يٝكّی ِك٦ يباًٌؿ؛ بلکه با ؾاٌحى  ٘بی١ث ايىاو و ج١لین و جكبیث ايىاو

پایگاه هكکم ا٘ال٠ات ٠لمی شهاؾ  :ٕهحكشن، هًبٟ« ٌهكويؿی ال شهاو به ظىاب آیًؿ- ۀهراب های اللم به ههاقت
 ٔ?id=194301https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspxؾايٍگاهی 

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194301
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 وىی به٨كؾی وشىؾ ؾاقؾ که  ۀاقاؾال يى٠ی بًابكایى ؾق ایًصا  ؛ؾق ج١اْق اوث هىحًؿ
 - ؾهؿ هًاوب بكای ٨كؾ، وى٪ هی ق٨حاق ايحؽاّب 

ولی  ؛ؾاٌحه باٌؿي٭ٍی  ،، همکى اوث ج١٭لگكا ههای ٠ا٩٘ هؿلهمچًیى ؾق بكؼی 
یابی آو ظکن اؼال٬ی٨٭ٗ په ال آيکه  بكای ايحؽاب  ،ال ٘كی٫ جعلیل و١ٔیث و اقٌل

قیمی ٌؿه باٌؿ  ٬الب« ٌؿه و هٙلىب هماو ٤كْ ؼىاوحه»قویؿو به شهث بكجكیى قاه 
وشىؾ ؼىؾ ی١ًی ؾق  بىؾه باٌؿ؛ ؾاؼلی  ِىقت بههكچًؿ  ؛باٌؿ ِاؾق ٌؿه «ظکن»ٕی١ًی 
که ؾق به هماو ِىقجی  ـ  ی ج١٭لاها چًیى  ؛ٔ ال آيکه بكای ؾیگكاو آٌکاق ٌىؾپیً  ،ايىاو
 يؽىاهؿ بىؾ- «کكؾو ظکن»وببی بكای  ـ   ٌىؾ گكا هٙكض هی ٠٭لهؿل 

په ال آيکه هگك  ؛ؿ ؾاٌثهیچ وشىؾی يؽىاهً گكا های ٠ا٩٘ه هؿلج١٭ل و ج٩کك ؾق 
 جؤذیك يیم ًؿ بك ظکن اؼال٬یجىاي هیایى ؾو ٠اهل و گاهی  ظکن اؼال٬ی ِاؾق ٌؿه باٌؿ

« ظکن اؼال٬ی»جىايًؿ  هكگم يمی٠اهل و ایى ؾو  ؛هىح٭ین٘كی٭ی ٤یك ولی به ،ؿؾاٌحه باًٌ
 ،ذكهئ ِىقت بهؾق هبؿأ  کًؿ قا هٍؽُ هی «اؼال٬ی٠مل »که  ای ی١ًی اقاؾه ؛باًٌؿ

 - بىؾه باٌؿ ٕج٩کكٔ ١٨الهبؿأ ٤یك ؾق ایًکه يه  ،اوثبىؾه پًهاو 
 ِىقت بهی و ًٌاو قواوقا ؾق ٠لن گكا  ٠ا٩٘هو گكا  ٠٭لهای  هؿليٍیب هیاو  و ٨كالایى 

٨هن ؛ شایی که ینٌاهؿ ٬كو بیىحن ٌّّث  ۀيىلؾهن جا ظؿوؾ ؾه ٬كوهٍؽُ ؾق ايحهای 
 بك هبحًیکه ـ  «ؾیىیؿ هیىم» ۀيٝكیا٠حباقی همايًؿ  ۀال ؾقشاؼال٬یات، ًٌاوايه ال  قواو

 9-ٌىؾ بكؼىقؾاق هی ـ ٠ىا٧٘ و اظىاوات اوث

                                                                                                                                                                 
گاهايه و  هىحًؿ با هعكکَقَويؿهایی اؼال٬ی، های  ؾاوقیه١ح٭ؿ اوث « ٨كویؿلیگمىيؿ »٠ًىاو هرال  به-  9 های ياآ
یابی و هٍؽُ« ٨كایًؿ ج٩کك»وویلۀ  بهواوٙۀ اظىاوات، وپه  به كؾو آيچه ال يٝك اشحما٠ی پفیك٨حه اوث ک اقٌل

  -پفیكؾ و آيچه پفیك٨حه يیىث، ِىقت هی
Freud, S. (2013). Malaise dans la civilisation. Éditions Payot. 
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 Ivan 7ایىاو پاولى٦»ال آلهایٍات  اواوا   کهـ  «Behaviorism 9گكاییق٨حاق  ۀيٝكی»ؾیؿ ال 
Petrovitch Pavlov»  ی به ؾوث آهؿه ؾهی پاوػ ۀلهیًؾق  ج١٭ل و ج٩کكّ  هىئلۀ ، اوث ٌ٘ك

يیىث و اؼال٪ قا ٨٭ٗ ق٨حاق اؼال٬ی ٌؿه ؾق جىلیؿ و واؼث  ای ٠اْق شم پؿیؿه ،اؼال٬ی
 کًؿ- قا هصالات یا ؾاوقی هی ها آو ،که شاه١هجىاو ج٩ىیك کكؾ  هی ال ٘كی٫ کاقهایی

گاهی ٠ًّك يیالی به  گكاییق٨حاق هؿل ؾق  ي٩ه و  ۀو به هكاش١ه و هٙال١ ٌىؾ ؾیؿه يمیآ
بلکه ٨٭ٗ  ؛يیىثيیالی  هن ٌىؾ ياهیؿه هی introspectionٕٔ های ؾقويی ظالثآيچه به  يیم

ایى ؼٗ ٨کكی ؾق جعلیل  ؾق يحیصهکا٨ی اوث و  پاوػ شىن به جعكیکات هعیٙی ۀهٙال١
بىؾو پفیك  اهکاوبه ؾ٨اٞ ال که  ؾیؿگاهی ؛اوثبىیاق يمؾیک به ؾیؿگاه ؾیىیؿ هیىم اؼال٪ 
 -پكؾالؾ هی٘بی١ی  اوبابال ٘كی٫ جًها اؼال٬ی  هىائلج٩ىیك 

لبكگ کُ »جىوٗ  ٬كو بیىحن ه٩حّن  ۀؾق ابحؿای ؾه گكایی، شكیاو ٠٭لوپه 
Kohlberg» ٌؿو  يمؾیکٌؿت به  بهکىی که  -بیًؿ هی ٬ؿقجمًؿايه به ؼىؾ بالگٍحی

بیاوقؾ که  ؾلیلکًؿ جا  اوحًاؾ هی 9پیاژهجع٭ی٭ات وپه به و   بكؾ هی٠ا٩٘ی ظمله 
٘ی ليؿگی ٨كؾ،  ها های ًٌاؼحی ايىاو ؾق ج١اهل با ه١ٕالت اؼال٬ی و ظل آو جىايایی

 3-یابؿ جکاهل هی
                                                                                                                                                                 

ح٭اؾ ؾاقؾ بكای ًٌاؼث یک هىشىؾ ليؿه، يیالی به بكقوی ًٌاوی اوث که ا٠ ق٨حاقگكایی، هکحبی ؾق قواو-  9
های ؼاقشی و ق٨حاقهای بیكويی آو هىشىؾ  ٨کكکكؾؤ يیىث و جًها بكقوی هعكک هرّل او ٕ های ؾقويی ظالث

 پؿیا ٨اقویٔ ویکی :کكؾؤ کا٨ی ؼىاهؿ بىؾ- ٕهحكشن، هًبٟ گكیه ٕهمايًؿ
 هًبٟ:-  7

Pavlov, I. P. (1941). Lectures on conditioned reflexes. Vol. II. Conditioned reflexes and psychiatry- 
 ٟ:هًاب-  9

,Piaget, J. (1972). Epistémologie des sciences de l'homme (Vol. 260). Gallimard- 
,Piaget, J. (1975). L'équilibration des structures cognitives: problème central du développement (Vol. 33). 
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 ج١٭لگاهی  ـ   ب١ؿی ؼىاهؿ آهؿٌاءالله ؾق ٨ّل  که شمئیات آو او ـ   ه١ح٭ؿ بىؾ بكگکل
اوث  گكایی و ج١٭ل همچًاو ایى ٠٭لولی  ؛٠بكت يٝاقه کًؿ ۀذك قا با ؾیؿجىايؿ ٠ىاهل هئ هی
ال بىیاقی بك  کلبكگ ۀيٝكی -کًؿ اجؽاـ هیو جّمین آؼك قا  ليؿ آؼك قا هیظك٦  که

 9-هىثو جا به اهكول يیم اوث  گفاق بىؾهجؤذیك ، ی اؼال٬یًٌاو قواو ۀ٠ِكپژوهٍگكاو ؾق 
با ایى  لیو  ؛ثوظأك ا٠لن  ۀ٠ِكهمچًاو با ٬ؿقت ؾق  «گكایی ٠٭لج٩کك »بًابكایى 

ؾق بىیاقی ال  ههای بىیاقی پیؿا کكؾه اوث و اهكول  ؾق ایى اواؼك ٌاؼه هیىم ، ا٨کاقوشىؾ
او یا ؾايٍمًؿاو ًٌاو قواو و چه٨الو٩ه جىوٗ چه ؛ ٌىؾ هی اوح٩اؾه ،های شؿیؿ هؿل

 ا٠ّاب-
٬ؿیمی هؿل ؾو  ،بپكؾالینيىیى های  ایى هؿل جكیى و هٍهىقجكیّى  ال آيکه به ههنپیً 

  -کكؾؼىاهین بكقوی با ج٩ّیل بیٍحك قا  کايث هیىم و گكای ٠٭لهؿل و  گكا ه٠ا٩٘

                                                                                                                                                                 
,Colby, A., & Kohlberg, L. (1987). The Measurement of Moral Judgement: Volume 2, Standard Issue 
Scoring Manual (Vol. 2). Cambridge university press. 

 هًبٟ:-  9
Haidt, J. (2001).The Emotional Dog and its Rational Tail, Psychological Review, vol. 108, pp. 814-834. 
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 ٥ْٞٛ ٌشا٣٤ٝ ػبعف (ادسان ٔؼتم٥ٓؿٟٛد٢ )ٔذَ 

ؾو يىٞ  هىحًؿ که بكجّىقاتٔ یا ٕ کاقهای ٠٭ل، اؾقاکات ۀکلی ال يٝك ؾیىیؿ هیىم
با و قا؛ ؾیگك ا٨کاق وىی و ال  قا ؾاقین ٕجؤْذكات و اظىاواتٔ ايٙبا٠ات وى یکال ها اوث: 

ال ج٩اوت هیاو  قاظحی بهجىايؿ  هی جًهایی به یايىاي هكکًؿ  جّىق هی هیىم وشىؾ ایًکه
گاه ٌىؾ اظىان  اتجّىق گىيه ال ؾ٬ی٫ بیى ایى ؾو ٌؿو  به يٝك او جمایم ٬ائلاها  ،و ج٩کك آ

 بكای ٨هن اظکام اؼال٬ی ٔكوقی اوث-  ات،یا اؾقاک
 9:گىیؿؾیىیؿ هیىم هی

ظكاقت لیاؾ یا لفت ياٌی ال  ؾقؾّ و٬حی ها که  ـ هىا٫٨ ؼىاهًؿ بىؾ واؾگی به همه ـ »
آو اظىان  ۀو٬حی به ظا٨ٝ و ب١ؿا   کًین قا اظىان هیهالین ال ظكاقت ياٌی 

ج٩اوت بىیاقی بیى اؾقاکات ـهًی ، کٍین ايحٝاق هی ؼىؾ  ۀگكؾین یا آو قا ؾق هؽیل هیبال
جىايًؿ اؾقاکات ظىان قا ظکایث یا ي٭ل  ؾق ایًصا هیهلکه ؾو وشىؾ ؼىاهؿ ؾاٌث- ایى 

و بیٍحكیى  بىؾو آو قا جؿا٠ی کًًؿ ی و ليؿهجىايًؿ ٬ؿقت اظىان اِل ولی يمی ؛کًًؿ
قا لهايی که بیٍحكیى جالي  ظحی ؾق کًین ـ بیاو هی ؾو ج١بیكایى  ؾق ؼّىَچیمی که 

جّىیك به ليؿه ظؿی  بهیى ؾو، هىٔىٞ قا ا کهال ایًاوث ٠باقت  ـ ؾهًؿ ال ؼىؾ يٍاو هی
بیًین یا به آو  کًین یا آو قا هی ها آو قا لمه هی :ینیجىايین بگى که هی ًٍؿکهی

که ٌؿه اوث،  بیماقی یا شًىوکىی که ؾچاق  ـهى یاياوحرًای پكیٍبه ولی  ین؛يمؾیک
 بىؾو های ال ليؿ به ؾقشهایى اهکاو قا يؽىاهًؿ ؾاٌث که  ]ؾق ایى ظالث[ هلکهؾو  ایى

های  ال قيگ کؿام هیچيیم و ؛ٌىيؿؾقهن آهیؽحه  کاهال  ایى اؾقاکات  که  بكوًؿ
ایى اهکاو قا يؽىاهؿ ؾاٌث  ـ  ٨مويی ؾاٌحه باٌؿ ها و که ؾقؼًٍ آهن ٬ؿق هك ـ  اظىان 

 ٠ًىاو بهجىِی٧ قا آو با٠د ٌىؾ به جّىیك بکٍؿ که  یِىقج بهقا چیمهای ٘بی١ی  که
جك با٬ی  وكگكؾاويیم جكیى اظىان  ، ال پاییىج٩کكجكیى  و ليؿه ،ای وا١٬ی بپًؿاقین هًٝكه

 ؼىاهؿ هايؿ-

                                                                                                                                                                 
 ، ٨ّل ؾوم، اِل ا٨کاق، ؾیىیؿ هیىم-«پژوهٍی ؾق اؾقاک بٍكی»کحاب -  9
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ؾیگك اؾقاکات ـهًی قا ال جماهّی ، جمایمی چًیى وشهجىايین هالظٝه کًین که هی
ًّ  بكؾ-هیاو هی که ٌؽُ ؾیگكی ؼىاهؿ ٌؿ بىیاق هح٩اوت ال  ؼىؾ ؼٍن ايىاو ؾق آج

بگىیی ٨اليی، ؼىؾٌی٩حه اگك به هى - گیكؾ هی جّمینايؿیٍؿ و  هی، چًیى آجٍیؾق 
بكای هى جّىق ؾقوحی ال ]ایى گ٩حه[ چیىث و ٌما ٨همن هًٝىق هی آوايی به اوث
 وىلاّو  ٫ٍ٠ همکى يیىث اٌحباه کًن و گماو کًن ؾق ظالی که ؛والؾ هیاو قا  یثو١ٔ

 ؼىؾ بیًؿیٍین ۀگفٌحو٬حی به اي١٩االت و اظىاوات  -اوثبىؾه پكیٍی ظ٭ی٭ی یا قواو
هًح٭ل و ِؿا٬ث و هىٔى٠ات ؼىؾ قا با قاوحی ؾاقی ؼىاهؿ ٌؿ  اهايث ۀ٨کك ها آیً
که اؾقاکات اِیل  ؾق ه٭ایىه با آو چیمی ،بكؾ هایی که به کاق هی ولی قيگ ؛ؼىاهؿ کكؾ

٠٭ل  یابىیاق به هىي  یو يیال ؼىاهؿ بىؾ قيگ  پكیؿه و کن قيگ، ًؿًک هی انظىاها 
 ها قا ؾقک کًین-  وهیاو آجا ٨ك٪ يؽىاهین ؾاٌث هحا٨یمیکی 

جىشه به يىٞ ج٭ىین کًین که با ؾو اؾقاکات ـهى قا به ؾو ؾوحه یا  ۀهمجىايین  هی
و  هًؿیيیكو؛ گكوهی که ال ٌىيؿ هحمایم هییکؿیگك بىؾو، ال  و ليؿه هًؿیيیكو ۀؾقش
ؾق ـ  اها يىٞ ؾیگك ؛ؿيٌى ها ياهیؿه هی ا٨کاق یا ایؿه ه١مىال   يؿبكؼىقؾاق بىؾو کمحكی  ليؿه

و ه١ح٭ؿم بكؾ  قيس هی« يام»ال يؿاٌحى  ـ لباو ايگلیىی و ؾق بىیاقی ال لباو های ؾیگك
ل٩ٛ یک ها جعث  کكؾو آو ٔمیمهگفاقی و  لیكا يام ؛بایؿ باٌؿ همیى گىيهو١ٔیث، 

 يٝك ؾقبایؿ آلاؾی ؼىؾ قا ها په های ٨لى٩ی اللم يیىث-  هؿ٦شهث  به، شم ٠ام
ه١ًایی با که ایى ل٩ٛ قا ؾق  بًاهین ظىی[ ۀواوٙ های بی ]ؾاؾه اتبگیكین و آو قا ايٙبا٠

 هك آو چیمی ايٙباٞگیكؾ- هًٝىق هى ال  به کاق هی اي ٠اؾی ایه١ًج٩اوت ال  یايؿک
 ،ؾاقین ياپىًؿ هی ،ؾووث ؾاقین ،کًین لمه هی ،بیًین هی ،ًٌىین و٬حی هیکه اوث 

 -اوثجك  ها ليؿه اتؾق اؾقاکؼىاهین،  کًین و هی ق٤بث هی
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ؿ و با آو بكؼىقؾاقيؾق اؾقاکات ها  یکمحك بىؾو  ال ليؿها٨کاقی که ال ایى ايٙبا٠ات 
 ،ٌىؾ ایصاؾ هی ايؿیٍین ٌؿه هی آوقیکه و٬حی به هك اظىان یا ظكکات یاؾ چیمی
 9-«ؿيٌى هیهحمایم 

و ٔ واوٙه اؾقاکات هىح٭ین و بیٕ 7ايٙبا٠اتهیاو ال يٝك ؾیىیؿ هیىم ج٩اوت  بًابكایى
ؾاقؾ و ه٥م ال ایى ؾو يىٞ بك  هكکؿاماوث که  ای گفاقیجؤذیك و  هًؿیيیكوهیماو ا٨کاق، ؾق 

گاهیوقوؾ و ؾؼالث ؾق ج٩کك و چگىيگی يیم ؾق  ٌؿت که با ٬ؿقت و  اؾقاکاجی قاوی - ؼىؾآ
ها و ٠ىا٧٘، لیك ایى ج١كی٧ و  واکًً ،اظىاوات ۀياهؿ و هم ايٙبا٠ات هیٌىيؿ  هیواقؾ 

 ؿ- يٌى آٌکاق هیوشىؾ ِاظبٍاو ٘ىق که اولیى باق ؾق  هماو ؿ؛يگیك  ٬كاق هی گفاقی يام
ج٩کك و اوحؿالل ايٙبا٠ات ؾق  هماو جّاویك ١ٔی٧ّ  اها هًٝىق ال ا٨کاق ال يٝك هیىم

گاهی ال هیاو ا٨حكا٪  بك اوان اوث؛ ی١ًی جمایم هیاو ایى ؾو و ج٩کك و  وى یکاظىان و آ
بكای آيکه ٠٭ل بحىايؿ ج٩کك و بًابكایى - بًا يهاؾه ٌؿه اوثؾیگك، وىی اوحؿالل ال 
ً آهؿه وىی بهظىی، ايٙبا٠اجی  ؾق ابحؿا بایؿ ال ٘ك٦ اظىاوات و اؾقاّک  اوحؿالل کًؿ

يه ج٩اوت ؾق  ،و يیكوهًؿی اوثایى ايٙبا٠ات و ا٨کاق، ج٩اوت ؾق ؾقشه هیاو و ج٩اوت  باٌؿ
 9-ؾهًؿ اؾقاکات قا جٍکیل هی ،یکؿیگكو با آیًؿ  به ظىاب هی یک يىٞایى ؾو، ال  -٘بی١ث

                                                                                                                                                                 
وی وهبه، چاپ اول، ؾکحك هى ۀ، جكشم91جا  92پژوهٍی ؾق اؾقاک بٍكی، ٨ّل ؾوم، اِل ا٨کاق، َ-  9

 م-7111ال٩كابی، ؾاق 
ال ایى شهث که ؾق ه٭ابل ا١٨ال  ؛ٌىؾ و یا به جمام ١ٌىق هی ا٘ال٪ یؾق ا٠ّاب ظىل٩ٛ ايٙباٞ یا ٨٭ٗ به جؤذیك -  7

و ظکّن هبًی بك جعلیل اوث- ٕهحكشن،  ،ٔؿ ج٩کك ،گیكؾ- ايٙباٞ به ایى ه١ًی ؼاقشی، قيگ اي١٩الی به ؼىؾ هی
 ویکی ٨٭هٔ ثوای :هًبٟ

 :قات- ايٙبا٠ات و جّى 9
ّٞ ايٙبا٠ات و ایؿه ياهؿ- وی همۀ اؾقاکات ـهى قا به ؾو ؾوحه یا ؾو هیىم همۀ هعحىیات ـهى قا اؾقاک هی ها یا  يى

واوٙۀ اؾقاک ظىی ٕٜاهكی یا باً٘یٔ اوث- ایى  های بی ؾاؾه ،تايٙبا٠اکًؿ- هًٝىق هیىم ال  ات ج٭ىین هیق جّى
گاهی ياٌی ال ؾیؿو یا ًٌیؿو و--- و اؾقاکات به ظه باً٘ی هايًؿ اؾقاکات ا٠ن ال اؾق  اکات به ظه ٜاهكی هايًؿ آ

گاهی ال ؾقؾ و اظىان ٤ٕب و هعبث و--- اوث- ایى يىٞ اؾقاکات ِك٨ا  ؾق هًگام جمان و هىاشه هىح٭ین  ۀآ
 ٌىؾ- ظىی ایصاؾ هی کظىان با هؿقَ 
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ج٩اوت جمام و ؼىاهًؿ بىؾ ظىی يیم ا٨کاق  هىحًؿ،و٬حی ايٙبا٠ات ظىی بًابكایى 
ا٨کاق،  ؾق ظالی که ؛بًؿيؿ ي٭ً هی اوث که ايٙبا٠ات بك اؾقاک ظىی بیًٍاو ایى

، ببًؿؾ هیي٭ً آيچه بك اؾقاک ظىی، بًؿيؿ-  و ه٥م ي٭ً هیکه بك ٠٭ل هىحًؿ اؾقاکاجی 
اوث، قيگ  ١ٔی٧ و کنببًؿؾ  هیي٭ً ها  آيچه بك ٠٭ل ؾق ظالی که ؛اوث ٬ىی و يیكوهًؿ

گاهی ال هىح٭ین ظىان جؤذیكپفیكّی  ،بك اؾقاک ظىیٌؿه  بىحه ي٭ً و اؾقاّک  اٌیا و آ
 جصكبی اوث- 
گاهی ، بًؿؾ ي٭ً هیکه ؾق ٠٭ل  اها اؾقاکی  يؽىاهؿ بىؾشم ِىقجی ١ٔی٧ ال اٌیا و آ

با ، ٠٭ل شم ؾقیا٨ث کًًؿال ؼاقز ٬ؿقجمًؿی ات جؤذیك  ،اؾقاک ظىیهًگاهی که و 
 ظىی بكؼىقؾ يؿاقؾ؛ايٙباٞ آو  با ؼىؾّ که  ابه ایى ه١ً ؛يؽىاهؿ ؾاٌثبكؼىقؾ جّىیكهایی 

 - ؼىاهؿ ؾاٌثآو بكؼىقؾ ال بلکه با ِىقت ـهًی 
که بی١ث ايىاو هىحًؿ ٘ ۀجعث ویٙك ال يٝك هیىم قوي ج٩کك و ٨هن ؾق ايىاو هك ؾو 

اؾقاکات ؾق يؿاٌحى ظٕىق ِىقت اهکاو يؿاقؾ ؾق  ؾق يحیصهٕواکًٍیٔ اوث-  اي١٩الی اواوا  
ا٨کاق ال آيصا که ج١٭ل یا ج٩کك وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ و  ٨كایًؿا٨کاق یا ايٙبا٠ات،  ِىقت بهـهى 

ؾقیا٨ث ایى  بك اوانج٩کك  ٨كایًؿجماهی ظىی يیىث،  شم ِىقت ٠٭لی ایى ايٙبا٠اّت 
ظىان  پفیكیجؤذیك ؾق ايىايیث، به اؾقاک ظىی یا ًٌاؼحی ی١ًی هك ؼىاهؿ بىؾ؛ ايٙبا٠ات 

جكیى  قا جا واؾهایى ًٌاؼث جىاو  گكؾؾ و هی هییا ا٨کاقٔ بال ايٙبا٠اتؾق ٬الب ٕ اٌیاال 
 پیگیكی کكؾ-اي  گیكی ٌکلواؼحاقهای 

                                                                                                                                                                 
به ایى ِىقت که په ال ٬ٟٙ اقجباٖ  ؛ايؿ قيگ ايٙبا٠ات و کن های ؼ٩ی٧ ها و ِىقت ها، يىؽه قات یا ایؿهاها جّى

هايؿ که  ء به کمک ظا٨ٝه یا هحؽلیه با٬ی هی ١ٔی٧ آو ٌی ء هؿقٮ، ِىقت ًٌاوا با ٌی ٨ا٠ّل هىح٭ین ظىی 
جىاو هٙلب قا بیٍحك جىٔیط  هایی هی قيگ و ١ٔی٧ قا جّىق یا ایؿه یا ٨کك ياهیؿه اوث- با هرال هیىم آو ِىقت کن

قاجی گاه به آو بیًؿیٍن جّى باٌن و آوبًؿم، اگك پیً ال آو به اجا٬ن يگكیىحه  - هًگاهی که چٍماو ؼىؾ قا هیؾاؾ
 :کًن، ال باليمىؾهای ؾ٬ی٫ ايٙبا٠ات هى اوث- ٕهحكشن، هًبٟ که ظاِل هی

 247http://marifat.nashriyat.ir/node/2ٔ 

http://marifat.nashriyat.ir/node/2247
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جّىیكهایی ال ایى قا ا٨کاق ذايىیه یا  ها هیىم آو کهيیم وشىؾ ؾاقؾ يىٞ ؾیگكی ال ا٨کاق 
؛ ی١ًی اگك هىحًؿايٙبا٠ات  های ِىقت هایی ال ِىقتها،  ایىی١ًی  ؛ياهؿ ا٨کاق اولیه هی

 ،هٍاهؿه کكؾه باٌینبؿوو آيکه آو قا  ٨کك کًیناي  ؾقباقهو  قيگ وبم قا ؾق يٝك بگیكین
ؾق گك٨حه  ٌکلگیكؾ- ایى جّىیك  ِىقجی ـهًی ال اؾقاک ظىی قيگ وبم ؾق ها ٌکل هی

هصكؾجك ال ٨کك اول  کهٌىؾ  ـهى، هماو ٨کك اولیه اوث که ٨کك ذايىیه ال آو ایصاؾ هی
جىايًؿ  هیایى ايٙبا٠ات ؼىاهؿ به آو بكوؿ ایى اوث که  هیهیىم  آيچهکلی  ٘ىق به- اوث

يیم ؿ ا٨کاقی قا ًجىاي هی هماو ٘ىق که ؛ؿًقو که ال ظىان به ها هی ؿًاؾقاکاجی باٌ ه١ًی به
: ايٙباٞ ج١٭ل یا ج٩کك و ايٙباٞ ١ٌىق یا هىحًؿؾو يىٞ بك و  ؿًقو هیه٥م که به بگیكيؿ ؾقبك 

  -اظىان
ههمی ؾق چًؿاو ي٭ً ٔ ٠٭لٕ ـهىاها  ؛اي١٩الیاوث  ٘بی١حی  اواوا    ٘بی١ث ايىايی

- به ایى جكجیب اوث٘بی١ث ايىايی هبحًی بك  ،و ق٨حاق ايىايی کًؿ بالی يمیایى ٘بی١ث 
و اوث  ٔها واکًًٌؿه ال اي١٩االت ٕ ٌؿه و ِاؾق بًاهای ايىاو  گیكی ق٨حاقها و هىٟٔ ۀهم

 ؿ بىؾ-يؽىاه ج١٭ل و ج٩کكها،  اوباب آو
ىقؾاق بكؼ یاهمیحال هیچ  هیىم ۀؾق يٝكی ،آلاؾ یا آلاؾی ؾق کاقهای ايىاو ۀاقاؾاها 

اِلی ق٨حاق ايىاو، ٠ىا٧٘ و هعكک لیكا ؿ؛ آی به ظىاب هی و ؼیال جىهن جًهاو  يیىث
ال ج٩کك یا يه  ،اهؿا٦ ق٨حاقی ايىاو - بًابكایىاوثها و ؾ٨ٟ ٔكق و شلب ه١٩ًث  واکًً

و ٠ىا٧٘ و اي١٩الی ٘بی١ث  ۀيحیصجًها بلکه  ؛هباؾی ٠٭لیيه ال و ٌىيؿ  ِاؾق هیج١٭ل 
و ذابث  ايؿ ظال ؾگكگىيیؾق هح٥یك و ها  ایى که هىحًؿاظىاوی های  گكایًجمایالت و 

 -يیىحًؿ
، ؾق کاقها و ق٨حاقهای ی٠٭لی ذابح٬ىا٠ؿ ٔكوقت یا ، ال يٝك هیىم هیچ هماهًگی

ٌىيؿه  ذابث و ؾگكگىوهای ٤یك  جىهمات و ق٤بث بك اوانوشىؾ يؿاقؾ و ايىاو جًها ايىاو 
کًؿ ايىاو  هی جؤکیؿ هیىم، ٠الوه بك ایى -پفیكؾ هی جؤذیكهعیٗ و شاه١ه ال کًؿ و  ق٨حاق هی

ال پاوؽی ، جى٬ٟ يق٨حاق  کاق وآو هگك آيکه ؾق بكابك  ،ليؿ به هیچ ق٨حاق و کاقی ؾوث يمی
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 ٠ملکكؾها و ق٨حاقهای اؼال٬ی ؾق ؼّىَث ٬ايىو وببیْ  ٘ك٦ ه٭ابل ؾاٌحه باٌؿ؛ ی١ًی
اوث  «ؾیگكی ۀٌؿ گك٨حه قیا٨ث ٠مل ٨ْكؾ» جى٬ٟ بك اوانا٠ح٭اؾی  ِك٨ا   هیىمال يٝك 

همکى  -ث هىشىؾ ؾق ٘بی١ث اوث و چیمی شم جىهن يیىثث، هٍابه وببیْ و ایى وببیْ 
په ایى  اج٩ا٪ بی٩حؿ؛ جى٬ٟ ؾاقینآيچه  یا واکًً هؽال٧ّ  یاوث ال ٘ك٦ ؾیگكی هك واکًٍ

 ليؿگی کًًؿ- یکؿیگك ؾهؿ با  که به ا٨كاؾ شاه١ه اشاله هی ؼىاهؿ بىؾا٠ح٭اؾ یا ابماقی جًها 
يه  هیىم ها یا ق٨حاقي ال يٝك گیكی آلاؾی ايىاو ؾق ايصام کاقهایً یا ج٥ییك هىٟٔ

وبب  به اي یو ؾگكگىيظال ج٥ییك  ؾق٘بی١ث و جًها هبحًی بك  ،٠٭اليی اوث و يه هًٙ٭ی
آلاؾی ٠مل که کًؿ  جّىق هیگكایی  ٠٭ل- په آيچه شكیاو اوث ًو اظىاواجاي١٩االت 

هباؾی اِىل و هىا٫٨ با ٬ىا٠ؿ ٠٭ل و ولیّن  گیكی ٠٭لّی  ايىاو ؾق ايحؽاب ق٨حاق یا هىٟٔ
های ق٨حاق  ؾگكگىيیایًکه و يگكؾ  به آو هیذابث اوث، هیىم ال يگاه ٘بی١ث بٍكی هعٓ 

ی ظحی ایى ؛ اوثهماو آلاؾی ايىاو  ـ اوث ًکه هٍكوٖ به ٘بی١حـ  ايىايی آلاؾی ٨ٔك
ی١ًی ٔؿ آو ؼىاهؿ بىؾ؛ و گكیم ال آو  ،به ٔكوقت و ظحمیثيبىؾو پایبًؿاو، جىايایی او بك 

هماو آلاؾی ؾق ٘بی١ث ايىاو، ٔؿ ٠٭ل اوث و ایى، په  ؛آیؿ چیمی اوث که ال ٠٭ل هی
 کاقهاوث-

ها یا  ها و ي٩كت ق٤بث ،ها واکًً ،٠ىا٧٘  ؾق ایًصا ، ق٨حاق ايىايیاواوی ؾق په هبؿأ 
که ؾق اؼال٬یات و ای هىحًؿ  يابؽكؾايههماو ٬ىا٠ؿ ها  ایى هىای ي٩ه اوث وهماو 

یا ِؿوق  گیكی هىٟٔهك اجؽاـ په  -یؾیگك  چیم هیچيه و  ؿًکً ق٨حاقهای ايىاو ظکن هی
 بىؾ و يه بكؼىاهؿ ذابث اِىل بك هبًای ا٨کاق هصكؾ یا يه  ،اؼال٬ی ۀ٬ٕییک ظکن ؾق 

که ايىاو با ج٩کك و ج١٭ل و ال ٘كی٫ بكهاو و اوحؿالل به آو  های اؼال٬ی اقلياوان 
واکًً ،ها ق٤بث ،٠ىا٧٘ ،آيچه ايىاو ال اظىاواتبا جکیه بك و  بك اوانجًها و  قوؿ،هی

  -بًا ؼىاهؿ ٌؿ ؾق اؼحیاق ؾاقؾ اي ٌؿه ؼىاوحهها و اهؿا٦ 
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 ٥ٍْٞٛ٘بٜ اص  خ٥ش ٚ ؿشٚ  ،فض٥ّت ٚ سر٤ّت

وپه  ؛ٌىؾ اوث که ؾق ـهى ظاِل هی ايٙبا٠یهعّىّل  ،هك ظکن اؼال٬یِؿوق 
قا  يوپه ايىاو ؼىؾو  گیكؾ ١ٌىق یا اظىان به ؼىؾ هی ،اي١٩ال ِىقّت  ،ایى ايٙباٞ

 ؾيبال به کًؿ و  لیكا اظىان هی ؛ٌىؾوىی ايصام کاقی یا ق٨حاقی کٍیؿه هی بیًؿ که به هی
اظىان  چه بىا؛ همچًیى یا بك٠که ،اوثبىؾه ؼیك یا ؾقوث که ٌىؾ ه١ح٭ؿ هی  آو
ه٩ًی یا اٌحباه یا ٠ىا٬ب ای  يحیصه، هكگم يؿاؾيً کاقی یا ايصام  ؾاؾو ايصامؾق اذك کًؿ  هی

با  ؛ٌىؾ جىشیه هیاظىاوات با   کاهل ٘ىق به بًابكایى و١ٔیث  -وؼین ظاِل يؽىاهؿ ٌؿ
 - ظکن ؾاؾه ٌؿه اوث٠٭ل با قوؿ  هیؾق ٜاهك به يٝك  وشىؾ ایًکه

وی ياجىاو اوث و  ،ظکن اؼال٬یکكؾو ِاؾق ال  جًهایی بهؾیىیؿ هیىم ٠٭ل به يٝك 
های هًٙ٭ی  اوحؿالل یاهای ٠٭لی ٨كایًؿؿ اؼال٬ی، اهکاو يؿاقؾ ال ٬ىا٠ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ 

ؾق هكؾم وًث ٘بی١ث و جًها هعّىلی ال ؛ بلکه اظکام و ق٨حاقهای اؼال٬ی، ٌىؾظاِل 
لیاو ال و ؾ٨ٟ وىؾ آوقؾو  به ؾوث هىئلۀاوث و لیاو و ؾ٨ٟ وىؾ قؾو آو  به ؾوثشهث 

شم  هٔمیك اؼال٬ی یا اقلي اؼال٬ی ببًابكایى هیچ  -يه ٠٭لاوث ؼّىِیات اي١٩ال 
 ها وشىؾ يؿاقؾ-  ۀهای ظىی قولاي جصكبه

یلث هن  گیكی یا هىٟٔکاقی کكؾو بك  په ظکن ؛اوثبه همیى ِىقت  ٨ٕیلث و ـق
یلثبه ایًکه ٨ٕیلث  یه١یً های  ذابثهای اؼال٬ی و  اقلي ،٠٭لیاِىل ، بك اوث یا ـق

های  هعكک بك اوانؾاؾو،  بًؿی و ظکن بلکه ؾوحه ؛هحمكکم يیىث یاهىحًؿ  ،هًٙ٭ی
 ؾق ؼّىَو١ٔیث ؿ و يٌى هیآو کاق که هًصك به ايصام پفیكؾ  اي١٩الی ِىقت هی

ّٗ که  ٌكایٙی بك آو ٠مل اوث یا و١ٔیحی که آو ٠مل ؾق آو به ايصام قویؿه يیم به  هعی
ای ال  ليصیكهیا ال١مل  ٠که چیمی يیىث شمق٨حاق ايىايی بًابكایى  -همیى ِىقت اوث

ّٗ ها  الم١ل ٠که اظا٘ه ؾاقؾ و هیچ وی که بك و١ٔیحی بك ايىاو یا  ؾق پاوػ به ٌكایٗ هعی
جمایالت  ۀهاشكا ؾق ویٙك و جماهی ایى شىؾ يؿاقؾ ای هىحًؿ بك ج١٭ل یا اوحؿالل، و اقاؾه

 - ٬كاق ؾاقؾ های ٨كؾی  و هّلعثهىقؾايحٝاق اهؿا٦ّ  ،٠ا٩٘ی
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یلث  ،هیىمال يٝك  ؾق  گكایايه ای و وا٬ٟؾو هىشىؾ قیٍه ٠ًىاو بهجىاو  قا يمی٨ٕیلث و ـق
٘بی١ی  گیكی جىلیؿات ٘بی١ث بٍكی و هىٟٔجًها  ـ ال يٝك اوـ بلکه ایى ؾو  ؛گك٨ثيٝك 

های  بًابكایى وا١٬یث- اوث٩کك ٌك اوحىاق ج٩کك ؼیك و جو بك اوث ًی بك يگاه ايىايی حهب
هعىىب  ٌمىل یا شهاو يیو ؾو اِل ٠٭الاي١٩الی هىحًؿ  اتايٙبا٠ ِك٨ا   ؼیك و ٌك

 -ٌىيؿ يمی
ویل یا  ،ههايًؿ للمل ،ظىاؾخ ياگىاق ٘بی١ی ی الهای هرال ؼىؾ ۀایؿبكای جىٔیط  هیىم

به ایى ِىقت  ایى ظىاؾخال ايىاو ـهى ؾق ايٙباٞ ٕجّىیكٔ : کٍؿ پیً هیآج٩ٍٍاو قا 
ها به او و به هعیٗ او  لیكا آو یا هصالات ٤یبی یا الهی هىحًؿ؛ ٌْك  ،اوث که ایى ظىاؾخ

٨٭ٗ ظىاؾخ ٘بی١ی هىحًؿ و اقجبا٘ی با ها  ایى ، به وا٬ٟ ؾق ظالی که؛ کًًؿ آویب واقؾ هی
 ؼیك یا ٌْك ها به  کهـ  ق٨حاقها و کاقهای ايىاو ۀقا به هميٝك هیىم ایى  يؿاقيؿ- وپهايىاو 

یلثو  بًابكایى ایى ه٩اهین ِك٨ا   -ؾهؿ ج١مین هی ـ ؾهین بىؾيٍاو ظکن هی ٨ٕیلث یا ـق
 ، ؼیكؼىؾ ؼىؾّی  به؛ ی١ًی يؿاقيؿهای ها  ال واکًًهیچ وشىؾی هىح٭ل و هىحًؿ  «ؾیؿگاه»

ی که شلب ه١٩ًحبه ا٠حباق  و ق٨حاقها، کكؾاقها بًؿی  ؾوحهجًها و ٌىيؿ  هعىىب يمی یا ٌك
و ٌىيؿ  هعىىب هیٌك  یاؼیك  ٠ًىاو به ، یا بك٠که کًًؿ ی که ایصاؾ هییا ٔكق کًًؿ  هی

 بكيؿ- اؼال٪ به کاق هی ۀاِل و قیٍ ٠ًىاو بهقا ایى ٬ا٠ؿه اوان، همیى هكؾم بك 
های  هعكکاؼال٬ی و ٠٭لی و هىح٭ل ال ٠ىا٧٘ و  هباؾّی  ،په ٨ٕیلث و ؼیك

ؾچاق ها  بلکه آو ؛ٌىيؿ هعىىب يمیذابث یا هٙل٫ ه٩اهیمی  يیمی ها يیىحًؿ و ايي٩ى
به جىشه همکى اوث ؼیك ؾق ظالث ه١یًی با  - بًابكایىٌىيؿ و يىبی هىحًؿ هی یؾگكگىي
ؾق جىايؿ  هی وثاٌك  ،و به همیى جكجیب آيچه ؾق ٠ملبه يٝك بكوؿ  ، ٌكؼاَ یٌكایٙ

 شایگاهی هؽال٧، به ؼیك جبؿیل ٌىؾ-ؾق ٌكایٗ ؾیگكی و 
یلث»یا  «ٌك یاؼیك »بًؿی  ٘ب٭هیا قايؿو  همچًیى ظکن هعْكک ق٨حاق  «٨ٕیلث یا ـق

و٬ىٞ و ب١ؿ ال  ۀؾق هكظلو ـهًی ياٌی ال ٠ملکكؾ اوث  ِك٨ا  ايٙباٞبلکه  ؛ايىاو يیىث
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ؼىاهؿ بىؾ که با جىشه به يحایس و ٨ىایؿ یا  ییا ٠ملکكؾ؛ ی١ًی ب١ؿ ال ق٨حاق ٬كاق ؾاقؾ  ِؿوق آو
 -ها و جؤهل ؾق آو کاق، بك آو ظکن قايؿه ٌؿه اوث لیاو

، به يٝك هىحًؿآیا اظکام اؼال٬ی هماو ا٨کاق یا ايٙبا٠ات وپه بكای ؾايىحى ایًکه 
 ؼیك و ٌكٌؿو هیاو  لئجمایم ٬اکه آیا هىٔىٞ جع٭ی٫ ٌىؾ  ایى ۀهیىم کا٨ی اوث ؾقباق 

 9؟ٌىؾا٨کاق ظاِل  ال ؼىؾّ جىايؿ  هی
 و چیمی اوث کهآبه و کكؾ ٠ملو بىؾو پایبًؿوًحی،  گكای ٠٭لهؿل اؼال٪ ؾق 

چه ؾق  که اوث یای ال ٬ىا٠ؿ  اؼال٬یات هصمى٠هپه - اوث٠٭لی اِىل هىا٫٨ با ٠٭ل یا 
ؾق اظکام اؼال٬ی  ؾق يحیصهها پیكوی ٌىؾ و  ال آوبایؿ  ، اشحما٠یو چه ليؿگی ٌؽّی 

 -ٌىيؿ هحصلی هیا٨کاق ٬الب 
 :کًؿ ي٭ؿ و بكقوی هیچًیى  ایىقا ٘كل ج٩کك هیىم ایى  اها

په  ؛قا هٍؽُ کًؿ ؼیك و ٌكبیى  ٨اِلظؿبحىايؿ  جًهایی بهاگك ٠٭ل و ج٩کك 
يمایاو ٌىؾ  شهاو ؼاقشیاٌیا یا ؾق هیاو ياگمیك بایؿ ؾق اقجبا٘ات  ؼیك و ٌك های ؼاِیث

ا٨کاق چه ه٭اقيه و وًصً ـ  کاقهای ٠٭ل -بیًین يمیشهاو ؼاقشی و وا١٬یث ؾق ایى قا ها و 
 یابه ک٧ٍ هىا٫٨ جًها اهکاو يؿاقؾ ال اؼال٪ پكؾه بكؾاقؾ و ـ  ها اوحؿاللو چه باًٌؿ 
هؿل اؼال٪ ؾق  قو الایى ؛اؼحّاَ ؾاقؾو٬ایٟ هیاو ا٨کاق یا هیاو با اقجبا٘ات  يبىؾو هىا٫٨
ال کكؾو یا هماي١ث ِاؾق ايٙبا٠ات جىايایی  ٨٭ٗلیكا  ؛ايٙبا٠ات اقجباٖ ؾاقؾبا گكا  ه٠ا٩٘

ايصاهً جىايایی هىح٭ین  ٘ىق به گكایی ٠٭لو ایى چیمی اوث که قا ؾاقيؿ ٠ملی هٍؽُ 
یا٨حى کاق  به ها بكای جع٭٫ کمک ،جىايؿ ايصام ؾهؿ هی آؼك ظالثجماهی آيچه ایى  -يؿاقؾقا 

 و قویؿه به اؾقاکات هاوث-ٌؿه  ؾاؾه
ايٙبا٠ات اوث و  ۀيحیص ،اوث که ظکن اؼال٬یایى ههن ؾق ایى يٝكیه  ۀيکحاولیى 

قا  passionsٕٔ ٌىق و اٌحیا٪ یا ٠ىا٧٘اوث که ٠اهلی ق٨حاقهای اؼال٬ی ؾیگكاو، ایًکه 
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 ٨كایًؿٌباهحی ال و آو قا ؾق جكالوی وًصً گفاٌث جىاو آو قا  و هیايگیمايؿ  ؾق ها بكهی
ى َى َظ »هیاو  ؼحیًٌا لیباايؿّو ق  یم با ظکنو ي «ياپىًؿيیکى و »هیاو والی ٠ا٩٘ی  همىاو

ثٕ «طیو ٬ب ظب و ب٥ٓ و ل ی٬بال   ي٩ىايی  کاقهای اؼال٬ی ؾق يحیصهؾايىث- ٔ لیبا و ٌل
 ، ٌىؾ گكایی وًحی ؾیؿه هی هؿل ٠٭لبه آو ِىقجی که ؾق  جىايًؿ  يمیهكگم  ، ها ایىهايًؿ 

های ها و  بك ٠ىا٧٘ و ي٩كت یهىح٭یم جؤذیكهیچ  ،و ج٩کك باًٌؿ٠٭اليی ٠٭اليی یا ٤یك 
 -ؿ ؾاٌثٌىقايگیم بكای ها يؽىاههىٔى٠ات 

اوعا٪ » قاهجالي کكؾ ؾیىیؿ هیىم ؾق ٨لى٩ه و پژوهً ؼىؾ که  کًنشا ؾاقؾ اٌاقه 
 ۀبه هیؿاو اؼال٪ ٕیا ٨لى٩آو قا جصكبی،  جعلیل ٠لمی٘ب٫ قوي قا بپیمایؿ و  «يیىجى

یهکكؾو  ؤٟ، ًکه هؿ٨قوٌی  ؛اؼال٪ٔ بکٍايؿ ه  ها، بك آو جؤکیؿها و  ٨ٔك  یاه١أق
پژوهٍی ؾق » کحاب اِلی او با ٠ًىاو٨ّل ؾوم  -اوثال ٘كی٫ آلهایً  ٍاوجکفیب

 9-ؾاقؾاٌاقه همیى هٙلب به  «٘بی١ث بٍكی
٠باقت  بهاو ا٠ح٭اؾ ؾاٌث ه١ك٨ث ؾو يىٞ اوث: ه١ك٨ث ٘بی١ی و ه١ك٨ث بٍكی ٕیا 

 ،قیأیات ٨یمیک،ـ ٔ ککاؾهیٕآ  ٠لمیهای  ّی ؾايًایًکه جماهو  ه١ك٨ث اؼال٬یٔبهحك 
 ،ویاوث ،ا٬حّاؾهایی هرل  ؾايًاها  ؛ؿيگیك  ٠ًىاو اول ٬كاق هی ۀهصمى٠لیك  ـ ---پمٌکی و

 -گیكيؿ ؾوم ٬كاق هی ۀٔمى هصمى٠ؾیى  وًٌاوی  شاه١ه
جىاو  هی ها ای قویؿ که ال ٘كی٫ آو اِلی و واؾهاِىل به  يیىجى هماو ٘ىق کهو  

به همیى جكجیب  ، ظكکث هاؾی جمكکم ؾاٌث بكایى قوي و   قا ٨همیؿ ـ ی١ًی ٨یمیکـ ٘بی١ث 
  ،کًؿ ی جمكکم هیايظكکث ي٩ى که بك اِلیاِىل ال ٘كی٫ جالي کكؾ  ؾیىیؿ هیىم

 7-ؾهؿ اقائهال ٘بی١ث ايىايی بكؾاٌحی 

                                                                                                                                                                 
 «-کكؾو قوي جصكبی ؾق هىائل اؼال٬ی ؾق جالي بكای واقؾ»٨ّل ؾوم جع٭ی٫ ؾیىیؿ هیىم: -  9
 هًبٟ:-  7
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٘بی١ث بٍكی والی  هؿليیىجًی ؾق هؿل به بىیاقی های هیىم اٌاقات  ؾق يىٌحه
ؾو با يى٠ی  به ،که ایى ٘كضاوث  ههن آو -يیىث ًؾاقؾ که ایًصا هعل ج٩ّیلوشىؾ 

ه١ك٨حی  کًؿ لیكا هکحب وًحی ٨ْك هی ؛هح٩اوت اوث اؼال٬ی ۀ٘كض وًحی ؾق ٨لى٩
وشىؾ ؾاقؾ و هکحب  ـ ٠٭ل و اوحؿالل و ج٩کك به آو بكوین ۀپیً ال آيکه با واوٙـ اؼال٬ی 
بكؼی به آو ِىقجی که ـ  ت اؼال٬ی قا ؾق بٍكاؼال٬ی یا اظىاواؾقک وًحی وشىؾ ٌهىؾی 

وشىؾ ه١ك٨ث اؼال٬ی قا پیً ال  و به ایى جكجیب کًؿ هیبیاو ـ  يهًؿ يام هی ظه ٌٍن
٨ْك  ،ایى ظه اؼال٬ی ۀواوٙ هها بؾقک هىح٭ین ال ٘كی٫ اِىلً قویؿو به ظ٭ای٫ یا 

 -گیكؾ هی
اؾقاکات ولی او ، هًىىب اوث ٌهىؾیشكیاو به ٌؽّیحی اوث که  وى یکهیىم ال 

وىی و ال  ـٌماقؾ بكهی  ٠ا٩٘ی یاؾقاکی١ًی ـ کًؿ  هیقیمی  پایهبك ٠ىا٧٘  اؼال٬ی قا اواوا  
قا به ها ماو هیصايّ ٌى٪ و یا که ٠ىا٧٘  یىاؼال٬ی پیٍاِىل ه١ك٨ث یا يبىؾ ؾیگك، به 

و ؾاوقی هعكک اِلی که ٠ىا٧٘ و اٌحیا٬ی ٕقوايًؿ ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ  ها هی آو
ها قا  با آيچه ٠ىا٧٘ اؼال٬ّی اِىل ایى جا آيصا که ، ٔهىحًؿ هاو های اؼال٬ی گیكی هىٟٔ

 ٌىؾ- یکی هی ،ؾآوق  به ظكکث ؾقهی
 گىیؿ: هی «وىل کىهقاٌ»ؾکحك 

―Hume's position in ethics, which is based on his empiricist theory of the 
mind, is best known for asserting four theses: (1) Reason alone cannot be a 
motive to the will, but rather is the ―slave of the passions‖ (2) Moral distinctions 
are not derived from reason. (3) Moral distinctions are derived from the moral 
sentiments: feelings of approval (esteem, praise) and disapproval (blame) felt 
by spectators who contemplate a character trait or action. (4) While some 
virtues and vices are natural, others, including justice, are artificial.‖1 
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ٌؿه هٙكض او  ٠٭لّی  جصكبّی  ۀيٝكی بك اوانکه   هیىم ؾق اؼال٪گیكی  هىٟٔ»
٠٭ل   - 9 :لیك ًٌاؼحه ٌؿه اوث ٘كّض بك چهاق وی  جؤکیؿبا   ؼاَ ٘ىق به   ،اوث

 هایجمایم - 7 ؛"هاوث ٠ىا٧٘ یا هىن ۀبكؾ"بلکه  اقاؾه باٌؿ؛ک هعك جىايؿ  يمی جًهایی به
وكچٍمه اؼال٬ی ال اظىاوات اؼال٬ی جمایمهای  - 9 ؾ؛ٌى اؼال٬ی ال ٠٭ل هٍح٫ يمی

شىیی و  ٠یبٕ هؽال٧ و اظىاواّت  ٔوحایًو ٬ؿقؾايی هىا٫٨ ٕ : اظىاواّت ؾگیك  هی
 کًًؿ جؤهل هی ،یؾق ٠ملؾق ویژگی ٌؽّیحی یا ی که جماٌاگكائ که جىوٗ يکىهً

یلث بكؼی ٨ٕیلث آيکه با وشىؾ  - 3 ؛ٌىؾ اظىان هی بكؼی هىحًؿ ها، ٘بی١ی  ها و ـق
 «-هىحًؿهًّى٠ی  ـ ال شمله ٠ؿالثـ ؾیگك 

 ،اؼال٪ ٠٭لّی ٠لیه اِىل و هبايی  هیىمجىوٗ آوقؾو  ؾلیل گىيه ایى وپه
- ال ٌىؾ جبؿیل هیهای اؼال٬ی  اقليقهاوالی  يیمو ٠یًْیث، ٔؿ وا١٬یث و آوقؾيی  ؾلیل به

ّٟ ؼّ ها،  هیىم اظکام اؼال٬ی و اقلي يٝك او ال يٝك ها  ایى يیىحًؿ، ها هكجبٗ با آو ال٦ و٬ای
 هٙل٫ی١ًی ٕ هىحًؿ ذابث٤یك يىبی و و  ،ٔيه ٠یًیٕی١ًی ـاجی هىحًؿ  وا١٬ی يیىحًؿ

 ٔ-يیىحًؿ

 ٌشاٝ ػبعفٔذَ ٞب٢ اختٕبػ٣ ٚ ػ٥بػ٣ اخالق دس  پب٤ٝ

 اوث ؾیىیؿ هیىم ه١ح٭ؿ ،های اؼال٬ی اؼال٪ و اقلي ۀکًًؿ و جٍىی٫يٝك هعكک ال 
هاؾه جًها ٠باقت و  کًؿ ٨كاهن هیلیكا ٘بی١ث، ٨٭ٗ هاؾه قا  ؛وشىؾ يؿاقؾشاه١ه شم هٍْى٬ی 
 «وىاتهئ»جىاو ا٫٨ اؼال٬ی قا شم ال ٘كی٫  ولی يمی ؛ها ه١٩ًثو  ها ٬ابلیث :اوث ال

جىاو  ویاوی هیبا اوح٩اؾه ال جك٨ًؿهای و کكؾو  جكبیث ۀوویل جىو١ه ؾاؾ- وپه به
 -کكؾویل و ج٩ىیك اؼال٬ی جؤ ِىقت بهقا ها  هٍى٪و ها  هعكک
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ك٦ کًؿ و هیؾاقؾ که ايىاو  يیال قا ق٨ٟ و ي٭ّی قا ٬اؾق اوث جًهایی بهشاه١ه  جىايؿ  ب٘ك
جىايؿ  هیو ظحی  او و ؾیگكاو هىاوات بك٬كاق کًؿ؛هیاو قا ال وٙط ؼىؾ باالجك ببكؾ و ايىاو 

ایى اقج٭ا قا چیمی که جىايؿ بك هك  هی  ٨ٕل شاه١ه به ايىاو،  -او قا باالجك ال ؾیگكاو ٬كاق ؾهؿ
 ؛های ؾیگكاو بپیىيؿؾ جاليجىايؿ به  هی  جالي ٌؽّی او -ٌىؾپیكول ٌىؾ  هايٟ هی

- با ٌىؾهمکى جىايؿ  هیهیى آیًؿه، جؤبه ایى جكجیب و  ٌىيؿا٨موو ؿ ًجىاي هی ًهای ههاقت
جىايایی ، ٌایىحگی و کاقبا ج٭ىین  ؛ٌىؾو جىلٗ لیاؾ هیجىايمًؿی  ،ها ٌؿو جالي شمٟ

ؾلیل يیالها و  ج١كْ بهياٌی ال ، ؼٙكات شايبههمیاقی ؾوهىا٠ؿت و و با یابؿ  ا٨مایً هی
 9-کًؿ ایى اهىق قا شاه١ه ٨كاهن هی ۀٌىؾ و همظىاؾخ کمحك هی

 ظالث ٘بی١ی»کا٨ی يیىث و ايىاو ؾق  ایى ٨ىایؿ قا ٨كاهن کًؿ ۀهم ،که شاه١هولی ایً
state of nature» با ٨٭ٗ ال ٘كی٫ پژوهً و ج٩کك و  بحىايؿ جّىق کًؿ که يؿاقؾ اهکاو

ه ، ببكوايؿجىايؿ به ايىاو  که شاه١ه هیجماهی ٨ىایؿی و جٍکیالت شاه١ه  ،٠٭ل ۀواوٙ
ًٌاؼث ایى شاه١ه و ؼاوحگاه اِل و گكیمی يؽىاهؿ بىؾ ال ایًکه په آیؿ-  وشىؾ هی

 7ٌىؾ-اوحؿاللی ج٩ىیك  ٘بی١ی و بؿوو ٠٭ّل  قوي به، ي٨ىایؿ
بؿوو آيکه  ؛ؾق يٝك بگیكؾق شاه١ه قا ؾپه ياگمیك ايىاو بایؿ ایى ٨ىایؿ هىشىؾ 

شًىی  ۀشم ٤كیم یٟ اهکاو يؿاقؾ چیمو هًبقیٍه و ایى به جع٭ی٫ بپكؾالؾ ٌاو  ؾقباقه
های وا١٬ی و  ؾاؾه ؾ،ٌى ٘بی١ی بیى ؾو شًه و آيچه ال آو ياٌی هیکًٍ باٌؿ- 

هكؾم و آهؿو گكؾاهکاو ج٩ىیك چگىيگی   ال يٝك هیىم که  ؾهؿ ٨كؾی قا يٍاو هی به هًعّك
٨كاهن  ، واؾه و ابحؿایی ِىقت بههكچًؿ قا ها  ظیات اشحما٠ی آوگیكی و پیؿایً  ٌکل

ها جىشه ٌىؾ و  بایؿ به آو کهٌىيؿ  هحىلؿ هی یهكؾ و لو، کىؾکاي ٌؿو ال يمؾیک -آوقؾ هی
که ایى به ایى ِىقت ؼىاهؿ بىؾ يٍؿه  يٍؿه و ظىاب بكقویال پیً  ۀ، يحیصآو ؾيبال به
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قا  ٔليؿگی اشحما٠یهًا٨ٟ یا ٕکىايی هىحًؿ که ٨ىایؿ و هًا٨ٟ ليؿگی ؾق شاه١ه کىؾکاو، 
 9-گك هىحًؿ يٝاقه ، پاییى یهكچًؿ ؾق وٙع

ؾاقایی و هعا٨ٝث ال ، اهًیث کًؿ که شاه١ه ٨كاهن هیهایی  هًؿی بهكهجكیى  ال ههن
شم هّلعث ؼىؾ و هّلعث يمؾیکاو  ٘بی١ی٨ٔكْ  پیًهاوث- ايىاو ٕؾق ظالث  آو

 ٌؿو ٬ائل  ایى جب١یًٌٓاوؿ و  هیاو اؼال٬ی اوث که جماهی ًٌاوؿ و ایى،  ؼىؾ قا يمی
آيچه هك  ؾايؿ ال وىی ؾیگك هی -ظه اؼال٬ی اووثهماو ، بیى ا٠ٕای ؼايىاؾه و ؾیگكاو

به همیى جكجیب، همکى اوث او و ؾ ىال او گك٨حه ٌؼٍىيث و لوق جىايؿ با  هی ؾاقؾؾق اؼحیاق 
ک٧ٍ کكؾ که شاه١ه ايىاو بىحايؿ- و٬حی ؼٍىيث ال وی و لوق با  ،آيچه ؾیگكی ؾاقؾيیم 

 ،کًؿ هیً کمک، جىايؿ به ؾوث بیاوقؾ آيچه هیهك  هًؿی ال هبهك ا٨مایً بكای 
جىايؿ  که هیی اقچىب و ٬الب هٍحكکهال ٘كی٫ ایصاؾ چ و يمايؿهؽ٩ی  اي ؼىؾؼىاهی

ای ظه ؼىؾؼىاهی ؼىؾ وؼؿهث به آو  ،کًؿجٕمیى قا  ًهای ؾاقایی قاهی بهحك بكای أق
 هًبٟ ٠ؿالث اوث-هماو - ایى ٔمايث کكؾپیؿا 

ٌکل گك٨ث و قوابٗ ايىايی  ،ها و ذبات ؾاقاییؼّىِی ، ال ٘كی٫ هلکیث بكایىبًا
ایى ج٥ییكات  هماو ٘ىق که ؛اهًیث بؽًٍؿهای ؼىؾ قا  جا هكؾم بحىايًؿ ؾاقاییجکاهل یا٨ث 

يیم ها  ؾاقایی ّث کمیْ  ؾق يحیصهالت قا باالجك ببكيؿ و کًؿ جا جىلیؿ هعّى  ها کمک هی به آو
و ٠ؿالث، به ٬ىايیى هلکیث ؼّىِی قیمی بكای  گفاقی و پایه ولی ایى ٬ايىو ؛لیاؾ ٌىؾ

ای ؼىؾؼىاهی ايىايی يیال ؾاقؾ و ال ههن ها ٬ايىو ايح٭ال هلکیث  وآ جكیّى  أا٨ی بكای أق
ایى  ۀال شمل -اوث ؾق جباؾل و جصاقت یههم ٬ايىو ،و ؾاقایی با هىا٨٭ث ٘ك٨یى اوث و ایى

جىاو  هكگم يمی  هیىم يٝك٘ب٫ ؾق ایًصا هن  کهوث ها پیماو٠هؿها و ٬ىا٠ؿ، و٨ای به 
بلکه و٨ای به ٠هؿ ياگمیك بایؿ با  ؛یا هىاوات قا ؾووث ؾاقيؿايؿ  ٨ْك کكؾ که هكؾم ٠اؾل

و ظحی و١ٔیث ؾقوث  وشى ٌىؾ جع٭ی٫ و شىثـ  ًٌاوی ظه وٜی٩هشم  بهـ ؾیگكی  ٠لث
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و٨ای به ٠هؿ بكای  ٔكوقّت  «ًٌاوی ظه وٜی٩ه»٠لث  ؛ ی١ًیاوث٠که ایى بك 
ٌؿو هًؿ بهكه ؾق يحیصهها با هىا٨٭ث ٘ك٨یى، و  ها و ايح٭ال آو شاه١ه و ؾاقاییهايؿو پایؿاق

 ٬ايىيمًؿ و هًٝن ال شاه١ه ؼىاهؿ بىؾ- ّی ؼىؾؼىاه
اوث که بیٍحكیى ٨ایؿه قا بكای ؼىؾؼىاهی ايىاو  شاه١ههماو اؼال٪، ؼاوحگاه په 

اوث که اوحىاق اواوی هایی  ٬ىا٠ؿ اواوی اؼال٬ی ؾق شاه١ه بك وحىوکًؿ و  ٨كاهن هی
ذبات هلکیث و ايح٭ال آو با  ٠باقت اوث الاوث و يهاؾه قا بًا  ها آو یٔكوقت ؼىؾؼىاه

اؼال٬ی ٨٭ٗ و ؾاوقی ك- اها و يه چیم ؾیگها  پیماو٠هؿها و هىا٨٭ث ٘ك٨یى و و٨ای به 
اقچىب ایى هؾق چ٘بی١ی اوث که ؾقوو شاه١ه و ؾق کاقهای هكؾم اوث ال  یویل٨٭ٗ جؤ
ای ؼىؾؼىاهی ايىاو کلی ٬ىا٠ؿّ   -ايؿ پؿیؿاق ٌؿه ،و بكای أق

ه  هیىم ۀه٭ؿاق ال يٝكیهمیى به  کًن  هیجّىق لیكا  کًن؛ هیؾاٌحن بىًؿه که ٠ٔك
یهؾقک بكای  واق و ؼالِه٨كاگیك يگاهی  آيچه ؾق ایًصا ال  ؾق ؼّىَ کن ؾوثـ  ایى ٨ٔك

 هىائلیؾق هگك  ٌىم؛بؿوو ایًکه واقؾ شمئیات ام  کكؾه اقائه ـ اهمیث ؾاقؾاؼال٪ بكای ها 
ؾق بیاو ؾاٌحن - اهمیث آيچه ؾق ایًصا بیاو ه اوثکكؾ ایصاب هی ایى جع٭ی٫که ٔكوقت 

ها  وآهای ١٨الیث  لهیًهایًکه قوٌى ؼىاهؿ ٌؿ و يیم  قویکكؾهای ٨لى٩ی ٠لمای ه١اِك
 ،ا٠ّاب ،یًٌاو قواو٠لن  هکه بو بیاو ؼىاهؿ ٌؿ  ٨لى٩ه گفق کكؾه ۀ٠ِك ال

هًٌاوی جکاهلی و  لیىث  های ؾیگك کٍیؿه ٌؿه اوث- ٠ِك

 ٌشا ٔذَ ػمُ
جمكکم  «باٌؿ بایؿآيچه » اؼال٪ ی١ًی بك بك ٌکل ٬ايىيّی  گكا های ٠٭ل هؿلبیٍحك 

جىِی٧ هاهیث ق٨حاق یا کاقها »بك  اؾقاک ـاجییا  گكا ه٠ا٩٘های  هؿل ؾق ظالی که ؛ًؿًک هی
 يؿ-٘بی١ی اوث جمكکم ؾاق  ۀيچه ه١ح٭ؿ اوث يحیصآو  «که هىشىؾ اوث گىيه آو

جًها بایؿ ال ايگیمؾ و  گكا، ٠ىا٧٘ یا اظىاوات قا بكيمی ٠٭لهای  هؿلج٩کك یا ٠٭ل ؾق 
يهاؾو بًا، ؾق گك٨حًٍاو ياؾیؿهیا  ها يبكؾ با آو ،ال ٘كی٫ ویٙكه بك ٠ىا٧٘ایى ٠اهل 
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اهکاو قویؿو به بایؿ ها  اظکام اؼال٬ّی ياگمیك  ،- ال ایى ؾیؿگاهکكؾاؼال٬یات اوح٩اؾه 
و يه ـ ج٩کك و ج١٭ل  ٨حىك گکاق  بهها با  ظالث ۀهمبكای ٘ك٨ايه و هًٙ٭ی قا  بیو ؾقک  ايّا٦

جىاو ال  يمی گكا ه٠ا٩٘های  هؿلؾق  ؾق ظالی که ؛٨كاهن کًؿ ماوبكای ـ اظىاوات و ٠ىا٧٘
وشىؾ يؽىاهؿ  یه١ك٨حًٌاؼث و ها هیچ  لیكا بؿوو ایى جصكبه ؛ظىی ٨كاجك ق٨ث ۀجصكب

 -چیمهاؾیگك يٝك باٌؿ یا هؿ اؼال٬ی ؛ چه ه١ك٨ّث ؾاٌث
یکی ال وؽًاو بك شا ؾاقؾ اؼال٪،  ۀگكایاي ٠٭لهؿل  ؾق ؼّىَ پكؾالی بكای وؽى

ال گ٩حه که  پیًپه ال ي٭ؿ ؼّىَ  به ؛جى٩٬ی ؾاٌحه باٌین٩کك، جایى پیٍگاهاو جكیى  ههن
 -اوث «کايثاهايىئل »ایى ٌؽُ ٖ ٌؿ اقائه وًحی گكایی ٠٭ل ۀؾیىیؿ هیىم بك يٝكی ٘ك٦

یه و يىٌحه بك ج٩کك ایى بالگكؾايؿو اِلی کايث بكای هٍْى٪ های ؾیىیؿ هیىم  ٨ٔك
کاهل  ٘ىق بهپه ال آيکه وی ؾق ابحؿا  ؛گكایايه بىؾ ٠٭الوًحی اؼال٪  ٨ىل٩یهؿل های  پایه

اوحؿالل اها - کكؾيؿ، هىا٫٨ بىؾ و ؾیگكاو هٙكض هی ول٧، هًیحبالیبا آيچه ا٨كاؾی هرل 
جماهی به  کكؾکه کايث قا واؾاق اوحىاقی بكؼىقؾاق بىؾ ٬ؿقت و ای ال  ال آيچًاو ؾقشه هیىم

 -کًؿ قشىٞبك ج٩کك و ج١٭ل هؿل هبحًی های  بًیاوها و  يىٌحه
 گىیؿ: هیاهايىئل کايث ؾق ایى ؼّىَ 

٩٤لث ها ٬بل هكا ال ؼىاب  وال٠اهلی بىؾ که  کًن هٍؿاق ؾیىیؿ هیىم ا٠حكا٦ هی»
قویکكؾ و  ،هى ؾق ٨لى٩هيٝكّی های  بیؿاق کكؾ و به پژوهًايؿیٍیٔ  ُؾگماجیک ٕشمم

 9-«گیكی کاهال هح٩اوجی ؾاؾ شهث
―I freely admit that it was the remembrance of David Hume which، many 

years ago، first interrupted my dogmatic slumber and gave my investigations in 
the field of speculative philosophy a completely different direction.‖2 

                                                                                                                                                                 
 -کًؿ ا٠حكا٦ هی  ٌؿو جىوٗ هیىم ؾیکحهبه ٠باقت، هًبٟ: کايث با ایى -  9
 Immanuel Kant, Prolegomena to Any Future Metaphysics. 1783هًبٟ: -  7
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 ؛ؿيٌى ٘بی١ث پیاؾه هیقوی  جصكبی یک هىٔىٞ ٠ًىاو بهکايث ال يٝك  ٬ىايیى ٨یمیک
ؼىؾ بك  يىبۀ بهجىايؿ  ؿ که هیيٌى هیپیاؾه يىاو ا ۀاقاؾقوی ٬ىايیى اؼال٬یات،  ؾق ظالی که

اوث جصكبی ٌاهل ؾو بؽً جصكبی و ٤یك  بگفاقؾ- اؼال٬یات ال يٝك کايث جؤذیكيیم ٘بی١ث 
وشىؾ ؾاقؾ ؾق ایى ؾیؿگاه جمایمی ی١ًی  ؛اوثو ایى بؽً ؾوم، هماو ٬ىمث هحا٨یمیک 

جصكبه و آلهایً که به   جصكبی ۀو ٨لى٩  قوايؿ  هیاِىل قا که ٨٭ٗ   هعٓ ۀ٨لى٩هیاو 
 - جکیه ؾاقؾ ًج٩ىیك اؼال٪ و اشمایبكای 

جصكبی  هكگم اهکاو يؿاقؾ ٕه١ك٨ث بؿیهیٔپیٍیى هباؾی و اِىل ه١ك٨ث  کايثال يٝك 
لیكا بایؿ هحا٨یمیکی و باالجك ال جصكبه و  ـ ؾقويی ۀجصكبيه و بیكويی  ۀال ٘كی٫ جصكبيه ـ  باٌؿ

یا اِٙالض هكوىم اوث، په یا ًٌاؼث ٬بلی  ؛ ی١ًی ٨یمیکی يیىث ؛ ٬كاق گیكؾآلهىو 
اؼال٬ی گكایی  ٠٭لهای  ؼال٦ آيچه ؾق هکحبو به ایى جكجیب و بك  9یا اوحؿاللی اوثاوث 

١ی و جىلىل وا٬ ۀٍؿو ليصیك ي ؼلٗ کايث ، بىؾال آو هكوىم پیً ؾق ٬كو هصؿهن و 
 ه٫ًٙ ِك٨ا  الکه وشىؾ يؿاقؾ که هیچ ه١ك٨ث یا ٠لن ظ٭ی٭ی ایًو ٌىؾ  قا یاؾآوق هی هًٙ٭ی

 وكچٍمه گك٨حه باٌؿ-
کمال  ه٩اهین هصكؾّ  ه١ح٭ؿ اوثاو  ،اؼحّاَ ؾاقؾاؼال٪ به آيچه  ؾق ؼّىَاها 

 گكاهای اِىلی که ٠٭لای  ایًکه ایؿهًؿ و ً٘بی١ث واشبات ها قا ک٧ٍ کجىايًؿ  يمی
هرال  ٠ًىاو به ؛گیكؾيمیؾق يٝك ه٩هىم واشب قا  کىًٌؿ اؼال٬یات قا بك آو بًا کًًؿ هی

ها بكای جّىق جىايایی ؼیك اهکاو يؿاقؾ هىاوی یا هٙاب٫ با کكؾو  ج٩کیکو ًٌاؼث 
 ِىقت به کن ؾوث ـ  باٌؿ و آلهىو جٙبی٭ی هیؿايی  «اٌحباه» ال آو ج٩کیکو  «ؾقوث»

جىاو شم ال ٘كی٫  يمی يیمکًؿ و  اللم هی یلیكا ؼىؾي قا ال شهح ؛ٔكوقی اوث ـ   یئشم
 کًؿ- يیم اٌاقه هی هیىمکه  هماو گىيهبكؾاٌث؛ پكؾه  وببیاقجبا٘ات ال آلهىو و جصكبه 

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

(J. Gibelin, Trad.) Paris: Librairie Kant, E. 1974. Prolégomènes à toute Métaphysique Future. p. 20 . 
Philosophique J. Vrin. 
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يٝك او جماهی  بهؾهؿ و به ایى جكجیب  ظىی هی ۀبه جصكبواالیی شایگاه  ،کايثج٩ىیك  
 ؛ٌىؾ ق٨حاق اؼال٬ی و اظکام اؼال٬ی ياکا٨ی هیبكای ج٩ىیك پیٍیى،  ۀگكایاي های ٠٭ل هؿل

بلکه  ؛ٌٔهىؾیيه اؾقاک ظىی ٕو اوث ٠ا٩٘ی يه  کايثاؼال٪ ال يٝك وشىؾ، با ایى  لیو 
 کاهل بك٠که اوث- ٘ىق به

اوان و ؾق  «جصكبه»ظحی اگك  ؛جمكکم ؾاقؾ يیچیم بك اِل ٠٭الاو پیً ال هك  ۀيٝكی
ویل و ج٩ىیك گمیًۀ آؼك، به ٠٭ل يیال ؾاقؾ جا جؤایى  ؛ لیكاباٌؿؿه واقؾ ٌهای ایى هؿل  بًیاو

ٌىؾ و  هیواقؾ  ٔهىٔى٠ی یا يىبی٤یكٕ ىؾوب ال ـاجیبؽٍی  ۀؾق ظىل ٌىؾ و اقاؾه یا يیث، 
وا٬ٟ  بك آو گكایی ٠٭لقْؾ پای ٌىؾ و  يحیصه هیؼىؾي بىؾو، ال ٠ًّك جصكبی  ایى ـاجی

 -ٌىؾ هی
 ِىقت به ---ٌصا٠ث یا هىي و ،اظىاوکًؿ:  ٌكوٞ هی« ؼیك ۀاقاؾ» ال ه٩هىم کايث

ِىقت با آيچه اقلي ایى ه٩اهین ی١ًی  ؛يىبی ؾاقيؿ اقليبلکه  يیىحًؿ؛ «ؼیك»هٙل٫ 
اهکاو هایً  هؿلايىاٞ و جماهی با  «و١اؾت»- به همیى جكجیب کًؿ اقجباٖ پیؿا هی پفیكؾ هی

 به ظىاب بیایؿ- «ؼیك» ؼىؾ ؼىؾّی  بهيؿاقؾ 
ی چیم هیچ ال آو جّىق کكؾؼاقز ؾق ایى ٠الن یا  جىاو که هی هىائلیهیاو ؾق »

جًها هگك  ؛ؼیك به ظىاب آوقؾ٬یؿ و ٌكٖ آو قا  بیو هٙل٫  ٘ىق بهکه بحىاو وشىؾ يؿاقؾ 
و ؾیگك ؾاوقی جىايایی ، هىي، ؾقکو ٨هنبًابكایى اوث-  ؼیك ۀاقاؾ و آو  هىئلهیک 

و ٠مم و اقاؾه،  ،ٌصا٠ثیا  ـٌىيؿ که ياهیؿه هیهك اومی با ـ  های ٠٭ل هىهبث
، ؾق هىحًؿ ی٘بی١ث ايىاي های ثبك هؿ٦ با ایى جىِی٧ که ال ؼّىِیؾاٌحى اِكاق 

هعىىب ٘بی١ّث ايىاو  «هؼیك و ٌایىح»های  شمو ؼّىِیث چیمهاایًکه جماهی ایى 
ایى  -جكؾیؿ وشىؾ ؾاقؾ ،جمایل و کًٍ ؾاٌحه باٌؿ ٍاووىی بهجا ايىاو  ٌىيؿ

قا به کاق  ها يباٌؿ جا آووشىؾ يؿاٌحه  ؾق وقایٍاوای  اگك اقاؾه ،٘بی١یهای  هىهبث
- به همیى به ؾيبال ؼىاهًؿ ؾاٌثآویب که لیاو و ؼىاهًؿ بىؾ ٌكاقت و بؿی  ،ببًؿؾ
هايًؿ  -ٌىؾ هیا٘ال٪  ـ ؼیك ۀاقاؾ [ ـیا ؼل٫] «٘بٟ»يام  بك باقلجكیى ؼّىِیات آو وبب

 ،يیالی بیجىايمًؿی، ٌىؾ-  ا٘ال٪ هیهن های ؼىٌبؽحی  هىهبثچًیى ٠باقجی بك 
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ایحو١اؾت و جًؿقوحی و  ؼىؾّ ٌكا٨ث، ظحی  يام و١اؾت قا بك ها که و١ٔیث ال  مًؿیٔق
٨كیب جبؿیل به و هًعك٦  ،هىائلٌىؾ ؾق بیٍحك  هیال آو لاؾه ٠مت ي٩ه و   يهین آو هی

ال جا  باٌؿيبىؾه ؾق کاق ؼیكی  ۀکه اقاؾؼىاهؿ بىؾ ایى ؾق ِىقجی و  ،ٌىؾ هیجکبك و 
، اِالض به های ٠ام ها و هؿ٦ ٤ایث وىی بهکكؾيً  و هحىشهبك وشؿاو اي  اذكگفاقی

 9-« ---قا به ِالض آَوَقؾق٨حاقها ؼاوحگاه جماهی و بیایؿ وشىؾ 

ؼىؾ قا ال  اقلّي  ،ی١ًی کاق اؼال٬ی ؛يیىحًؿهای ٌؽّی ههن  هعكک کايث ۀؾق يٝكی
 آوقؾ و اقلي اؼال٬ّی  به ؾوث يمیل ٌىؾ يائآو به که ايىاو به آو جمایل ؾاقؾ جا  هؿ٨ی

ال پیً  «يیث»٠باقت ؾیگك  بهکه پیً ال آو وشىؾ ؾاقؾ یا  ای اوث اقاؾه ِك٨ا  ٠مل یا کاق، 
 آو ٠مل اوث-

 ؼیك، کًؿ هى٨٭یحی که ظاِل هییا گفاقؾ  شای هیاذكی که بك  وبب بهيه ؼیك  ۀاقاؾ»
ایى بلکه  ؛بكای قوايؿو به ایى یا آو هؿ٦ اي ٌایىحگیؾلیل  يه به آیؿ و هیبه ظىاب 

ایًکه اوث و  ؼیك، ؼىؾ ؼىؾّی  بهی١ًی  شهث کاقکكؾ ؼىّؾ اقاؾه اوث؛ به ٨٭ٗؼاِیث 
ـ گكیمی يؽىاهؿ بىؾ ال ایًکه  ای بؿوو هیچ ه٭ایىه و ه٭اقيهـ و٬حی ؾق ـات آو يگاه ٌىؾ 

ٌىؾ،  اي هع٭٫ هی هال هك آيچه به واوٙ« اقاؾۀ ؼیك»گفاقی ٌىؾ که  ای اقلي گىيه به
هكکؿام که باٌؿـ یا ظحی بكای  ؼىاه ]جع٭٭ً[ بكای هّلعث یکی ال جمایالت ـ

مًؿجك باٌؿ هّلعث جماهی جمایالت باٌؿ، به  7-«هكاجب اقٌل

ات جؤذیك ؾق ه١كْ ه١مىل  ٘ىق بهلیكا   ـ  يا٬ُاوث هىشىؾی ايىاو،  ۀاقاؾال آيصا که و 
می بیى ئيما٠ی ؾاهمىاقه ی١ًی و ایى کكؾ آو قا جابٟ ٠٭ل  بایؿ ظحما   ـ ٬كاق ؾاقؾ اظىاوی 

کا٨ی  «ؼیك اوثاهكا  ٜيٝك ها که به » ايصام چیمی ؾق شكیاو اوث- په٠ىا٧٘ و ٠٭ل 
وث و اللم ا «٠٭لپایبًؿی به ؾق »ا٬ؿام به ايصام آو و  «ايصام آو ۀاقاؾ»بلکه  ؛يؽىاهؿ بىؾ

٘كی٫ ال بًابكایى ؾهؿ-  قا جٍکیل هی «اؼال٪به هٍكوٖ واشب ٤یك»ایى چیمی اوث که 

                                                                                                                                                                 
 م-٬9169اهكه،  ،92َ  هکاوی، ؾکحك ٠بؿال٩٥اقٔ، جكشمۀ 9219ٕ بًیاؾ ها ب١ؿ الٙبی١ه اؼال٪اهايىئل کايث، -  9
 م-9169 ٬اهكه، ،91هکاوی، َ ال٩٥اقٔ، جكشمۀ ؾکحك ٠بؿ9219بًیاؾ ها ب١ؿ الٙبی١ه اؼال٪ ٕاهايىئل کايث، -  7
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چگىيه ؾاقؾ ولی ٠٭لی که ايىاو  ٌٖىؾ واشبات ها آٌکاق هی ،ها و هىايٟ ـاجی ؾٌىاقی
 ٠٭لهلحمم به آو بایؿ ٠مل  ۀاقاؾ ؾق ظالی کهٌىؾ؛ ای قا قهبكی کًؿ جا ؼیك  اقاؾه جًهایی به

 ؟باٌؿ
هىٔى٠ات و  وىی بهجا قا يؿاقؾ  لًؿهبا ۀاقاؾ هبكّی ا٠٭ل، ِالظیث کا٨ی بكای ق »

ؾق شهث ٠٭ل  که ؼىؾّ يیالهایی ٕ کًؿهؿایث يیالهای ها  ۀهم کكؾو بك٘ك٦
ایى  جع٭٫ بكای ،ٌؿه وكٌحه ٘بی١ّی  ۀ٤كیمال ٘ك٨ی و  کًؿٔ هیٌؿيٍاو ٠مل  بىیاق

هًٝىقم ٕ  لی به ها ؾاؾه ٌؿه اوثَم ٠َ  ؾاقایّی  ٠ًىاو بهو ٠٭ل ٤كْ جىاياجك ال ٠٭ل اوث 
، وظ٭ی٭ی آ هىیكّ ٌایىحه اوث  بًابكایى ؛ٔاذك بگفاقؾبك اقاؾه ایًکه بىؾو آو اوث جا ؾاقا

بكای ای  يه ایًکه وویله ،بكايگیمايؿؼیك قا ؾق ها  ۀاقاؾجا  ٬كاق بگیكؾوىیی  و به ومث
وشىؾ به همیى ؾلیل - باٌؿ ًؼیك ؾق ـاج ۀبلکه اقاؾ ؛ها باٌؿ جع٭٫ ٤ایحی ال ٤ایث

ؼیك  یک کًؿ--- و ایى اقاؾه جًها ٔكوقت هٙل٫، آو قا ا٬حٕا هیاوث که  یمچی٠٭ل، 
و ٌك٘ی باٌؿ که هك ؼیك  باالجكیى ؼیك باٌؿبایؿ  ولی ٔكوقجا   ؛ؼیك يیىث ۀیا هم

 9-«اوثو١اؾت  وىی بهها هیل و اٌحیا٪  آو ۀال شمل ؛ؾیگكی بك آو هحى٧٬ اوث

ولی  ؛کًؿ ايکاق يمیيیم ٠ىا٧٘ قا  ؾق ظالی که ؛ؾهؿ ظىی اهمیث هی ۀبه جصكب کايث
اواهك و »هماو  ٬ىايیى اؼال٬یبًابكایى  ؛ؾايؿ ها قا يبكؾ با ٠ىا٧٘ هیواشب  ۀوٜی٩

 ؾق ظالی که ؛«ؾاقيؿايىاو قا  ۀبك اقاؾگكی  ولٙهکه ي٭ً هىحًؿ ٠٭لی های  و٩اقي
ؾاؾو  ، ايصامایًکهيحیصه  آوايی هیىك يیىث- به ها وپكؾگی به آووك و  ايؿ يا٬ُ ٌاوؼىؾ

اوحًاؾ ؼىاهؿ بىؾ که به اهك اؼال٬ی « ٠ملی واشب»یک يؿاؾيً  یا ايصامکاق جىوٗ ها 
 -که پایبًؿی به آو الماهی اوث اهكی ؛ؾاقؾ

ها اؼال٬ی  یکی ال آوجًها ولی  ؛واشبات و اواهك وشىؾ ؾاقؾال ؾو يىٞ ، کايثيٝك  ٘ب٫
وبب  کها٨حكأی ٕجّىقیٔ اوث  ٔیا ٔكوقیاتٕاواهك  ،يىٞ اول :ٌىؾ ؾق يٝك گك٨حه هی

 ،يىٞ ؾوم ؾق ظالی که ؛ بكای قویؿو به هؿ٨ی ه١یى ٔكوقی به يٝك بكوؿ ی٠ملٌىؾ  هی
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ال يىٞ ی١ًی  ؛ؾايؿ هییک هؿ٦  ؼىؾ ؼىؾّی  بهظحمی اوث که ٠مل قا  ٔیا ٔكوقیاتٕاواهك 
آیؿ:  اؼال٪ به ظىاب هیشمو   يٝك کايث بههٍكوٖ اوث و ایى يىٞ آؼك ٤یك ٠ملّی  اتواشب

 -يیىحًؿًؿ و هٍكوٖ ًک اهال هیها قا به ها  اواهك اؼال٬ی که ق٨حاقهای
پفیك  اهکاواواهك اؼال٬ی  به ایى قویؿو ج٩کك و ج١٭ل وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ ٨كایًؿهكگاه 

گاهی و ؾقک ؛ ی١ًی اوث و و٬حی ٨کك ؾق ؾوحكن اوث بكای ايىاو وهىلث  ، بهاؼال٬یآ
ال  ،اؾقاکٌؿه ال ایى  کًؿ و بكای آيکه کاقهای يحیصه آو ًٌاؼث پیؿا هیآوايی به  به کًؿ

ها  ایى ی١ًی ؛ؿًباٌوكچٍمه گك٨حه واشب ال اللم اوث  ،ؿًباٌبكؼىقؾاق اقلي اؼال٬ی 
 اهك اوث-ایى ها، پًؿها و ج١لیمات  اوحصابث و ا٘ا٠ث ال وِیث

ِىقت  ، پهوابىحه اوثبه يیث  که اواوا   ای اوث اؼال٪ ٬ٕیهال آيصا که و  
به ظكکث ولی آيچه ایى کاقها قا  ٌىؾ؛هىا٫٨ با واشبات اؼال٬ی جىايؿ  هیکاقهای ايىاو 

ٌحاب يکًؿ وىی کمال  اقاؾه بهجماهی - په و٬حی اوثجمایالت ؾیگكی  ؾاقؾ واهی
بؿوو آيکه ؾق شایگاه واشب یا هلحمم به واشب  باٌؿ،ايصام کاقی هىا٫٨ با واشب جىايؿ  هی

قهىپاق  شایگاه واشب و ؼیك وىی بهها ٌىؾ  وبب هی ث ؾقوثيیْ جًها ولی  ؛باٌؿبىؾه 
 باٌین-پایبًؿ و به آو ٌىین 
و اقاؾه ياگمیك بایؿ  ؼىؾ ؾاقؾه٩هىم اقاؾه قا ؾق  «واشب اؼال٬ی» ٠باقت ؾیگك ه٩هىم به

پاک  ها یا ال آوکًؿ  ٠بىق ـ ٌىيؿ یا با آو جٕاؾ ؾاقيؿ قاه اقاؾه هی وؿکه ـ  جمایالتجماهی ال 
 - ٌىؾ

اوث و بكای ًٌاؼث ایًکه آیا ق٨حاق ايىاو، اؼال٬ی  ٌىؾيیث هٍؽُ  همچًیى بایؿ
 -يؽىاهؿ بىؾپه ًٌاؼث ِىقت ١٨ل شؿای ال يیث، کا٨ی  ؛بایؿ آو قا ًٌاؼث ،یا يه

٠الوه  کاقها ـ، ياگمیك بایؿ ٌىيؿبكؼىقؾاق اقلي اؼال٬ی ال همچًیى بكای ایًکه کاقها 
به لهاو هك ی١ًی ؾق هك هکاو و  باًٌؿ؛ٕشهايیٔ و هٙل٫  کلیيٍايی ؾاقای  ـ بك يیث

 - --قاوحی و- ،وٜای٧ و ج١هؿات به اظحكام  ،هايًؿ و٨ای به ٠هؿ ؛باًٌؿهّلعث همه 
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بؿوو جىشه به اذكی که  ؛هى قا يٍاو بؿهؿ ۀاقاؾهى ]ال ايصام هك ٠مل[  ۀّشلىبایؿ »
و  يام بكؾ که هٙل٭ا   گىيه ایىجىاو ایى اقاؾه قا  ٌىؾ- به همیى جكجیب هی هیظاِل ال آو 

که همکى هایی  هعكک ۀاقاؾه قا ال همهى و٬حی  -ؼیك اوث ،یجكیى هكا٬بح بؿوو کىچک
شم ِىقت  ـ ؼالِه ٘ىق به ؼالی کًن ـ ایصاؾ ٌىؾ٬ايىو یک ا٘ا٠ث ال  ۀيحیص اوث ؾق

ی١ًی ؛ ٌىؾاقاؾه  أهبؿ جًهایی بهایى ٌایىحه اوث و يؽىاهؿ هايؿ کاقها با٬ی  ٠ام ٬ايىيّی 
اقاؾه قا قا بؿهؿ جا آيچه  بك هى همیٍه اللم اوث قاهی قا بكوم که به هى ایى اهکاو

 -ٌىؾٌؿه  کًن جبؿیل به ٬ايىيی ٠ام، کلی و پفیك٨حه هی
ك٦ّ ین که همیى ٌاهؿؾق ایًصا  ٕبؿوو  ٠ام ِىقت بهبا ٬ايىو بىؾو کاهل  هىا٫٨ ِّ

ایى اقاؾه اوث و و ؼاوحگاه  أهبؿ ٔه١یى یبك کاقهایو اوحىاق هٍؽُ  یاوحًاؾ به ٬ايىي
جىهمی با٘ل و  ،«واشب»اقاؾه ٬كاق بگیكؾ جا  أهبؿ که ٌایىحه اوثای اوث  هماو هئل٩ه

٠ملی او  ظکّن والی  پیاؾهؾق ّؼَكؾ هٍحكک هیاو يىٞ بٍك  ای ؼكا٨ی يباٌؿ- ايؿیٍه
که ؾق ايحها  قا ائیهبؿآو هىا٨٭ث ؾاقؾ و  ٌىؾ او ٠كٔه هی با آيچه ؾق وؽىکاهل  ٘ىق به

 9-«ؾهؿ یى او ٬كاق هیال١ يّبىاقه مبیاو کكؾین ه

ولی  ؛بك جمؿويه و جمكکم ؾاقؾ بك بیىلىژی ؼاَ ايىاو يه  کايثاؼال٪ ال يٝك بًابكایى 
ق٨حاقها و آؾاب جکیه ٕهحا٨یمیکٔ  ۀالٙبی١ ١ؿبَ  هاق٨حاق اؼال٬ی ی١ًی بك پیً ال به ه١ك٨ث 

 ٘ىق بهکه جکیه ؾاقؾ  اؼال٪ هىئلۀها به ؾايً بك  گىیینجىايین ب هی ُهٍؽ ٘ىق بهیا  ؛ؾاقؾ
وث و ایى ها لهاو ۀها و ؾق هم هکاو ۀها و ؾق هم ايىاو ۀهًاوب بكای هم ه١ًی بههٙل٫ 
ؿ به ه٭یْ ٤یكهىح٭ل و  ِىقت به٠٭لی و ٔكوقی اوث و  ۀ٬ا٠ؿیا ٬ايىو هماو ٬ا٠ؿه 

 أهبؿبحىايؿ که ؾق پیً بگیك آيچًاو ٌایىحه ق٨حاقی »ٌىؾ:  هیياٌی جصكبه، ال ٠٭ل 
  -«بٍىؾو شهايی کلی  گفاقّی  ٬ايىو

وشىؾ - با ؾو وشىؾ یا ؾو ٘بی١ث: وشىؾ ظىی و وشىؾ ٠٭لیاوث ايىاو هىشىؾی 
وشىؾ ؾق ایى  - اوکًؿ هٍؽُ هیها قا  آو ،که ٘بی١ث ظىی او، هعکىم به ٬ىايیًی اوث
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ؼىؾي ٬ىايیى  ،ايىاو، اها وشىؾ ؾوم ؛اٌیا ؾق هىحی اوث هىشىؾات ؾیگك و ۀمايًؿ همه
هماو به اي  و پایبًؿی اقاؾیالحمام هیماو  بهاو کًؿ و آلاؾی  هیقیمی  اِىل قا پایهو 

وشىؾ  ۀ- په ايىاو ال شًبکكؾه اوثو هٍؽُ جٍكیٟ  يکه بكای ؼىؾ اوث ٬ىايیًی
هماو هگك آيکه ؼىؾي  ؛باٌؿ پایبًؿؼىؾ اهکاو يؿاقؾ به ٬ىايیى و اواهكی  ٘بی١ّی  ظىّی 
شایگاه یا ٠مل یا هك و ؼىؾي قا ؾق ایصاؾ کكؾه  يآو ٬ىايیى قا بكای ؼىؾکه  باٌؿکىی 
ؾق ـ ٠اهلی که و  باٌؿکكؾه هٍؽُ ؾوث بميؿ ؼىاهؿ به آو  ؾهؿ یا هی که ايصام هی کاقی
 به اشكا ؾقآَوَقؾ٬كاق ؾاقؾ اهك اؼال٬ی هٙل٫ ؾق قاوحای قا  آيچهکًؿ جا  واؾاق هیاو قا ـ  ٠مل

 گفاقؾ- ٬ايىو هیایى اظحكاهی اوث که ايىاو به 
و ظحی یا وىؾ و ظىاب و هك لیاو یا ي٭ُ ه١٩ًث ايىاو ؼىؾ قا ال هك  کايثيٝك ٘ب٫ 

کاقی ا٬ؿام به گیكؾ یا  کًؿ و هى١ٔی يمی کاهل قها هی ٘ىق به ---ال هك هیل و ق٤بث و
ظ٫ و   ؼىؾ ؼىؾّی  به ؼىؾي ببیًؿ که آو کاق و ایًکه ؾقو آ یؾلیل بهجًها هگك  ؛کًؿ يمی

 ٠٭لی ٔكوقی و هٙل٫ اوث- ۀهىا٫٨ با ٬ا٠ؿ
ؼىاهؿ بىؾ جا کا٨ی  يیال ؾاقینجع٭ی٫ بكای آيچه ؾق ایى به ؼىاوث ؼؿا همیى ه٭ؿاق 

ّٟ ال اؼال٪ و  کايثجّىق   -ٌىؾقوٌى  آو هًب

 اخالق ٌشا٢ٝ ٚ ػبعفٌشا  ٞب٢ ػمُ ثشسػ٣ ٔذَ

 بك اوانی هح٩اوت ال يٝك يىٞ و هٕمىو، ِىقج بهقا  کايثو  هیىم ۀ٨لى٩ ،ؾق اؾاهه
 ي٭ؿ و بكقویایى ؾو هکحب ايصام ٌؿه اوث  ؾق ؼّىَای که  های ي٭اؾايه پژوهً

ؾق  اظمؿالعىىکه ویؿ ؼىاهؿ بىؾ  ایى بكقوی، هبحًی بك چیمیؾق  مو اوحًاؾ کًن هی
 اوث-بیاو ؾاٌحه  «ؼؿایی جىهن بی»کحاب 

که هك ؾو  ا٠حماؾ کًین بك ؾو يىٞ ال هٍاهؿه ، ٌكوٞ ۀي٭ٙ ٠ًىاو بهجىايین  گىین: هی هی 
 :ؿيوشىؾ ؾاق  ؾق وا١٬یث ليؿگی
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ؼىؾ هماقاو ايىاو قا  ۀؾق ليؿگی قولهك  ،و٬حی به ا٘كا٦ ؼىؾ بًگكین اول: ۀهٍاهؿ  *
ايؿاؼحى ؼىؾ ؼٙك  ؛ هايًؿ بهکًًؿ ا٬ؿام هی باالکاقهایی با اقلي ايىايی به بیًین که  هی

قا ٌؽّی  هرال   ؛٤كیبه هىحًؿها  يىبث به آو که کاهال   یؾیگك  يصات کىاوبكای 
با  ای ايؿالؾ جا کىی قا يصات ؾهؿ که هیچ يمؾیکی یا ؾووحی بیًین که ؼىؾ قا به آب هی هی

ایى کاق صام ياکه جّمین به  لهايی هؿتؾق کاق يیىث و يیم هّلعحی  چاو يؿاقؾ و هی
ظاؾذه ؾق هکاو و لهايی قغ ؾهؿ که ایى  چه بىابىیاق کىجاه اوث و  گیكؾ ؼٙكياک هی

- شایی ؾق لهیى پیؿا باٌؿيؿاٌحه و ٤كی٫ ظٕىق ؾهًؿه  يصاتشم ؾیگكی  که هیچ
ٌؿو  ٨٭ٗ هًعّك به ٤ك٪و١ٔیث و ایى  ٌىؾهایی ؼالی  ٌىؾ که ال چًیى ِعًه يمی

قیؽحى ٨كو  ،للمله ،وىلی بلکه ایى ظالث قا ؾق ٌكایٗ بىیاق ؼٙكياکی هايًؿ آجً ؛يیىث
 -ٌاهؿ هىحین--- ظىاؾخ کاق و ،ظىاؾخ شاؾه ،واؼحماو

به  ؾاقو یالبان  ،٤فا ،پىلؾق ٘ىل لهاو، هكؾم، و ي٭اٖ ٠الن جماهی ؾق  ٠الوه به
٨كؾ  ،هىائلبىیاقی و ؾق ايؿ  اؾهؾ یحیماو و ٨٭یكاو و هىکیًاو و بیماقاو و يیالهًؿاو هی

٠ا٬لی باٌؿ که ایى ظ٭ی٭ث قا ايکاق هیچ ٨كؾ کًن اوث و ٨کك يمیبىؾه ياًٌان  بؽًٍؿه
هایی ال  گیكی ین هىٟٔیجىايین بگى هیاي  ايىاو جًها هىشىؾی اوث که ؾقباقهایًکه کًؿ و 

ؾاٌحه   ها ها و هکاو لهاو ۀؾق همگىحكؾه ج٭كیبا   ٘ىق بههح١ؿؾ و  ؾ١٨اّت به  ،ؾوثایى 
 اوث-

اق وا١٬یث ايىايی، ایًکه يحیصه  مًؿ اوث و وأط گیكی ال هىٟٔوٌك جكیى  های اقٌل
قا بكای يصات ٤كیبه یا  اي ايىاو، ؼىؾ و ليؿگیها  ؾق آواوث که هایی  هى١٬یثها  آو

و  چٍمؿاٌث گكی بیایراق هماو ، ق٨حاقی چًیى ايؿالؾ و ایى به ؼٙك هی٤كیب کىؾکی 
 ؛که هیچ اقجباٖ يمؾیکی با ها يؿاقؾٌؽُ ؾیگكی  ،اوثؼىیٍحى ؾاؾو ؾیگكی بك  بكجكی

هیچ وىؾ یا هّلعث هاؾی و ایؿ ايحٝاق  صام ؾاؾهيکه ا ی٠ملبكابّك ؾق ٌما  ؾق ظالی که
 ؿ-یيؿاق قا بىیاق ؾوق ه١ًایی ي٩ىايی ظحی ؾق 
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هیاو يىٞ بٍك ؾق  ای گكایايهایراق چًیى ق٨حاق که به ایًای کًین  اٌاقهشا ؾاقؾ همچًیى 
که ؼىؾ قا  بكؼی ال کىايی -اوث و هعؿوؾ به لهاو و هکاو ؼاِی يیىثٌایٟ هىشىؾ و 

ها و  کلیپ -يیىحًؿهن ؾاق  ؾیىـ  هرال ٠ًىاو بهـ ظحی  ايؿاليؿ بكای يصات ؾیگكاو به ؼٙك هی
 ِىقت بهـ های اقجباٖ اشحما٠ی  و ؾق ٌبکه ـ ٠ام ِىقت بهـ بىیاقی ؾق ایًحكيث های  ٨یلن

 ،هفهب ،اؼحال٦ ؾق لباوبا وشىؾ ٠الن وكجاوك قا ؾق ق٨حاقها وشىؾ ؾاقؾ که ایى  ـ ؼاَ
 - کًٍؿ به جّىیك هیشًه و وى، 

ال  ییکهًگام ؾیؿو  ،بیٍحك هكؾمجىايین بگىیین  هییا   یؾوم: هك ايىاي ۀهٍاهؿ  *
یکی ال  ۀؾقباق ول یا هًگام ًٌیؿو ؾاوحايی ا ۀهٍاهؿؾق ٌؿه  های گ٩حه هى١٬یث

اق ال ٬ؿقؾايی، لیبا و  یهای ٬بلی، اظىاو گیكی هىٟٔ  ،٨٭ٗ يىبث به آو ٠مل يه وٌك
اظىان قا ؾقک و ایى  کًؿ- ظه هی ؾق وشىؾ ؼىؾ  آو کاق ۀؾهًؿ بلکه يىبث به ايصام

ایى  ،ال ها هكکؿامی٭یى ؾاقم  با وشىؾ ایًکه ؛و آلهایً کًؿ جىايؿ جصكبه ال ها هی هكکؿام
ای ـهًی و ٠ا٩٘ی  جصكبه؛ ولی بؿ يیىث ه و اهحعاو کكؾه و آلهىؾه اوثقا جصكباظىان 

ؾق جا ؾاٌحه باٌین  ظأك گىیین وؽى هی اي که ؾقباقه لیبایی قاایى ظه ؾاٌحه باٌین جا 
 با٬ی يمايؿ-  و جكؾیؿی ٌکؼىاهین قویؿ هیچ به آو  که ب١ؿا   ای يحیصه ؼّىَ

 آصٔب٤ؾ ر٤:٣ٙٞه 

و  ،يیالهًؿلو   چیم و ؾقهايؿه، بیىه بی ،ج١ؿاؾی ٨٭یكؾق یکی ال ٌهكهای شهاو »
- هك ٌب قویؿ هیؼايىاق  ِؿج٭كیبا  به ج١ؿاؾٌاو  -وشىؾ ؾاٌحًؿهعحاز  ۀا٨حاؾ کاق الا٨كاؾ 

لؾ و ه٭ؿاقی ٤فا  قا هی ٍاوهای ؼايه ؾقّ  ،آهؿ هی ٍاووىی به یهٍؽُ، هكؾ یوا٠حؾق 
ِىقت ؼىؾ قا همیٍه  هكؾایى ؾاؾ-  ها هی به آوپىل و بكؼی هایعحاز ليؿگی قا و 

 جىايىث او قا ًٌاوایی کًؿ- يمی که هیچ ی که٘ىق  به ؛پىٌايؿ هی
آو هكؾ ياًٌان  ؾق آو وا٠ث هٍؽُ کى٨حه يٍؿ وها  آو ۀؼايؾّق  ،یک ٌب اها
 و يه ؾق هیچ ٌب ؾیگكی په ال آو- ،ب١ؿؾق ٌب يه يیاهؿ و 
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هّاؾ٦ بىؾ با ٌب هكگ  ها ال ایى يیالهًؿاو ٬ٟٙ ٌؿ بؽًٍایى که  آو ٌبی
ًٌاؼحًؿ و هًگام  ؼىبی هی او قا به هكؾی ؾق آو ٌهك که واکًاو آو ٌهك کىچک

حی، اذك او بكای ؾ٨ىشىؿ کكؾو  آهاؾه های بمقگی که بك پٍحً ظمل  ياٌی ال کیىه ؾٌق
قا به  ٍاوکكؾ جا هعحىیاج که هك ٌب ظمل هی هایی کیىهکكؾ هٍؽُ ٌؿ؛  هی

 -يیالهًؿاو بؿهؿ
هیچ يه ؾاٌث و ای با ایى يیالهًؿاو  ی و ؼىیٍاويؿیهیچ يمؾیکيه هكؾ آو 

 «-به آو بكوؿ اي که ؾق ليؿگیی هّلعث یا وىؾ لوؾقن یا ؾیكقو

اظىان با٬ی بگفاقؾ یا  ؼٍک و بیایى ؾاوحاو ها قا اهکاو يؿاقؾ  وشه هیچ بهه١ح٭ؿم 
همكاه با اظحكام و لیبا ها اظىاوی  ۀ؛ بلکه همبا٠د جعكیک اظىاوات ها يٍىؾ

ًاوی و ظحی  ن یجىاي هی -ؼىاهین ؾاٌث اي ؾهًؿه ٠مل و ايصامایى بمقگؿاٌث ٬ؿٌق
ؾق هؿ٨ن  -کًن هیبىًؿه ولی به همیى ه٭ؿاق  ؛نیقوایث کً ی قاؾیگك بىیاق ی ها ؾاوحاو

و شایی ؾق ٠مل، ؾق ایى هاشكا که ق٨حاقی ؾق وا١٬یث یا اذبات ایً ایًصا اذبات وشىؾ چًیى
ولی  9اوثٔ؛اج٩ا٪ ا٨حاؾه هاشكایی چًیى وا٬ٟ  ظحی اگك بهٕ يیىث ،قغ ؾاؾه باٌؿلهايی 

و با چًیى ق٨حاق ايىايی ٌؿو قو قوبهو ٠ا٩٘ه ؾق ال١مل  وشىؾ ٠کههؿ٦ ؾق ایًصا اذبات 
 اوث- چًیى هى١٬یحی 

هًْیث و  ،و آیا هعكک آو ؟ها ٘بی١ی اوث٘ك٦ ال چًیى واکًً و اي١٩الی آیا 
ؾق بكابك ٠ملی اوث که ال آو وىؾی به ؾوث  ]يى٠ی[ واکًًآیا  و ؟ؼىؾؼىاهی هاوث

 آو لیايی قا ال ؼىؾ ؾوق ؼىاهین واؼث؟ ۀوویل ؼىاهین آوقؾ یا به
هیل و و لیبا، هح١الی  گیكی ايىايی و اؼال٬ّی  به ایى هىٟٔ ـ گكاهی ۀای ؼىايًؿ ٌما ـآیا 
اظىان بمقگی و  ها آوؾق  ؼىايؿی هیایى کلمات قا  ؾق ظالی کهپیؿا يکكؾی؟ و ق٤بحی 

                                                                                                                                                                 
اهام چهاقم ال اهاهاو  ال١ابؿیى ٠لی بى ظىیى لیى ،ایى هاشكا، بكگك٨حه ال ؾاوحايی وا١٬ی اوث؛ ایى هكؾ-  9

بىؾه اوث- ؼىاوحن به ایى ِىقت ظکایث کًن جا هیچ گىيه جؤذیك ولبی یا ایصابی بك ایى آلهایً ـهًی   بیث اهل
 و ٠ا٩٘ی يؿاٌحه باٌؿ-
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ايصام هماو کاقی قا يیم ٌما  ، آقلو يکكؾی ظحی به ه٭ؿاقی ؼ٩ی٧؟ و يیا٨حی٨ٕیلث 
 ؟ٖ اوثؾاؾه  ايصام هیکه آو هكؾ ؿهی ب

گیكی لیبا ببیًین و آو قا يمىؾی  قا هىٟٔق٨حاق ٌىؾ ایى  وبب هی٠اهلی اوث که چه 
ِك٨ا  ، ایى ق٨حاقها ال اقلیابی ؟ٖ و آیا آوقینٌماق  به و ٨ٕیلثؼىبی و هح١الی ليؿه ال اؼال٪ 

 بىؾه اوث؟ٖجىهن 
با٠د که     ؾقک ٠می٭یو  اظىان و ال١مل چًیى ٠کهگىیؿ  کىی که هیه١ح٭ؿم 

جىهن و  ِك٨ا    ،  هٍابه ؾیگك کٍیؿه ٌىین ظاالتگیكی و  هىٟٔ چًیى وىی ایى بهٌىؾ  هی
ؼىّؾ چًیى ٌؽّی اوث، بىؾه ؼىؾؼىاهی و ب٭ای ها ؾق قاوحای هًیث و ال لفت و  یج١بیك 

 يه چیم ؾیگكٖهحىهن و ياؾاو اوث و 
ایى کلمات قا بؽىايؿ و بًٍىؾ یا  که هكکىیو هى و ٌما که  ایى ٠ىا٧٘ لیبا

اوث که شم وا١٬یحی  ،کًؿ ؾق ؼىؾ اظىان هیو  های ؾیگك ايىايی قا ببیًؿ گیكی هىٟٔ
ها وا١٬یحی اوث که  ،ایى اظىان ؾق ظالی که ؛کًؿ میآو قا ايکاق يشى  وحیمهلصبال و ٨كؾ 

و اذك آو قا بك ظالث ي٩ىايی و ـهًی ؼىؾ هٍاهؿه ؾق ؾقوو ؼىؾ  ؤىض بهو جمام  قوًٌی به
 -هح٩اوجی ؾاقؾؾقشات ها ال  هكکؿامؾق  جؤذیكهكچًؿ ایى  ؛کًین لمه هی

 ؟ ٌىؾ ظاِل هیاول و ؾوم  های  هٍاهؿهای ال  چه يحیصهاکًىو 
جىايین يحیصه  هی  ابهاهیها بؿوو هیچ پیچیؿگی و  ۀچیمی که هم کمحكیى کًن هی٨کك 
 ظ٭ی٭ّی  گكیاوث که ق٨حاقهای ايىاو ؾق وا١٬یث ؼاقشی، وشىؾ ایراق  ایىبگیكین 

آوقؾو  ؾوث جمایلی بكای بههیچ و اظىاو قا بؿوو بؽًٍ و وؽاوت و  چٍمؿاٌث بی
اذبات به ؾقؾی، کكؾو  یا ؾ٨ٟ یلفجهیچ جالٌی ؾق پّه و بؿوو  ییا ؾ٨ٟ لیاي یه١٩ًح

ال ها  هكکؿامؾق  چٍمؿاٌث بیم كَ ظ٭ی٭ی و اظىاو و کَ  گكیایراق و ایًکه ایى  قوايؿ هی
 ،ٌىین آو هحمایل هی وىی بهبا ٠ىا٧٘ ؼىؾ هیماو،  کمحكیىی که ؾق ٘ىق  به ؛ی ؾاقؾجؤذیك 

بىؾه  «و اقلي و ٨ٕیلثو ؼىبی ؼیك »که ایى ٠مل  کًینبیًین و ظکن هیآو قا لیبا هی
 اوث-
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جماهی یا لفت يیىث و  ه١٩ًث ،کًؿ که ؼیك ؼاقشی و ؾاؼلی ذابث هیآلهایً ی١ًی 
هًْیث و  ۀوویل ٌؿه به جعكیکيه و اوث ٘بی١ی يه  ،ٌهىؾ ايىايیاؾقاک و ٠ىا٧٘ و 
 -ؼىؾؼىاهی

گىیؿ هعكک اِلی،  که هی هیىمچیىث؟ ج٩ىیك  ییق٨حاقهاهًبٟ و ؼاوحگاه چًیى په 
و چًیى ق٨حاقی بكای ج٩ىیك  ،، شاه١ه اوثؾهًؿه ٠اهل و والهاوؼىؾؼىاهی اوث و 

٠باقت ؾیگك  بهیا  ؛هى٫٨ يیىثایًکه چه ٠لحی ؾاقيؿ آو و  وىی بهؾهًؿه  ٠اهل گكایً
یی ق٨حاقهاچًیى  وىی بهکًًؿه  جعكیکو  کًًؿه جٍىی٠٫اهلی چه  9الماها  جىايؿ بگىیؿ  يمی

چًیى ق٨حاقهایی جمایل پیؿا کًین،  وىی بهها ٌىؾ  وبب هی٠اهلی ؼّىَ چه  وث و بها
 بىؾو آو بؿهین؟ٖ ظکن به ؼیك ،آو قا ؾووث ؾاٌحه باٌین و ال يٝك ٠ا٩٘ی

که ایى کًن و ایً هی جؤکیؿ «بىؾو بك آو بؿهین ظکن ؼیكال يٝك ٠ا٩٘ی، » بك ٠باقت
 گیكی يیىث-  هىٟٔایى جعلیل جصمیه و ال قوی ٠٭ل و ج٩کك و قايؿو  ظکن

ایى جمام همکى اوث گ٩حه ٌىؾ  ؛ٌىؾ وبكقوی بعدشا ؾاقؾ هايؿ که  با٬ی هییک يکحه 
هرل ٕ  بكؼىقؾاقيؿهكچًؿ ال ٜاهك اؼال٬ی  کًیؿ یاؾ هیها  ٌما ال آوکه  هایی گیكی هىٟٔ

 ٌاو اوث و هعكک اِلیپًهاو  ها آوپٍث ؼىؾؼىاهی ؾق  اهأ،  چٍمؿاٌث ایراقگكی بی
٠لمی  ٘ىق بهؾق وا١٬یث و  کهاین  ًٌیؿها٨كاؾ بكؼی  ايی الوؽً همیى ؼىؾؼىاهی اوث-

ُّ ، یٌؽّذابث ٌؿه اوث که و٬حی  بكای هایی  هىقهىو کًؿ ؾیگكی کمک هیبه ٌؽ
ط هیاظىان ؼىٌعالی و قاظحی  ؾق وا١٬ی هعكک به ایى جكجیب ٌىؾ و  ؾق بؿو او جٌك

يؽىاهؿ لفت و ؼىٌبؽحی ایى شىی و ىثشم ش٠اهلی  ،ق٨حاقهای اؼال٬یپٍث چًیى 
 ِىقت بهظحی اگك با آقایً اؼال٬ی  ؛ؼىؾؼىاهی هعٓ اوثهًْیث و ی١ًی هعكک، بىؾ؛ 

و  بىیاق ٤كیب گیكّی  هىٟٔ ایى، ؾق ظالی که ؛باٌؿگكی کكؾه  شلىهکمک به ؾیگكاو 
 اوث- ای بیگايه

                                                                                                                                                                 
9  - : با ایًکه ایى ٬ايىو، ٬ايىيی ٠٭لی و بؿیهی اوث و هیچ هٍاهؿه و  ؛کًؿ قا ايکاق هی« ٠لْیث»هیىم الماها 

 کًؿ- آلهایٍی با آو هؽال٩ث يمی
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کًؿه ال ٌک و جكؾیؿ که چًیى  ، ه٫ًٙ کىايی اوث٤كیب و بیگايه ؾق ؾیؿگاهی آ
باٌین جا گاهی ؿ پیكو چًیى ؾی، ايحهاؼىاهًؿ جا  و ال ها هی ؾاقيؿ گكیوشىؾ ايىايیث و ایراق 

جا ابؿ همكاه و جابٟ اظىان  یا اؼال٬ی بایؿ ظحما   گكایايهین هك ٠مل یا کاق ایراق یبگى هرال  
چًیى ِؿ٪ کًؿ که این جا  لیكا ها به ايىايی ؾیگك کمک کكؾه ؛بؿبؽحی باٌؿايؿوه و مو و ُظ 

ها بىیاق  ه١ح٭ؿم ایى يىٞ اوحؿالل ؟ٖبىؾه اوث چٍمؿاٌث بیؼالُ  گكیایراق آو کاق، 
ايصام ٌىؾ،  گكایايهایراق  ِىقت به ی٠ملو٬حی ین یگى - هیايؿ ه٭بىليا١ٔی٧ و 

ي٩ىايی يیىث و  یاهاؾی ؾقؼىّق هّلعث یا پاوػ  هیچ ه١٩ًث یا ؾيبال به اي ؾهًؿه ايصام
وببی بكای و١اؾت یا ه١٩ًث یا ـ  ب١ؿهاـ  وشه هیچ به گكایايهایراق يیىث که ٠مل  گىيه ایى

ظحی اگك په ـ ایى يحایس ایى اوث که  وؽىجمام بلکه اوث؛ ؾیگك يبىؾه هٍابه  چیمهای
اهیؿی هیچ و ؿ اي يبىؾهکاق ؾهًؿه بكای ايصام آو  وى٪هعكک و  ـ ایصاؾ ٌىؾ ی٠مل ،آوال 

که  ، کىايی قاچًیى ؾیؿگاهیبلکه  ال آو ٠مل، يبىؾه اوث؛و ه٭ّىؾ به آو يبىؾه و هًٝىق 
ال يٝك آو ٌؽّیحی ذابث بىؾو به اِىل الحمام و پایبًؿ ۀؾقيحیص ـ   گكایايهکاق اؼال٬ی ایراق 

، آو کاقهعكک چكا که  ؛ؾهؿ ٬كاق هی ايهؼىؾؼىاهؾق شایگاه ، ؿًؾه ايصام هی ـ   ٌؽُ
آوایً ي٩ىايی و  ،او ال ایى قاه ؾق يحیصهو بىؾه آو ق٨حاق ٨كؾ به اقلي و پایبًؿی الحمام 

بك لباو  «با ٨هن ؾقوث ايىاو ٠ا٬ّل »وؽًی اوث که و ایى  ٖؼىاوحاق اوثقوحگاقی قا 
 - قاَيؿ يمی

چًیى ا٠حكأی قا که  بىیاق ١ٔی٧ و کىايیاوث  یا٠حكأ   ؾق وا٬ٟ  ایى يىٞ ا٠حكاْ
هك کكؾو  هحهن- ٌىيؿ هیگك٨حاق  9«مىلىژیىحیپا»ؾق اٌحباهی هًٙ٭ی و  کًًؿ هیهٙكض 
آو وقای به ایًکه ؼىؾؼىاهی پًهايی ؾق  ـ   کلی ِىقت به ـ  گیكی اؼال٬ی  و هى٠ٟٔمل 
لیكا ٬ابل آلهىؾو و جکفیب  ؛گیكؾ يمی ی٠لمی شا یؾق چهاقچىب وشه به هیچ ،اوثيه٩حه 
 يیىث-

                                                                                                                                                                 
چیىحّی ًٌاؼث  ٠ًىاو يٝكیهٔ  ای ال ٨لى٩ه اوث که به ٔ ٌاؼهEpistemologyًٌاوی ٕ ًاوی یا ًٌاؼثٌ ه١ك٨ث-  9

 پؿیا ٨اقویٔ ویکی :ٌىؾ- ٕهحكشن، هًبٟ های ظّىل آو، ج١كی٧ هی و قاه
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وشىؾ با ایى  ؛وشىؾ ؾاقؾ چٍمؿاٌثبؿوو  ۀگكایايایراق % 911 گیكّی  ٨ْك کًین هىٟٔ
 ینجىاي يمی وکًین ؼىؾؼىاهی پًهاو جىِی٧ ؼّىِیث قا با گیكی  جىايین ایى هىٟٔ هی

یه -کًین١ٙ٬ی جکفیب  ِىقت بهقا ال يٝك ٠لمی ایى اؾ٠ا  اؾ٠ا که  ای ایى ی١ًی ٨ٔك
٤یك ٬ابل « اوثايه ؼىؾؼىاهپًهاو  ِىقت بهيى٠ی   بهؼىؾؼىاهايه یا  یهك ٠مل»کًؿ  هی

ال بكای آيکه اؾ٠ایی - هك يٝكیه یا ٤یك٠لمیاوث اؾ٠ایی  ،اؾ٠ا ی١ًی ایى اوث؛جکفیب 
آلهایً يیم  ۀؾق اؾاهه، ال بىجهن باٌؿ و  «٬ابل جکفیب»بایؿ  ،ٌىؾپفیك٨حًی ٠لمی يٝك 

هگك  ٖباٌؿ بىؾه «جکفیب ٬ابل٤یك »يه ایًکه ال ابحؿا يٍىؾ، و جکفیب  وكبلًؿ بیكوو بیایؿ
که ؾق هىٔىٞ بعد ها،  باًٌؿ  ؾاٌحه يٝك بك آو اج٩ا٪همگاو که  اٌؿبآيکه بؿیهی یا اِلی 

 چًیى يیىث- ایى
٠ملیات پیً ال چًیى اهکايی وشىؾ يؿاقؾ که  وشه هیچ بهها  ؾق بىیاقی ال و١ٔیث

ؼّىَ ؾق  به  ؛بكؾو ايصام ٌؿه باٌؿ بهكهوىؾ و  ۀهعاوب ؾیگك ۀ٤كیبايىاو ؾاؾو  يصات
لیكا  ؛ ای ظىاؾخ ٘بی١ی یا ظىاؾخ شاؾه ،وىلی آجً ،ٌؿو ٤ك٪هرل ٌكایٗ بىیاق ؾٌىاق 

وكیٟ و  ،اي١٩الی، ٌحابؿ که بكای یاقی هیٌؽّی کًین که واکًً  هالظٝه هی
چگىيگی و١ٔیث و شم بكای  قا ـ یج٩کك گىيه شای هك ی که ٘ىق  به ؛وثآوا بك٪

 -کًؿ هیـ ياهمکى  ؾاؾو يصات
 ؟اؼىاهؿ هايؿچه با٬ی  يیىث،ًی بك ج٩کك همکى حهب ۀ٨ایؿوىؾ و اگك ظىاب ظال 

ؾق  کًؿ هبكی هیاق  ،جّمین بكای يصات وىی بههعكکی که  :هايؿؼىاهؿ یى با٬ی ا
ؾق چًیى و١ٔیحی، کًن  أا٨ه هی شىٌٍی و ٠ا٩٘ی اوث- ،اي١٩الی ، اِل

هالکث و ؾايؿ ؾق ه١كْ ؼٙك  هیؼىبی  به اي های ٘بی١ی ٌایىحگی ۀواوٙ به ايىاو 
ال هكگىيه هؿاؼله قا او  اي ابماقهای ٘بی١یؼىاهؿ بىؾ په اللم  گك٨ث؛٬كاق ؼىاهؿ  یيابىؾ

 هًٟ کًًؿ-بكای يصات ؾیگكاو 
هًصك به هالکث و که باٌؿ چیمی و هؽال٧ هك  ب٭ای هاها، هًاوّب ٠ىا٧٘ اگك  ظال
ؼىاهؿ بىؾ ؿ، اللم ًکً هیهؿایث ا و ایى ٠ىا٧٘ اوث که ق٨حاقهای ها ق  ٌىؾ هیها يابىؾی 
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اوحرًایی هايًؿ  های ثشم ؾق ظالـ ؾیگك  ۀیا ٠ا٩٘واکًً و اي١٩ال ایى ٠ىا٧٘ ال هك 
 -باًٌؿهًؿجك ويیك ظحی ال ؼىؾ ج٩کك هن ٠مل کًًؿ و جك  ٬ىی ـ ٨ؿاکاقی بكای يصات يمؾیکاو

ا٨كاؾ ٤كیبه قا ايؿاليؿ جا  بیًین کىايی که ؼىؾ قا به ؼٙك هی بك ایى اوان و٬حی هی
ـ ٠ىا٧٘  ٘ىق کلی به هایٍاو ـ کًًؿ یا ه٥مها یا بؿو يصات ؾهًؿ، اظىان و١اؾجمًؿی هی

، آوقيؿ، ه١ًایً ایى يیىث که ابماقهای ب٭ا های ٌاؾابی و قاظحی پؿیؿ هی هربث و ظالث
اظحمال اظىان ؼىٌبؽحی و لفت، ؼىؾٌاو قا  باکی، آو هن به پٍحىايۀ ؼا٘ك بی به

و پىًؿیؿه ؼىب  و١ٔیّث ایى  که ایى اوثآيچه وشىؾ ؾاقؾ  ۀبلکه هميؿ؛ ا هؽحل کكؾه
 قوحگاقی و ؼىٌبؽحی ؾیگكی و وابىحگاّو  ٔ ياٌی الاؼال٬ی و پاّک ٕ ۀيحیصیک جىايؿ  هی

هٍاقکث با اظىاوات ؾیگكاو ؾق  جىايؿ هییا باٌؿ یا٨حه اوث بىؾه يصات ٌؽّی که 
ؾق  ٌؿوپیكول  ۀیا يحیص ،ٔبىؾه باٌؿ ؾوشايبه ال ههكوقلیی١ًی يى٠ی و و١اؾت ٕؼىٌبؽحی 

٘ىق که   باٌؿ؛ هماوبىؾه اؼال٬ی اِىل به پایبًؿی ؼىؾؼىاهی و گفاٌحى پٍث وك 
عات  ۀؾق يحیصجىايؿ  هی واؾگی به  جؤذیكکكؾو  ؼًری٘بی١ی بؿو بكای های  هىقهىوجٌك

هايًؿ جكن ٠ىا٩٘ی  ؛کًًؿ بكول هیيصات  ٨كایًؿکه ٘ی باٌؿ بىؾه ٠ىا٧٘ ٬ؿقجمًؿ ه٩ًی 
 - ؾیگك هٍابه هىاقؾؾقؾ و  ،أٙكاب ،ٌؿیؿ
ايؿاؼحى به ؼٙك بكای گیكی  جّمینکه په ال هىحًؿ يحایصی  همهها  ایى کلی ٘ىق به
 ٍاوظحی اگك هعكک ؛یابی کكؾ ؼىبی ٠لث قا به ها جىاو آو ی١ًی هی ؛ٌىؾ ظاِل هیؼىؾ، 
ؿ ًجىاي هكگم يمی ـ گفٌث که هماو ٘ىقـ ولی باٌؿ؛ بىؾه گفاقی  هؿ٦شىن بكای ٨٭ٗ 

 ؿ-ًباٌبىؾه  «ايؿاؼحىؼٙك  به»ؾق شهث ايگیمه و وبب 
وا١٬یث ٤الب بك ق٨حاقهای هكؾم بیايگك  ـ ؾقوث يىبحا   یِىقج بهـ  گكا ه٠ا٩٘هؿل  ،آقی

ؾاوقی بكای و  قا قها کكؾيؿ و ؼىبیؼیك هًبٟ اؼال٪ و ؼاوحگاه هكؾهی که هماو ؛ اوث
ها و اظکام اؼال٬ی  اقلياظحمالی بكای ؼىؾ و ؾیگك هًابٟ  ۀشاه١ ،ي٩ه ؼىؾ وىی به

 قهىپاق ٌؿيؿ-
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 بك اوانها  ۀکه ؼىؾؼىاهی ها و شاه١ ای ؼىؾ و ؾق هك لعٝهپیً قوی په ها ؾق 
 ،ه١٩ًث آوقؾو ؾوث هايًؿ همکاقی بكای بهٕو کاقها جماهی ق٨حاقها هّلعث و ٨ایؿه ؾق 

به ٬ىايیى پایبًؿی و پىل ؼؿهات ؾق بكابك  ۀئاقا كت،شاؾق بكابك کكؾو کاق  ،جصاقت ،وىؾ
، اوث واؼحهبًایی قا  ٔ---جصاقی و هالی هايًؿ ٬ىايیى کاق و تٌؿه بكای جباؾال  جًٝین

 ،ها های ٘بی١ّی  و جىايمًؿیها  ٬ابلیثکه هىحًؿ ٩ِاجی گی همها  کًین ایى هٍاهؿه هی
بًا ها  ژوـ  که ؾق اؾاهه ؼىاهؿ آهؿ گىيه آو ٠باقت ؾیگك ـبه ٕیا ايؿ  يهاؾهبًا ؾق هیاّو ها 

 ،ظ٭ی٭ی گكیایراق وشىؾ يؿاقؾ که ٘بی١ث چًیى اهکايی بكای  وشه هیچ بهولی ؛ ٔايؿ يهاؾه
اقاؾۀ ها با  ظ٭ى٪ ؾیگكاو به آوؾاؾو و ٠ؿالث یا  ؾاٌث چٍنيیکىکاقی بؿوو و بؽًٍ 

 ٘بی١ث و ؼىؾؼىاهیو  ،يهؿبًا  قا ؾق ها ٬ايىيی و هصالات ؼىیٍحى و بؿوو ٨ٍاق ٬ايىو
ِاؾق قا  اوٌهحٕاؾ با ؼىؾ ٩ِاجی کاهال  ؾاٌحى  اؾاههیا ؾاٌحى وشىؾ ۀاشال اهکاو يؿاقؾ 

 ٘بی١ّی  ۀيحیص ِك٨ا  اؼال٪، پفیك٨ث جىاو  يمیٌکلی هیچ به ٌىؾ په قوٌى هی -ؿًکً
با جىايؿ  کىی يمی به هماو ِىقجی کهؾقوث  ؛اوثبىؾه ٠ا٩٘ی  ّیٔبیىلىژیکٕی١ًی 

بك  "«وشىؾ ؾاقؾ آيچه »ای اوث ال ًٌاؼث  يحیصه« آيچه بایؿ باٌؿ»"بىؾو  هعالاوحؿالل 
و ٜهىق  ی١ًی  «وشىؾ ؾاقؾآيچه »ؾق ؼّىَین پژوهً ظ٭ی٭ی یگى هیها ؼكؾه بگیكؾ- ها 

هاؾی  ۀبهك ه١٩ًث یا لفت یا هیچ  اووقایٍکه ؾق  ايىاوواال ؾق های  اؼال٪ و اقليجصلی 
 گكیایراق ياٌی ال هايًؿ ؾقؾهای  ايؿ ـ و جًها بك ٠ىا٧٘ ياوالگاق با ي٩ه بًا ٌؿه يیىثيه٩حه 

ؾووحاو  ،يمؾیکاو ،ؼايىاؾه ،به لیاو ؼىؾظحی اگك ـ  ٠ؿالث يیمو  چٍمؿاٌثوا١٬ی بؿوو 
 : کًؿ؛ ایًکه قهًمىو هیظحمی  ۀیک يحیصها قا به  ،باًٌؿ بىؾهو--- 

و  بگیكؾوكچٍمه ايىاو  ال ٘بی١ث شىمايّی همکى يیىث جىايؿ و  يمی، هح١الی اؼال٪
ٌباٞ اّ که باٌؿ ای  شاه١هاي  ؾهًؿه ٌکلو  ،ؼىاهیهمکى يیىث هعكک اِلی آو، ؼىؾ

 ؛واؾه ؾلیل به یک ؛آو قا ایصاؾ کكؾه اوث ،جك و گىحكؾه جك وویٟ یٌکل ؼىؾؼىاهی به
 ،ٌهك ،٨كليؿ ،ؼايىاؾهى، حؼىیٍؾیگكی بك ؾاؾو  جكشیطبك ٬ايىو هح١الی اؼال٪ ایًکه 

ايؿاؼحى ؼٙك به هعكوهیث و ياٌی ال بك ؾقؾهای و هبحًی  بًا ٌؿه اوث--- يژاؾ و ،وكلهیى
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اوث که هبحًی بك ٬ايىيی  ی١ًی ؛اوثآوقؾو لیاو و ظحی هالکث و يابىؾی  ؾوث ا بهی
 ؾق جٕاؾ اوث-٬ايىو ٘بی١ی هماو با ٬ايىو ؼىؾؼىاهی یا اواوا  

 ، باجمكکم کًین «آيچه وشىؾ ؾاقؾ»ايّا٦ و شؿیث بك  ۀؾیؿبا  گكایايه، وا٬ٟو و٬حی 
 - ؼىاهین قویؿ «باٌؿؿ یباآيچه »ؾقباقۀ گیكی  به يحیصه١ٙ٬ا  ، ٍاوبالگكؾايؿو اهىق به هًب١
 ،ٌىؾ هیاو ِاؾق  ۀياظیآقاوحه و ال  ها آو هکه ب کىیبه  با جىشهها  ایى اؼال٪ و اقلي

 گكا  هـ یا هؿل ٠ا٩٘ ؼاَ ٘ىق بهـ  هیىمکه باٌؿ هایی ٨كایًؿ ۀيحیصيؽىاهؿ ؾاٌث اهکاو 
که  وا١٬ی ـ گكیایراق هرال اهکاو يؿاقؾ ؼاوحگاه  ٠ًىاو بهلیكا ؛ کًؿ جىِی٧ هیـ  ٠ام ٘ىق بهـ 

 ـ ؼٙك هكگ و يابىؾی اوث چه بىاگكوًگی و هعكوهیث و ياٌی ال ؾقؾهای  ،بهای آو
ایى اؼال٪ و  ؾیگك ؼىؾّ ال وىی - باٌؿهًىصن و هماهًگ با ٘بی١ث هاؾّی ها  ٠ىا٧ّ٘ 

او که ٌاهؿ کىیوشىؾ ها ؾق  اقلي ؾاٌحى،  ؾووث ظه ٕهك ٌاهؿیٔ اوث بكوٌل
 الکىی که ایى ق٨حاقها يىبث به  يیمایى ق٨حاقها و يىبث به اظحكام و بمقگؿاٌث  ٬ؿقؾايی،

هیچ ظکمی شم ؼیك و ؼىبی، جىاو  که يمی٘ىقی  به ؛ایصاؾ ؼىاهؿ کكؾاوث  ِاؾق ٌؿه او
 - کكؾِاؾق ٍاو ؾق ؼّىِ بىؾو یلیبایی و اقٌل ،ظىًه

مًؿ اؼال٬ی واال، گكی،ایراق ایًکه ؾق ؾاقؾ جكؾیؿ آیا کىی  ٌكا٨حمًؿايه لیبا و  ،اقٌل
ث ببیًؿ ایى ق٨حاق که ٌىؾ  هح١اؾلی یا٨ث هیايىاو هیچ اوث؟ آیا    هرال ٠ًىاو به  یاقا ٌل

 ٖيؿاقم یا٠ح٭اؾچًیى اوث؟ اقلي  بؿ و بیظکن کًؿ که ٠ملی 
بپكوین ایى يبایؿ ال ؼىؾ آیا  ،يٝك ؾاقین ؼّىَ اج٩ا٪ایى ظال که ها ؾق  ٖبىیاق ٠الی

ایى آیا  ؟ه اوثال کصا آهؿایى ق٨حاق بىؾو  ها بك ؼىبقايؿو  ظکنهمچًیى اؼال٪ و 
ای اوث که  یا شاه١ه ؟ٖوث٠ىا٧٘ ها ـ کٍؿ هؿل هیىم به جّىیك هیکه  گىيه آوـ وكهًٍؤ 
ایث و  آهؿو ٌكایٗ و اهکايات ٌایىحه ٨كاهن ۀکًًؿ جٕمیى ی ؼًٍىؾجك بكای ٔق

 ٖاوث؟ؾق کاق ؾیگكی ٠اهّل یا  ٖ؟بىؾه اوث« هًْیث»و  ؼىؾؼىاهی
يیکى و اوث ق٨حاقی کًین،  يیىث که ظکن هیهگك چًیى بیًین  هیو و٬حی ٠ؿالث قا  

و آیا  ؟ٖيؿاقؾهیچ هًب١ی  یظکمچًیى ؟ٖ آیا ٌىؾٌمىل  شهاوو بایؿ ٠مىهی و پىًؿیؿه 
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ها  با ج٥ییكات لهاوو  يؿياهح٥یك ذابث و ایًکه ؿ و ييؿاق هًبٟ و ؼاوحگاهی هیچ  ،ها ایى اقلي
ٍاو و هعكک ،ؾق هیچ ظالحی اهکاو يؿاقؾ شاه١ه ها هًبٟ آوآیا کًًؿ؟ و  يمیو هعیٗ ج٥ییك 

 باٌؿ؟ٖبىؾه ؼىؾؼىاهی 
 ه اوثؼىاوح هیىمبه باق يؽىاهؿ آوقؾ و يا٬ُ  ای شم يحیصه آلهىو يا٬ُجصكبه و 

کًؿ  هیجصكبه و هٍاهؿه، ايىاو قا الگىوالی ٘كی٫ که ال يهؿ بًیاو ٘بی١ی قا  یک ٬ايىو
٠الن ٌؿه ؾق   ذابث ؾق بكابك اؼالّ٪ ایًکه ایى ٬ايىو که ٬ايىو او ؾقوث يیىث و ذابث ٌؿ و 

جاب ، واال و هح١الیآو اؼال٪  ؾق بكابك ٠ىا٧٘ هكجبٗ بايیم و بالؾ  قيگ هیؼاقز و وا١٬یث 
 -ایىحاؾگی يؿاقؾ

هايًؿ ٠ؿالث و   ،هح١الیهای  اؼال٪ و اقليؾقک يکكؾه اوث که  هیىمى بًابكای
ايؿ؛ اؼال٪ و  بك ؼىؾؼىاهی یا هّلعث بًا يٍؿه باًٌؿ،با هك کی٩یحی که   وا١٬ی گكیایراق 

بك ٌؽّی ؾاؾو ؾیگكی بك ؼىؾ یا  با ٠باقت جكشیط ًؿجىاي کلی هی ٘ىق بهکه هایی  اقلي
ؿ و ظ٭ی٭ی و يکه وشىؾ ؾاق هىحًؿ  هىائلیها  ایى -ٌىيؿيمؾیک ؾق ق٨حاقی ه١یى، جىِی٧ 

 ًؿجىاي يمیی که ٘ىق  به ؛هىحًؿهٍاهؿه و جصكبی  ٬ابل ٠لمّی  های ی١ًی ؾاؾه؛ ايؿ وا١٬ی
جىاو ؼىؾٌاو و آيچه  هی واؾگی بهٌؿه اوث و  ایى ق٨حاقها ذابثوشىؾ  ياؾیؿه گك٨حه ٌىيؿ-

 ٬كاق ؾاؾ- یآلهىو جصكب ۀکًًؿ ؾق بىج قا پیٍگىیی و ظکایث هی
جصكبه و آلهىو ایى اوث که  ،٨كاهىي کكؾهکه ؾیىیؿ هیىم  ؾوهی هىئلۀ ٠الوه به

و ها بىیاق هربث اؼال٪ و ق٨حاق  و ها ایى اقلي ؾق ؼّىَهكؾم قايؿو  ظکنکه  يٍاو ؾاؾه
ایى ق٨حاقها و اظحكام و ٫ٍ٠ به  ٬ؿقؾايی،اظىان ٌكا٨حمًؿايه، ٠ىا٩٘ی همكاه با  ظحی

و هٍاهؿه  هجصكب يیم ٬ابل هىئلهایى بىؾه اوث-  ،ؾهؿ ها قا ال ؼىؾ بكول هی کىی که آو
 آلهىؾ-قا يیم  ًهای و پیٍگىییهىقؾ آلهایً ٬كاق ؾاؾ جىاو  اوث و هی

ایى  ؾق ظالی که ٌىؾ؛و ٌایىحه اوث ج٩ىیك بًابكایى ایى ویژگی بایؿ ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ 
ی بك اوانکاق   ٬ايىو اؼالّ٪ ؾق بكابك همکى يیىث- اگك همه ، هیىم ۀگكایاي ٠ا٩٘ه ۀ٨ٔك

ایى په  ،ايؿ ايؿ وك جىلین ٨كوؾ آوقؾه بًا يهاؾهها  ها و هّلعث که ؼىؾؼىاهی ییگكا ه٠ا٩٘
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په ، اوث٠ىا٧٘ ايىاو ؼىؾؼىاه جماهی ؟ و اگك ايؿ پؿیؿاق ٌؿه٬هكهاياو اؼال٬ی ال کصا 
 ؟ه اوثال کصا آهؿ باٌکىهٌكی٧ و ایى اؼال٪  وىی بهکًًؿه  ٠ىا٧٘ شفبایى 

ال وا١٬ی هىحًؿ؛ بًابكایى ایى ٠ىا٧٘، گكیمی يؽىاهؿ بىؾ ال ایًکه ٨كْ بگیكین 
 -ايؿ آهؿهظىاب وىؾ و لیاو و گكایی  هّلعث ،شم شاه١ه هب یؾیگك و ؼاوحگاه قیٍه 
ٌؿه، آو اوث که ذابث آيچه ال يٝك ٠لمی و جاقیؽی هحىشه يٍؿه  هیىم ٠الوه به
 آذاق جمؿيی و ٨كهًّگ جماهی و ٬ىايیى  ،اؼال٪ ،آهىلي ،ویاوث ،جٍکیالت ،شاه١ه
ياگهايی ایصاؾ ٌؿه و  و ج٥ییك شهًیک  با ـ  کًؿ هیهحمایم  ؤىض بهکه ايىاو قا ـ   ايىايی

٬ىايیى  بك اوان؛ ی١ًی اهکاو يؿاقيؿ يیا٨حه اوثجکاهل  جؿقیصی ال ٬ىايیى واؾه ِىقت به
 ويؿؼؿاـ  ٘ب٫ جّكیط اِعاب ایى جمؿوـ بلکه  ؛بًیاو يهاؾه ٌؿه باًٌؿگايه  اشحما٠ی وه

 بىؾه اوث-هًبٟ ایى ٨كهًگ و جمؿو 
پكوً ؛ هماو ال آو ٩٤لث کكؾکه يبایؿ وشىؾ ؾاقؾ هعىقی  ۀيکحیک  ،ؾیگك٘ك٦ ال 
 :کكؾلیك هٙكض  ِىقت بهٌىؾ آو قا هی بمقگ و ه١كو٦ کهبكايگیم  بعد
بكؼىقؾاق هىحین که بحىايین به " ال جصكبهؾوحكن و پیً  ؾق ه١ك٨حّی  اِىّل "ال ها آیا »

 9«هؽّىَ به ها؟ٖو باً٘ی  ای یا جصكبه باٌؿجصكبه ال ٠الن ؼاقشی ایى چه  آو بكوین؟
چه و هًبٟ آو چیىث و قیٍه ، اوثپفیك  اهکاوه١ك٨حی ًٌاؼث و اگك چًیى  ٠الوه به

 7؟نیؾق اؼحیاق ؾاق بكای قویؿو به آو  یابماق 
ایث هكگم يمی يٍىؾظل اؼال٪ وكهًٍؤ قیٍه و  هىئلۀجا  بؽً یا  جىاو به ج٩ىیكی ٔق

و هباؾی  ،بكای اؼال٪ ظحی اگك هؿلیلیكا هك  وث یا٨ث؛و ِعیط ؾؾقوث  هؿلیبه 

                                                                                                                                                                 
چًیى اِىل و هباؾی ه١ك٨حی پیً ال جصكبه وشىؾ يؿاقؾ و هًٍؤ و  ،گكایايی همچىو هیىم ال يٝك ٠ا٩٘ه-  9

ماهی اِىل و هباؾّی ه١اق٦ اؼال٬ی ؾق ايىاو، جصكبه و هٍاهؿه اوث و ؾق ٠یى ظال هیچ جؿاوم و ؼاوحگاه ج
 ًٌاوايه یا ـهًی و ه١ك٨ث اؼال٬ی ؾق کاق يیىث- اوحمكاقی بیى ه١ك٨ث ؼاقشی و قواو

یًکه ایى کًؿ وشىؾ ؾاقؾ و ا کايث اؾ٠ا هیه١ك٨حی وشىؾ يؿاقؾ؛ ؾق ظالی که  کًؿ چًیى ًٌاؼث و اؾ٠ا هی هیىم-  7
 جىاو ال ٘كی٫ ٠٭ل و ج٩کك به آو قویؿ- ه١ك٨ث، اِىل اؼال٬ی ٠٭لی اوث که هی
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هیچ  ؾق ظالی که ،٨ْك بگیكؾ٠٭لی قا اِىل و ؾوحىقات ال  ای ذابث یا هصمى٠هاِىل 
 ؛کًًؿه يؽىاهؿ بىؾ قأیهكگم هؿلی ، يؿهؿ اقائه ها و هًبٟ آوهايؿو  ج٩ىیكی بكای ذابث

 ۀ، ٠٭ل همهًٝىق ال ایى ٠باقتآیا  ؟هًٝىق ال ٠٭ل چیىث کايثهؿل ؾق هرال  ٠ًىاو به
ؾق اوث؟ٖ  «ايىاو ٠ا٬ل» ٠٭ّل   يهًؿ يام هیکه ٨الو٩ه آو قا به آو ِىقجی هكؾم اوث یا 

به  ؾق ظالی کهو ظؿوؾ ایى ج١كی٧ چیىث؟ٖ چه ه٩هىهی ؾاقؾ  ايىاو ٠ا٬لایى ِىقت 
ؾق ایى  و باٌؿبىؾه  یهًٝىق، ٠٭ل هك ايىايهايؿ شم ایًکه  ای يمی چاقهقوؿ  يٝك هی
 ٖؼىاهؿ ٌؿج٩کك و اوحؿالل ٨كاهن  ۀوویل هباؾی بهاِىل و ایى ِىقت، 

یهبكای بیا باٌؿاللم  ه١ح٭ؿ يیىحن که لیاؾی ؼىؾ قا به وؽحی  ،و ياؾقوحی ایى ٨ٔك
و ٌك قا  ؾق اؼحیاق ؾاقيؿ يه ایى اهکاو قا ؾاقؾ که جماهی ؼیكکه هكؾم  - ٠٭لیبی٩کًین
جىايین بگىیین ؾو ه٩هىم  هی ،آقی -جمایم ٬ائل ٌىؾها  آوجىايؿ همىاقه هیاو  يه هیو بًٍاوؿ 

 یا ُظ  ؼیك و ٌك
ُ
ها ؾق ؼاقز،  هّاؾی٫ آوًٌاؼث ولی  ؛بط، ؾو ه٩هىم ٠٭لی هىحًؿىى و ٬

٠٭لی که جماهی ٕ ٠٭ل، اگك ايىاوبلکه  جىايایی ايصاهً قا يؿاقؾ؛ ٠٭لای اوث که  وٜی٩ه
ٌؿ که ؼىاهؿ هحىشه  ۀ آووویل هؾ بؾقوث به کاق ببك ی ِىقج بهقا  ٔيؿهكؾم ال آو بكؼىقؾاق 

ث و يکىهیؿه اؼال٪ کكیمايه، همچًیى اؼال٪  که ؼىاهؿ ٨همیؿ و يیم ،وشىؾ ؾاقؾ ٌل
 َى َظ »

َ
جىايؿ بًٍاوؿ و  ؼىؾ هی ۀو ايؿیٍوپه با ج٩کك  ؛وشىؾ ؾاقؾ «ؼیك و ٌك»و  «بیطى و ٬

 ایًکه: ؛بكوؿقوٌى  ای صهیبه يح
 «-يؿاقؾها  لهاو ۀج٩ّیلی و ؾق هم ِىقت بهقا  ؼیك و ٌكًٌاؼث جىايایی او »

بكؾاقی  ؾقوث بهكهِعیط و ٌکل  جىايؿ ب٩همؿ اگك ال ٠٭ل به هیبا ٠٭ل ؼىؾ همچًیى 
٤یك ال ؼىّؾ به  هًبٟ و وكآ٤الی ـٔ بایؿ بصىیؿؾقوث یاقی ِعیط و  یٌکل ٕیا ال آو به کًؿ

به ج٩ّیل ایى هًبٟ وی ال ًٌاوایی  ؾق ظالی که ؛باٌؿوشىؾ ؾاٌحه بكای ایى اؼال٪  ـ  ٠٭ل
ؼىاهؿ قوايؿ که بك او اللم آيصا ، او قا به ٠ً٭ل ،و ؾق پایاو ؾ٬ی٫ ياجىاو اوث ٘ىق بهو 

٬بیط »و  «ؼیك و ٌك»آو  ۀبه وویلو به آو بالگكؾؾ جا ی ایى هًبٟ بپكؾالؾ شى و شىثبه اوث 
 -ًٌاوایی کًؿقا  «و ظىى
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هؽال٩ث به ٠ىا٧٘ و جمایالجی ؾاقؾ که با ؼیك  ٨همؿ ايىاو، با ٠٭ل هی ،آقی
ث٬بیط »و ؼیمؾ  بكهی ٌؿيً  هصفوبگمیًؿ و با  هیبك« و يیکىى َى َظ »شای  قا به« و ٌل

ؼىاهؿ همچًیى با ٠٭ل ؼىؾ  ا٨حؿ- به اٌحباه هی« وىؾ و ه١٩ًث»شای  به« لیاو» وىی به
٨همؿ به  ياجىاو اوث و هی ، هىح٭ل ِىقت بهها  ؾاؾو جماهی ایىجمایماو ال ؾايىث که 

٬ىايیى و ِك٨ا  آو هكشٟ، اهکاو يؿاقؾ ایًکه هكش١ی يیالهًؿ اوث جا به آو جکیه کًؿ و 
و آلهایً جصكبه هبحًی بك ال هكؾم یا اشحما٠ی یا  یايىايهك  ۀوویل ٌؿه به ؾوحىقات ؤٟ

ا٨كاؾ یا شما٠ث آو ايىاو یا آو ؼىاهؿ ؾايىث که ؼىؾ و ج٩کك ك لیكا با جؿبْ  ؛باٌؿ
 ِىقت به هایٍاو هكگم  ٠٭ل  که بیًؿیًٍؿ گىيهو هك که جالي کًًؿ هن ٬ؿق هك  ؼبكه 

ًٌاؼث آو  وىی بهياگمیك بایؿ قاهی ایًکه و آیؿ  ای بكيمی چًیى وٜی٩ه ۀال ٠هؿ ، هىح٭ل
 هكشٟ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ-

هًصمؿ و ایىحا اوث که اگك ايىاو ال ٠٭ل بهكه ببكؾ و آو قا  آو چیمی ایى يهایّث 
ي اوث و ؼىؾ «جكالو»مايًؿ یک هلیكا ٠٭ل،  ؛و به آو بكوؿ جىايؿ بًٍاوؿ، ٠٭ل هیکًؿي

يیال به وليه و هكش١ی  ،وثظال که ٠٭ل یک جكالو -يیىث ی وًصًها وليه جًهایی به
- ؾق بىًصؿ ،ٌىؾ به آو ؾاؾه هی ها گیكی و هىٟٔها  آلهایً چه قا الجا آيؼىاهؿ ؾاٌث 

 جٍؽیُ هىئلۀؾق ایى ٌكایٗ و هایی ؼىب و ؾ٬ی٫ ؾق اؼحیاق ؾاقؾ  بكؼی ال ظاالت ه٭یان
ث» بىیاق ه١مىل  ٘ىق بهکه و١ٔیحی اوث  ولی ایىـ  اوثقوٌى و بؿیهی « يیکى»ال « ٌل

با  چهو  ،بیكويی ۀچه با هٍاهؿای پیٍیى ؾق اؼحیاق ؾاقؾ؛  ٠٭ل، جصكبهایًکه یا ـ  اوث ياؾق
آيچه بیٍحك ه١مىل  ٘ىق بهولی  ؛---ٔها یا ٠بكت ،ها ٕال ٘كی٫ ؾاوحاو آهىلي و یاؾگیكی 

ك٦ یا چیمی اوث که ٠ُ ايؿ  هلحمم ٌؿهبه آو اوث که ؾیگكاو چیمی ؾق اؼحیاق ؾاقيؿ هكؾم 
% 911ايؿ که  به جىا٫٨ قویؿهً ؾق ؼّىِهای ؾیگكی  با ه٭یانیا شما٠ث یا شاه١ه یا 

 - کكؾو جکیه جىاو به آو ا٠حماؾ  و يمیٌىيؿ  ذابث و ؾقوث هعىىب يمی
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ؾاؾو  ٠٭ل بكای قبٗ کاقبكؾو به «و ِعیطؾقوث هؿل »گىیین  به همیى ؾلیل هی
هكاش١ه بكای  آو کاقبكؾو بهوپه و ـ  کلی ِىقت بهـ ٠ا٩٘ه و ي٩ه  جمایالتو ها  ؼىاهً

 اوث- اؼال٪  ال ٘كی٫ هًبٟ «اقلي اؼال٬ی»به 
ؼىؾي  بكای٬ايىو  ۀکًًؿ ؤٟو  «گفاق اؼال٪ ٬ايىو»هماو اهکاو يؿاقؾ ايىاو په 

 -اي باٌؿ جىايؿ َؾَهًؿه يمیقا يؿاقؾ  «چیمی»که  کىیلیكا  ؛باٌؿ
اذبات ١ٙ٬ی  ِىقت بهاوث که هٙلبی ال اؼال٪، ایى ًٌاؼث و ه١ك٨ث پیٍیى اها 

جمایم بكای  ؾق ايىاوپیٍیى ه١ك٨ث ًٌاؼث و چه وشىؾ ؾاقؾ يٍؿه اوث؛ بلکه هك 
اؼال٪، ايىاو  ؾق ؼّىَو اها  ؛ـ اوث کلی ٘ىق بهـ ؼكؾی  ظکمث و بیٌؿو هیاو  ٬ائل

ه ٌىؾ گاهی  و ؼىبیؼیك چیمی ؾاقؾ که اگك  ؼیك قا جىايؿ  اي هی به وویلهبك آو ٠ٔك
او قا بكای ایى هًٝىق ؾاقؾ که ؾق اؼحیاق همچًیى اظىان اؼال٬ی ٬بلی يیم  ؛ًٌاوایی کًؿ

ق او ؾ بیًی هی« ؼیك»٠الن وا٬ٟ ؾق  چهآي وىی به- همچًیى گاهی جمایالجی والؾ جىايا هی
باٌؿ چه ٠٭لی ـ  هؽحّك اوث و ابماقهاه١ك٨ث ٬بلی، بىیاق ًٌاؼث و ولی ایى  ؛ؾاقؾوشىؾ 

 په و٬حی -ؿًکً هیجکیه بك آهىلي  ؿ و اواوا  ًهاي يا٬ُ با٬ی هی ـ ٠ا٩٘یو چه ظىی یا 
٬كاق اي  هؿل ٌایىحهکًؿ و آو قا ؾق بكابك  ًهًب١هحىشه ه١ك٨ث قا ًٌاؼث و ايىاو، 

ا٨موو و کًؿ  جك٬ی هی گیكؾ، آو هؿل قا به ؼىؾ هی قيّگ آو ًٌاؼث و ه١ك٨ث، ؾهؿ، 
ه آو قا قها کًؿ جا بك هىاواگك  لیو  ٌىؾ؛ هی به ايعٙاٖ  ٌىؾؾاٌحه هىن و شاه١ه ٠ٔك

جبؿیل به هماو جا وٜی٩ه ؼىاهؿ کكؾ  ؾق شایگاهی ٤یك ال اؼال٪ ايصامو ٌىؾ  کٍیؿه هی
بكای ؼؿهث به ابماقی  ٠ًىاو بهجًها ـ  به بهحكیى ٌکلـ آو قا  هیىمکه  ٌىؾچیمی 

 - ه اوثی٧ کكؾجىِ ؼىؾؼىاهی ايىاو
اؼال٪ و ظ٫ قا ؾقباقۀ که   هحًاوب با ایى ه٭ام و شایگاه بعد قا با بیاو ؾو هحىهایى 

بیاو جك  آيچه اوث که پیً هك ۀکًًؿ ؼالِه ٌاءالله اوؿ و ًکً اظکام اؼال٬ی بیاو هی
 :ؼىاهن قوايؿبه پایاو ؾاٌحن 
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ٌیػ کلیًی قوایث که  ؾق ظؿیری ٘ىاليی اهام ِاؾ٪٠بؿالله ااول: ال اب ـ هحى
 آهؿه اوث: کًؿ هی

ی شم با آو، وىؾ چیم هیچکه  ٌاو ـ و آباؾايی٬ْىجٍاو  ٍاو،ابحؿای ،اهىقيؽىحیّى »
 -٬كاق ؾاؾ ٍاوؼل٫ ؼىؾ و يىقی بكای ی بكایلیًحآو قا  ويؿ٠٭لی اوث که ؼؿا ـ قوايؿ يمی

ٌاو  کًًؿهجؿبیك او  ،ها هؽلى٪ هىحًؿ آو و ؛ًٌاؼحًؿقا  ؼىؾ با ٠٭ل، بًؿگاو، ؼال٫
و با  ؛ها ٨ايی هىحًؿ آو ؾق ظالی کهاوث و او با٬ی  ؛ٌؿه هىحًؿها جؿبیك  اوث و آو

یؿ و هاه و ٌب و قول ال او  ثهای ؼىؾ بك آيچه ؾق ؼل٭ ٠٭ل  يآوماو و لهیى و ؼىٌق
ال پیىوحه که  ها، ؼال٫ و جؿبیكگكی ؾاقؾ آوو ؾايىحًؿ ؼىؾي و ؾلیل آوقؾيؿ ؾیؿيؿ، 

جاقیکی ؾق ایًکه و  ًٌاوًؿ هیىى قا ال ٬بیط بال، َظ ٠٭ل ،آوو با  و هىثگفٌحه بىؾه 
کكؾه هؿایث ها قا به آو  و ایى چیمی اوث که ٠٭ل، آو ؛و يىق ؾق ٠لن اوث ،ياؾايی
 «اوث-

 کًًؿ؟ بىًؿه هیـ  ؾیگكی چیم هیچبؿوو ـ آیا بًؿگاو ٨٭ٗ به ٠٭ل  :به اهام گ٩حه ٌؿ
 ًپایؿاقی و لیًث و هؿایح ۀهایآو قا که ؼؿا ـ  ٠ا٬ل با قاهًمایی ٠٭ل ؼىؾ»٨كهىؾ: 

اوث و  ياو پكوقؾگاق ایًکه هماو ظ٭ی٭ث اوث و  ويؿؼؿاؾايىث که  ـ ه اوث٬كاق ؾاؾ
په او  -و ؾاقای ا٘ا٠ث و ه١ّیث اوث ،ؾاقؾايمشاق ؾاقؾ، هعبث  ًؾايىث که ؼال٭

 او قا به ،٠٭لکًؿ و  اي قاهًمایی هىائل]هّاؾی٫[ ایى به  ًبیًؿ که ٠٭ل يمیچًیى 
ای  بهكهال ٠٭ل  ؿاو اگك ٠٭ل قا به ٠لن يكوايَ  و با ٠لن و ٘لب ٠لنهگك  ؛قوايؿ يمیها  ایى

ی ٬ىاهاوحىاقی و هیچ په بك ٠ا٬ل واشب اوث ٠لن و اؾبی قا بؽىاهؿ که  يؽىاهؿ بكؾ-
 9-«يؽىاهؿ بىؾ ًها بكای شم با آو

ی ؼیك و ٌك ىى و ٬بعی هىث و که ُظ آوقؾ بك ایً ؾلیل هیبا ٠٭ل  ايىآو  بًابكایى
ؼال٫ آو هًبٟ، ؿ که يهًب١ی ؾاق ها  ایى و ایًکه ـ کًؿ ظکن هیها  ایى ی١ًی بك وشىؾـ هىث 

ال   ؼىؾ ؼىؾّی  به٠٭ل  ؿ ؾلیل بیاوقؾ بك ایًکهجىاي با ٠٭ل هیؾق ٠یى ظال و  ؼىؾي اوث

                                                                                                                                                                 
 - 71 و 71، 9ٌَیػ کلیًی، کا٨ی، ز- 9
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هماو ال  با ٘لب ٠لن و اؼال٪هگك  ؛ياجىاو اوث« ؼیك و ٌك»و « ظىى و ٬بط»ًٌاؼث 
 هًبٟ-
ّكْ ُؾ٠َاَءُه ّبآلَؽٓیّك : ٨كهایؿ هی وهح١ال وبعاو ويؿهحى ؾوم: ؼؿاـ  ٍَْ ٓيَىاُو ّبال ُٞ اإٓلّ َوَیٓؿ

ٓيَىاُو ٠َُصىال   ؿ و ؼىاه ؼىاهؿ، ٌك قا هن هی که ؼیك قا هی هماو گىيهو ايىاو ٕ َوَکاَو اإٓلّ
ج٩ىیك کكؾه، ٨كهىؾه  ایى آیه قا اظمؿالعىىو ویؿ  ٔاوثبىؾه ٠صىل همىاقه ايىاو 
 اوث:

باق ٌؿه اوث  چًؿ کًؿ- ٌىؾ، ٌحاب هی قو هییاقوآو آيچه با ؾاوقی ی١ًی ايىاو ؾق »
ولی ؾق پایاو  ؛بىؾ ای که اگك به ایى ِىقت بىؾ بهحك هی که بك هىٔى٠ی ظکن قايؿه

باق پیً  و چًؿ ؛ؼىاوحی ؾقیا٨حی که ؼیك ؾق آيچه قغ ؾاؾه اوث، بىؾه و يه ؾق آيچه هی
بىؾه  ،ای بیًی وا١٬یث ؼال٦ آيچه گ٩حه ولی هی ؛ای هىٔىٞ، ٨الو اوث که گ٩حه آهؿه

ای که ؾاقؾ، اٌحباه ِاؾق  شهث ٠صله اوث و به همیى ِىقت- گاهی او٬ات ال ايىاو به
وؿ که اگك ؾقيگ و بك ؼؿا ًٌا قا ال هن باليمی ؼیك و ٌكاي  ٠صله وبب و او به ٌىؾ هی
ال ؼؿاويؿ هؿایث ؾقؼىاوث جك اوث  يمؾیکقٌؿ و هؿایحً  آيچه بكایبكای و  کًؿل جىک

چیمی به ي١٩ً  والؾ که چه هیبكایً آٌکاق و  کًؿ هیؼؿاويؿ هؿایحً ١ٙ٬ا  کًؿ، 
 9-«گكؾايؿ چیمی و١ٔیحً قا به ِالض هی اوث و چه

ای که  ؾلیل ٠صله به بك اٌیا و کاقها،  هایً کكؾو ها یا ظکن گیكی په ايىاو ؾق هىٟٔ
که  ی اوثاي، جّىقات و ٠ىا٧٘ ي٩ىکكؾو ایى ٌحابکًؿ و وبب  هیاٌحباه ،  ؾاقؾ

 هیىم ۀاوث که ؾق يٝكیهماو هٙلبی  و ایىايؿ  هؿایث و جىشیه يٍؿه ؾقوث، یِىقج به
 ؾق هك لهاو  و ج٩کكهكچًؿ با ج١٭ل  آو قا ایى اهکاو وشىؾ ؾاقؾ که ايىاو بكای آهؿه اوث و 
ی جىکل اه١ًؾق بلکه با ج١٭ل  ؛يٝك ؾاؾه اوث کايثکه به آو ِىقجی ولی يه  ؛جّعیط کًؿ

ؿ و يی و ٘لب ؤبك ؼؿا و ج هؿایث ال آو ه١بىؾ وبعاو؛ لیكا او هًبٟ ؼیك و هًبٟ اؼال٪ ٌق

                                                                                                                                                                 
، 1636. 3413چاپ ؾوم، ، ، ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی1های قوًٌگكايه، ز ، پاوػاظمؿالعىىویؿ - 9

 -474 پاوػ پكوً ٌماقۀ
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ا٤لب ؾق قوؿ  بیٍحك به يٝك هی  ٩کك و ج١٭ل کًؿجهن  ٬ؿقهك  جًهایی بهوگكيه ايىاو  ؛اوث
ؿ و ِىاب هىاقؾ به   يؽىاهؿ قویؿ-ٌق

ایًکه جىشه به آو ه١بىؾ وبعاو ال  ؛هايؿ که بایؿ به آو جىشه ٌىؾ هی با٬ییک يکحه 
ؼلی٩ه آو ؾقواله، و  ، بكای هكؾم گٍىؾؼىؾي که  ای ؾقوالههماو  ٌىؾ؛  ايصام هیاو  ۀؾقوال 

]جًها و جًها[ شايٍیى او اوث-   لهاوؾق هك ظاهل قوالث ايىايی  هماو  ،ؼؿاو شايٍیى 
٘كض و که بكای   ؾیًی ـو اهح٩کك که جىوٗ  لیل هؿل کلیبه همیى ؾ و  ؛ؼؿا ؾق لهیى اوث

ها  پكؾالی جا لهايی که ایى يٝكیه ،ٌىؾ هی اقائه ـ کًًؿ پكؾالی هی اؼال٪ ؾیًی يٝكیهالگىی 
و ٤كْ و ه٭ّىؾ اوث يا٬ُ اؼال٪ الهی باٌؿ  ۀگاه اِلی ؾق ٘كض و بكياه شؿای ال جکیه

ؼلی٩ه و شايٍیى یا هماو پیٍىا و ؾهًؿه  پكوقيهماو ، گاه جکیهایى و قوايؿ،  قا يمی
 هىئلهبه ایى  بیٍحكج٩ّیل  اببه ؼىاوث ؼؿا  که ؼىاهؿ آهؿ هایی ؾق بعد -ؼؿاوث

 ؼىاهین گٍث-بال 
ؾالیل ٨لى٩ی، به ایى يٝكیات اظکام اؼال٬ی ؾق  ۀٌؿه ؾقباق  اؾ٠ا هىائلبكؼی  ٠الوه به

٬كاق و پژوهً ٠لمی آلهایً  ۀبىجؾق و ياگمیك بایؿ اؾ٠اها قا هىحًؿ يیىحًؿ  ٠لمیاوحىاق 
یه آلهىو بهبه آيچه هكبىٖ  ،با همیى قویکكؾو ؾاؾ  ؼىاهین  اوثه های ٠لمی ایى ٨ٔك

کاؾهیکآیا ؼىاهین ؾیؿ پكؾاؼث و  یکی ال ایى  ۀ، ک٩قوي جع٭ی٫ هبحًی بك آلهایً آ
جك  پیً ٘ىق که ا٠ح٭اؾ ؾاقین و هماو ـ   قا ها گی آویا همؼىاهؿ کكؾ جك  ها قا وًگیى هؿل

و  ًٌاوی و ايىا ،ب١ؿ ال ٨لى٩ه ـ  ٠لمی  ۀ٠ِك- اولیى با٬ی ؼىاهؿ گفاٌثيا٬ُ  ـ   بیاو ٌؿ
٨ّل بًابكایى  ؛ی اوثًٌاو قواو ـ   ؿيپكؾال  که به اؼال٪ و ابماقهای آو هی ًٌاوی شاه١ه

 ب١ؿی به ایى لهیًه اؼحّاَ ؼىاهؿ ؾاٌث-





 

 

 فصل چْارم

 ی، اعصاب ٍ هغسشٌاس رٍاىاخالق در علن 

 هقذهِ
ِىقت هًٝن ؾق ؾهۀ  قوي جصكبی، به جع٭ی٭ات ؾق لهیًۀ اؼال٪ و اظکام اؼال٬ی، به

هاهكوله ٌٍن ٬كو بیىحن آ٤ال ٌؿ و  های  ایى جع٭ی٭ات گىحكي یا٨حه جا آيصا که ٠ِك
ًٌاؼحی  ٔ و ٠لىم ا٠ّابpsychologyی ًٌٕاو قواوجؽّّی ؾق ٠لن 

ٕneuroscience cognitive-قا يیم ؾقبكگك٨حه اوث ٔ 
٘ىق ه١مىل هبحًی  که به هایی  ، با اوح٩اؾه ال پكوجکلًٌان قواوؾق ابحؿا، پژوهٍگكاو 

های اشحما٠ی  گیكی ها و هىٟٔ که يیالهًؿ ؾاوقیاوث بك ٘كض وئال و ؤٟ وًاقیىهایی 
يؿ و به ؾاؾقوی هكؾم ايصام بك ها  ها قا ؾق آلهایٍگاه ای ال آلهىو ، ليصیكه هىحًؿو اؼال٬ی 

ؾق بىجۀ  ،های ٨الو٩ه های ٨لى٩ی و يٝكیه کكؾو هؿل ال يٝك ٠لمی ؤٟ ایى جكجیب 
 پفیك ٌؿ-  آلهایً و آلهىو جصكبی اهکاو

ّی وًٌا قواو، ؾق ظىلۀ ٠لن  کن ؾق ابحؿا ؾوث ٌؿه،  بكای ؾقک الگىّی ٠لمّی پیاؾه
ٌؿه،  های کالهّی بیاو ٌؿه بكای ؾقّک ٠باقت ًٌاؼحی ايصام اؼال٬ی به پژوهً قواو

ی ه١ك٨حی ال ٘كی٫ اقائۀ هؿلی بكای پكؾالي ا٘ال٠اجی ًٌاو قواوؼىاهین پكؾاؼث- ٠لن 
قوؿ ج٩ىیكی  ٌىؾ و به بیاو کلمۀ هؿيٝك هی که ال اؾقاک ظىی بكای یک کلمه ٌكوٞ هی

ه هی ، ؾیؿاقی ؾقیا٨ث هعكک ايؿ ال: ٠باقتهكاظل هیايی ،   او هرال٠ًى  به  کًؿ-  قا ٠ٔك
جعلیل  ۀهكظلو په ال آو ؾیؿاقی، وپه پكؾالي ؼّىِیات اواوّی واؾۀ هعكک 



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 911

 

وپه هكظلۀ جبؿیل  ،کلمه]وپه[ جمام و  جًهایی بههك ظك٦  جك جّىیك و ٌکل: ؾ٬ی٫
قیمی بكای  ؾق يهایث بكياهه و ،Phonemeٕٔ ٨7ىينآوا یا ٔ به Graphemeٕ 9گكا٨نیا « يىیىه»

 -بكای بیاو کكؾوپاوّػ ظكکحی 
هؿل  بك اوانـ  ٘ىق ه١مىل بهـ ّی اؼال٬ی ًٌاو قواوبه همیى جكجیب ٠لن 

کًؿ و هؿ٨ً قویؿو به پاوػ  هی٠مل آو الگى  بك اوانکن  ًٌاؼحی یا ؾوث ه١ك٨ث
یصاؾ ظکن های اللم بكای ا پكؾالي ؾاؾههكاظل هؽحل٧ ج٩کیک ؾق ٘ی اوث که پكوٍی 

های شؿیؿ ؾیگكی قا پیً  ؼىؾ پكوً يىبۀ بهکًًؿ- ایى هبعد  اؼال٬ی هٙكض هی
ها و ابماقهای ؾقويی ٕي٩ىايیٔ که ؾق ٨كایًؿ ؾق ؼّىَؼّىَ وئال  ؿ؛ بهٍک هی

 ها و ایصاؾ اظکام اؼال٬ی ؾؼالث ؾاقيؿ: ٠ملیات پكؾالي ؾاؾه
ها و ٨كایًؿها و ابماقهای ي٩ىايّی ٠مىهی هىحًؿ؟ یا ٨كایًؿایًکه آیا ایى ٠ملیات هماو 

 ابماقهای ؼاِی بكای اؼال٪ وشىؾ ؾاقيؿ؟
ها و ابماقها ال ٘ك٦ هعیٗ، شاه١ه، جمؿو و--- وشىؾ ؾاقؾ؟ ٨كایًؿآیا جؤذیك ؼاقشی بك ایى 

 و ایى جؤذیك ال چه يى٠ی اوث؟
ۀ ها ج١ل٫ ؾاقؾ جًها ب ها و آيچه به آو ٘ىق کلی ایى يىٞ پكوً به ی ًٌاو قواوه ٠ِك

ه های هح٭ابل و جؿاؼل هًعّك يیىث؛ بلکه ُکًً های ٠لمی يیم ؾاقؾ؛  هایی با ؾیگك ٠ِك
 ظیىهرال  ُکًً با ٠لن جکاهل شًیى، بكای ًٌاؼّث چگىيگی پیؿایً ایى ابماقها ؾق 

ًٌاوّی جکاهلی بكای ؾايىحى چگىيگی  همچًیى جؿاؼل با ٠لن لیىث ؛جکاهل شًیى
ؿو ایى ابم  ايؿ؛ ه اقها و ق٨حاقها و ایًکه چكا ال ٘كی٫ ايحؽاب ٘بی١ی جربیث ٌؿٜاهٌك

                                                                                                                                                                 
 ٌىؾ- ٕهحكشن، هًبٟ: پاقوی ویکیٔ گ٩حه هی characterیا  letterيىیىه: ظك٦، آيچه ؾق لباو ايگلیىی -  9
های گ٩حاقیٔ یا ژوحی ٕؾق  ٔ به هك ِؿا ٕؾق لباوphonemeًٌاوی و آواًٌاوی، آوا ٕبه ايگلیىی:  آوا: ؾق لباو-  7

های هىشىؾ ؾق آو لباو باٌؿ--- -هك  اها یا ژوثایٔ گىیًؿ که هحمایم و ٬ابل ًٌاوایی ال وایك ِؿ های اٌاقه لباو
ها با چًؿ آوا بیاو ٌىؾ که ؾق ایى ِىقت هكیک  واز همکى اوث بىحه به هى١٬یث ٬كاقگیكی آو ؾق هیاو وایك واز

ها ٨ك٪ بگفاقؾ واز  جىايؿ بیى واژه جكیى واظؿی که هی آیًؿ- کىچک ای ال آو واز به ظىاب هی گىيه ال ایى آواها واز
 پؿیا ٨اقویٔ گیكؾ- ٕهحكشن، هًبٟ: ویکی ًٌاوی هىقؾ هٙال١ه ٬كاق هی ه ؾق وازاوث ک
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همچًیى هًگام جع٭ی٫ ؾقباقۀ چگىيگی پیؿایً ٠ملی ایى ابماقها ؾق ه٥م و قوي ٠ملکكؾ 
هایی که بكؼی  ها، و يیم ؾق پژوهً ؾقباقۀ هیماو جؤذیكپفیكی اؼال٪ با بیماقی و ي٭ُ آو

هایی با ٠لن ه٥م و ا٠ّاب ؾاقؾ- ظحی  جؿاؼل کًؿ، هًا٫٘ و وٜای٧ ه٥م قا ؾقگیك هی
ۀ جع٭ی٫ و پژوهً ؾق اؼال٪، بكؼی  و١ٔیث به آيصا هًصك هی ٌىؾ که ٠ِك

کاؾهیک جؽُّ قا با   و--- 9وقلی یا اي٩ىقهاجیک ؾاؾههايًؿ ٨یمیک، قیأی،   ،های ٠لمی آ
وٌى های ب١ؿی ایى جع٭ی٫ ق  ؾق ٬ىمث  به ؼىاوث ؼؿا قا کًؿ و ایى هٙلب  هن شمٟ هی

 ؼىاهین واؼث-
ای ال  ؾق پًصاه وال گفٌحه، ایى لهیًه ال پژوهً ٠لمی و ٨لى٩ّی جصكبی، جکاهل ٠ؿه

به ؼىؾ ؾیؿه اوث-  قا های يٝكی بكای ج٩ىیك اؼال٪ و اظکام اؼال٬ی ها و هؿل يٝكیه
ی جکیه ًٌاو قواوهای جصكبی ؾق  ای ال ٌىاهؿ و ؾاؾه ها به هصمى٠ه کؿام ال ایى هؿلهك 

هايؿ و وپه با٬ی هی ۀ لهايیؾوق یک ٌؿه، بكای  ٭كیبا  ؾق هك هكجبه، هؿّل پیًٍهاؾؾاقؾ و ج
 بیًؿ جا شای ؼىؾ قا به هؿل ؾیگكی بؿهؿ- ٌؿو قا به ؼىؾ هی هكظلۀ ي٭ؿ و ١ٔی٧

 ٨كایًؿگیكؾ که ٬ىايیى اؼال٬ی، يحیصۀ  اولیى چهاقچىب يٝكی ؾق ایى هىیك، ٨كْ هی
ؾق     بكای هؿت بیً ال وی وال   یا٨حه اوث- ایى چهاقچىب ٨کكی  ج٩کكی پیچیؿه و جکاهل

ۀ   7ی، ٤الب بىؾه اوث-ًٌاو قواو٠ِك
های اؼال٬ی  ؾاوقی واؼثپه ال آو، هىز ؾوم ٌكوٞ ٌؿ که واقؾٌؿو ٠ىا٧٘ قا ؾق 

ك ؾق ای هًعّ های اولیۀ ایى شكیاو، اظکام اؼال٬ی قا جًها يحیصه هٙكض کكؾ و هؿل
کٍیؿيؿ که ج٩کك ؾق هكظلۀ  ؾايىحًؿ و چًیى به جّىیك هی ٠ىا٧٘ و اؾقاکات ٌهىؾی هی

                                                                                                                                                                 
 یٔ ٠لن ا٘ال٠ات و پكؾالي ا٘ال٠ات و ههًؿوinformatique: یٕبه ٨كايىى وقلی یا اي٩ىقهاجیک  - ؾاؾه 9

 پؿیا ٨اقویٔ ٕهحكشن، هًبٟ: ویکی اوث- یا٘ال٠اج یها واهايه
« گلبك کى »گفاقی و وپه جىوٗ پكو٨ىىق  پایه« هپیاژ»ًٌاوی جىوٗ پكو٨ىىق  قواون ایى چهاقچىب ٨کكی ؾق ٠ل-  7

 جکاهل یا٨ث-
L. Kohlberg, Stage and Sequence: The Cognitive-Developmental Approach to Socialization, in D. A. 
Goslin (éd.), Handbook of Socialization Theory and Research, Chicago, Rand McNally, 1969, pp. 347-480. 
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« ٠ىا٧٘بك ؾقک ٌهىؾّی هبحًی »ٌؿۀ ياٌی ال  ِاؾقیابی ظکن  ٠لثبكای ]ال ؾاوقی[ ب١ؿ 
گیكؾ؛ ولی به  وپه ایى هؿل ؾق ه١كْ آلهایً ايحؽاب و ي٭ؿ ٠لمی ٬كاق هی 9ؼىاهؿ آهؿ-

ٌىؾ؛ لیكا به آو ٌکلی که هٙكض ٌؿه بىؾ، ال ج٩ىیك و والگاقی  يمی ایى جىشیه اؼیك هًصك
قوؿ ياجىاو اوث؛ اها ؾق هعا٨ل ؾايٍگاهی  کاهل با آيچه ال ٘كی٫ ٠لن ا٠ّاب به يٝك هی

 هايؿ- ها با٬ی هی ٠ًىاو هؿلی پفیك٨حًی ؾق بكؼی شًبه همچًاو به
ٌىؾ که  هی هٙكض «Joshua Greenگكیى  آشاٌى »په ال آو هؿل ؾیگكی جىوٗ 

ًٌاؼحه « اؼال٬ی با وك٠ث ؾوگايه»یا هؿل « هؿل ؾوگايۀ ٠مل و اؼال٪»٠ًىاو  به
به ایى ِىقت که پیًٍهاؾ  ؛آوقؾ شا گكؾ هی ایى هؿل ؾو قویکكؾ گفٌحه قا یک ٌىؾ- هی
ؾاؾو به  ی بىیاق جًگاجًگ ولی هؽال٧ یکؿیگك، بكای ٌکلقوٌ بهکًؿ ٠ىا٧٘ و ج٩کك  هی

ها  یکؿیگك ج١اهل ؾاقيؿ؛ ی١ًی يى٠ی کٍمکً و ؾقگیكی هیاو آو با های اؼال٬ی ؾاوقی
قیکاقؾو ؾی » و «Jorge Mollهىل شكز »ؾق همیى ظیى کىايی ؾیگك هايًؿ  7؛وشىؾ ؾاقؾ

گىیًؿ هیاو ٠ىا٧٘ و ج٩کك،  هىحًؿ که هی يیم  «Ricardo de Oliveira Souzaوىلا اولیىیكا 
 9همکاقی و هٍاقکث وشىؾ ؾاقؾ-

کاؾهیکی ؾق اؼحیاق ؾاقین که  ، ٘ىق که ؾق ابحؿا بیاو ؾاٌحن هماو اهكوله  ٌاؼۀ ٠لمی آ
ۀ ٠لن   «ی اؼال٬یًٌاو قواو٠لن »ی جىشه ؾاقؾ که ًٌاو قواوبه ه٭ىلۀ اؼال٪ ؾق ٠ِك

                                                                                                                                                                 
 کىی اوث که ایى يٝكیه قا هٙكض کكؾ- «شاياجاو هیث»-  9

J. Haidt, The Emotional Dog and its Rational Tail, Psychological Review, vol. 108, 2001, pp. 814-834. 
 ايؿ: قیمی کكؾه ٨کكايً پایه گكیى و هن آهؿلی که شاٌى -  7

J. D. Greene, R. B. Sommerville, L. E. Nystrom, J. M. Darley, & J. D. Cohen, An fMRI Investigation of 
Emotional Engagement in Moral Judgment, Science, vol. 293, 2001, pp. 2105-2108. 

 هًابٟ:-  9
- Moll, J., & de Oliveira-Souza, R. (2007). Moral judgments, emotions and the utilitarian brain. Trends 

in cognitive sciences, 11(8), 319-321 . 
- Moll, J., & de Oliveira-Souza, R. (2007). Response to Greene: Moral sentiments and reason: friends or 
foes?. Trends in Cognitive Sciences, 11(8), 323-324. 
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ها ٬ىايیى و اظکام اؼال٬ی  که ايىاو با آوپكؾالؾ  هیهایی ٨كایًؿٌىؾ و به بكقوی  ياهیؿه هی
ًٌاؼحی اللم و ٔكوقی بكای  هكاظل ي٩ىايی ٕؾقويیٔ و قواوؾهؿ و يیم ؾقباقۀ  قا ٌکل هی

پكؾالؾ- ج١ؿاؾ لیاؾی ال پژوهٍگكاو ؾق لهیًۀ اظکام  پؿیؿآهؿو ؾاوقّی اؼال٬ی به جع٭ی٫ هی
های جّىیكبكؾاقّی  کاقبكؾو جکًیک چه ال ٘كی٫ به و ٬ىايیى اؼال٬ی ال هًٝك ٠لن ا٠ّاب 

ه پیىوحه لیًیهای بكؼی ظاالت با ه٥م و چه ال ٘كی٫ پژوهً ايؿ- ؾق اؾاهه بك  ، به ایى ٠ِك
ها و يحایس جمكکمی ؼىاهین ؾاٌث و به ؼىاوث ؼؿا ایى يحایس قا به هؿلی  جكیى يٝكیه ههن

ه ؼىاهین ؾاٌث بىؾو ایى  همچًیى ياؾقوث ؛که ؾق ایى جع٭ی٫ بًا ؼىاهین يهاؾ ٠ٔك
ٌى ؼىاهین قو« اِل و ؼاوحگاه اؼال٪، جکاهلی و ٘بی١ی بىؾه اوث»که قا وؽى 
 واؼث-

 ٣:ؿٙبػ سٚاٖٞب٢ اخالل٣ دس ػّٓ  ا٥ِٚٗ ٔذَ

 «ّجشيس٘غ وُال»ٚ « طاٖ پ٥بطٜ» 
و ؾیؿگاه بىؾو  ٨كاگیكی، ًٌاو قواوگكای وًحّی اؼال٪ ؾق  هؿل ٠٭لاِلی  ۀٌاؼّ

هیاو بلى٢ و  وىیی هنکه يى٠ی کٍؿ  ایى هؿل چًیى به جّىیك هی- اوثاي  ه١ك٨حی
و بلى٢ و اوح٭الل ؾق اؼال٪ وشىؾ ؾاقؾ- بًابكایى قویؿو به  ،اوح٭الل ؾق ج١٭ل

وىی  ج١بیكی ال جىايایی بكای گكیم ال جمكکم بك ـات ٕؼىؾبیًیٔ ؾق ًٌاؼث، به   اواوا     اؼال٪
 شای ؾیگكی- با يگاه بك ؾیگكاو و هعیٗ و ٬كاقؾاؾو ؼىؾ به ؛جّىقات ٤یكؼىؾؼىاهايه اوث

کًؿ ٕال کىؾکی جا وى بلى٢ و په ال آؤ؛ هكاظلی  جکاهل اؼال٬ی ال چًؿ هكظله گفق هی
های بیٍحك و اوح١ؿاؾهای اؼال٬ی  های ه١ك٨حی با پیچیؿگی آوقؾو ٌایىحگی ؾوث که به

 -کًًؿ قا ج٩ىیك هیجك  پیٍك٨حه
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اؼال٪ و ٬ىايیى  ؾق ؼّىَی ًٌاو قواوهای اولیه ؾق ٠لن  جع٭ی٭ات و آلهایً
٬كو يىلؾهن  ؾق ؾهۀ ه٩حاؾّ  7و همکاقائً Jean Piagetٕ 9ژاو پیاژهاؼال٬ی قا پكو٨ىىق 

 9-گكایی بىؾ ىق کلی با قویکكؾ ٠٭ل٘ ؾيؿ که ؾق چهاقچىب جکاهّل ٠ام و بهؾاايصام 
پیاژه بكای جکاهل اؼال٬ی کىؾکاو ال هكظلۀ ج٩کك هحمكکم بك قواو، جا ؾق يهایث قویؿو 

های  ٌىؾ جىايایی جك هی پیًٍهاؾ ؾاؾ- هكچه کىؾک بمقگهؿلی به هكظلۀ ج٩کك هىح٭ل 
یابًؿ؛ ولی ؾق ٠یى ظال ق٨حاقهای او ؾق ٬بال يمؾیکايً يیم  جکاهل هی هنهىٌمًؿی 

ؿ جىايایی بكای « جکاهل اؼال٬ی»هماو     ال يٝك پیاژه  یابًؿ و ایى ِی٭ل هی اوث؛ ی١ًی ٌق
 ى-ؾقيٝكگك٨حى ؾ٬ی٫ ؾیگكاو پیً ال ايحؽاب ق٨حاقی ه١ی

ِىقت  اي ال يٝك پیاژه جکاهل اؼال٬ی یک ٨كؾ ال ٘كی٫ ج١اهالت اشحما٠ی
- ي٭ً هكبی ؾق   کٍايؿ های ٠اؾاليه بكای همگاو هی ظل که او قا به ک٧ٍ قاه  پفیكؾ  هی

 هایی بكایٍاو ظل ٬كاقؾاؾو کىؾک ؾق ه١ْك هٍکالت اؼال٬ی بكای بكقوی و ایصاؾ قاه

                                                                                                                                                                 
ٔ ؾايٍمًؿ وىئیىی، هحؽُّ ؾق چًؿیى لهیًه ال شمله ٠لن 3285,3826ٕ« ژاو پیاژه»پكو٨ىىق  - 9

ًٌاوی  هایً ؾق لهیًۀ قواو ؾلیل پژوهً ًٌاوی بىؾ- ٌهكت وی به ًٌاوی، ه٫ًٙ و ه١ك٨ث ًٌاوی، قواو لیىث
ِىقت هىحمك کكوی اوحاؾی  ٌؿه ؾق جکاهل ه١ك٨حی ؾاقؾ- به ای ًٌاؼحه گكا و يٝكیۀ ه١ك٨ث اوث و يٝكیه جىو١ه

جاقیػ »ٔ قا ال آّو ؼىؾ ؾاٌث- اوحاؾ 3811,3818ل ٕوی و ٨لى٩ۀ ٠لن ؾق ؾايٍگاه يىٌاجًٌا ًٌاوی، شاه١ه اوقو 
ٔ، اوحاؾ 3857 ,3818وپكوقي ٠مىهی ٕ ٔ، هؿیك ؾ٨حك ؾولحی آهىلي3818,3818ؾق ؾايٍگاه ژيى ٕ« ٠لمی ج٩کك

,3818ًٌاوی ؾق ؾايٍگاه ژيى ٕ ٔ، اوحاؾ شاه١ه3812,3813ًٌان ؾق ؾايٍگاه لىلاو ٕ ًٌان و شاه١ه قواو
همچًیى بكای جؿقیه ؾق ؾايٍگاه  ؛بىؾه اوث 3873جا  3846وال  ال« ًٌاوی جصكبی قواو»ٔ و اوحاؾ 3811

 3811قا ؾق وال « يٝكیۀ ًٌاؼث وقاذحی»المللی  ؾ٠ىت ٌؿ- هكکم بیى 3851جا  3811های  وىقبّى ٨كايىه ؾق وال
های هؽحل٧ ؾق وكاوك  يمىؾ- بیً ال وی ؾکحكای ا٨حؽاقی ال ؾايٍگاهجؤویه کكؾ و جا لهاو و٨اجً آو قا اؾاقه 

به   «شایمۀ اقاومىن»و « شایمۀ شهايی بالماو»ال شمله  المللی بىیاقی قا  قا ال آّو ؼىؾ کكؾ و يیم شىایم بیى شهاو
 ؾوث آوقؾ-

 هًبٟ:-  7
 Piaget, J. (1973). Le jugement moral chez l’enfant. Presses Universitaires de France. 

 و ٨لى٩ۀ جکاهل اشحما٠ی بىؾه اوث-« بالؿویى»جؤذیك ا٨کاق  ٘ىق کلی جعث ژاو پیاژه به-  9
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های اؼال٬ی به آو  ؾاؾو ٬ىايیى یا اقلي به آهىليشای ایًکه ٨٭ٗ  به  یابؿ؛ يمىؾ هی
های اشحما٠ی اوث که اؾ٠ا  - پیاژه ال هؽال٩او يٝكیه ِىقجی که هىث بىًؿه ٌىؾ

ٌاو، به  ها ؾق شاه١ه اقليبكای ؾقک جؿقیصی ٌؿو  جكبیثکًًؿ کىؾکاو ال ٘كی٫  هی
به آو  اهیل ؾوقکین ـ  ل٠ًىاو هرا هب ـ ؾیؿگاهی که قوًؿ؛  و ٬ىايیى اؼال٬ی هیها  ؾاوقی

 ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ- 
های ؼىؾ، هؿل اؼال٬ی  په ال پیاژه با اوحًاؾ به پژوهً 9لبكگکُ  وپه پكو٨ىىق

 7ه١كو٨ً قا که بك ًٌ وٙط جکاهل اؼال٬ی بًا ٌؿه بىؾ جىو١ه ؾاؾ:
 پیً ال پیماو اشحما٠ی اوث؛ هكظلۀ اولـ 

گاهی يؿاقؾ و  ؾق ایى هكظله، کىؾک ال ًٌاؼث به ؾو وٙط ج٭ىین های اشحما٠ی آ
 ٌىؾ: هی

ای اوث که ؾق آو،  والگی- ایى وٙط، ؾوقه 6یا  9والگی جا  9یا  7ج٭كیبا  ال  یک:وٙط 
ـ   کًؿ يمىؾ پیؿا هی٘ىق ه١مىل ؾق والؿیى  که به ٬هكی اولیا ـکىٌؿ ال هصالات  کىؾک هی
 -پكهیم کًؿ

                                                                                                                                                                 
ًٌان آهكیکایی، ؾاقيؿۀ کكوی اوحاؾی ؾق ؾپاقجماو ٠لن  ٔ قواو3827جا  3817القيه کلبكگ ٕ- پكو٨ىىق  9

ی ؾق ؾايٍگاه هاقواقؾ- کلبكگ شمو وی های ٠الی آهىٌل ًٌاوی ؾايٍگاه ٌیکاگى و ؾق ؾايٍکؿۀ پژوهً قواو
ٌىؾ و یکی ال هٍهىقجكیى هع٭٭او ؾق ٠كِۀ ٬ٕاوت اؼال٬ی بىؾه  ًٌان بكشىحۀ ٬كو بیىحن ًٌاؼحه هی قواو

ؿ و ه٭یان جکاهل اؼال٬ی اي ًٌاؼحه  اوث و اواوا  با جع٭ی٭اجً ؾق لهیًۀ آهىلي، اوحؿالل و هكاظل ٌق
ؿ اؼال٬ی کلبكگهكاظل »ای با ٠ًىاو  ٌىؾ- وی يٝكیه هی  ؾاقؾ-« ٌق

 هًابٟ:-  7
- L. Kohlberg, Stage and Sequence: The Cognitive-Developmental Approach to Socialization, in D. A. 

Goslin (éd.), Handbook of Socialization Theory and Research, Chicago, Rand McNally, 1969, pp. 347-480. 
- Kohlberg, L. (1981). The philosophy of moral development moral stages and the idea of justice. 
- Kohlberg, L. (1984). Essays on moral development, Volume II: The psychology of moral 

development. San Francisco: Har-per & Row. 
- Colby, A., & Kohlberg, L. (1987). The Measurement of Moral Judgement: Volume 2, Standard Issue 
Scoring Manual (Vol. 2). Cambridge university press. 
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ای اوث که کىؾک  هوالگی اوث و ؾوق  1والگی جا وى  2جا  9ج٭كیبا  ال بیى  ؾو:وٙط 
 آهىلؾ به ِالض ؼىؾي ٠ملکكؾ ؼىبی ؾاٌحه باٌؿ جا به پاؾاي بكوؿ- ؾق آو هی

 ؛اوث ـ هكظلۀ ؾوم هكظلۀ ٠٭ؿ و پیماو اشحما٠ی
ؾق ٬الب یک ٨كؾ يمىؾ « ظاکمیث و جىلٗ»٨همؿ  هكظله اوث که کىؾک هی ؾق ایى

- ایى یابؿ هیحاو يمىؾ کًؿ؛ بلکه ؾق اؼحیاق گكوهی اوث که ؾق ؼايىاؾه و ؾوو پیؿا يمی
 ٌىؾ:  هكظله يیم به ؾو وٙط ج٭ىین هی

والگی اوث و ؾوقايی اوث که ؾق آو، ٨كؾ،  97یا ظحی  91جا ظؿوؾ  2بیى  وه:وٙط 
که به آو وابىحه اوث اظىان قا ای  ٌؿو ايحٝاقات و آقلوهای ا٨كاؾ شاه١ه يیال به بكآوقؾه

٘ىق  بهـ  جىايًؿ  آ٨كیًًؿ و هی ه ق٨حاقها قا هی٬ىايیًی کال کًؿ به بكؼی  کًؿ؛ په جالي هی هی
 ؾاوقی کًًؿ پایبًؿ ٌىؾ- گىیی و پیً پیً ـ   کلی

ها و ٬ىا٠ؿی  ای اوث که ؾق آو، ٠ُك٦ والگی اوث و ؾوقه 99جا  91: ج٭كیبا  ال 3وٙط 
په ال آيکه هًعّك به گكوهی بىؾه که ٨كؾ ؾق آو ليؿگی  ـ  کًًؿ  که ق٨حاق قا جىشیه هی

یابؿ- ؾق ایى ؾوقه، ٨كؾ ؾق کاقها ٨کك  به جماهی شاه١ۀ ليؿگی ٨كؾ گىحكي هی ـ   کكؾه هی
ها و ٬ىايیى پابكشا ؾق شاه١ه، وئال  با اقلي بىؾو یا يبىؾيٍاو کًؿ و ؾقباقۀ والگاق هی
 پكوؿ- هی

 ؛اوث هكظلۀ په ال ٠٭ؿ یا پیماو اشحما٠ی هكظلۀ وىم،ـ 
لگىی ج٩کك اؼال٬ی به بیكوو ال ؾایكۀ شاه١ه، هحمایم ای اوث که با جىو١ۀ ا و ایى هكظله

 ٌىؾ- هی
کًؿ  ٌىؾ- ؾق ایى وٙط، ٨كؾ اظىان هی ٌكوٞ هی والگی97وى  : گاهی ال9وٙط 

يى٠ی پایبًؿی به ٬كاقؾاؾهای اشحما٠ی ٕبا اقاؾۀ ؼىؾئ ؾق ٬بال جمام ا٨كاؾ ا٘كا٦ ؼىؾ 
یابی بك اوانؾاقؾ و ایى الحمام  جىايًؿ به  هًا١٨ی اوث که همگاو هی گكایايه بكای ٠٭ل اقٌل

 ومث ؼىؾ شلب کًًؿ- ها به وىیی ايؿیٍه وشى ؾقباقۀ هن ٨ٕل وشىؾ ایى ٬ىايیى و با شىث
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٨همؿ اِىل و هباؾی اؼال٬ی کلی وشىؾ ؾاقؾ؛  : ؾق ابحؿای ایى ؾوقه، ٨كؾ هی6وٙط 
جىايؿ به  ها هی يیىث و ال ٘كی٫ آو ـ   شؿای ال ؾیگك شىاهٟـ  ٘ىقی که هؽحُ یک شاه١ه  به

٨همؿ  - همچًیى ؾق ایى وٙط، ٨كؾ هیکًؿها ظکن  گیكی ؼیك یا ٌكبىؾو ؾق کاقها و هىٟٔ
جىايًؿ با  هایی قا ؾق ؼىؾ ؾاقيؿ؛ ولی هی ِالظیث ،٬ىايیى و ٬كاقؾاؾهای اشحما٠ی

های اؼال٬ی هبحًی بك کكاهث ايىاو ج١اْق ؾاٌحه باًٌؿ و هًگاهی که چًیى  اقلي
 اوث،وی به ایى هىئلۀ اؼیك پایبًؿ ؼىاهؿ ٌؿ؛ لیكا الماهاجی باً٘ی  ،و١ٔیحی ظاِل ٌؿ

 -اوث  ها ؾق ج١اْق ها و ٬ىايیى اشحما٠ی که با آو يه پایبًؿبىؾو به ٠ك٦
ـ  به هماو جكجیبی که بیاو ٌؿ ايىاو ال ایى هكاظل و وٙىض ـ  ٘ىق کلی هؿل ـبهؾق ایى 

 ؾق ظالی کهبكؼىقؾاقيؿ؛ « ماو اشحما٠یاؼال٪ پیً ال پی»کًؿ و بیٍحك کىؾکاو ال  گفق هی
 بكؼىقؾاق هىحًؿ-« پیماو اشحما٠ی بك اواناؼال٪ »وال ال  بیٍحك ا٨كاؾ بمقگ

ؿ  79جا  71هایً، ٨٭ٗ  يحایس آلهىو بك اوانال يٝك کلبكگ و  ال هكؾم به هكظلۀ ؾِق
یا « قوظايی»٠ًىاو وٙط  قوًؿ- وی همچًیى وٙط ه٩حن قا به ب١ؿ ال پیماو اشحما٠ی هی

ؾهؿ- ایى وٙط، وٙعی اوث که ٨كؾ ؾق  هی ٔ پیًٍهاؾ Meta ethicsٕ« وٙط اؼال٪ بكجك»
ها بپكؾالؾ؛ ایًکه آیا اؼال٬ی  وشىی ظ٭ی٭ث و وبب ق٨حاقها یا يیث جىايؿ به شىث آو هی
 یا يه-هىحًؿ 

یابی  ايؿ به ج٩ىیكهایی جکیه ؾاقؾ که هكؾم بكای ٠لث  کكؾهپیاژه و کلبكگ بیاو جمام آيچه 
ؾهًؿ و هك هكظله ال ایى  ، اقائه هی ها پىٌی ال ؼىّؾ ؾاوقی با چٍن  ٌاو های اؼال٬ی ؾاوقی

 ها قا ؾق پیً قوی ؼىؾ ؾاقؾ- یابی هؿل، يىٞ هًاوبی ال ٠لث
وگى ؤٟ کكؾ جا وٙط اؼال٬ی  بكای گ٩ث قوٌی قا 9119ؾق وال  لبكگک

هایی قا که  کًًؿگاو ؾاوحاو کًًؿگاو ؾق آلهىو قا اقلیابی کًؿ- او به ایى ٌكکث ٌكکث
ؾق همكاه چًؿ پكوً  اؼال٬ی بهیک ه١ٕل ؾاؾ که ؾقبكؾاقيؿۀ  ؼىؾي ابؿاٞ کكؾه بىؾ، هی

وببی بًؿی ج٩ىیكهای  ٌؽّیث اِلی ؾاوحاو بىؾ و وپه به پژوهً و ؾوحه ؼّىَ
 پكؾاؼث- ها هی بكای پاوػ
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یابی ٌىؾ؛ لیكا چًیى ٨كْ هیٌمكؾه هی« گكایايه ٠٭ل»ایى قوي،  های  گیكؾ که اقٌل
اؼال٬ی، يحیصۀ ج٩کك و ج١٭ل هبحًی بك اِىل و هباؾی اوث و ایًکه اظکام اؼال٬ی 

های  ؾاوقیایصاؾ  هایً ؾق اقجباٖ اوث و يیم جکاهّل جىايایّی  یابی ِىقجی جًگاجًگ با ٠لث به
 ٨كایًؿیابی، ال  یابی جکیه ؾاقؾ؛ لیكا ٠لث ٠لثاوح١ؿاؾ و ِالظیّث بك جکاهّل  ،اؼال٬ی

ؾاقؾ که ٨كؾ، آو قا ؾق ـهى ٕیا ؾق ؾقوؤ ؼىؾي ایصاؾ کكؾه  هی جعلیل و ج٩کكی پكؾه بك
ها قا  ،آوقيؿ یابی اظکام اؼال٬ی ؼىؾ هی اوث- ؾق يحیصه ایى ج٩ىیكهایی که ا٨كاؾ بكای ٠لث

 قوايؿ- ها هی ها و اِىل اؼال٬ی آو ه اقليب
 ه١مای کالویک هایًم ٕ آلهىوHeinz's dilemma:ٔ9 

قا ؾقیا٨ث « ایکه»بىیاق بیماق بىؾ و اگك ؾاقوی « هایًم»همىك 
کكؾ هك لعٝه همکى بىؾ ٨ىت کًؿ- ٬یمث ؾاقو بىیاق لیاؾ بىؾ و هایًم  يمی
قا  ؾاقوؼايه ق٨ث و آو ؾاقوجىايىث آو قا بپكؾالؾ؛ با ایى وشىؾ به  يمی

ی- اها ٨كوًٌؿۀ ؾاقو يپفیك٨ث- ؾقؼىاوث کكؾ؛ ولى به  ِىقت ٬ٔك
 هایًم بایؿ چه کًؿ؟ آیا همىك ؼىؾ قا قها کًؿ یا ؾاقو قا بؿلؾؾ؟ 

جىايًؿ هك پاوؽی قا ايحؽاب کًًؿ و يیم همکى اوث  کًًؿگاو ؾق ایى آلهىو هی ٌكکث
ؾالیل یا  بك اوانا٨كاؾ هح١ؿؾ به ؾالیلی کاهال  هح٩اوت یک پاوػ قا بكگمیًًؿ- 

کلبكگ هكاظل و  ،ؾاؾيؿ ها اقائه هی ظل هایی که اٌؽاَ بكای ايحؽاب یکی ال قاه یابی ٠لث
يهاؾ- آيچه ؾق ایى آلهىو ههن  هایً قا بك آو بًا هی بًؿی هکه ؾوحاقائه ؾاؾ وٙىظی قا 

 ظل يبىؾ؛ بلکه ؾلیلی بىؾ که ؾق پٍث آو ايحؽاب ٬كاق ؾاٌث- اوث، اقائۀ یکی ال ؾو قاه
 بكقوی کًین:قا کًًؿگاو  های ٌكکث ای ال پاوػ بیاییؿ به ایى ه١ما بپكؾالین و يمىيه

 ؿ جا بمیكؾ-هایًم بایؿ همىك ؼىؾ قا قها کً ظل اول: قاه
                                                                                                                                                                 

 هًبٟ:-  9
Kohlberg, L. (1981). The philosophy of moral development: Moral stages and the idea of justice (Essays on 
moral development, Vol. 1). San Francisco: Haiper & Row . 
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 ـ هكظلۀ اول ٕپیً ال پیماو اشحما٠یٔ:
 : لیكا اگك چًیى يکًؿ پلیه او قا به ليؿاو ؼىاهؿ ايؿاؼث-9وٙط 
 جىايؿ همىك ؾیگكی ايحؽاب کًؿ- : لیكا ؾق ایى ِىقت هی7وٙط 

 ـ هكظلۀ ؾوم ٕهكظلۀ پیماو اشحما٠یٔ: 
 ایًم ؾلؾی کًؿ-کًًؿ چگىيه همکى اوث ه: لیكا همكاهايً هكگم جّىق يمی9وٙط 
 کًؿ- : لیكا ٬ايىو، ال وك٬ث هًٟ هی3وٙط 

 ـ هكظلۀ وىم ٕب١ؿ یا ٨كاجك ال پیماو اشحما٠یٔ:
 گفاقی ؾهىکكاجیک اوث- : لیكا ظ٫ هالکیث، اوان ٬ايىو9وٙط 
 المللی اوث- : لیكا ظ٫ هالکیث، اِلی کلی و بیى6وٙط 

 -بایؿ ؾاقو قا بؿلؾؾ هایًمؾوم:  ظل قاه
 بل ال پیماو اشحما٠یٔ:ـ هكظلۀ اول ٬ٕ

کًؿ؛ لیكا همىكي قا قها کكؾه  وٙط اول: لیكا اگك چًیى يکًؿ ؼؿا او قا هصالات هی
 اوث جا بمیكؾ-

 ؼىاهؿ همىكي با٬ی بمايؿ جا بكایً ٤فا ؾقوث کًؿ-  وٙط ؾوم: لیكا هی
 ـ هكظلۀ ؾوم ٕهكظلۀ پیماو اشحما٠یٔ:

او همىك ؼىؾ قا قها کكؾه اوث جا : لیكا ؾووحايً هكگم جّىق يؽىاهًؿ کكؾ که 9وٙط 
 بمیكؾ-

اوث  ٔ شكهیDuty to rescueاوث ٕيکكؾو به کىی که ؾق ؼٙك  : لیكا کمک3وٙط 
 -کًؿ که ٬ايىو هصالاجً هی

 یا ٨كاجك ال پیماو اشحما٠یٔ: ٕب١ؿـ هكظلۀ وىم 
 : لیكا جًؿقوحی ال اِىل ؼیك و والهث اوث- 9وٙط 
 المللی اوث-   بیى: لیكا ظ٫ ظیات، ٬ايىو کلی و 6وٙط 
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 «وّجشي»ثشسػ٣ ٘ظش١٤ 

ها  بكؼی پایه بك اوانی ًٌاو قواوگكایی بكای اؼال٪، ؾق ٠لن  ٘ىق کلی هؿل ٠٭ل به
 گیكؾ:  ٘ىق اشمالی ؾو قویکكؾ قا ؾق پیً هی ؾق ه١ْك ي٭ؿ و بكقوی ٬كاق گك٨حه و ایى ي٭ؿ به

ٔ هیاو اؼال٪ و پیاژهکلبكگ ٕهمچًیى که  ،اول: جٍکیک ؾق ج٩اوت و شؿاییقویکكؾ 
گیكيؿ که اؼال٪ به  گیكيؿ و يیم ایًکه ؾق ابحؿا چًیى ٨ْك هی ٬كاقؾاؾ اشحما٠ی ٨كْ هی

ظ٭ى٬ی   ؛که ج٥ییكپفیك يیىث جکیه ؾاقؾ اِىل و هباؾی کلی و هٙل٭ی هايًؿ ظ٭ى٪ ايىاو
و   ٕهرل هكگم به ؾیگكاو آلاق يكواؤ «هٙل٬٫ىايیًی »یا  ،هايًؿ ظ٫ ظیات، آلاؾی و کكاهث

ؤبٗ ق٨حاقها  ها و ٬كاقؾاؾهای اشحما٠یٔ جًها ذبث يیم ایى جّىق که يىٞ ؾوم ٕی١ًی ٠ُك٦
ه هايًؿ پایبًؿبىؾو به ٬ىايیى کٍىقی که  ای هعؿوؾجك اوث؛  ال ٘كی٫ ه١یاقهایی با ٠ِك

 وی به آو هًحىب اوث- ای که ، یا ه١یاقها و ٬ىايیى هصمى٠ه کًؿ ايىاو ؾق آو ليؿگی هی
کًؿ که هؿل وی  بك ایى يکحه جمكکم هی و کًؿ يٝكیۀ کلبكگ قا ي٭ؿ هی :قویکكؾ ؾوم

که  اٌماقؾ؛ به ایى ه١ً جع٭٫ ٠ؿالث قا جًها هؿ٨ی يهایی یا ٠لحی ٤ایی بكای اؼال٪ بكهی
 «ٌىؾ- ظاِل هی چٍمؿاٌثگیكی بؿوو  اجؽاـ جّمیمات ٠اؾاليه، ال هىٟٔ»

يٝكیۀ کلبكگ بكای ايىاٞ بىؾو  شاهٟ و ٨كاگیكاؾايه ؾق قؾکكؾّو هك ؾو قویکكؾ ي٭
ًٌاوايه بكای ٬ٕاوت و ؾاوقی اؼال٬ی،  های اؼال٬ی و قؾکكؾو ویژگی ه١ك٨ث ویىحن
جىايًؿ به هؿل  با شمئیات به همۀ ي٭ؿهایی که هی - هؿ٦ ؾق ایًصا پكؾاؼحّى ايؿ هٍحكک

هماو  جىايؿ  بىًؿه ؼىاهن کكؾ که هیکلبكگ واقؾ ٌىيؿ يیىث؛ ولی جًها به ي٭ؿ واؼحاقی 
که ؾق ایى ببكؾ وىی ٨هن ؾقوث جمام ظ٭ی٭حی  قوؾ، ها قا گاهی به ٘ىق که ايحٝاق هن هی

ایًصا و  ـ  کًن ٨کك هیهماو ٘ىق که  ـ  يٝكیات وشىؾ ؾاقؾ و آو قا جکمیل کًؿ؛ لیكا ؾق ٠مل 
 وث بىیاقٖهایی ال ظ٭ی٭ث وشىؾ ؾاقؾ؛ ولی هؽلىٖ با ظاالت ياؾق  آيصا بؽً

جك  هماو ٘ىق که پیً ؾيبال جکاهل ٨كؾ، و  جکاهل اؼال٪ به کلبكگاول: ٘ب٫ يٝك 
 ؛، ؾق وه هكظله اوث: هكظلۀ اول وابىحه به ؼىؾؼىاهی و جمكکم بك ؼىیٍحى اوث ؾیؿین

هعىقی ايؿکی ؼىاهؿ ؾاٌث ٕی١ًی به شاه١ه و شما٠حی که وابىحه به  وپه ٨كؾ، اشحماٞ
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جىايؿ  آیؿ که ؾق ایى هكظله، ٨كؾ هی هكظلۀ اؼال٬ی هی په ال آو، ؛ٔيگكؾ آو اوث کمحك هی
 ًٌاوایی و جصكیؿ کًؿ-  ،ِىقت کلی، کاهل و هٙل٫ ها قا به اقلي

٩١ٔی وأط ها  ٌؿه بكای پكوً ولی ال يٝك الگىی جصكبی و هىٔى٠ات بكگمیؿه
 کلبكگو٬حی ؾلیل ؾق جعلیل- هرال   های بی کكؾو به أا٨ۀ وشىؾ بكؼی ظکن ؛وشىؾ ؾاقؾ

ث یا ياپىًؿ اوث؟»پكوؿ  هی و یکی ال کىؾکاو به او پاوػ « چكا ؾلؾی یا ؾقو٢ ٩ِحی ٌل
چًیى يحیصه  ِىقت ؼىؾکاق ال ایى پاوػ به کلبكگ، «ؾاقؾ ؾيبال بهچىو هصالات »ؾهؿ  هی
قا  ؼیك و ٌكگیكؾ که کىؾک ؾق هكظلۀ پیً ال پیماو اشحما٠ی اوث؛ لیكا او ه٩هىم  هی

ؾوقبىؾو ال هصالات یا ؾق ه١كْ آو ٬كاقگك٨حى، هٍؽُ کكؾه اوث و ایى ی١ًی يىبث  به
ؾاؾو کاقی که  ايصام» ِك٨ا  ی١ًی  ،کًؿ ٬ٕاوت اؼال٬ی بكای آو کىؾک جّىق هی کلبكگ

ؾلیل  ، جًها به«ؾاؾيً واشب يیىث پكهیم ال کاقی که ايصام»و « ايصاهً واشب اوث
گیكی بك هیچ ؾلیلی اوحىاق يیىث و  یى يحیصها -«ها ها و هصالات گمیؿو ال وؽحی ؾوقی»

ال های ؾیگكی  پكوًبكای جؤکیؿ، اي آلهایً ٌىؾ؛ هرال  اگك  جىايؿ هیماو ؾقوحی هی
 پكویؿه ٌىؾ، چه ؼىاهؿ ٌؿ؟ٖکىؾک 

  9الیىت جىقیل» ای اوث که بكؼی هع٭٭او هايًؿ پكو٨ىىق ایى ؾ٬ی٭ا  هماو يکحه
Turiel Eliott» کلبكگ های  یکی ال پكوًهای کىؾکاو به  ىقیل پاوػج 7ايؿ- به آو پكؾاؼحه

                                                                                                                                                                 
 Chancellor’sًٌان آهكیکایی ٠ًىاو اوحاؾی ا٠ٝن ٕ ٔ پمٌک و اوحاؾ قواو3812پكو٨ىىق الیىت جىقیل ٕهحىلؿ -  9

Professorًّبكکلی ؾوث یا٨ث؛ هًگاهی که  ، ؾايٍگاه کالی٩كيیا های ٠الی ج١لین و جكبیّث  ٔ ؾق ؾايٍکؿۀ پژوه
بٍك و اقجباٖ آو با ج١لین و جكبیث اقائه ؾاؾ- همچًیى ؾق هًّب کكوی  ه٭االجی ؾق ؼّىَ جىو١ه و پیٍك٨ث

ًٌاوی ه٥ٍىل به  های ٠الی ج١لین و جكبیث و اوحاؾ ؾپاقجماو قواو ؾق ؾايٍکؿۀ پژوهً« گیكوم ا- هىجى»اوحاؾی 
های اؾبی و اؼال٬ی، جىو١ۀ  های جکاهل ًٌاؼحی و پژوهً - وی ؾق لهیًۀ جؽّّی که جماهی ٠كِهکاق بىؾ

 -بىیاقی ؾاقؾ ٩اتجع٭ی٭ات و جؤلی، ٌىؾ اشحما٠ی و ٠ا٩٘ی قا ٌاهل هی
 هًابٟ:-  7

-Ncci, L. & Turiel (1993). God's word, religious rules, and their relation to Christian and Jewish children's 
concepts of morality. Child Development, 64(5), 1475-1491. 
- Nucci, L. P. (2001). Education in the moral domain. Cambridge University Press. 
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های جکمیلی ؾیگكی قا يیم به آو ا٨موؾ و هٍاهؿه کكؾ که به يٝك  قا آوقؾ؛ ولی پكوً
جىايؿ ال جىايایی ؾقک  والگیٔ هی9یا  3ج٭كیبا ال قوؿ یک کىؾک ؾق وى يىبحا  پاییى ٕ هی

ها اقجبا٘ی ؾاقؾ و يه به ٬كاقؾاؾها  آو که يه به جمایالت بكؼىقؾاق ٌىؾ واشباّت اؼال٬ّی ٠یًی 
 -  ها ٠ك٦یا جىا٨٭ات اشحما٠ی یا 

 :شملۀ لیك قا أا٨ه کًین« ؾلؾی»ؾق ؼّىَهرال  اگك به پكوً 
٨كْ »یا « يؿاٌحه اوث ؾيبال بهگىیی هكگم هصالاجی  ٨ْك کًین ؾلؾی یا ؾقو٢» 

ث «کًی گىیی یا ؾلؾی هی کًین والؿیى جى هكگم يؿايًؿ جى ؾقو٢ هی ، آیا ایى کاق بال هن ٌل
 ؼىاهؿ بىؾ؟

ؾق بیٍحك ظاالت، بك ج٥ییكيؿاؾو  جىقیل به ؾوث آوقؾ ایى بىؾ که کىؾکاو ک٩ٍی که 
حی اوث»٬ٕاوت ؼىؾ ؾقباقۀ ایًکه  با ایى  چه بىااِكاق ؾاقيؿ و « وك٬ث یا ؾقو٢، ٠مل ٌل

ٕهرال  ٬كبايی یا ٌىؾ  هیکاق بؿی اوث؛ لیكا با٠ث ايؿوه ٘ك٦ ؾیگك »٠لث بیاوقيؿ که  ،گ٩حه
 «کىی که به او ؾقو٢ گ٩حه ٌؿه اوثٔ-
ؾق ؾلؾی یا ؾقو٢، ، ایى جىايایی قا ؾاقؾ که ب٩همؿ  په کىؾک ظحی ؾق وى پاییى

وشىؾ  «اؼال٬ی اِل»یک  ٨همؿ  ؼّىِیحی ٤یكاؼال٬ی وشىؾ ؾاقؾ و ظحی کىؾک هی
، قوايؿ ها آویب هی ؾیگكاو قا يیالاقؾ یا کاقی قا که به آو کًؿ ؾاقؾ که او قا ؾ٠ىت هی

و ایى با   ٌؿيٍاو يٍىؾ هرال  با٠د ايؿوهگیى  ايصام يؿهؿ؛ هكچًؿ ال يٝك ه١ًىی بىؾه باٌؿ،
پىٌی ال بىؾو یا يبىؾو هصالات اوث؛ ظحی با وشىؾ ایى جٕمیى که هیچ ٌؽُ  چٍن

گاه يمیؾ کًؿ که ٠الوه بك  اٌاقه هی ؤىض بهٌىؾٖ و ایى،  یگكی ال ایى ٠مّل ٤یكاؼال٬ی آ
ٌاو هن  بًؿی هایی ؾق جعلیل پاوػ و ؾوحه ، ي٭ُکلبكگوشىؾ ي٭ُ ؾق قویکكؾ جصكبی 

 قؾ-هىقؾ ا٠حماؾ وشىؾ ؾا بًؿّی  هایی ؾق ؼىّؾ ایى ؾوحه وشىؾ ؾاقؾ؛ اگك يگىیین ظحی ي٭ُ
  ٘ىق کلی به آیؿ که کىؾک  جىقیل چًیى بكهی های پكو٨ىىق همچًیى ال بكؼی آلهىو

جىايؿ هیاو آيچه ٠ك٨ی یا ٬ايىو ق٨حاق اشحما٠ی اوث و آيچه شؿا ال ٬ىا٠ؿ اشحما٠ی  هی
و ایى، اوث، ج٩اوت ٬ائل ٌىؾ  کن چیمی که ا٠حباقي باالجك ال ٠ك٦ شاه١ه اوث یا ؾوث
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ِىقت  هكچًؿ به ؾاٌحه اوث؛  کًؿ که ؾق ؼّىَ اؼال٪، ًٌاؼث ٬بلی وشىؾ اٌاقه هی
آوايی  به ٘كی٫ هًٙ٭ی همىاقه به ،یابی آو ظحی اگك ج١بیك ال آو یا ٠لث کلی یا ٤یكؾ٬ی٫-

ؾق اؼحیاق يؿاٌحه باٌین-  ،ظ٭ی٭حا  وشىؾ ؾاقؾقا ياچاق ٠لث هكآيچه  و به يباٌؿپفیك  اهکاو
ها بكهاو و  جىايؿ بك ٔؿ آو که يمی بؿیهی هىحًؿ و هیچ ،بًابكایى اِىل و هباؾی اؼال٪

 همکى يیىث-   ؾق وا٬ٟ ها  آوقؾو ٠لیه آو ؾلیل ا٬اهه کًؿ و ؾلیل
ٌؿو کىؾکاو  های هٍهىقی اوث که بك جىايایی جمایم ٬ائل آلهىّو لیك، یکی ال آلهىو

ؾق ایًصا کًؿ- ایى آلهایً قا  هیاو اظکام ٬كاقؾاؾی و اظکام کلی اؼال٬ی جؤکیؿ هی
وگىیی اوث که  بىیاق ي٭ل ؼىاهن کكؾ- ایى آلهایً گ٩ث های هرالای ال  ٠ًىاو يمىيه به

پكویؿه  واله ِىقت گك٨حه و ال وی ؾقباقۀ ظىاؾذیو یک کىؾک چهاق  جىقیل بیى پكو٨ىىق
ی که وی ؾق آو بىؾه قغ ؾاؾه اوثٌىؾ  هی  : که ؾق هعیٗ آهىٌل

  :٬ايىو اؼال٬ی 
 ا٬ی ا٨حاؾ؟ ن: آیا ؾیؿی چه اج٩

 او قا هعکن لؾ-« شاو»کكؾيؿ- ب١ؿ  ؾاٌحًؿ بالی هی ،ز: بله
 جىيین؟  جىيین ايصام بؿین یا يمی ن: آیا ایى کاقیه که هی

 ز: يه، يه به ایى ٌؿتٖ ایى ؾقؾآوقه-
 ن: آیا ٬ايىيی بكای ایى کاق هىث؟

 ز: بله- 
 ن: ایى ٬ايىو چیه؟ 

 ز: ایًکه ها بایؿ هعکن يميین-
 جىيىحین هعکن بميین؟ ٬ايىيی يبىؾ آیا هین: اگه 

 ز: يه-
 ن: چكا؟ 
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 جىيه ؾقؾآوق باٌه و ب١ؿ ٘ك٦ ؾیگه گكیه کًه- ز: چىو هی
 
 :٬ايىو اشحما٠ی 

 ن: آیا ؾیؿی چی ٌؿ؟ 
 لؾيؿ- ز: بله، ؾاٌحًؿ ٨كیاؾ هی
 جىيین؟  جىيین ايصام بؿین یا يمی ن: آیا ایى کاقیه که هی

 ايصاهً بؿین-جىيین  ز: ایى کاقیه که يمی
 ن: آیا ٬ايىيی بكای ایى کاق هىث؟

 ز: بله-
 ن: ایى ٬ايىو چیه؟ 

 ز: بایؿ آقوم باٌین-
 جىيىحین ٨كیاؾ بميین؟  ن: اگك ٬ايىيی يبىؾ هی

 ز: بله-
 ن: چكا؟ 

 ز: چىو ٬ايىيی يیىث-

ۀ اؼال٪ ـ ٘ب٫ ایى يحایس، به يٝك هی که بك والهث ؾیگكاو  قوؿ کاقهای هكجبٗ با ٠ِك
ؾلؾی ال ؾاقایی »یا « لؾو کىی که وحمی به جى يکكؾه اوث کحک»هرل  ،ؾاقؾجؤذیك 

ی ـاجی ، بكای کىؾکاو  «ؾیگكاو اواوا  با ه٩اهین ٠مىهی  چه بىاو  اوث بكؼىقؾاقال اقٌل
 - باٌؿؾق اقجباٖ « ٠ؿالث»یا با اقلي « والهث ؾیگكاو»و « ایصاؾ ؾقؾ ؾق ؾیگكاو»هايًؿ 

و با يؿ های اؼال٬ی ال يٝك کىؾکاو، واشب و ج٥ییكياپفیك قوؿ بكؼی ه١یاق  په به يٝك هی
ؿ ذبات و ایىحاؾگی آو ٔ یا ؾوثايؿ کًًؿ ٕی١ًی ذابث ٬كاقؾاؾ یا جىا٫٨ ج٥ییك يمی ها  کن ؾِق

قوؿ  ؾق بكابك ؾؼالث ٬ىايیى و جىا٨٭ات یا ٬ىايیى ٬كاقؾاؾی بىیاق لیاؾ اوث و به يٝك هی
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ـ جا ظؿ لیاؾی  ِىقت کاهل اگك يگىیین به ا٠ی ـٌؿو ٌكایٗ و ٬ىايیى اشحم ظحی با ؾگكگىو
 هايًؿ- ذابث با٬ی هی

ها  قوؿ کاقهایی که ؾق اقجباٖ یا پیكوی ال ٬ىايیى اشحما٠ی یا ٠ك٦ ؾق ه٭ابل به يٝك هی
آذاقی ـاجی ؾق ـ   وگى، ایىحاؾو ؾق بكابك اوحاؾ و هىائل هٍابه هايًؿ آؾاب گ٩ث ـ  هىحًؿ

يىبی   ،با جىشه به هعیٗ و ٌكایٗ اشحما٠ی و  پفیكيؿجكجیب ج٥ییك ج١اهالت يؿاقيؿ و به ایى 
 -کكؾها قا هل٥ی یا ج١ؿیل  جىاو آو هىحًؿ و هی
جىايؿ بیى ایى ؾو  کىؾک ال هماو ابحؿا و ال وًیى ابحؿایی هی ،جىقیلبه يٝك 

ه ۀ اشحما٠ی جىا٨٭ی یا ٬كاقؾاؾی  ،٠ِك ۀ اؼال٬ّی هعٓ و ٠ِك ، جمایم ٬ائل  ی١ًی ٠ِك
ه کؿام ال ایى  که ؾق هیچ ـ  ٕآلاؾٔ قا  ياه٭یؿ ٨حاّق ٌؽّّی جىايؿ ق  ظحی کىؾک هیٌىؾ؛  ؾو ٠ِك

اواوا  به جصكبیات کىؾک و ها  ایى جٍؽیُ ؾهؿ- جىقیل ه١ح٭ؿ اوث  ـ  ٌىؾ واقؾ يمی
 گكؾؾ- ج١اهالت واؾۀ او با شاه١ه بكهی

ه٭ایىۀ اظىاوی کىؾک با هٍاهؿۀ جاذیك ق٨حاقها و کاقهای ؼىؾ بك ؾیگكاو و ال ٘كی٫ 
آوقؾ و يیم ال  گیكؾ به ؾوث هی که و٬حی ؼىؾي ؾق ه١ْك هماو کاقها و ق٨حاقها ٬كاق هی

و٬حی او قا به کاقی جٍىی٫ یا ال کاقی يهی  ،های ا٨كاؾ بال٣ یابی ٘كی٫ ًٌیؿو ؾالیل و ٠لث
 ها ؾق وه آوقؾو کًن ایى ؾالیل و ؾلیل و جؤکیؿ هی ؛قوؿ کًًؿ، به ؾقک اؼحال٨ات هی هی

ه هایی وشىؾ ؾاقيؿ که  ها و آلهىو ای که ٬بال  گ٩حه ٌؿ هح٩اوت هىحًؿ و پژوهً ٠ِك
ه جىايایی جمایم ٬ائل  9ؾهًؿ- ها يٍاو هی ٌؿو ؾق ايىاو با وى پاییى قا ؾق ایى ٠ِك

کًؿ جا ذابث ٌىؾ  ک٩ایث هی  ج٭ؿین کكؾمکه ای  ٘ىق کلی ه١ح٭ؿم ایى ٌیىۀ ٠لمی به
همچًیى ؛ ایى ٬ىايیىياٌی ال اؼال٪ يه ٬ىايیى اشحما٠ی اوث و يه ٠ك٨ی و يه ظحی يحایس 
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Turiel, E, Hildebrandt, C., Wainryb, C. (1991) "Judging social issues: Difficulties, inconsistencies, and 
consistencies." Monographs of the Society for Resarch in Child Development, Serial N°224, Vol. 56, N° 2. 
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ه یکا٨ی اوث جا يٍاو ؾهؿ ؾق ايىاو جىايایی جمی ]ی١ًی اؼال٪، و مؾاؾو ایى ؾو ٠ِك
 هباؾی کلی-وشىؾ ؾاقؾ؛ ظحی ؾق بكؼی اِىل و ال یکؿیگك ٬ىايیى و يحایس ياٌی ال ٬ىايیى[ 

ها  های ه١ك٨حی و جکاهل ٌایىحگی ها و ٌایىحگی هكچًؿ جکاهل جىايایی ؛گىینو يیم هی
پفیكین هكظلۀ جکاهل  یيمؾق ٠یى ظال  ،کًین های اؼال٬ی قا ؾق ايىاو ايکاق يمی و ٬ابلیث

 - بىؾه باٌؿآوقؾو وىؾ و ه١٩ًث  ؾوث هصالات و به ٬ىايیى اشحما٠ی جًها بكای پكهیم ال
  جىشه:

يه اؼال٪ هح١الی، »گىین  هايؿ که شا ؾاقؾ یاؾآوق ٌىم: و٬حی هی با٬ی هی ای يکحه
مؾاؾو یو ایًکه ؾق ايىاو جىايایی جمی ،يحایس ياٌی ال ایى ٬ىايیىاوث و يه  ٬ىايیى اشحما٠ی

ه  وشىؾ ؾاقؾ؛ ظحی ال یکؿیگك ]ی١ًی اؼال٪، و ٬ىايیى و يحایس ياٌی ال ٬ىايیى[ ایى ؾو ٠ِك
کًؿ؛  گىيه ٠مل هی هًٝىق ایى يیىث که هك ايىايی ایى «ل و هباؾی کلیبكؼی اِى ؾق 

 چه بىاهای ایى کاق بكؼىقؾاق اوث؛ ولی  بلکه هًٝىق آو اوث که او ال جىايایی و ٌایىحگی
 ؼىؾؼىاهی یا شاه١ه یا هك ٠اهل ؾیگكی بك آو جىايایی ٤لبه یابؿ- 

 ٤ه اؿىبَ ٚ پبػخِ آٖ

آيچه اشحما٠ی هعٓ اوث و آيچه اؼال٬ی هیاو ؾق شىاهٟ وًحی  :گ٩ث جىاو هی
هیاو جىايؿ  اوث که ايىاو هیگ٩حه ؼال٦ ایى وشىؾ يؿاقؾ و ایى، بك وا١٬ی  جمایماوث، 

 -جمایم ٬ائل ٌىؾ٬ىا٠ؿ اشحما٠ی و ٬ىا٠ؿ اؼال٬ی 
 پاوػ:

با  ؛ؾاقؾ شایگاهیاوث و يه ؾقوث يه ال يٝك ٠لمی ا٠حكاْ ظ٭ی٭ث آو اوث که ایى 
و  9کًًؿ هٙكض هیقا گ٩حه ام که ایى  قا ؾیؿهبىیاقی پژوهٍگكاو و ه٭االت ٠لمی وشىؾ ایى 
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جا ؼىاهن ؾاؾ پاوػ ها  وپه به آو ؛يمىيه ؼىاهن آوقؾ ٠ًىاو بهها قا  ال آوبكؼی  ؾق اؾاهه
ویىحن که و بیاو کًن  والمکلی ايىاو ؾق اؼحیاق ؾاقؾ قوٌى  ٘ىق بهجىايایی جمییمی قا که 

 اشحما٠ی يیىث-٬ىايیى و ٬كاقؾاؾها  ۀيحیص ، هح١الی اؼال٪ ؼّىَ بهو  اؼال٬ی 
 ۀهًؿ و ایاالت هحعؿجٙبی٭ی هیاو  یک پژوهً 7ًو همکاقاي 9«ؾقٌىّ »پكو٨ىىق 

 ۀؾق هم ٠مال   ،کًؿ هیآٌکاق جىقیل جع٭ی٭ات که جمایمی جا ب٩همًؿ  ايصام ؾاؾيؿآهكیکا 
 یا شىاهٟ ٤كبی اوث- آهكیکا ۀهؽّىَ شاه١ای  جًها ٌاؼّهیا وشىؾ ؾاقؾ ا٬ىام 

هًؿ هرل ای  و ٬ىايیى اشحما٠ی ؾق شاه١هقوىهات  ،ها ٌىؾ که ٠اؾت ٨ْك هیچًیى 
٤كبی  ۀؾق شاه١و١ٔیحی که  همايًؿّ  ـ  ای  چًیى شاه١هو ا٨كاؾ هىحًؿ ؾاقای ب١ؿ اؼال٬ی 

 ،ٌىؾ هیؼىايؿه و آيچه اؼال٬ی ٌىؾ  ياهیؿه هیق٨حاق اشحما٠ی هیاو آيچه  ـ   وشىؾ ؾاقؾ
کاهل  ٘ىق بهقا  قوؾ ایى اوث که هؿل کلبكگ ه ايحٝاق هیٌىيؿ- آيچ ی ٬ائل يمیجمایم

                                                                                                                                                                 
- Shweder, R.A., Mahapatra, M., Miller, J. The social construction of the person: How is it possible? R.A. 
Shweder .Eds. Thinking through cultures: Expeditions in cultural psychology, pp.156-185. England, 
Harvard University Press. 1991. 
- Shweder, R.A. In defense of moral realism: Reply to gabennesch. Child Development, 61, 2060-2067. 
1990. 
- Miller, J.C., Bersoff, D.M. Culture and moral judgment. Journal of Personality and Social Psychology, 62, 
4, 541-554. 1992. 
- Miller, J.C. Cultural diversity in the morality of caring: Individually oriented versus Duty-based 
interpersonal moral codes. Cross-Cultural Research, 28, 1, 3-39. 1994. 

 
حۀ 3841پكو٨ىىق قیچاقؾ آلى ٌّىؾق ٕهحىلؿ -  9 ٨كهًگی اوث و ظٕىق  ًٌاوی ايىاؤ ؾايٍمًؿ آهكیکایی ؾق ٌق

اقؾ- ؾق ظال ظأك اوحاؾ همحال ؾپاقجماو جىو١ۀ جٙبی٭ی ايىاو ؾق ًٌاوی ٨كهًگی ؾ گیكی يیم ؾق ٠كِۀ قواو چٍن
ال شمله  ؛هایی قا به ؾوث آوقؾه اوث ؾايٍگاه ٌیکاگى اوث- وی چًؿیى جع٭ی٫ و جؤلی٧ ؾاقؾ و شىایم و ج٭ؿیكياهه

بكای  AAASٕ »American Association for the Advancement of Scienceٔايصمى آهكیکایی پیٍك٨ث ٠لىم »شایمۀ 
 جع٭ی٫ ؾق ٠لىم ق٨حاقی-

 هًبٟ:-  7
Shweder, R. A., Much, N. C., Mahapatra, M., & Park, L. (1997). The ‘‘big three’’of morality (autonomy, 
community and divinity) and the ‘‘big three’’explanations of suffering. Morality and health, 119-169 . 
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جك  ؾق وٙعی پاییى که بك ظ٭ى٪ ا٨كاؾ جمكکم ؾاقؾ یاؼال٬که  ابه ایى ه١ً ؛ببیًینه١کىن 
 بگیكؾ-٬كاق  جٍکیالت اشحما٠ی هحمكکم اوثگفاٌحى به  که بك اظحكام اشحما٠ی٬ىايیى ال 

ال هًؿی و آهكیکایی همچًیى ا٨كاؾ بال٣ و کىؾکاو ال و پژوهً ی به جع٭ی٫ گكوه
و ایى ق٨حاقها قا به  ،کكؾيؿ ا٬ؿام ق٨حاقهای هكجبٗ با اؼال٪جی ؾقباقۀ وئاال ٘كی٫ پكویؿو 

 هايًؿ و٨ای به ٠هؿ و ؼال٦ آو، ؾو ؾوحه ج٭ىین کكؾيؿ: ق٨حاقهای با ٘بی١ث ٠مىهی
هايًؿ ، ٨كهًگی بیٍحك ۀشًببا و ق٨حاقهایی ال يى٠ی ؾیگك  ـ و وك٬ث ؾاقی اهايثی١ًی ـ 

وپه  -ؾیگك هٍابه چیمهایو  ـ ها ظكام اوث که ال يٝك بكؼی هًؿیـ  ؼىقؾو گىٌث گاو
که ايىاو بایؿ   و٬حی ق٨حاقیبه ایى ِىقت که  ؛کكؾيؿ بًؿی ها قا ؾوحه پاوػ ،پژوهٍگكاو

٬یؿ و بایؿ بؿوو هیچ  ی١ًی همه ،يٝك گك٨حه ٌىؾ کلی و هٙل٫ ؾق، اوثپایبًؿ به آو 
 ،اوث، يىبی یا ٬ابل ج١ؿیل ٠ملکكؾباًٌؿ و بك٠که و٬حی ق٨حاق یا پایبًؿ به آو  یٌ٘ك

 ال ؾیگكاو بپفیكيؿ-قا ؼال٦ آو ق٨حاق جىايًؿ  و هیاؼحّاَ ؾاقؾ  ها جمؿو آوبه جًها ی١ًی 
ؼىؾي ؾق لهاو يحایصی کاهال  ٬اٟ٘  ٠ًىاو به هًحٍك کكؾيؿ هیلك و ٌّىؾق که يحایصی

ها ق٨حاقی هؽّىَ جمؿو هعلی  هًؿی ـ ها ٠که آهكیکاییبك  هرال ـ ٠ًىاو به 9-ٌؿ اقائه
شاه١ه یا٨ث یک که ؾق  های اشحما٠ی اوث ها ال يىٞ پیماو ی١ًی ق٨حاق آو ؛ؼىؾ ؾاقيؿ

 گى پاوػق٨ث ایى بىؾ که  آيچه ايحٝاق هیو  ؛يباٌؿ ؾیگك ۀؾق شاه١ جىايؿ لی هیو  ،ٌىؾ هی
وشىؾ با ایى ولی  ؛بگیكؾاشحما٠ی ٬كاق ٬ىايیى هایی بؿهؿ که ؾق ه٭ام و هًملث  شىاب
٬كاق  ـ ج٥ییك ٤یك٬ابلی١ًی ـ های اؼال٬ی  پاوػ ۀ٘ب٭که ؾق به ؾوث آهؿ هایی  پاوػ

اشحما٠ی ؼىؾ قا ٬ىايیى ها  هًؿی ،ؾقٌىّ  - ؾق يحیصه، ایى ی١ًی ال يٝك پكو٨ىىقك٨ثگ هی
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 ۀ٠ِكؾو ایى ها بیى  آهكیکایی ؾق ظالی که گیكيؿ؛ يٝك هی و هٙل٫ ؾقشاهٟ  ،کلی یاؼال٬
 ٌىيؿ- ٬ائل هیجمایم اؼال٬ی و اشحما٠ی 

ال يٝك یا چًیى جمایمی ِالظیث يؿاقؾ؟ ها  هًؿیال يٝك وث که آیا ایى به آو ه١ًا
 ؟ٌىؾ هعىىب هیکلی ٤یك  ای هىئلههكؾم،  ۀهم

ايىاو »که ا٠حكأی بك ایً ٠ًىاو بهيىٞ ال يحایس، ِعیط يیىث که ایى ؾق ظ٭ی٭ث 
و آيچه ؾق ٌىؾ  ياهیؿه هیاشحما٠ی ٌؿو هیاو آيچه ٬ىايیى  جىايایی جمایم ٬ائلال کلی  ٘ىق به

 : به چًؿ ؾلیل ؛اقائه ٌىؾ« بكؼىقؾاق اوث ٬كاق ؾاقؾاِیل اِىل اؼال٪ و  ۀ٠ِك
« جمایم»ّؾ وشىـ  قوًٌی بهـ  ها آوج٩اوت هیاو با وشىؾ گ٩حه ٌؿ، ٘ىق که  هماو اول:
 ٌىؾ؛ ذابث هی
ؼىؾ های  هًً، ایى ؾیايث، ق٨حاق و ؾاقؾاگك ؾیايحی  ٔگكوهکلی  ٘ىق بهیا ٕ: شاه١ه ؾوم

ا٨كاؾ وابىحه به آو ؾیايث ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ بًابكایى  ؛کًؿ ها ظاکن هی گیكی بكؼی شهثقا ؾق 
و شم اوث ، ظ٭ی٭ث و ؾقوث ه١یى کاقیبكای یا يهی اهك وقاّی ؾق و اِىل پًهاو ی ؾهبا
 هىئلۀ - بًابكایىجىاو با آو هؽال٩ث کكؾ يمی اوث،ؼٙا و با٘ل  ؤىض بهکه  هىائلیؾق 

بلکه  ٌىؾ؛ هكبىٖ يمیبه اؼال٪  ـ هىح٭ین ٘ىق به کن ؾوثـ  ؼىقؾو یا يؽىقؾو گىٌث گاو
ؾیگكی أا٨ه هٙلب جىاو  هیآقی،  -کًؿ اقجباٖ پیؿا هیؾیايث هًؿی با ظ٫ و با٘ل ٘ب٫ 

و ظحی جىهیى به  اؼال٬ی٤یك کاقی اوث ها  ٬ايىو ؾیًی ال يٝك آویک ى ٌکىحایًکه  ؛کكؾ
 ٠ًىاو به؛ ولی ایى ٌایؿ بحىايؿ ٌىؾها، ؾیايحٍاو، ا٠ح٭اؾاجٍاو و ه٭ؿواجٍاو جل٭ی  آو

 -ٌىؾؾلیلی ذايىی هٙكض 
ظحی اگك  ؛اشحما٠ی ه٭ایىه کكؾ٬ايىيی ؾیًی قا با  ۀ٬ا٠ؿجىاو هك  ؾق يحیصه هكگم يمی

٬ىايیى اشحما٠ی و هیاو ٬ىايیى جؿاؼلی  هماو ٘ىق که ؾاٌحه باٌؿ؛گاهی جؿاؼل وشىؾ 
 اؼال٬ی وشىؾ ؾاقؾ-
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ی وشىؾ به ایى جكجیب ٬ىا٠ؿ ؾق ایًصا ٬ىا٠ؿ ؾیًی لیكا ایى  ؛يؽىاهؿ ؾاٌث، هكگم ج١أق
و به ظ٫ و با٘ل و آيچه ا٨كاؾ قوؾ  ٨كاجك هیاؼال٬ی  ۀال ٠ِكؿ که ي١ؿی ؾاق ی١ًی بُ هىحًؿ؛ 

 قوؿ- هی ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ
جمایم بكای ا٨حكا٪ و جىايایی گ٩حین و جکكاق کكؾین که  ؛کًن أا٨ه هی ٠الوه به

ایى  ـ بكايؿشاه١ه ظکن بك که  ؾیًیيبىؾ ظحی با ـ ولی همکى اوث  ؛، وشىؾ ؾاقؾٌؿو ٬ائل
ٌؿیؿ ال ٘ك٦ ٌؿو هصالات یا ٘كؾبا وشىؾ قون یا ٬ايىيی بكای  هرال  جىايایی ١٨ال يباٌؿ؛ 

که و١ٔیث  ٌاءالله او -ٌىؾ جك هی پیچیؿهو١ٔیث و با وشىؾ ؾیايث، ، ا٨كاؾ شاه١هؾیگك 
 قوٌى اوث-

لیكا او  ؛ٌىؾواقؾ  ٠ملکكؾ کلبكگبه کلی  ٘ىق بهکه ایى ا٠حكاْ ایى ؾقوث اوث آقی، 
و پیماو اشحما٠ی ٬ىايیى ای شؿا ال  کًؿ اؼال٪، هكظله ؼىؾ جّىق هیهؿل پیًٍهاؾی ؾق 

هیاو  ٌؿو ٬ائلجمایم ایى که کًؿ  که ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ یا جّىق هی هكکىیبه همچًیى  -اوث
واقؾ اوث- يیم  ،ؾق هك هکاو و ؾق هك ايىاو وشىؾ ؾاقؾـ  به وا٬ٟـ اشحما٠ی و اؼال٬ی ٬ىايیى 

 ؛ؾاقؾوشىؾ ايىاو ایى جىايایی ؾق  ،گىیین- بله اوث که هی چیمی ٤یك ال آوهىئله ایى 
 - بكول يکًؿ قوًٌی بهؾق وا١٬یث ؼاقشی ایى جىايایی  چه بىاهكچًؿ 

با  ـ  بحىاو ؾٌىاق ؼىاهؿ بىؾ که ، قا بپفیكینوشىؾ جؿاؼل  بیایین وکىجاه وىم: ظحی اگك 
 ؾقٌىّ که  گىيه آوـ  جمایمی ٬ائل ٌؿاؼال٬ی ٬ىايیى ؾیًی و هیاو ٬ىايیى  ـ   ایى جؿاؼلوشىؾ 

هعّىلی ال  ،که اؼال٪يؽىاهؿ بىؾ  به آو ه١ًا ـ و ایى کًًؿ و همکاقايً ال آو ؾ٨اٞ هی
 با :که٠باقت اوث ال ایًجىاو گك٨ث  ای که هی يحیصهيهایث بلکه  ؛اوث٬ىايیى اشحما٠ی 

قا ؾق ٨كؾی ال ق٨حاق  ای ای اشحما٠ی یا ظحی هصمى٠ه ٕکه هصمى٠ه وشىؾ ؾیى ؾق شاه١ه
به ایى جكجیب ؾیًی ؼىاهؿ بىؾ- ٬ىايیى  ۀیٙؾق ظاؼال٬ی ؾق آو شاه١ه ٬ىايیى  ٔؼىؾ ؾاقؾ
و با يؿاقؾ  یج١أق وشه هیچ بهبیاو ؾاٌحین ، با آيچه ها يؽىاهؿ بىؾ و ایى هیاو آوجمایمی 

ؾق ج١اْق  ـ اؼال٪ اوثؼاوحگاه هًبٟ و هماو که ؾیى ظ٫ و آومايی،  يیم ـ ا٠ح٭اؾ ها
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کكؾو  هؽلىٖو کلی  ِىقت بهاشحما٠ی ٬ىايیى ؾیًی به ٬ىايیى ال پكي ولی يؽىاهؿ بىؾ؛ 
 هًٙ٭ی- يه ال يٝك و پفیك٨حًی اوث ال يٝك ٠لمی يه  ـ  ٘ىق که گ٩حن هماو آو ؾو با یکؿیگك ـ

ؾیًی هبًی بك ایًکه ٬ىايیى  ـ کىًٌؿ ايصام ؾهًؿ ٘ىق که بكؼی هی آو اولیه ـاها وؽى 
 - بیً يیىث ای ه٥الٙهو  ؾلیل ی بیجعْکم، هىحًؿاشحما٠ی ٬ىايیى  ِك٨ا  

 9:قوي جصكبی ۀؾقباق ای  يکحه  
 قوي  به ایى يکحه، -ؾ٬ث به آو جىشه ٌىؾ وشىؾ ؾاقؾ که بایؿ بهای  ؾق ایًصا يکحه

که ب١ؿ ال  و کىايی ٍاوجىقیل و ظحی هؽال٩اي، کلبكگ، که پیاژهاؼحّاَ ؾاقؾ جصكبی 
که اوحىاق اوث ٨كْ بك ایى  ه١مىل ٘ىق به قوي جصكبی  -ايؿ گك٨حهؾق پیً  ايؿ ها آهؿه آو

 ،ی١ًی ایى پاوػ ؛ؾاقؾ او پكؾه بكهی٠ملکكؾ یا  گیكی ال ظ٭ی٭ث هىٟٔ ،هك ٨كؾهای  پاوػ
گك٨ث ال  ٬كاق هیظالث وا١٬ی و ظ٭ی٭ی وی ؾق که اگك  اوثق٨حاقی هماو  ۀکًًؿ ه١ًکه

 -ؾاؾ ؼىؾ بكول هی
بلکه بایؿ ؾلیلی  ؛باٌؿ ؾقوثهمىاقه ٌؿه،  گك٨حه ایى جٙاب٫ ٨ْك ه١ح٭ؿ يیىحن که

ؾق ظال ظأك بكؼی ؿ- ًجك باٌ وا١٬ی ات،هٍاهؿ یاها  و آلهىوٌىؾ آو ا٬اهه  ایبك 
 ًّ چه و وشىؾ ؾاقؾ  ـ ٠می٫ چه بىاـ ًؿ ج٩اوجی ًک که بیاو هیقوی ها ٬كاق ؾاقيؿ  جع٭ی٭ات پی

های  ؾاوقیهیاو یا گاهی ج١اْق  ،وؽًاو و کاقهاهیاو به ج١اْق کاهل و١ٔیث  بىا
هًصك  ـ ؾیگكوىی ال ـ  های وا١٬ی ؾق ظالثها  کكؾو آو پیاؾهو  وى یکها ال  يٝكی و اقلي

و ؾیگكاو ؼىاهؿ آهؿٔ- ه١ح٭ؿین که  «ثهی»، «لميیکُ »های  آلهایً٘ىق که ؾق  ٕهماوٌىؾ 
 ىايیى یا قویکكؾهای ق٨حاقی يیىث-٬گ٩حاق،  ِك٨ا  اوث و ه گیكی اؼال٪، کاقها و هىٟٔ

یه اها آيچه يکات ٧١ٔ ظ٭ی٭ّی  یه یا ٨ٔك يٍاو جك بیاو کكؾین  که پیًقا ی یها ٨ٔك
 : ، ٠باقت اوث الؾهؿ هی

                                                                                                                                                                 
های ؾیگكی قا که ؾق همیى وبک و ویا٪  ها و آلهایً پژوهً ٌىؾ و ای اوث که ؾق ایًصا واقؾ هی ایى يکحه-  9

 ؼىاهؿ آهؿ يیم ٌاهل ؼىاهؿ ٌؿ-
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وشى  به شىثاؼال٪ هٕمىو هىشىؾ ؾق وا١٬یّث  ۀباق ها يه ؾق  يٝكیهاول: ایى 
ظؿ باالیّی و  ؛هباؾی ٠مىهی آواِىل و یا هًبٟ آو هًبٟ  ؾق ؼّىَيه و پكؾاليؿ  هی

یا و٨ای به آو، و ايح٭ال هلکیث هايًؿ اِل   اشحما٠ی هعٓ اِىل و هباؾی یا ؾق  ،اؼال٪
 ۀاِىل و ظ٭ى٪ اولیٌىؾ یا ؾق  هًعّك هی   ---یالیاو به ؾیگكی يكوايؿو یا ، ٠هؿ

٨ْك ال هماو ابحؿا ایى ی١ًی ؛ و  هٍابه هىائلهك ايىاو و ليؿگی بكای هايًؿ ظ٫   ،٨كؾی
که يیىث  یا٨حه ال ٔىابٗ اشحما٠ی جکاهل٬ىايیّى اؼال٪، شم يى٠ی که ٌىؾ  هیگك٨حه 

 - ٬ىهی و يژاؾی گفق کًًؿال هكلهای ش٥كا٨یایی و جىايًؿ  هی
 ای ال ؾیگك هىشىؾات ليؿهقا ايىاو که  ،که اؼال٪ ايىايیوا١٬یث ایى  ؾق ظالی که

های  آو اقلي ۀظحی اگك ٌاهل هم ،کًؿ ًٌاوین هحمایم هی هی که ؾق لهیى  اوث
يؽىاهؿ ایى ٬ىايیى به هكگم هًعّك ولی  باٌؿ،بىؾه شاه١ه و ٨كؾ  ایکًًؿه بك  هعا٨ٝث

واقؾ ٬ىايیى ال ايىاٞ  ؾق هیچ يىٞـ  هرال ٠ًىاو بهـ  چٍمؿاٌثوا١٬ی بؿوو  گكی- ایراق بىؾ
 ۀيحیص ِك٨ا  ٌؿه يیىث و اهکاو يؿاقؾ ؾق هیچ ِىقجی  گفاقی ٬ايىو اهىقشمو ٌىؾ و  يمی

  ٖايىايی باٌؿ ٠٭اليی
که اظکام ٨كْ با ایى  گكا ٠٭لهؿل  ،ج٭ؿین ٌؿآيچه جمام پىٌی ال  : با چٍنؾوم

ی١ًی ٕال هًبٟ اِلی اؼال٪  شؿاج٩کك و ج١٭ل ال  ای يحیصه ،اؼال٬ی ؾق وٙط ٠الی ؼىؾ
بیًی  پیً ٘ىق ایىلیكا  ؛کًؿ گك٨حاق هیوؽث بىیاق جًگًایی ؼىؾ قا ؾق  هىحًؿ ٔؼؿا و ؾیى

همىاقه با ها  گیكی اؼال٬ی یا هىٟٔهای  ؾاوقیٌؿو ِاؾق ج٩کك بكای  ٨كایًؿکه کًؿ  هی
ؿ و شىث ۀهالظٝ کًؿ  هیبیًی ً پیو ال وىی ؾیگك  ،اوثبىؾه شى ؾق بؿو و شىن و ِق

قوؿ و اظکام آو قا  هباؾی اؼال٬ی اِلی هیاِىل و با جعلیل هًٙ٭ی به همىاقه ٨كؾ یک 
 ۀؾق بىججىاو  قا يمی هىئلهال ایى ؾو  کؿام هیچ ؾق ظالی که ؛کًؿ هییابی  ٠لثج٩ىیك و 

ؾق  که ؛ه اوثقؾ ٌؿ ـ یئشم ِىقت بههكچًؿ ـ ال يٝك ٠لمی هىٔىٞ و ایى آلهایً ٬كاق ؾاؾ 
 - آهؿاؾاهه ؼىاهؿ 
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: ٌىيؿ هحمایم هیال یکؿیگك های ـهًی ٨كایًؿی ؾو يىٞ ال ًٌاو قواوو ي٩ىايی يٝك ال 
اقاؾی و  ،٬كاق ؾاقؾ٨كؾ جعث کًحكل اوث که های ـهًی وا١٬ی ٨كایًؿيىٞ اول هؽّىَ 

گاهايه اوث و گاهی بىیاقی ال  ال يٝك  ؾق ظالی که کًؿ؛ ٘لب هیًٌاؼحی قا  هىائلآ
گاهايهوشىؾ ؾاقؾ  ؼىؾی هؼىؾب ٨كایًؿيىٞ ؾیگكی ال  ،٠لمی و ٨كؾ ،  که يه اقاؾی اوث و يه آ

هرل  ای پیچیؿه قیأّی ٠ملیاّت ا٬ؿام به  هرال   ؛کًؿ هیقا ؾقک  ٨كایًؿيحایس آو  ٨٭ٗ
 ،٨كؾه١مىل يیال ؾاقؾ که یک  ٘ىق به ،يؿاقؾ٬كاق ه١مىلی  های ؾق شؿول ٔكبکه  999*99

٠ملیاجی بىیاقی ال هكاظل آو،  ؾق وقاّی و بىیاقی به ؼكز ؾهؿ جمكکم و جالي ـهًی 
ی١ًی ـ بكای يىٞ اول جىاو  هیاوث که هایی  هرال- ایى یکی ال بایؿ ِىقت بگیكؾهیايی 
گاه٨كایًؿ  بیاو کًین-  ـ ايههای ـهًی آ

 ٘ىق بهؾیؿ ٌؽّی که ؼىايؿو بلؿ اوث : ٨ْك کًین هیؿاو بميینؾیگكی بیاییؿ هرال 
بیًؿ به ایى ِىقت  آيچه ٌؽُ ؾق ؼىؾي هی ،قوؿ- ا٤لب هی «ایراق» ۀکلمجّاؾ٨ی به 

به ایى جكجیب  جا ایى کلمه قا يؽىايؿ- قا بگیكؾشلىی ؼىؾي جىايؿ  يمیوی ؼىاهؿ بىؾ که 
گاهی بكؼىقؾاق بىؾه اوث، يه ؼىاوث و اقؾيه چًیى ٌؽّی  ٬بلی ؾاٌحه اوث، و يه  ۀال آ
يىٌحاق، ؼىايؿو و ؾقک ه١ًای ایى جا قوايؿ  ال جمام هكاظلی که به ايصام هیال ؾقک کاهلی 

ال يٝك که ی اوث ٨كایًؿ ٠ملیات ال يىٞ - ایى بكؼىقؾاق بىؾه اوث کلمه قا قهمگٍایی کًؿ
گاههای يا٨كایًؿ»٠ًىاو  ٠لمی جعث  ٌىيؿ- بًؿی هی ؾوحه« ؼىؾآ

که ؾق  هایی گیكی و هىٟٔها  قیاو ؾٙكض ٌىؾ: آیا ه همکى اوث پكوٍی ؾق ایًصا
ال يىٞ اول و بكؼی ها  ؾوم؟ یا بكؼی ال آويىٞ یا  ايؿ ال يىٞ اولگیكيؿ  شای هیاؼال٪  ۀ٠ِك

 هىحًؿ؟ال يىٞ ؾوم 
به  پیاژهو کلبكگ  يٝك٘ب٫   ـ  بیاو ٌؿ ٬بال   هماو ٘ىق کهـ   اؼال٬ی های  ٬ٕاوتبیٍحك 

٬ىايیى هىح٭ین به  ٘ىق بهجىايًؿ  - هكؾم هیٌىيؿ يىبث ؾاؾه هیهای ـهًی ٨كایًؿيىٞ اول 
 ٨كایًؿای ال  يحیصه ٠ًىاو بهجىايًؿ و هیبكوًؿ  ؾايًؿ هیپایبًؿ  اؼال٬ی که ؼىؾ قا به آو

گاهاي پیاؾه ها  به ایى جكجیب آو، به اظکام اؼال٬ی بكوًؿ و اِىلو ٬ىايیى ایى  ۀوالی آ



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 997

 

که هكؾم  پكؾاليؿ هی هایی یابی و ٠لث به ج٩ىیكهاـ  ج٭ؿین و به آو اٌاقه ٌؿ هماو ٘ىق کهـ 
 ال يٝك ایى پژوهٍگكاو، ایى ج٩ىیكها - بًابكایىؾهًؿ هی اقائهؼىؾ های  قیاو ؾ ؾق ؼّىَ

 ٌىؾ- اوحًاؾ هی ها ـهًی به آوؿ که ال يٝك ٨کكی و يؾاق  پكؾه بكهی٬ىايیًی ال 
یه قا  9،اؼال٪ ٠ّبیی و ٠لن ًٌاو قواوها ؾق ٠لن  ها و پژوهً ولی آلهىو ایى ٨ٔك

جك به ایى هٙلب ؼىاهین پكؾاؼث و  ی شمئیِىقج بهؾق اؾاهه و کًؿ  يمی جؤییؿکلی  ٘ىق به
 -کكؾؼىاهین ياؾقوث قا بیاو  یاؾقوث  شایگمیّى های  يٝكیه

 ػٙت٣ ؿٟٛد٢ٌِشا٢  ػبعفٝ اخالل٣ ١٘ظش٤

هباؾی ه١لىم و اِىل و گاه به  هیچه١مىل  ٘ىق بهکًؿ که هكؾم هیذابث  وا١٬یث
کًًؿ و اوحًاؾ يمی جىايًؿ با ج٩کك یا با اوحؿالل هًٙ٭ی و ه١٭ىل به آو بكوًؿکه هی ِكیط

- بیالهایؿظحی ؾق ؾقوو ؼىؾي  ،جىايؿ ؾق هعیٗ ؼىؾ ال ها هی هكکؿامقا و١ٔیث ایى 
ها  ؾقباقۀ آوه١مىل  ٘ىق بهکه قا  ال کاقهاییجىايؿ ٨هكوحی  هیها ال  هكکؿامهرال  ٠ًىاو به

٠مل ياؾقوث ٬ٕاوت کًؿ ٨الو ٌؿ با٠د چیمی  و وپه بپكوؿ چهجهیه  کًؿ ٬ٕاوت هی

                                                                                                                                                                 
ؾقهاو،  یبؿ  یا یؼىب ی،ياؾقوح یا یؾقوح ۀؾقباق  ی٫جع٭ :یاؼال٪ ٠ّبیا ٔ neuroethicsٕ- يىقواجیک  9
٩ًىقؾ، به ي٭ل ال ؾايًٍاهه اوحٕ ه٥م ايىاو اوث ۀکًًؿ يگكاو یها یکاق  ؾوث یاياهٙلىب  ۀاظا٘ ی،وال  یًهبه

ِىقت هىح٭ل ا٠الم   قاه، به ۀ: ي٭ٍیکبا ٠ًىاو يىقواج یؾق ک٩ًكايى 1661ؾق وال  یٙهظ یىأ- 1661هاقکىن 
قاشٟ به  یاؼال٬ لئ٘ىق ؼاَ به هىا شؿا ٌؿ جا به یىحیال شمله اؼال٪ ل  ی٠لم یگكؾ یها وشىؾ کكؾ و ال ٌاؼه

 ۀبه ؾو بؽً ٠مؿ ی، اؼال٪ ٠ّب1661ٕٔ یمقووک یبًؿ  ینبه ج٭ى و ٠لىم ا٠ّاب بپكؾالؾ- بًا ی٠لىم ًٌاؼح ۀظىل 
 یاؾیبً یها و پكوً ی- بؽً اول به ظؿوؾ اؼال٬ٌىؾ یه یناؼال٪ ٠لىم ا٠ّاب و ٠لىم ا٠ّاب اؼال٪ ج٭ى

 ؛پكؾالؾ یه آوقؾ یبه اقه٥او ه یماوکه ٠لىم ا٠ّاب بكا ییها یاوح٩اؾه ال ؾايً و جکًىلىژ  ییو چكا یچگىيگ ۀؾقباق 
 اٌاقه ؾاقؾ- یو ظ٭ى٬ یاشحما٠ ی،اؼال٬ لئ٠لىم ا٠ّاب بك هىا یها یا٨حه یكذؤکه بؽً ؾوم به ج یقجؾق ِى

 ٕهحكشن، هًبٟ: 

http://irancognitivescience.com/1397/02/13/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A
A%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-
%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/ٕ 

http://irancognitivescience.com/1397/02/13/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://irancognitivescience.com/1397/02/13/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
http://irancognitivescience.com/1397/02/13/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C%D8%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F/
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کًًؿه ؼىاهؿ بىؾ و ظحی اگك با  - ه١ح٭ؿم يحیصه جا ظؿ لیاؾی ٬ايٟبىؾه اوثاؼال٬ی و ٤یك 
ٌک و جكؾیؿ قا ال هیاو  بیاو ؼىاهؿ ٌؿ که یهای ها و آلهىو هرال ،يٍىینایى هالظٝه ٬ايٟ 

 -ؼىاهؿ بكؾ
 Moral ٕ های ظیكت اؼال٬ی که ظالثهایی وشىؾ ؾاقؾ  ظالثی، ًٌاو قواوؾق ٠لن 

dumbfounding ٔ ۀپژوهٍگكاو بكای ؾ٨اٞ ال ایًکه اؼال٪ يحیصال بكؼی  9-ٌىؾ ياهیؿه هی 
ی١ًی  کًًؿ؛  ها اوحًاؾ هی ، به ایى ظالثاوث ٕاؾقاک هىح٭ینٔ ٌهىؾ ؼىؾّی  هؼىؾب

 - ؾاٌحینبیاو جك  پیًکه هىحًؿ  های ـهًی ال يىٞ ؾوم٨كایًؿ

 فمظ «ٌشا٣٤ ػمُ»ؿٛد اص  ٣ٔ ٤بآ ٞب ثشا٢ ؿٙبخت ا٤ٙىٝ ثشخ٣ آصٖٔٛ

  احىبْ اخالل٣ ٘ت٥دٝ ؿٛد؟
اظکام  ۀلهیًؾق  ؼّىَ بهی و ًٌاو قواو٠لن ؾق پژوهٍگكاو ال بىیاقی 

ب٩همًؿ آیا ايؿ  جالي کكؾه ـ   ياهمکى اوث کكؾ اؾ٠ا هی هیىمبكای آلهىؾو آيچه  ـ  اؼال٬ی 
 ؿ-ؾهيحیصه ؿ اظکام اؼال٬ی قا جىاي هی جًهایی بهج٩کك و ج١٭ل 

 ٨كایًؿ، ي٭ً و شایگاه ج٩کك و ٠٭ل قا ؾق جالي کكؾيؿهای ؼىؾ  ایى هع٭٭او ؾق آلهىو
ب٩همًؿ جالي کكؾيؿ ها  جك آو ج١بیك ؾ٬ی٫ هیا ب ؛ک٧ٍ کًًؿظکن اؼال٬ی ه١یًی پؿیؿآوقؾّو 

با ٘كل  ،اقجباٖ بك ٬كاق کًًؿ ٌاو کاقها و يحایس و ٠ىا٬ب ه٩ًیهیاو حىايًؿ بو٬حی  هكؾمآیا 
ث و ياپىًؿ ایى کاقها ال يٝك که  قايًؿ ج٩کك ؼىؾ بك کاقها ظکن هی و آیا  ؟هىحًؿاؼال٬ی ٌل

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

- Dwyer, S. (2009). Moral dumbfounding and the linguistic analogy: Methodological implications for the 
study of moral judgment. Mind & Language, 24(3), 274-296. 
- Haidt, J., Bjorklund, F., & Murphy, S. (2000). Moral dumbfounding: When intuition finds no reason. 
Unpublished manuscript, University of Virginia. 
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ث  ها و٬حی ال ٘كی٫ ج٩کك ؾق ٠ىا٬ب آو  کًًؿ چیمی قا ک٧ٍ يمی کاقی ه١یى،ه٩ًی یا ٌل
ث ٘ىق بهقايًؿ که  ظکن هی  9؟يبىؾه اوث و ياپىًؿ کلی آو کاق ٌل

لی٧ ج١ؿاؾی ؾاوحاو ؼیالی جؤبیايی ٌکل گك٨ث و  ۀٌیىهٙلب، ؾايىحى ایى و بكای 
ی١ًی  ؛ؿًؾاٌحه باٌ یآوق  لیاو ۀکه اهکاو يؿاقؾ هیچ ٠٭ىبث یا يحیص هایی اوح؛ ؾاوٌؿ
ال ج٩کك ٕیا ج٭كیبا  ياهمکىٔ بىؾ همکى ياای که  گىيه به ؛جكجیب ؾاؾيؿها وًاقیىهایی  آو

ایى  ؾق ؼّىَکه ٨كؾ های اؼال٬ی  بكای ؾاوقی بیاوقؾ ؾلیلی ،٘كی٫ اوحؿالل
 -آوقؾؼىاهؿ واؼحگی  های ؼیالّی  ؾاوحاو

ه  ،ها ایى آلهىو بكایؾاو٘لب کًًؿگاو  ج١ؿاؾی ال ٌكکث هها ب وپه ایى ؾاوحاو ٠ٔك
یا لیاو آویب هیچ  ایًکهبا : ظحی کلی به ؾوث آهؿ ٠بات بىؾ ال ٘ىق بهای که  يحیصهٌؿ و 

 ِىقت به ج٭كیبا  ـ ها  آلهىوایى ؾق  کًًؿه ٌكکثا٨كاؾ بیٍحك  ی وشىؾ يؿاٌث،هىقؾ ايحٝاق 
ث ایى ؿ که کكؾي ظکن ـ کلی  - و ياپىًؿ هىحًؿق٨حاقها ٌل

٠ا٩٘ی ؾق های  ال١مل ٠کهکه  ٌىؾ هیچًیى بكؾاٌث   پژوهًایى ٘ب٫  ؾق يحیصه، 
٬كاق  ٌؿه ال هكؾم ِاؾقاؼال٬ی های  وقای ؾاوقیاوث که ؾق واکًٍی  ها، بكابك ایى ؾاوحاو

ال کاقها یابی يحایس یا ٠ىا٬ب همکى یا هىقؾ ايحٝاق هعكک اِلی، اقل ایًکه گیكؾ و  هی
 يیىث-

یا ج٩ىیك کًًؿ، بیاو ظکن ؼىؾ قا  ٠لثکًًؿگاو ؼىاوحه ٌؿ  و٬حی ال ٌكکثؾق اؾاهه 
 ؛قویؿذبث م به یيههن ؾیگكی  هىئلۀ ٠الوه به ؛کًًؿه يبىؾ هایی ؾاؾه ٌؿ که ٬ايٟ پاوػ

همچًاو ، ٌاو ؾاوقییا ج٩ىیك هًٙ٭ی بكای آوقؾو ٠لث ایًکه ظحی با وشىؾ ياجىايی هكؾم 
با وشىؾ ظحی   ؛وقلیؿيؿ هیاِكاق بك ظکن يؽىحیى ؼىؾ و بك ِؿوق ظکن ٠لیه ایى کاقها 

                                                                                                                                                                 
بات جىشه کًؿ به ج٩کك و ج١٭ل ؾق اظکام اؼال٬ی ایى قویکكؾ بیً ال آيچه به اکحٍا٦ّ ي٭ً ج٩کك و ج١٭ل ؾق واش-  9
ٌاءالله ؾق پایاو ایى ٨ّل، بعد ؾق ایى ؼّىَ  يگكؾ؛ و او گكایايه یا ٠ىا٬ّب آو هی ؼّىَ ال ؾیؿگاه ه١٩ًث به

 ؼىاهؿ آهؿ-
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قا بیاو ؼىاهن ها  هایی ال ایى آلهىو يمىيه- ؾق اؾاهه  ج٩ىیك ۀاقائبكای  ایى ياجىايیکكؾو  ؾقک
 -کكؾ

هٙكض   ٠ًىاو هرال به  ًو همکاقاي 7«ثشاياجاو هی»که پكو٨ىىق  9هایی ؾاوحاو ال یکی
هك٤ی ؼىقؾ و ؾیگكی با بؿو  ای قا هی که گىٌث وگ هكؾهاوث ؾاوحاو هكؾی  ،کكؾيؿ

هعاقم شىايی با با ؾاوحاو ليای  يیمو  ؛کًؿ شًىی بك٬كاق هی ۀپیً ال آيکه آو قا بؽىقؾ قابٙ
 ٌىؾ- هی یؿهياه« ليای هعاقمه١مای » هىئلهایى  کهؼىاهكي 

 ٔؼٕب٢ ص٘ب٢ ٔحبسْ
―Julie and Mark are brother and sister. They are traveling together in France 

on summer vacation from college. One night they are staying alone in a cabin 
near the beach. They decide that it would be interesting and fun if they tried 
making love. At the very least it would be a new experience for each of them. 

Julie was already taking birth control pills, but Mark uses a condom too, just 
to be safe. They both enjoy making love, but they decide not to do it again. 

They keep that night as a special secret, which makes them feel even closer 
to each other. What do you think about that? 

Was it OK for them to make love?‖ 

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Haidt, J., Bjorklund, F., & Murphy, S. (2000). Moral dumbfounding: When intuition finds no reason. 
Unpublished manuscript, University of Virginia- 

 پمٌک و قواوؾق يیىیىقک، ؾايٍمًؿ  3851ٔ هحىلؿ Jonathan David Haidtپكو٨ىىق شاياجاو ؾیىیؿ هیث ٕ-  7
« اٌحكو»ؾق لهیًۀ اؼال٪ ؾق ؾايٍگاه ویكشیًیا و وپه ؾق ؾايٍکؿۀ  وث کههای آهكیکا ا٠ی و اوحاؾ ؾايٍگاهاشحم

٨اقیى »بًؿی هصلۀ آهكیکایی  ؾق ؾايٍگاه يیىیىقک ه٥ٍىل اوث- جؤلی٩ات و جع٭ی٭ات ه١كو٨ی ؾاقؾ و ٘ب٫ قؾه
و ٘ب٫ ٔ Top 100 Public Intellectuals Pollٕ ٩کكاو شهاوهحجكیى  ٠ًىاو یکی ال بمقگ ٔ بهForeign Policy« ٕپلیىی

 ٌىؾ- هی جكیى ايؿیٍمًؿاو شهاو ًٌاؼحه ٔ يیم یکی ال بمقگProspect« ٕپكاوپکث»جىِی٧ 
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 یؾق ج١ٙیالت جابىحايبا ؾايٍکؿه  ها - آوبكاؾق و ؼىاهك هىحًؿ ،و هاقک شىلی»
های يمؾیک  ی٫چال آ ها ؾق یکی ال  - ؾق یکی ال ٌب٨كايىه ق٨حًؿو٩ك به همكاه یکؿیگك 

با اگك  ،کًًؿه ؼىاهؿ بىؾ ها ٨کك کكؾيؿ شالب و وكگكم واظل با هن جًها هايؿيؿ- آو
ها  آوؾوی شؿیؿ بكای هك  ۀیک جصكب کن ؾوث٠اٌ٭ايه بك٬كاق کًًؿ-  ۀقابٙیکؿیگك 

 ؼىاهؿ بىؾ- 
بكای  هاقک هن  اها ؛٬كَ شلىگیكی ال باقؾاقی هّك٦ کكؾه بىؾ ٬بال  شىلی 

 ؛٠اٌ٭ايه لفت بكؾيؿ ۀایى قابٙال هك ؾو ها  آو کكؾ- ال کايؿوم اوح٩اؾه    ا٘میًاو بیٍحك
 -ؿًولی جّمین گك٨حًؿ ؾیگك ایى کاق قا جکكاق يکً

با٠د ٌؿ  ؼىؾٌاو ظ٩ٛ کكؾيؿ کهبیى  یک قال ٠ًىاو به قا آو ٌبها هاشكای  آو
 - یکؿیگك ؾاٌحه باًٌؿبه بىؾو بیٍحكی هن  ظحی اظىان يمؾیک

 ؟ىثکاق چیایى جى ؾقباقۀ يٝك 
 9«ها کاق ِعیعی اوث؟ بالی بكای آو آیا ایى ٫ٍ٠

ه کًًؿگاو ٌكکث هایى ؾاوحاو بایى آلهایً، ؾق  باقۀ ها ؾق  وپه ال آوو  ٠7ٔك
او  وئالٌاو  گیكی هىٟٔ بكاؾق و ؼىاهك، هیاو شًىی  ۀپاوػ ؾاؾيؿ که قابٌٙؿ- بیٍحٌك
به  پكویؿيؿ هیقا  بىؾوایى ياپىًؿ ؾالیلیا  ها ؾلیل آوال هًگاهی که و اوث ياپىًؿ کاقی 

 کكؾيؿ- هی هعاقم اٌاقه با های هكجبٗ با ليای  ؼٙك بیماقی
که شىلی و هاقک ال ووایل پیٍگیكی ال کاهل ٨همايؿه ٌؿ  ٘ىق بهها  به آوؾق اؾاهه 

ؾ- ىهحىلؿ ٌکىؾکی  ،ؾق اذك ايصام ایى کاقاهکاو يؿاقؾ  ؾق يحیصهو  کًًؿ هیاوح٩اؾه  باقؾاقی

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Haidt, J. (2001). The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral 
Judgment. Psychological Review. Vol. 108. No. 4, 814-834 
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 جؤذیكؼىاهك و بكاؾق قوی که ایى کاق ال يٝك ٠ا٩٘ی آوقؾيؿ  هی ها ؾق اؾاهه چًیى ؾلیل  آو
که ٘ب٫ ایى ؾاوحاو ایى بكاؾق و ؼىاهك  ٌؿ هیها یاؾآوقی  بًابكایى به آو ؼىاهؿ گفاٌث-

ایث  ٘ىق به  کكؾيؿ- هیکاهل ال ایى ٠مل ؼىؾ اظىان ٔق
بكای  ؾلیلیهیثٔ  ٕبه ج١بیك ؾکحك با وشىؾ ایًکه کًًؿگاو ٌكکث بیٍحكؾق پایاو،  

 و با ٬ا١٘یث ،ؾهًؿ اقائهی بكای آو ج٩ىیك  جىايىحًؿ میيکكؾيؿ و  میؼىؾ پیؿا ي گیكی هىٟٔ
ث و ياپىًؿ کكؾيؿ که ایى کاق بیاو هیجؤکیؿ  ث اوث ، ٌل چه با٬ی ؼىاهؿ هايؿ و يیم و ٌل

و  ،ٌؿيؿلؾه هی کًًؿ ٌگ٩ثبیاو  یاؼال٬ی ؼىؾ ٠لحبكای ؾاوقی جىايًؿ  ال ایًکه يمی بىا
ٔ moral dumbfoundingٕ اؼال٬یوكگكؾايی ث آو قا هی ایى، چیمی اوث که ؾکحك

 ياهؿ- هی
 گىیؿ: ث هیهیؾکحك  

"But what model of moral judgment allows a person to know that something 
is wrong without knowing why?" 

چیم یک ب٩همؿ که ؾهؿ  ٨كؾ اشاله هییک چه الگىیی ال ٬ٕاوت اؼال٬ی به  اها»
 9«بؿوو آيکه بؿايؿ چكا؟ ،ياؾقوث اوث

 ثش ٔؼٕب٢ ص٘ب٢ ٔحبسْتٛض٥ح٣ 
 ـ   هعاقم با لياکلی،  ٘ىق بهو ـ    هٙكض ٌؿجك  پیًکه   ه١مای ليای هعاقم ؾق ؼّىَ

شم ، های اؼال٬ی گیكی هىٟٔ ایکكؾو بك  بكای اذبات ایًکه هكؾم ؾق ظکن ه١ح٭ؿم آلهىو
چًؿ ؾلیل ؾاقؾ که  ؛ياکا٨ی اوث کًًؿ و ٠ىا٧٘ ؼىؾ اوحًاؾ يمیاؾقاک بك ٌهىؾ و 

 ها قا بیاو ؼىاهن کكؾ: جكیى آو ههن
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 ،ؾق ٨ٙكت ايىايی به ظىاب آوقؾؾاق  لثااِهعاقم قا اِلی با جىاو ليای  چكا يمی، اول
 یک اِل اوثٔال آيصا که ٕيحیصه  ؾقو  ٌىؾ با٠ث ایصاؾ ي٩كت ؾق ايىاو هی ؾق ظالی که
به  ،وببج١بیكی بكای  ۀاقائ؟ٖ ياجىايی ال يؿاٌحه باٌؿو ج٩ىیك یابی  ٠لثيیال به بیً ال آو 

ايمشاق و بیماقی  ِك٨ا  بالجابی ال اظىاناؼال٬ی  گیكّی  هىٟٔایى يیىث که هًبٟ  اآو ه١ً
کا٨ی  جًهایی بهاظىان ايمشاق یا بیماقی  ـ   هرال ٠ًىاو به ـ   ؼّىَ بهبیىلىژیک اوثٖ 

بىؾو ي یاؼال٬کكؾو ؾقباقۀ  ٠ملی ه١یى یا ظکن ؾق ؼّىَبكای ؾاوقی  ب١یيیىث جا هً
 -ٌىؾهعىىب 

بكای بكؼی  کن ؾوث ـ   جىايًؿ هیکه وشىؾ ؾاقيؿ بىیاقی  هىائلؾايین  هیهرال  ٠ًىاو به
بكؼی ٤فاها یا ظحی بكؼی  هرال   ؛يؿؾوق به  اؼال٪ ۀؾایك ال  چه بىاا یًؿ ًایصاؾ ي٩كت ک ـ   هاال 

و ؾیگك  ـ شىیؿو یا يىٌیؿوهًگام بلًؿ  ایصاؾ ِؿایهايًؿ ـ  ؼىقؾو٤فاهًگام ق٨حاقها 
هايًؿ اظىان جهىٞ و ـ  ؾاٌحه باٌؿ وماهای که ٌایؿ آذاق وأعی بك بؿو چیمهایی

ٌىؾ که  ظکن يمیها  ایى بكایى وشىؾ و با  ـ  ها با ؾیؿو یا ًٌیؿو آوٌؿو  آٌىب ؾل
 ؾيبال بهقا  اؼال٬ی یهمیٍه ظکم ،بیماقیجًها اظىان ايمشاق و په  ؛هىحًؿاؼال٬ی ٤یك 

 يؽىاهؿ ؾاٌث-
که ال  کًًؿگايی ٌكکث ايؿ هها يٍاو ؾاؾ ا٠حكاْ کكؾ که آلهىوبه ایى ِىقت جىاو هی

کاقی  ،ؼىاهك و بكاؾقهیاو ایًکه ليای  كبهبًی  وئال ٌؿ ٍاوؾالیل ٬ٕاوج ۀها ؾقباق  آو
ث و ياپىًؿ   یاِل ـ   ؼىؾ ؼىؾّی  به ـ  هعاقم با ليای ؾوق ال ایًکه  به هىائلیبه  ،یا يهاوث ٌل

 چه بىاو  ایى ا٠حكاْ واقؾ يیىثاها  ؛کكؾيؿ اٌاقه هی اوث،و ج٩ىیك یابی  ٠لثکا٨ی بكای 
 چه بىا ولی ؛اِل اوثیک  ـ ؾق ٠ملـ ایى ياپىًؿبىؾو که ؾاٌحه باًٌؿ ها ا٠ح٭اؾ  آو

یا به وشىؾ اِىل ا٠ح٭اؾ کًًؿ  بىًؿه يمیکه پژوهٍگكاو به ایى وؽى  ايؿ بىؾهه١ح٭ؿ 
 کًًؿ- هی وئالها  ج٩ىیك ال آو٠لث و  ۀو به همیى ؾلیل ؾقباق يؿاٌحه 

، ؾلیلی بك ایى يیىث که بىؾو اِلابكال ِكیط و وأط بكای بىؾو  ، ياجىاو٠الوه به
، به ایى و١ٔیثکه آوقؾ  چًیى ؾلیل هی هیثؾکحك  ؼىؾّ  ؾق ظالی که؛ اٌؿچًیى يب ایى
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یک  کن ؾوثی١ًی  ؛کًؿ هعاقم قا ظكام هیبا که ليای  گكؾؾ بالهی ژيحیکی ها ۀهصمى٠
ها ظكام و ياپىًؿ  ايىاو ای٠مل قا ال يٝك بیىلىژیکی بك ایى ٘بی١ی وشىؾ ؾاقؾ که  اِّل 

ِكاظث بیاو  قا به٨ٙكی که ایى ٬ايىو  ـ  ها  ژوهاي١ی يؽىاهؿ ؾاٌث که والؾ و  هی
 ۀال شمل که باًٌؿ قیمی کكؾه بكياههاشحًاب ال ليای با هعاقم،  بكایقا ابماقهایی  ـ   کًًؿ هی

 -اوثاظىان ايمشاق و بیماقی ، کاقهاوالو ایى 
ایى ٌؿه ال  هحىلؿ اظىاّن هیاو  ۀولی ؾق هك ظال اهکاو يؿاقؾ ال وشىؾ قابٙ

بىؾه آو اظىان  ۀکكؾو ٨٭ٗ يحیص ظکنو ٨ْك کًین پكي کًین ث گیكی، به وببیْ  هىٟٔ
اؼال٬ی اقم ٠ملی ٤یك هعبا جعكین ليای به ایى ا٠حباق که   ،٘ىق که گ٩حن هماو بلکه  ؛اوث

ه همچًاو بال با٬ی ؼىاهؿ هايؿ  ،اوثهباؾی اِیل  بك اوان و ياگمیك ؾق هك ایى ٠ِك
ها  گیكی ؿ که اظکام و هىًٟٔباٌوشىؾ ؾاٌحه ای ال اِىل  هصمى٠ه اؼال٬ی بایؿویىحن 

با ایى  لیو  ؛يیم به ٌماق آوقؾ٠٭لی  ای هىئلهگیكی قا  ایى هىٟٔجىاو  ؿ- هیًكوببه آو 
 اظحیازيیم به و٬ث ٘ىاليی بكای ج٩کك  هماو ٘ىق که ؛يیىثیابی يیالی  ، به ٠لثوشىؾ
 های ـهًی پیچیؿه يیال يؿاقؾ-٨كایًؿبه  ٔكوقجا   اوث٠٭اليی چیمی که هك لیكا  ؛يؿاقؾ

شكیاو پیكواو جىقیل و  هبگیكی ؾیگكی با همیى اوحؿالل  ؾق هىٟٔ هیث ؼىؾّ 
 کًؿ- بك ؼىّؾ او يیم ِؿ٪ هی ایى ا٠حكاْ ؾق ظالی که ؛کًؿ ا٠حكاْ هی گكایی ٠٭ل

 هىئلۀ ؾق ؼّىٌَؿه  های ايصام آلهىوو همکاقايً ؾقباقۀ  جىقیل ج٩ىیك ههیث ب
 گىیؿ: هی کًؿ و هیو٭ٗ شًیى، ا٠حكاْ 

―In making this interpretation, however, Turiel et al. made a jump from 
correlation to causation. 

The correlation they found between judgment and supporting belief does 
not necessarily mean that the belief caused the judgment. An intuitionist 
interpretation is just as plausible... .‖1 

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 931

 

گیكی  به يحیصه ،اقجباٖ هح٭ابلایى ج٩ىیك ال  ۀئؾق اقاهمکاقايً با ایى ظال جىقیل و »
 -ايؿ پكیؿه

آو  که يیىث االماها  به ایى ه١ً ،ايؿ ها هیاو ؾاوقی و ا٠ح٭اؾ پیؿا کكؾه اقجبا٘ی که آو
هعحمل و  ٌهىؾی و اؾقاکی يیم به هماو ايؿاله ی- ج٩ىیك اوثا٠ح٭اؾ با٠د ؾاوقی ٌؿه 

 «- --ه١٭ىل اوث-

ایًکه  ؛باٌؿبىؾه او  ؾقوثيا ۀث ه٭ؿههی گیكی ؾکحك يحیصه بىؾو ٌایؿ ٠لث ياؾقوث
هیچ جىاو  وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ، يمیيیم و وبب هًٙ٭ی ٠لث و  باًٌؿ٠٭لی  ،و٬حی اظکام

- کلی ِعیط يیىث ٘ىق بهای اوث که  و ایى ه٭ؿهه کكؾِاؾق  ای گیكی یا هىٟٔؾاوقی 
گىیین  همچًیى هی پفیك٨حًی؛هًٙ٭ی و ج٩ىیكی اوث و ج٩ىیك ؾیًی، یابی  ٠لثگىیین  هی

ؾق يهایث به ا٬كاق کكؾ و  ها که ياگمیك بایؿ به آووشىؾ ؾاقيؿ اِىلی کلی هباؾی و  ٘ىق به
اها  ؛اوث ٌكی١ثهًبٟ آو، ؼؿا و ال ایى يیال يؿاقؾ که  به ج٩ىیكی بیًایى، و ها قویؿ  آو

اِىل ایى  بؿايین اوث کهکا٨ی  ،هىحًؿظکیمايه و ه١٭ىل اِىل، که بؿايین ایى بكای ایً
و ایًکه اظکام ال ٘ك٦ او ِاؾق بكای ها  يوشىؾ که ايؿ ِاؾق ٌؿه یال ٘ك٦ ظکین هٙل٭

 ٌؿه اوث- ذابث، ايؿ ٌؿه
کًًؿگاو هبًی بك  های ٌكکث که پاوػجىاو چًیى اوحؿالل کكؾ  هیهمچًیى ، ؾوم

ي٩ی  بكای ؾق هحىهىاقؾی که  ؾق ؼّىَو هىحًؿ هایی ؾقوث  پاوػ بىؾو ٠مل،ياپىًؿ
ایى بك اذك کىؾک ٌؿو هحىلؿآوقيؿ- اظحمال  يمیه٭بىلیحی  آهؿه اوثاظحمالی های  لیاو

و ظحی ١ٙ٬ی يیىث  ـ هماي١ثال باقؾاقی یا  پیٍگیكیووایل  کاقبكؾو بهظحی با ـ قابٙه 
 چه بىاـ  ولى ؾق ؾقال هؿت يه٩حه اوث ـچًیى کاقی وقاّی ؾق که قوايی اظحمال و٬ىٞ آویب 

به ٠باقت  وث-ٌؿو والؿیًٍاو يیم همچًاو پابكشا اظحمال اـیثو يیم  باٌؿبىیاق لیاؾ 
جعكین  اوباب هًٙ٭ّی کكؾو  ؤٌٟایؿ اؾ٠اهای هىشىؾ ؾق هحى، بكای  ،گىین بله ؾیگك هی
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لبحه يٝك بكجك هن همیى ٕکه ا با٠د ٌگ٩حی و ظیكت يٍىؾ ،ايىاوجىوٗ هعاقم  با ليا
ظاؾذه ال يٝك قوايی بك يگفاٌحى ایى جؤذیك کًًؿگاو به  ٌكکث ۀهم کًن ٨کك يمیو  اوثٔ

ه١٭ىل ٬ايٟ والؾ که ایى ٠مل، هؽال٧  ِىقت بهها قا  بكاؾق و ؼىاهك، ا٠حماؾ کًًؿ جا آو
 -ياٌایىث ؼىاهؿ ٌؿ یجؤذیك با٠د  ٨ٙكت والن اوث و ظحما  

ولی اوباب ٘بی١ی، ؾق  ؛هىحًؿبىیاق ه١٭ىل ٌؿ ؾالیلی که بیاو  کًن ٨کك هی بًابكایى
وىم  ۀایى هٙلب ؾق يکحکه  ؛ٌىيؿ هعىىب يمیو وبب اِلی ؾاقيؿ  ٬كاقب١ؿی  ۀؾقش

ث هی که ؾکحك اه١ًهماو به ـ  اؼال٬ی ٌگ٩حّی ظیكت و آلهىو ال ظالث ایى ؼىاهؿ آهؿ- 
هؽال٩ث با ؾلیل  به و وكگكؾايی قا ـجعْیك بلکه ظالث  ؛کًؿ بكؾاقی يمی پكؾه ـ  ه اوثکكؾ اقائه

کىٌؿ  هحى هیایى که  ؾهؿ ـ يٍاو هی ای ؾاقؾ ٌؿه که ٠ىا٬ب ًٌاؼحهاِیل  اِل اؼال٬ّی 
اِل و بكؼی شىايب ایى  ج٩ىیكّ یابی و  ٠لث ۀؾقباق  وئالظیكت ال  -کًؿي٩ی آو قا  وا١٬یّث 

   کلی ق٘ى به   ا٠حكاْ قا ایى ها ؾقوحی  و بكؼی پژوهً ٌؿهآلهایً ال يٝك ٠لمی  ،ا٠حكاْ
 9-ايؿ يٍاو ؾاؾه

 : اِّل يکحه اوث و اقجبا٘ی با يکات ٬بلی ؾاقؾ یىجك  ههن ،ایىه١ح٭ؿم که بًؿه ، وىم
و هاؾق اوث  ، ظكهث ليا و ظكهث الؾواز بیى بكاؾق و ؼىاهك و ٨كليؿاو و پؿقیاؼال٬ یّل اِ
که به ـ ٘بی١ی جکاهلّی ؾق هایی  ؾیًی اوث- ایى ظكهث ظحی اگك قیٍهایى یک جٍكیٟ و 

وشىؾ يیم جٍكیٟ الهی چًیى ـ يیم ؾاٌحه باٌؿ، اگك  گكؾؾ ؼكؾهًؿ بالهی٬بل ال ٜهىق ايىاو 
آلهىيی که ؾق ایى و هايؿ،  با٬ی هیپفیك  اهکاو٘بی١ی  ِىقت بههؽال٩ث با آو ؾاٌث  يمی

 -ؾالیل ؾیًیؼىايؿو  اقلي بیي٭ً ؾیى و گك٨حى  ياؾیؿهگىاهی اوث بكای شاه١ه ايصام ٌؿ 
بكاؾق و هیاو ليای »ؿ پاوػ ؾهکه بیًین  کًًؿگاو قا يمی به همیى ؾلیل کىی ال ٌكکث

هعاقم قا با ؼؿا ليای » یا چىو «-لیكا ؼؿا ليا قا ظكام کكؾه اوث ؛اوث ياپىًؿکاقی ؼىاهك 
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کىايی  بیًین هی ـ   آلهىوآهؿه ال  ؾوث بهيحایس ٘ب٫  ـ  ؾق ایى شاه١ه بلکه  «-کًؿ ظكام هی
 ؾايًؿ- ياپىًؿ يمی که ایى ٠مل قا اواوا  وشىؾ ؾاقيؿ هكچًؿ ايؿک 

ؼىاهًؿ آو قا به  ؾايًؿ یا يمی ولی يمی ؛اِل اوثایى یک ؾايًؿ  هی کًًؿگاو ٌكکث
لیاو بیماقی ياٌی ال وببی اِیل شم  ـ به همیى ؾلیل چه بىا ـو  بالگكؾايًؿ اي اِل الهی

بك هعیٗ ٌؿه  واقؾآویب یا  ؾهًؿ کاق قا ايصام هیایى که  یا قوايی، بكای کىايی یبیىلىژیک
 یابًؿ- يمی ٌاو ؼايىاؾگی و اشحما٠ی

و ايىاٞ  ؾهن و قوٌى ٌؿ که ایى آلهىو  اؾاهه يمیبیً ال ایى قا  کلی ایى بعد ٘ىق به
مكؾ که  جىاو ال هصمى٠ه آلهىو قا هكگم يمی   آوٌبیه ؾیگك  اذبات کاهل  ٘ىق بههایی بٌك

گاهايه و اؾقاکات ًؿ اظکام اؼال٬ی ٨٭ٗ ج١بیكی ال ٌهىؾ ًک هی یا ٠ا٩٘ه و اظىان ياآ
ها بكای بیاو ایًکه  هماو آلهىوکه بىؾ  پفیك هی ١ٙ٬ا  اهکاو ؾق ٤یك ایى ِىقت ؛هىحًؿ

اِىل بؿیهی  ۀ، ٠لیه همهىحًؿو ٌهىؾ یا ٠ا٩٘ه اؾقاک هىح٭ین اظکام اؼال٬ی ٨٭ٗ 
 جكی جك و وأط ؾالیل ٬ىیکه وشىؾ ؾاقيؿ يیم های ؾیگكی  ولی آلهىو ؛ؿيٌى ئهاقا٠٭لی 

٠مل  ها آو اوان بكهكؾم بیٍحك اؼال٬ی که  یؾق بیاو ایًکه اظکاه ـ کن ؾوثـ  اوث
ایى  هماو ٘ىق که ؛يیىث گكایی و ٠٭ل های ج٩کك ٨كایًؿهعّىل همىاقه  کًًؿ هی

قا  ی بمقگي٭ٍ ـ اگك يگىیین ي٭ً اول و اِلیـ  ًؿ ٌهىؾ و ٠ىا٧ً٘ک هیبیاو ها  آلهىو
 -٠هؿه ؾاقؾبك  ـ های واؾه گیكی ؾق هىٟٔ ؼّىَ بهـ 

 ٔؼٕب٢ لغبس
 :ٌؿه اوثپًهاو  ؾو هٕمىو بكای یک ؾاوحاو ۀه٭ایىؾق ه١ما ایى 

 كؾو هىیك ٬ٙاقٔ؛ک هًعك٦اول: وًاقیىی ٕـ 
پًس ي٩ك  ظالی کهؾق  ؛کًؿ ٬ٙاقی بؿوو وكيٍیى و قايًؿه، با وك٠حی لیاؾ ظكکث هی

 کًؿ- ظكکث هی بك آوکه ٬ٙاق  قوی هماو قیلی هىحًؿ
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 ه٬كاق ؾاقؾ- اگك چیمی ج٥ییك يکًؿ ٬ٙاق ب هىث که قوی قیل ؾوميیم ٌٍمی ٌؽُ 
يمؾیک  «شاو» يام بهو با٠د هكگ پًس جى ؼىاهؿ ٌؿ- هكؾی ؾاؾ ؼىاهؿ اؾاهه قاه ؼىؾ 

 -کًؿ هٍاهؿه هی ،ا٨حؿ اج٩ا٪ هیقا آيچه و اوث آهى  قاه
قیل ؾوم ج٥ییك  وىی بهجىايؿ هىیك ٬ٙاق قا  که هیوشىؾ ؾاقؾ هکايیکی هن  یک اهكم

ٌؿو ا٨كاؾ ال هكگ ٌىؾ و با٠د ؾوق  ،ؾوحگاهؾاؾو  ظكکثجىايؿ با  هی٨همیؿ که  ؾهؿ- شاو
با٠د  کاقايصام ایى ولی  ؛ٌىؾ قیل ؾوم ايصام هی وىی به٬ٙاق ؾاؾو  با ظكکث کاق ایى
 -ٌىؾ هیلیك بگیكؾ که با٠د هكگ وی ٌٍن قا ٨كؾ  ،ٌىؾ ٬ٙاق هی

 قیل ؾوم ج٥ییك ؾهؿ؟ وىی بهاق قا آیا شاو ال يٝك اؼال٬ی ظ٫ ؾاقؾ هىیك ٬ٙ
و اظىان چًیى اؾقاک بیٍحك هكؾم ٨ْك بك ایى اوث که  9ه١ما ایى ٘كاضال يٝك 

قیل ؾوم ج٥ییك  وىی بههىیك ٬ٙاق قا که ؾاقؾ ایى ظ٫ قا که شاو ال يٝك اؼال٬ی کًًؿ  هی
 ؾهؿ- 

 لیك باٌؿ: ِىقت بهجىايؿ  ه٭ابل ٬كاق ؾاقؾ هی ۀوًاقیىیی که ؾق ي٭ٙ
 ؛قوی قیلٔ كٕوًاقیىی ؾوم: ايؿاؼحى هكؾ بـ 

قوی هماو ي٩ك کًؿ- پًس  ظكکث هی ٬ٙاقی بؿوو وكيٍیى و قايًؿه با وك٠ث بىیاق لیاؾ
کًؿ- اگك چیمی ج٥ییك يکًؿ ٬ٙاق به قاه ؼىؾ اؾاهه  ظكکث هی بك آوقیلی هىحًؿ که ٬ٙاق 

 ؼىاهؿ ٌؿ-پًس جى آو ؼىاهؿ ؾاؾ و با٠د هكگ 
ظال  ؾاقؾ و هحىشه آيچه ؾق آو قیل وشىؾقوی پلی باالی  شاو يام بههكؾی 

اگك با چیم بىیاق وًگیًی ٬ٙاق قا ههاق ٌىؾ  ٌىؾ- وی هحىشه هی ا٨حاؾو اوث هی اج٩ا٪
 -ایى پًس ي٩ك قا بگیكؾجىايؿ شلىی هكگ  هیکًؿ، 
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 ،کكؾو ٬ٙاق - جًها وویله بكای هحى٧٬وشىؾ ؾاقؾهكؾی چا٪ قوی پل يمؾیک شاو 
و ؿ کكؾ هؼىا٬ٙاق آو هكؾ قا له ، ولی با ایى کاق های ٬ٙاق اوث؛  لیك چكغ هكؾآو ايؿاؼحى 
 -ؼىاهؿ ٌؿ ًبا٠د هكگ

 ؟ ِىقت هحى٧٬ کًؿایى ال يٝك اؼال٬ی ایى ظ٫ قا ؾاقؾ که ٬ٙاق قا به  «شاو» آیا 
چًیى بیٍحك هكؾم، ٨ْك بك ایى اوث که « جاهىىو»و « ٨ىت»ال يٝك ؾوم وًاقیىی ؾق 

آهى ال يٝك  قوی قیل قاه كب کكؾو آو هكؾ ال باالی پل اؾقاک یا اظىاوی ؾاقيؿ که پكت
 9-يیىث پفیك٨حًیاؼال٬ی 

ؾاقؾ و های هؽحل٩ی  ٠لمی، بىیاق هٍهىق اوث و ٌکلهای  هعیٗه١مای ٬ٙاق ؾق 
ایى ال که به اشكا ؾقآهؿه اي  ؾقباقه یکؿیگكهای کىجاه ه٥ایك  با ؾاوحاوهحًى٠ی های  آلهىو

 اقائهاظکام اؼال٬ی  ؾق ؼّىَکه ؾايٍمًؿاو  هایی پیٍگىییجؤییؿاجی بكای  ،ها ؾاوحاو
ههن  ۀه١مای ٬ٙاق ؾق یک يحیص های هٕمىوجماهی - ق٨حه اوث ايحٝاق هی ،ؾهًؿ هی

 يؿا هکه ه١ما قا ٘كض کكؾای  های ٨الو٩ه بیٍحك هكؾم بك پیٍگىییایًکه ؿ: ياٌحكاک ؾاق 
و  پفیك٨حًیکكؾو هىیك ٬ٙاق قا ال يٝك اؼال٬ی  هًعك٦ها ايحؽاب  ی١ًی آو ؛کًًؿ هی جؤکیؿ

ث هییک هكؾ کكؾو  ا٤لب، ايحؽاب پكت  ۀایًکه يحیصوشىؾ با  ؛ؾايًؿ ؾق ؾاوحاو ؾوم قا ٌل
ؾق بكابك ٌؽُ کكؾو یک  ٬كبايیی١ًی  ؛اوثی یکىاو کل ٘ىق بههك ؾو وًاقیى يهایی 

 - ي٩كيصات پًس 
و ها  با شًىیثا٨كاؾی  هایى ه١ما قا ب 7ؾايٍگاه هاقواقؾ ٍگكاّو هال پژوای  ٠ؿه
ه کكؾيؿ های گفٌحه كبیحی و ج ۀقویکكؾ ؾاٌث و گفٌح کيحایس یجماهی  -هح٩اوت ٠ٔك

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

,Foot, P. (2013). The Problem of Abortion and the Doctrine of the Double Effect. ETHICA, 536. 
- Thomson, J. J. (1976). Killing, letting die, and the trolley problem. The Monist, 59(2), 204-217. - 
Thomson, J. J. (1985). The trolley problem. The Yale Law Journal, 94(6), 1395-1415. 

 هًبٟ:-  7



  ................................................  939ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی

 

وى و شًه و وابىحگی  بك اوانبىؾ، يحایس ج٥ییكی يکكؾ و ظحی چه وٙىض اشحما٠ی هك 
 ؾق يحیصه ایصاؾ يٍؿ-، ج٥ییكی کًًؿگاو ٌكکثؾیًی 

کكؾو هىیك  هًعك٦گیكی شاو بكای  هىٟٔپاوػ ؾاؾيؿ  کًًؿگاو ٌكکث% 19ظؿوؾ 
گ٩حًؿ  ؾهًؿگاو % پاوػ٨97٭ٗ  ؾق ظالی که ؛اوث پفیك٨حًیاؼال٬ی و ايحؽابی ٬ٙاق، 

 اوث-  پفیك٨حًیهكؾ ال قوی پل ال يٝك اؼال٬ی آو ايؿاؼحى 
اول و ؾوم وًاقیىهای های هح٩اوجی به  که پاوػ یکًًؿگاي ٌكکثال ایى پژوهٍگكاو 

% 21که و ؾیؿيؿ  کًًؿیابی و ؾالیل قا ج٩ىیك  های ؼىؾ قا ٠لث ؼىاوحًؿ پاوػ ؾاؾه بىؾيؿ
 کكؾيؿ- هی اقائهياکا٨ی ؾالیلی  ها آو

ي٩ك ؾق لیكا هكگ یک  ؛اوث پفیك٨حًیکاقی کكؾو ٬ٙاق ال قیل،  هًعك٦» کهایً هرال  
چكا  که کًؿ ج٩ىیك يمیآوقؾو  ٠لثيىٞ ولی ایى  «-٬بىل اوث ٬ابلي٩ك يصات پًس بكابك 

 ٖ اوث٬بىل  ٬ابلال قوی پل ال يٝك اؼال٬ی ٤یك ي٩ك ايؿاؼحى یک 
جك  اٌکالی بمقگجع٭ی٭اجی ال ایى ؾوث، کالویک  گكایی ٠٭ل هکحبهؽال٩او ال يٝك 

ٌىؾ که اوحؿالل  هیها هٍؽُ  آلهایًال ایى  ؛ لیكاکًؿ هٙكض هی گكایايه قا بك جّىق ٠٭ل
ٌکل ظکن اؼال٬ی قا  ايؿ، آلهىو ٌؿهکه  هایی ظالثبكای ؿ جىاي يمی جًهایی بهو ه٫ًٙ 

 ،هًٙ٭ی ؾالیلیؾايىحى ٌؿه،  های ايصام قوؿ ؾق آلهىو يٝك هیبه  کن ؾوثؿ یا ًؾه
 -باٌؿهكؾم ههیا و آهاؾه بكای يیىث که  ای هىئله

های  و١ٔیثلیاو یا ٠ىا٬ب هىح٭ین یا هىقؾ ايحٝاق بكای  ؿاٌحىؾق ِىقت يظحی 
ه کاقها ایى کًًؿ که  ظکن هیچًیى کًًؿگاو  ٌكکثبال هن های باال،  ٌؿه ؾق ؾاوحاو ٠ٔك

وشىؾ و با ؾهًؿ  اقائه٠لحی یا کًًؿ قا جىشیه  ها آوجىايىحًؿ  يمی ؾق ظالی کهولی  ؛هىحًؿبؿ 
گاه بىؾایى ياجىايی ال ایًکه   قا ج٥ییك يؿاؾ- ٌاو ظکن اولیهایى و١ٔیث،  ـ کلی ٘ىق به يؿ ـآ
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و همه  ـ   وشىؾ يؿاقؾها  آواهکاو بیاو ؾق ایًصا که  ـ   هىثيیم های ؾیگك بىیاقی  آلهىو
 ٠باقت اوث ال: کهقوًؿ  هی ای به يحیصه

اِىل و ج٩کك و ج١٭ل يیىث و  ۀيحیص ظاالتاؼال٬ی هكؾم ؾق بىیاقی های  ؾاوقی»
يه ؾق ؾوحكوٍاو اوث و يه  ،ًؿًک بیٍحك هكؾم قا جىشیه هیهای  ؾاوقیهباؾی اؼال٬ی که 

  -«ها ؾوث یا٨ث جىاو به آو هی ٘كی٫ ج٩کك و ايؿیٍیؿو ال 
 جىاو گك٨ث؟ ای هی یصهيح ال ایى وا١٬یث جصكبی، چه بًابكایى

، ایى ی١ًی اظکام يؿه١ح٭ؿٌهىؾ ا٨كا٘ی به اؾقاک هىح٭ین و  ٘ىق بهی که ال يٝك ا٨كاؾ
ایى ی١ًی بالگكؾايؿو و  ؛و يه چیم ؾیگكیهىحًؿ ٌهىؾ اؾقاک هىح٭ین و  ۀاؼال٬ی يحیص

ؼل٫ و اؾقاکات قا که ایى ٌهىؾ  اظىاوات و ٠ىا٩٘یبه  ها گیكی و هىٟٔها  ؾاوقی
 کًًؿ-  هی

٪ و اظکام اؼال٬ی قا يىبی ، اؼالو اظىاوات به ٠ىا٧٘چیم  همهکكؾو  ولی ؼالِه
ٕال  ؾق ؼاقزوا١٬یحی گىيه ال هك ها  ؾاوقیایى به ایى جكجیب لیكا  ؛کكؾؼىاهؿ وا١٬ی و ٤یك 

جًها ٬ائن به ؼىّؾ ٌؽُ، اؾقاکاجً و ٠ىا٧٘ قا  ها و آوؼىاهؿ ٌؿ ؼالی  ؼىؾئ
 اي ٬كاق ؼىاهؿ ؾاؾٖ ٌؽّی

ؾايین هٍکالت یا ابحؿا هیال هماو لیكا  ؛گیكی، وأط اوث ایى يحیصهبىؾو  با٘لو 
بكای  هاگىو  بعد و جباؾل آقا و گ٩ثهىٔى٠ی بكای های وا١٬ی، همکى اوث  گیكی هىٟٔ

 ی بكایوث- په و٬حی هعلابه همیى ِىقت و ؾق ٠مل هن  وا٬ٟ ٌىؾ،کكؾو هكؾم  ٬ايٟ
 ؿيوشىؾ ؾاق يیم های ؾیگكی  ايحؽاب کن ؾوثیا  ی١ًی ظ٭ای٫ ،وشىؾ ؾاقؾبعد و جعلیل 

اٌحكاک قا با ؾیگكاو به  ها قویؿ و آو ها به آوجىأها  جىاو  هی ـ   اشمالی ِىقت بهچًؿ هك  ـ  که 
، ٌهىؾ ؾق ظالی کهيٝك یا٨ث؛  اج٩ا٪ ها بك آو ،کكؾو ال ٘كی٫ جباؾل آقا یا ٬ايٟگفاٌث و 

 ٘ىق يیىحًؿ- ٠ا٩٘ه یا اظىان همیٍه ایى
بكؼی ه٩اهین  ؾق ؼّىَجىا٨٭ی بىیاق لیاؾ  کن ؾوثؾايین  به همیى جكجیب هی 

وشىؾ ؾاقؾ  ـ اؼال٪ يیىثشمو اؼال٪ اوث و ٜلن شمو ٠ؿالث هايًؿ ایًکه ـ ٠مىهی اؼال٪ 
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قویکكؾ ؾق بكابك کًین و همیى  وحایین و وحن قا هفهث هی ؾايین ٠ؿالث قا هی و يیم هی
کكؾو بك هّاؾی٫  ظکنؾق ظحی اگك  به همیى جكجیب؛--- و وشىؾ ؾاقؾؽل کكاهث و ٔؿ آو بُ 

اج٩ا٪ يٝك کلی بك ایى هٙالب  ،ٌىیناؼحال٦ یکؿیگك ؾچاق با ها  ؼاقشی و ؾق جٍؽیُ آو
 ؾاقین-

٨كهًگ و  ،شاه١ه یاشما٠ث  ،الگىبكؾاقی ،آهىلي ،ؾايین جكبیث : هیهمچًیى 
 گفاق هىحًؿ-جؤذیك بك اظکام اؼال٬ی  ؼّىَ بهبك اؼال٪ و هعیٗ، همه 

 اقائه ٌهىؾی ٠ا٩٘ی ؾیىیؿ هیىمهؿل  ؾق ؼّىَجعلیل ؾیگك ؾو وىی ال  مچًیىه
آو اؼال٪  بیاو کكؾم ـ اوثبیاو ؾاٌحه  اظمؿالعىىویؿ ؾق پكجى آيچه ـ يصا آو ؾق  ٌؿ

ًاوی و آو اوث  وىی بهٌىؾ و جمایالت بكجكی که ايىاو با آو هحمایم هی اظحكام و و ٬ؿٌق
ٕی١ًی ؾهؿ  کىی اوث که ايصاهً هیبكای آو ٕی١ًی کاق اؼال٬یٔ و بمقگؿاٌث بكای 

هًب١ی ؿ جىاي يمیهكگم  ،  جًهایی به   که ٠ا٩٘ه و ٌهىؾاوث بك آي ی٨ا٠ل اؼال٬یٔ ؾلیل
ه کكؾم ال آوکه بكؼی  هایی و آلهىو وا٬ٟ ٌىؾهىح٭ل بكای اؼال٪   ها قا ؾق ایى ٨ّل ٠ٔك

هؿلی که ؛ ی١ًی کًؿ هی جؤییؿ ا٨كا٘ی قا ٠ا٩ّ٘ی  ٌهىؾّی يه هؿل و  کكؾه هٍکل قا ظليه 
 کًؿ- ٠ا٩٘ی ؼالِه هی ٌهىؾّ اؾقاک و  ِك٨ا  ؾقاؼال٬ی قا های  ؾاوقیها و  گیكی هىٟٔ

وًحی گكای  هؿل ٠٭لشایگمیى  ٠ًىاو بهچیمی قا  چه ًٌان قواوولی ؾايٍمًؿاو 
وا١٬یّث  ۀکًًؿ جىايؿ ظکایث ذابث ٌؿ هكگم يمی شایگمیى هؿلی که ؟ٖکًًؿ هٙكض هی

ٌهىؾی هؿل  ی بكایآو و شایگمیً کكؾاؼال٬ی و چگىيگی ٠ملهای  ؾاوقی ،اؼال٪
و ال ٘كی٫  ال ؼاقزـ ال ایًکه ياجىاو اوث  که ؛ شایگمیى هؿلی٬كاق گیكؾوًحی  گكای ه٠ا٩٘

 ٠ًىاو به ـ  ---الگىبكؾاقی، جكبیث، ي٭ؿ و بكقوی، یا جعلیل و جباؾل ٨کكی و جكبیث و هعیٗ و
  ٖيٝك گك٨حه ٌىؾ ؾقاؼال٬ی های  ؾاوقیها و  گیكی ٠اهل هؿایث هىٟٔ



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 931

 

 اختٕبػ٣ ؿٟٛد٢ِٔذَ 

 بك اوانکه کًؿ  ؾیگكی بكای اؼال٪ و اظکام اؼال٬ی هٙكض هیهؿل ث شاياجاو هی
به يحایس هؿل، ایى قیمی  پایهؾق و  ٠اهل اشحما٠ی اوث ۀأا٨ ٌهىؾ ٠ا٩٘ی به

جىايین آو قا  اوث که هیهؿلی  ایى- کًؿ اوحًاؾ هیهای ؼىؾ و يیم به جصاقب ؾیگك  آلهایً
که  کًؿ لیكا بیاو هی ؛وثگكا ه٠ا٩٘ ،ثهیهؿل بًاهین-  «اشحما٠ی ٌهىؾّی »هؿل 
لیكا اهمیث  ؛اوثيیم اشحما٠ی  - ایى هؿل،هىحًؿٌهىؾ  ۀيحیص اؼال٬ی ٤البا  های  ؾاوقی
 -ٌىؾ ٬ائل هی٠٭لی  جؤذیكاشحما٠ی و ٨كهًگی ؾق بكابك  جؤذیككای جكی قا ب بمقگ
او ال کىايی  ،ؾهؿ هیشایگاهی هحمایم به ج١٭ل ؼىؾ  ۀث ؾق يٝكیهیایًکه  وشىؾ با

های ٨كایًؿاو ؾو يىٞ ال  لیكا ال يٝك ؛يیىث پفیك٨حًی گكا هؿل ٠٭لاوث که ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ 
 ،ي٭ً ج١٭لگكا ؾق  هؿل ٠٭لو  ؛«ج٩کك»و  «ٌهىؾ»اؼال٬ی وشىؾ ؾاقؾ: ؾاوقی ًٌاؼحی ؾق 

- هایی اوث ه١مىل ؾاقای هعكک ٘ىق به ج١٭ل ؾق اظکام اؼال٬ی ایًکه کًؿ و  هیهبال٥ه 
بكای  ـ   ایصاؾ جىشیهاجی بكای ؾاوقی شهثؾق جالي ـ  يچه په ال ٌهىؾ آ ٤البا   بًابكایى

لیكا او جّىق  ؛٠کهيه بك و پفیكؾ  ِىقت هیابحؿا هماو ، ؾق آیؿ هیجعکین و ج٩ىیك ظکن 
بیً ال آيکه با جىشه به ظکن اؼال٬ی بیايگك ایى يکحه اوث که  یايىايهای  یا٨حهکًؿ  هی

 - ٌىؾ ؾگكگىو هی ٠ىا٧٘ اوان  وبب ج٩کك ج٥ییك کًؿ بك ج٩کك یا به
اظکام هیاو ظ٭ی٭ی وابىحگی  ـ   ؾق ٠ملـ  گیكؾ  ٨ْك هیٌهىؾی اشحما٠ی هؿل 

٠لث و  ۀوابىحگی با قابٙ ۀيیاهیؽحى قابٙ هنؾق ولی بك ٔكوقت  اؼال٬ی و ج٩کك وشىؾ ؾاقؾ؛
 - ٌىؾ گكایايه به جّىیك کٍیؿه هی های ٠٭ل به آو ِىقجی که ؾق هؿل ه١لىلی جؤکیؿ ؾاقؾ؛ 

 یک ٠ملؾق بكابك بؿی که یا اظىان ؼىب آوقؾ که  ث بكهاو هیهیپكو٨ىىق  ٠الوه به
 ؛بىؾو آو ٠مل اوثؼىب یا بؿ« باوق[ »ؾق وا٬ٟ]، ٌىؾ ایصاؾ هی ايىاویک و١ٔیث ؾق یا 

بكای  ی٨كایًؿ  ِك٨ا   ،آیؿ هیباوق ایى  ؾيبال بهاظىان و ایى اها ج٩کكی که په ال 
، ٌکلی بؿهؿ اظىان و جالٌی اوث بكای آيکه به آو اوث« کكؾو آو اظىان ٠٭اليی»

 که هًٙ٭ی و ٠٭اليی به يٝك بكوؿ-
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 گىیؿ: ث هیشاياجاو هی پكو٨ىىق
―People undeniably engage in moral reasoning. But does the evidence really 

show that such reasoning is the cause ،rather than the consequence ،of moral 
judgment ? Turiel، Hildebrandt ،and Wainryb (1991) examined young adults' 
reasoning about issues of abortion ،homosexuality ،pornography ،and incest. 
They found that people who judged the actions to be moral violations also 
talked about harmful consequences ،whereas people who thought the actions 
were not wrong generally cited no harmful consequences.‖1 

 ـ   به وا٬ٟ ـ  ٌىاهؿ ولی آیا  ايؿ؛ قؾههكؾم با ج٩کك اؼال٬ی گكه ؼىجىاو ايکاق کكؾ که  يمی»
، ِؿوق ظکن اؼال٬ی اوثبكای « و ٠لث وبب»، ایى ه٫ًٙ و ج٩کكکه ؿ ًؾه يٍاو هی

ؾق وال  یًكیبو وّ  يث، هیلؿبكا؟ جىقیلوقؾی ال ؾاوقّی اؼال٬یهًٙ٭ی و ؾوحا ۀيه يحیص
ايعكا٦ ، و٭ٗ شًیى هايًؿ ،٬ٕایایی ؾق ؼّىَج٩کك قا ؾق شىاياو بال٣  ٨كایًؿ 9119
به ایى يحیصه  ها کكؾيؿ- آو شًىی و ليا با هعاقم بكقوی ۀکًًؿ جعكیکهای  ٨یلن ،شًىی

 ؾق وا٬ٟ ،کًًؿ هی٬لمؿاؾ ايعكا٨ات اؼال٬ی  ٠ًىاو بهقا که ایى کاقها کىايی قویؿيؿ 
ـ  کلی ٘ىق بهـ که ایى کاقها قا کىايی  ؾق ظالی که ؛گىیًؿ وؽى هی ها آو ٠ىا٬ب بؿّ  ۀؾقباق 

 «-ايؿ ؼا٘كيٍاو يکكؾه ها بكای آوقا باقی  ٠ىا٬ب لیاو[ ؾق وا٬ٟ]ايؿ  يؿايىحهبؿ 

های  ٨ْك پیً»ؾاٌحى  اهمیث ایبك  یؾلیل ٠ًىاو بهجىقیل و همکاقايً ایى يحایس قا 
ابحؿای ال کكؾيؿ ليؿگی  که گماو هی کىايیهرال  ٠ًىاو به ؛ج٩ىیك کكؾيؿ 7«ا٘ال٠اجی

 ؾق ظالی که ؛و٭ٗ شًیى ا٠حكاْ ؾاٌحًؿ هبـ  کلی ِىقت بهـ  ٌىؾ باقؾاقی ٌكوٞ هی
و٭ٗ ـ به  کلی ٘ىق بهـ  ٌىؾؾیكجكی ٌكوٞ هی ۀکكؾيؿ ليؿگی ؾق هكظل که گماو هی کىايی

 ًؿ-يؿاٌح یشًیى ا٠حكأ

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

J. Haidt, The Emotional Dog and its Rational Tail, Psychological Review, vol. 108, 2001, pp. 814-834. 
ًٌاوی هصمى٠ۀ ا٠ح٭اؾات ٕایؿئىلىژیٔ ؾقباقۀ چگىيگی ّویك اهىق و شهاو  ایى ٠باقت ؾق قواوهًٝىق ال -  7
 ـ اوث- ِىقت کلی بهـ 
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 «وببی ۀقابٙ»به  «همبىحگی ۀقابٙ»جىقیل و همکاقايً ال ، ویلبا اوحًاؾ به ایى جؤ
 کًؿ هی جؤییؿکه آو قا  اؼال٬ی و ا٠ح٭اؾیهیاو ؾاوقّی کكؾو - اقجباٖ بك٬كاق کكؾيؿشهً 
 - اوثایصاؾ کكؾه  یايیىث که ا٠ح٭اؾ، ظکن قا وبب ٌؿه  اه١ًایى به  ٔكوقجا  

و٭ٗ ٠لیه ؾاوقی ال وشىؾ ؾاقؾ: پفیك٨حى  ٬ابلو همکى  ٌهىؾّی  ؾق ایًصا یک ج٩ىیك
 ٔاوث ياپىًؿکاقی  ،و٭ٗ شًیىکه اظىان ایى ٌهىؾ یا اؾقاک هىح٭ین، ی١ًی ٕشًیى 

ایى ٕی١ًی  ٌىؾ آ٤ال هی «جل٭یط»ال لهاو ليؿگی ٌىؾ که  يحیصه هیبكؾاٌث ایى 
 بالگٍثکكؾّو  ٠٭اليی ٨كایًؿیا اوث، کكؾو ٌهىؾ  ٠٭اليی٨كآیًؿ ب١ؿی بكای ، گیكی يحیصه

 -ٔیهاولٌهىؾّی اظىان به 
یابی ٠ا٩٘ی یا بؿیهیات ٌهىؾی ال  ای ، يحیصهچهاقچىباظکام اؼال٬ی ؾق ایى  اقٌل

ظکن ٌؿو ِاؾق ؿ و ب١ؿ ال يٌى آٌکاق هیاقاؾی ٤یك وك٠ث و  بهو ال همیى قو،  هىحًؿ
جّمین کًؿ  جالي هیو  ٌىؾ هیپؿیؿاق  ـ   که کًؿجك اوث ـ  اؼال٬ی، ي٭ً ج٩کك اؼال٬ی 

 جىشیه و پٍحیبايی کًؿ-  قا٠ا٩٘ه یا ٌهىؾٔ  بك اوانٌؿه ٕ ال پیً گك٨حه اؼال٬ّی 
هؿل - ؾق ج٩اوت ؾاقؾ گكا هؿل ٠٭لج٩کك ؾق  ٨كایًؿکاهل با  ٘ىق بهج٩کك ؾق ایًصا بًابكایى 

ظکن اؼال٬ی اوث و يیم ظکن اؼال٬ی و٬حی گیكی  ٌکلوببی بكای  «ج٩کك»گكا  ٠٭ل
یا با ؾیگكاو به اٌحكاک  ،٩ٌاهی به ؾیگكاو هًح٭ل ٘ىق بهبكای آيکه و  گیكؾ ٌکل هی

 ٬بىل يیال ؾاقؾ- ٬ابلوالّی جىلىلی  ٬ا٠ؿهبه جىشیه و ج٩ىیك هًٙ٭ی و  گفاٌحه ٌىؾ
و به ؾیگكاو کاهل « اؼال٬ی ٠ًّك ج٩کكّ ج١بیك »و٬حی  «ٌهىؾی اشحما٠ی»ؾق هؿل 

ذك ها ٠اهل هئ ولی ؾق ایى ظالث بكهاو ؛ی بك ؾیگكاو ایصاؾ کًؿجؤذیك جىايؿ  هی ،ٌىؾهًح٭ل 
ههن  ۀؾهًؿ ٌکل ۀهئل٩یک همىاقه ال اؼال٬ی  گیكی ٟٔلیكا هى ؛يؽىاهًؿ بىؾکًًؿه  ٬ايٟ یا

ها و  ؾق ایى ؾیؿگاه ال ٘كی٫ بكهاو گفاقیجؤذیك بًابكایى - بكؼىقؾاق اوث٠ا٩٘ی 
 ؛پفیكؾ ِىقت يمی کًینؾیگكاو ي٭ل هیبكای یا ها قا بیاو  آوکه های هًٙ٭ی  اوحؿالل
اقلي ٠ا٩٘ی، ؾق ؾاقای  شؿیؿّ اؾقاکات ٌهىؾّی های شؿیؿ و قإیاال ٘كی٫ ایصاؾ  بلکه جًها

 - ---گفاقؾ جؤذیك هیًٌىيؿ  اوحؿالل قا هیآو کىايی که 



  ................................................  999ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی

 

 
 9ؿىُ ٔذَ ؿٟٛد٢ اختٕبػ٣

 ،اها ٠ىا٧٘ و اظىاوات ؛آیؿ ج١٭ل هی ٨كایًؿ، ظکن اؼال٬ی په ال گكا ٠٭لهؿل ؾق 
آو، ال آو ه١مىال  پیکاق ٠لیه آهیم ؾاقيؿ که بایؿ با ج٩کك و ج١٭ل و  أكابپكیٍاو و  یجؤذیك 

گیكيؿ و بكای  اها ؾق هؿل ٌهىؾی، اؾقاکات ظىی اهمیث بىیاقی به ؼىؾ هی- گفق کكؾ
گیكی ؾاوقّی اؼال٬ی  ج١ْ٭ل په ال ٌکل ٨كایًؿو  وق ظکن اؼال٬ی، ٔكوقی ؼىاهًؿ بىؾِؿ

 گیكؾ- قا هی« ج١٭ل»شای « اک هىح٭یناؾق »و « ٌهىؾ»ؼىاهؿ آهؿ؛ به ٠باقت ؾیگك 
یا له ئهىال هصمىٞ کلی  ٌهىؾ ؾق ایًصا ٠باقت اوث ال اؾقاک یا جّىق ٔمًّی 

 -کًؿ هیاللم قا  کنُظ هبحًی بك اؼال٬ی  گیكی که اجؽاـ هىٟٔو١ٔیحی 
ی گكا ه٠ا٩٘هؿل با   یئشم ِىقت به هؿل ایى   بك اوانکه ـ  ؾیىیؿ هیىم ۀؾق ٨ٔك
 والگاقی ؾاقؾ: ـ ٌؿه اوث قیمی پایهاؾقاکات 

―The social intuitionist model is composed of four principal links or 
processes ،shown as solid arrows in Figure 2. The existence of each link is well 
established by prior research in some domains of judgment ،although not 

                                                                                                                                                                 
 :ايؿکی ج٥ییك جّىیك بكگك٨حه ال ه٭الۀ لیك با -  9

The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment. Psychological 
Review. Vol. 108. No. 4, 814-834 
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necessarily in the domain of moral judgment. The model is therefore presented 
as a proposal to spur thinking and new research on moral judgment.‖ 

 هكکؿامجٍکیل ٌؿه که اِلی پیىيؿ ٕاقجبأٖ ٌهىؾی اشحما٠ی ال چهاق هؿل »
وشىؾ  ايؿ- يمایً ؾاؾه ٌؿه 7هایی ؾق ٌکل  ٨لً ِىقت بهاوث و  ٨كایًؿايگك یک يمای
ؼىبی  اوقی، بهؾهای  ظىلهبا جع٭ی٫ و ج٩عُ ٬بلی ؾق بكؼی  ـ   کلی ٘ىق به ـ  پیىيؿ هك 
- باًٌؿ  ظکن اؼال٬ی يبىؾه ی٬لمكو ها ؾق  وآ ۀهم   لموها     ظحی اگك  قیمی ٌؿه اوث؛ پایه

یک پیًٍهاؾ بكای ج٩کك ايگیمٌی و جع٭ی٭ی يىیى ؾق هىٔىٞ  ٠ًىاو بهبًابكایى ایى هؿل 
 «ٌؿه اوث- اقائهؾاوقی اؼال٬ی 

―1. The intuitive judgment link. The model proposes that moral judgments 
appear in consciousness automatically and effortlessly as the result of moral 
intuitions. Examples of this link in nonmoral cognition include Zajonc's (1980) 
demonstrations that affectively valenced evaluations are made ubiquitously and 
rapidly ،before any conscious processing has taken place. More recent 
examples include findings that much of social cognition operates automatically 
and implicitly (Bargh & Chartrand ،1999; Greenwald &Banaji ،1995)-‖ 

 ِىقت بهکه اظکام اؼال٬ی کًؿ  ایى هؿل پیًٍهاؾ هیظکن ٌهىؾی: پیىيؿ  ـ  9»
گاه ٌهىؾ اؼال٬ی  ای ال یک يحیصه ٠ًىاو به ای بؿوو هیچ ؾٌىاقیو ؼىؾکاق  ؾق ؼىؾآ

که ؾالیلی اوث پیىيؿ اؼال٬ی ال ایى هایی ال اؾقاک ٤یك  ال شمله هرال -ٌىؾ هی ٜاهك
Zajonc ٕ3826 ٔیابی ٠ا٩٘ی، يٍاو هیکكؾ که  اقائه وكیٟ و وهمگیى و  ؾهؿ اقٌل

گاهايه های ؾیگكی که  هرال- ِىقت گك٨حه باٌؿای  پیً ال آو اوث که هیچ پكؾالي آ
ؿ بؽً ًؾه ؿ که يٍاو هیيهایی قا ؾق ؼىؾ ؾاق  یا٨حه ايؿ هىقؾ جع٭ی٫ ٬كاق گك٨حه اؼیكا  

 -کًؿ ٌکل ٔمًی ٠مل هی و بهؼىؾی  ؼىؾبه ِىقت بهال ؾقک اشحما٠ی، بمقگی 
ٕ9111 ٔBargh & Chartrandٕ ،9119ٔ Greenwald &Banaji»- 

―2. The post hoc reasoning link. The model proposes that moral reasoning is 
an effortful process ،engaged in after a moral judgment is made ،in which a 
person searches for arguments that will support an already  .made judgmentـ  
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Nisbett and Wilson (1977) demonstrated such post hoc reasoning for causal 
explanations. Kuhn (1991) ،Kunda (1990)، and Perkins ،Farady ،and Bushey 
(1991 ) found that everyday reasoning is heavily marred by the biased search 
only for reasons that support one's already stated hypothesisـ   ”-  

که ـ  اؼال٬یاوحؿالل ؾهؿ که  هیهؿل پیًٍهاؾ - ایى ب١ؿی اوحؿالل پیىيؿ  ـ  7»
جىايؿ ب١ؿ ال ِؿوق ظکن اؼال٬ی ٌكوٞ ٌىؾ  هی ـ کىًٌجالي و يیالهًؿ اوث ی ٨كایًؿ 

٬بلی ؼىؾ  ۀٌؿ که ظکن ِاؾقپكؾالؾ  وشىی ؾالیلی هی به شىثايىاو  ٨كایًؿو ٘ی ایى 
ظکن  په الاوحؿالل وشىؾ ایى  9122ٕٔ "ویلىىو"و  "ثبيیى"- کًؿقا به آو هىحًؿ 

 "کىيؿا"ٔ، 9119ٕ "ىهکى"- ايؿ اذبات کكؾهقا ْلی ٠ّ اؼال٬ی بكای جىشیه هًٙ٭ی و 
 ات و جىشیهاتکه ج٩کك ک٧ٍ کكؾيؿ ٔ 9119ٕ "بىٌی"و  "٨اقاؾای"، "پكکیًم"ٔ، 9111ٕ

و ٠للی که اوباب وشىی  شىثهحمایل به ِك٨ا  هایی  گكایً با یبه هیماو لیاؾ ،قولايه
 -«بیًًؿ هؽلىٖ ٌؿه و آویب هی کًؿ ث هیظمای ؾاوقیه١لىم  پیً ال ۀال ٨كٔی

―3. The reasoned persuasion link. The model proposes that moral reasoning 
is produced and sent forth verbally to justify one's already  made moralـ  
judgment to others. Such reasoning can sometimes affect other people ،
although moral discussions and arguments are notorious for the rarity with 
which persuasion takes place. Because moral positions always have an affective 
component to them ،it is hypothesized that reasoned persuasion works not by 
providing logically compelling arguments but by triggering new affectively 
valenced intuitions in the listener. The importance of using affective persuasion 
to change affectively based attitudes has been demonstrated by Edwards and 
von Hippel (1995) and by Shavitt (1990).‖ 

ج٩کك یا اوحؿالل که ؾهؿ  هؿل پیًٍهاؾ هیکكؾو هًٙ٭ی- ایى  ٬ايٟپیىيؿ  ـ  9»
 ؾاوقّی "، جًها بكای جىشیه ٌىؾ هیاقوال ٩ٌاهی  ِىقت بهجىلیؿ و وپه  که اؼال٬ی

ایى يىٞ اوحؿالل گاهی ايصام ٌؿه اوث- ؾیگكاو بكای  "پفیك٨حه ِىقت ال پیًاؼال٬ی 
 ؾق ایى ؼّىَولی آيچه ال يٝك ٠ملی  ؛بگفاقؾ جؤذیكؾیگكاو های  ؾیؿگاهجىايؿ بك  هی

٘ك٦ ؾیگك اوث- بكای و ج٥ییك ظکن اؼال٬ی کكؾو  ٬ايٟ ایبك بىؾيً  ياجىاو ،ٌؿهؾايىحه 
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اؼال٬ی به ٠اهل ٠ا٩٘ی و اظىاوات وابىحه اوث، ؾاوقی بؽً ا٠ٝمی ال ال آيصا که 
جًها و  قؾجؤذیك بگفابك آو هىح٭ین  ٘ىق بهجىايؿ آو قا ج٥ییك ؾهؿ یا  اوحؿالل ٠٭لی يمی

اقلٌمًؿ  ٠ا٩٘یی که ال يٝك شؿیؿ اؾقاکات ايگیؽحى جىايؿ ال ٘كی٫ جعكیک یا بك  هی
جىوٗ  "ا٬ًاٞ ٠ا٩٘ی" کاقبكؾو بهؾالیل اهمیث - وا٬ٟ ٌىؾگفاق جؤذیك  ،، ؾق هك ٨كؾهىحًؿ

 «ٔ اقائه ٌؿه اوث-9111ٕ "ٌاویث"و ٔ 9119ٕ "٨او هیپل"و  "اؾواقؾ"
“4. The social persuasion link. Because people are highly attuned to the 

emergence of group norms ،the model proposes that the mere fact that friends ،
allies ،and acquaintances have made a moral judgment exerts a direct influence 
on others ،even if no reasoned persuasion is used. Such social forces may elicit 
only outward conformity (Asch ،1956) ،but in many cases people's privately 
held judgments are directly shaped by the judgments of others (Berger & 
Luckman ،1967; Davis & Rusbult ،2001; Newcomb ،1943; Sherif،1935)-‖1 

به ه١یاقهای   ه١مىل ٘ىق به هكؾم ال آيصا که کكؾو اشحما٠ی:  ٬ايٟپیىيؿ  ـ  3»
کًؿ جًها  ایى هؿل پیًٍهاؾ هی ،کًًؿ جىشه هی ـ   که آٌکاق هىحًؿ ـ  قایس اشحما٠ی  اؼال٬ی

 گیكی هىٟٔـ  ٘ىق کلی به که ـ وشىؾ ؾاٌحه باًٌؿ یپیماياو یا یاقاي هن ،که ؾووحاو  همیى
هیچ اگك ظحی  ؛ؼىاهًؿ بىؾ گفاقجؤذیك هىح٭ین بك ؾیگكاو ٘ىق  بهیا ظکمی اؼال٬ی اجؽاـ 

- ایى باٌؿوشىؾ يؿاٌحه کكؾو ال ٘كی٫ ه٫ًٙ یا اوحؿالل  کىٌٍی بكای ٬ايٟجالي و 
 جؤذیك ؿًک هی٘لب جىا٫٨ با بیكوو قا  کههایی  و١ٔیثجىايؿ بك  يیكوهای اشحما٠ی هی

ال که  ؾؾیگكی يیم وشىؾ ؾاق  ظاالت ؼاَ بىیاقولی  ؛9196ٕٔآي، بگفاقؾ 
ّٗ هاّی  ؾاوقیو ها  گیكی هىٟٔ بكگك و الکمى ٕ -ؾپفیك  هی جؤذیكبیكويی  اشحما٠ّی  هعی
كی٧ ؛ 9139يیىکمپ ؛ 7119ؾیىیه و قالبىلث ؛ 9162 ٌّ9199ٔ»- 

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Haidt, J. (2001). The Emotional Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral 
Judgment. Psychological Review. Vol. 108. No. 4, 814-834 
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 هیىم٠ا٩٘ی به هؿل ها  ؾق بىیاقی ال شًبه کًؿ پیًٍهاؾ هی هیثکه هؿلی په 
 ؾق ج٩کك اؼال٬ی ایبك قا ي٭ٍی ٠الوه بك ٠ًّك ٠ا٩٘ی، ؾق هؿل ؼىؾ ولی او  ؛ٌباهث ؾاقؾ

 ،کكؾو ج٩کك و ٠٭اليی ٨كایًؿ با ایى هالظٝه که ؛اوث «کكؾو ٬ايٟ»هماو  گیكؾ که يٝك هی
 ٌؽّی و ؾقويی يیىث- ِىقت بهٌىؾ و  ا٨كاؾ ايصام هیهیاو 

اي  والی ؾقباقه ٩ٌا٦ظحی اگك  اؼال٬یؾاوقّی که کًؿ  ث أا٨ه هیهی همچًیى
يٍؿه باٌؿ ِىقت يگك٨حه باٌؿ یا وؽًی ال آو به هیاو يیاهؿه باٌؿ یا ال هیچ ٘كی٭ی ابال٢ 

هىح٭ین بك  ِىقت بهؿاٌحه باٌؿ، يکكؾو وشىؾ  بكای ٬ايٟيیم هیچ اوحؿاللی اگك و ظحی 
پًهاو  ِىقت به کًین اشحما٠ی که ؾق آو ليؿگی هی ۀهصمى٠ جؤذیكگفاقؾ و هی جؤذیكؾیگكاو 

 -وشىؾ ؾاقؾ
―Moral judgments are therefore defined as evaluations (good vs. bad) of the 

actions or character of a person that are made with respect to a set of virtues 
held to be obligatory by a culture or subculture.‖1 

یابی ٠ًىاو بهکه اؼال٬ی های  ؾاوقی»  ؾق ؼّىَ ٕؼىب یا بؿٔ هایی اقٌل
ای ال  با ه٭ایىه با هصمى٠ه ،ٌىؾ ٌؽُ ًٌاؼحه هییک یا ٘بی١ث ٠ملکكؾها 

الماهات  ٠ًىاو به، «٨7كهًگ ؼكؾه»٨كهًگ یا یک که ؾق  ٌىؾ هایی ايصام هی ٨ٕیلث
 «ؾ-ٌى ًٌاؼحه هی

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

J. Haidt, The Emotional Dog and its Rational Tail, Psychological Review, vol. 108, 2001, pp. 814-834. 
ًّ هكؾم٨subcultureكهًگ ٕ ُؼكؾه-  7 ها و هًصاقهای  ها و هًصاقهای هح٩اوت با اقلي ًٌاوی به اقلي ٔ ؾق ؾاي

ك ًٌاوایی و ج٥یی ها ٬ابل ٨كهًگ ٌىؾ- ُؼكؾه جك ؾاقاوث، گ٩حه هی ای بمقگ که یک گكوه ؾقوو شاه١ه كیثگكوه اکر
که ؾق ؾل یک ٨كهًگ قا ٠باقت ؾیگك، گكوهی ال هكؾم  به ؛ٌىيؿ گ٩حه هی ا٬لیثهای گكوّه  هىحًؿ و بیٍحك به اقلي

ياهین-  ٨كهًگ هی ؼكؾه ،ها و هًصاقهایٍاو با ٨كهًگ هاؾق هح٩اوت اوث جك ٬كاق ؾاقيؿ اها اقلي بمقگ
کًًؿ-  ها و هًصاقهای هحمایمٌاو ب١ٕی ال اِىل بًیاؾیى ٨كهًگ هاؾق قا ظ٩ٛ هی اقلي با وشىؾها  ٨كهًگ ؼكؾه

 پؿیا ٨اقویٔ ٕهحكشن، هًبٟ: ویکی
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یابی وكیٟ و  ۀيحیص  ه١مىل ٘ىق به ٌهىؾی اشحما٠ی، ظکن اؼال٬ی هؿل ؾق  اقٌل
 -ياهؿ هیٔ intuitionٕ ث آو قا ٌهىؾهیچیمی اوث که هماو ؼىؾی اوث و  هؼىؾب

که ظکن ؼىاهؿ بىؾ په ال آو َبك اوث و  ؼىاهؿ بىؾ که لهاوج٩کك  ٨كایًؿ، آو ؾيبال به
ٕاؾقاک هىح٭ینٔ اوث بؿوو هیچ  ٌهىؾآیؿ  هیابحؿا  آيچهبًابكایى ؛ ٌىؾ اؼال٬ی ِاؾق هی

یابی آیؿ که  هی« ؾاوقی»ؼىؾکاق- په ال آو  ِىقت بهجالٌی و  هصمى٠ه به  با جىشهاقٌل
ج٩کك و  ٨كایًؿوپه  ٌىؾ- كوقت ٌمكؾه هیٔ ،شاه١هیک که ؾقباقۀ  ٨ٕایلی اوث

گاه ،کكؾو ٠٭اليی های آهاؾه جىوٗ  ؾاؾهآو،  ٘ی ؾقٌىؾ که  ايصام هی ايهو هىٌیاق  ايهآ
جىاو  و هیاوث جالي و١ی و  هًؿاقاؾی و يیال ٨كایًؿیک  ،ایى -ٌىؾ ٨كؾ جعلیل هی

اوحؿاللی ٠ْلّی  جىايؿ ج٩ىیك ايىاو يمیآیؿ که  بىیاق پیً هی- ولی ٬ٕاوت کكؾاي  ؾقباقه
و ٬ٕاوت ؾق کاهل  ٘ىق به، وشىؾبا ایى  لیو  ؛ایصاؾ کًؿاؼال٬ی ؼىؾ ؾاوقی  ایبك 

ؼىؾ قا ال ج٩ىیك یا  ياجىايّی ایًکه هايؿ و ظحی په ال  ٬ايٟ با٬ی هی ي،ؼىؾ گیكی هىٟٔ
 ؾهؿ-ج٥ییك يمیبال هن ٬ٕاوت ؼىؾ قا  ،ؾايىثج١لیل 

ؾیگكی بك  گفاقیجؤذیك آیؿ و ي٭ً آو،  یا ج٩کك په ال ظکن اؼال٬ی هیاوحؿالل 
 :ا٨حؿ اج٩ا٪ هیگیكی ب١ؿی که ؾق چًؿ هكظله  يحیصه  اوث و ٠باقت اوث ال ٔؾیگكاوٕ

ب١ؿ،  ۀوپه ؾق هكظل ؛ٌىؾ هیؾالیل وا١٬ی ايصام وشىی  شىثاول،  ۀهكظلؾق 
یابی  هىشىؾ یا  به يٝكیات اؼال٬ّی  کكؾيً ، أا٨هٌىؾ و په ال آو هیايصام اقٌل

 آیؿ- هی «اوحؿالل» و په ال آو پفیكؾ ِىقت هیقویکكؾهای يٝكی ه١حبك، 
یک ، ٌبیه قولهكهؾق ليؿگی گكایاو  اؼال٪کكؾو جىوٗ  ج٩کك و ٠٭اليی کاقبكؾو بهاها 

یهکكؾو  ؤٟ اوث: پژوهً ٠لمی که  بكای شاه١ههایی  هؿلها و ایصاؾ  ٨ٔك
و ها  هؿلوپه آلهىؾو ایى  -ٌىؾ آو ايصام هی و ج١اهل ؾق آو و همكاهّ اي١٩االت و  ١٨ل
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های اؼال٬ی  گیكی و هىٟٔها  ؾاوقیهًگام  ،ها هكاش١ه به آوو والی  پیاؾهجالي بكای 
 9-پفیكؾ ِىقت هی

―Moral Reasoning 
Everyday moral reasoners are sometimes said to be like scientists ،who 

learn by forming and testing hypotheses ،who build working models of the 
social world as they interact with it ،and who consult these models when making 
moral judgments (Turiel ،1983). A key feature of the scientist metaphor is that 
judgment is a kind of inference made in several steps. The reasoner searches for 
relevant evidence ،weighs evidence ،coordinates evidence with theories ،and 
reaches a decision.‖2 

 اؼال٬یاوحؿالل »
همىاقه کًًؿ ٕهح٩کكايی که  اؼال٬ی اوح٩اؾه هیاوحؿالل ال قولايه کىايی که 

گ٩حه ایى ٠ؿه گاهی ؾقباقۀ  گكا هىحًؿٔ، ٠٭لهمىاقه کًًؿ و  اؼال٬ی ٨کك هی ِىقت به
 ٍاوو آلهىؾيها  ٨كٔیهکه ال ٘كی٫ ؤٟ کىايی  ؛هىحًؿ هايًؿ ؾايٍمًؿاوٌىؾ  هی
بًا های ٠لمی  او هؿلبكای  ،ًٌان شاه١ه ؾق ج١اهل با ؾايٍمًؿّ  ؛ کىايی کهآهىليؿ هی
ٕجىقیل، کًًؿ  ها قشىٞ هی هؿلاؼال٬ی به ایى  ٬ٕاوتیک ِؿوق هًگام يهًؿ و  هی

يى٠ی ال « ؾاوقی»که اوث  ایى اوح١اقههای اِلی بكای ایى  یکی ال ویژگی- 9119ٔ
وشىی  به شىثٔ گكا ٠ٕ٭ل ؾق چًؿ گام اوث- هح٩کك اؼال٬یپفیك٨حه  ِىقتاوحؿالل 

قا با يٝكیات ؾالیل کًؿ،  قا ولو هیؾالیل ، پكؾالؾ یکؿیگك هی اب هًاوب و هكجبٗؾالیل 
 «-قوؿ هی گیكی و به جّمینؾهؿ  پیىيؿ هی

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

- Turiel, E. (1983). The development of social knowledge: Morality and convention. Cambridge University 
Press. 
- Kuhn, D. (1989). Children and adults as intuitive scientists. Psychological review, 96(4), 674. 
- Nisbett, R. E., & Ross, L. (1980). Human inference: Strategies and shortcomings of social judgment. 

 هًبٟ:-  7
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 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 991

 

ثب وؼ٣ ٔٛافمت وٙٙذ وٝ ٥ُٔ داس٘ذ ٔؼَٕٛ  عٛس ثٝٔشدْ 

 دٚػتؾ داس٘ذ
 جؤییؿو با جع٭ی٭ات ؾیگك هن  هؾوث یا٨ح ها ث به آوشاياجاو هیال بیى يحایصی که 

 ًؾووحکلی هیل ؾاقيؿ با کىی هىا٨٭ث کًًؿ که  ٘ىق بهکه هكؾم اوث  ایى ٌىيؿ هی
و ؾاٌحه وث وقا ؾ «ب» يام بهؾیگكی ٌؽُ  ،«ال٧» يام بهاگك ٌؽّی  هرال   ؛ؾاقيؿ

« يیکى»گىیؿ و آو قا بوؽى ه١یًی  گیكی یا هىٟٔ کاق ۀؾقباق « ب»ی١ًی ؾوم ٌؽُ 
آو کاق یا ؼىاهؿ ؾاٌث جمایل يیم « ال٧»ی١ًی  اول٤البا  ٌؽّیث ، کًؿ جىِی٧

 ؾ-يٝك بگیك  گیكی قا ؼىب ؾق هىٟٔ
ال يىٞ  هیىمیا قوظی ال يٝك  يیقوؿ کاقهای ٠٭ال به يٝك هیشایگاه ؾق ایى 

اوث- ال يٝك  هیثٌؿه ال ٘ك٦  ي٭ل ه١اؾل ج٩کك اؼال٬ّی  ،ؾاٌحىؾاٌحى و ياپىًؿ ؾووث
 ایصاؾ اؾقاک یا جّىقبكای یک ٌؽُ، کاقی اؼال٬ی ال ٘ك٦ قویؿو  جًها به ايصام هیىم
ا اوحؿالل هًٙ٭ی یج٩کك بكای  یايح٭ال ٨كایًؿایًکه بؿوو  ؛ؼىاهؿ بىؾؾیگكاو کا٨ی بكای 

بكؼال٦ هیث ولی  ؛کًؿ يیم ج١كی٧ هی ثهیؾقوث به هماو ِىقت که  ؛وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ
م ي٭ل ايصااگك ـ بىؾه  ال ي٭ل ای ٌهىؾ يحیصهگیكؾ که  ٝك يمیي به ایى ِىقت ؾق هیىم يٝك
جىا٫٨ و١ٔیث ٠اهل با جًها  ،بلکه ٌهىؾ ؛باٌؿٌؿه  هًٙ٭ی و ي٭لؾالیل آو و ٠لث ـ  ٌىؾ

  -پفیكؾ ِىقت هیاشحما٠ی با ؾیگكاو 
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اػضب٢ اخالق خضٚ وٙٙذ  تلٛس ٣ٔچ٥ض٢ وٝ اص  ٔشدْ

 پز٤ش٘ذ ٣ٔ تأث٥ش ا٘ذ ٚاثؼتٝ ٞب ثٝ آٖ اػت وٝٞب٣٤  ٌشٜٚ
آو قا ٌهىؾی اشحما٠ی ؼىؾ هؿل ث ؾق هی ؾکحكيیم هىث که شؿیؿ ؾیگكی  هىئلۀ

ٌؽُ اؼال٬ی اوث: های  ٬ٕاوتاشحما٠ی ؾق  جؤذیكيى٠ی ؾیگك ال  ،آوو  ههٙكض کكؾ
 ٔ---ٕؾووحاو، يمؾیکاو، همکاقاو و ٌىؾ هیاشحما٠ی وابىحه یک گكوه هصكؾ ایًکه به  به

ؾق ؾقوو ؼىؾٌاو جٍکیل گكوه های اؼال٬ی که ا٠ٕای ایى  اؾقاک و ٌهىؾي ال ؾاوقی
های اؼال٬ی،  گیكی یا هىٟٔها  ٬ٕاوت؛ ظحی بؿوو آيکه ال ایى پفیكؾ هی جؤذیكؾهًؿ  هی

 -ٌىؾلؾایی  ابهام یاوالی  ٩ٌا٦
 ؛ت ؾاقؾوج٩ا کًؿ ؾیىیؿ هیىم هٙكض هی گكای ه٠ا٩٘هؿل  چهآيبا   يىٞ ال يٝك  هىئلهایى 

 ای ٕی١ًی جصكبه یک وا١٬یث ؼاقشی بكای ها قوی بؿهؿو٬حی ه١ح٭ؿ اوث  هیىملیكا 
ال آو ها  که ظکن اؼال٬ّی ٌکل بگیكؾ جىايؿ  هیاؾقاک یا جّىقی ٨٭ٗ ؾق ـهى ها وا١٬یٔ، 

و وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ ٌىؾ؛ ی١ًی ياگمیك بایؿ چیمی ؾق ؼاقز باٌؿ جا اؾقاک یا ٌهىؾ  هیجىلیؿ 
 -بكای ٌؽُ ٌکل بگیكؾ اؼال٬یؾاوقی 

 ٠لحیج٩کك و اوحؿالل، که پفیكيؿ  ٌهىؾی يمیهؿل و گكا  اها ال آيصا که هؿل ٠ا٩٘ه
ج٩کك یا اوحؿالل همکى ؼىاهؿ بىؾ چگىيه  ،وا٬ٟ ٌىؾ٨كؾ یک گیكی ظکن ؾق  ٌکلبكای 

٬كاق گیكی ظکن اؼال٬ی ؾق ؾیگكاو  ؾیگك بحىايؿ وببی بكای ٌکل ا٨كاؾیا یک ٌؽُ 
ق ؾبحىايؿ  آٌکاقي کًًؿـ  ظحی با اٌاقهـ یا به جع٭ی٫ بپكؾاليؿ اي  ؾقباقهیا بؿوو آيکه ؛ گیكؾ

 ؟ٖباٌؿگفاق جؤذیك ها  آو
جؤذیك کاقکكؾ با  ،اوثهًحىب گكوه که به یک  اظحمال ؾاقؾ ٌهىؾ ال يٝك ٌؽّی

پیٍیى ٔ و ال ٘كی٫ ا٨کاق ايؿ آٌکاق يٍؿه ٕکه ؾق ؼاقزگكوه های  گیكی و هىٟٔها  ؾاوقی
او یا گكوه ا٨كاؾ های  ٬ٕاوتشمو کًؿ یا ايحٝاق ؾاقؾ  هیوی جّىق که  هایی ٨ْك پیًیا 

ؼىاهؿ  جؤذیكکاق بك ٌهىؾ او جكشیعا  ایى والو و  ٌکل بگیكؾهاوث،  ٬ىا٠ؿ اؼال٬ی آوشمو 
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یات هبحًی بك ا٨کاق ٌؽّی، ال و  او ۀکه ال جصكبیات گفٌحگفاٌث؛ ٌهىؾی  ؾق ٨ٔك
ٌکل ، باٌؿگكوه یا بكؼی ا٨كاؾ آو گكوه آيچه همکى اوث ظکن اؼال٬ی  ؼّىَ

بكایً واوٙه که  ٬اٟ٘ بیگیكی  یا هىٟٔؾیگك  یظکن وا١٬ بك اوان و ٔكوقجا   گیكؾ هی
 -آٌکاق ٌؿه اوث يؽىاهؿ بىؾ

اظحمال ؾاقؾ که بىیاق  هیث ٨كؾ ال يٝك ؾکحكؾاوقی یک بك گكوه اشحما٠ی  جؤذیكبًابكایى 
 بك اوان٨٭ٗ  چه بىاظحی بلکه  ؛ج٥ییك کًؿ به آو وابىحه اوثوی که گكوهی به  با جىشه
که وی به باٌؿ گكوهی همکى اوث ظکن که ٌکل بگیكؾ چیمی ؾقباقۀ آو ٌؽُ جّىق 

  ٖآو وابىحه اوث
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ٔذَ ثش ؿٟٛد ٚ ػٛاعف، دس  ٌزاس٢تأث٥ش٘مؾ تفىش د٤ٍشاٖ دس 

 اختٕبػ٣ ٢ؿٟٛد
اها  ؛باٌؿوببی بكای ایصاؾ ظکن اؼال٬ی  جىايؿ هی ج٩کك اؼال٬ی هیثال يٝك شاياجاو 

٠باقت ؾیگك، ایى ظکن  به؛ يه ج٩کك ٌؽّی ،هىحًؿهًبٟ آو، ؾیگكاو لهايی که ٨٭ٗ 
گاهايۀ ٌؽُ يیىث، ؾقیا٨حً به هماو هیماو ٌهىؾ، ال آو  اؼال٬ی که لاییؿۀ ج٩کك آ

کًؿ ؾیگكاو به آو  کًًؿ یا ؼىؾ ٌؽُ جّىق هی چیمی اوث که ؾیگكاو به آو ٨کك هی
 9کًًؿ- ٨کك هی

، ال ٘كی٫ ج٩کك ٌؽّی و ای هىئلهؾق هكؾم ث همکى اوث هیهمچًیى ال يٝك 
 ،يؿقت بهایى و١ٔیث ولی  ؛ؼىؾ هكاش١ه کًًؿ اؼال٬ی ٌهىؾّی ؾاوقّی به بالگٍث به ؼىؾ، 

 چه بىاو  ا٨حؿ؛ اج٩ا٪ هی ؾهًؿ که هكؾم ا٠ح٭اؾات ؼاَ ؼىؾ قا ج٥ییك هی هایی ظالثؾق 

                                                                                                                                                                 
9-  

 “ The core of the model gives moral reasoning a causal role in moral judgment but only when reasoning runs 
through other people. It is hypothesized that people rarely override their initial intuitive judgments just by 
reasoning privately to themselves because reasoning is rarely used to question one's own attitudes or beliefs 
(see the motivated reasoning problem, below). However, people are capable of engaging in private moral 
reasoning  ، and many people can point to times in their lives when they changed their minds on a moral issue 
just from mulling the matter over by themselves. Although some of these cases may be illusions.‖ 

ؾهؿ؛ ولی جًها لهايی که اوحؿالل ؾق هیاو  هیي٭ٍی ٠ْلی  ،اؼال٬یؾاوقی هىحۀ ایى هؿل به اوحؿالل اؼال٬ی ؾق »
هًٙ٭ی ٌؽّی بكای  های جًها با جکیه بك اوحؿالل ،يؿقت ٌىؾ که هكؾم به - جّىق هیباٌؿؾیگك ا٨كاؾ شكیاو ؾاٌحه 

ها یا ٠٭ایؿ یک ي٩ك  يؿقت بكای پكوً ؾقباقۀ يگكي کًًؿ؛ لیكا اوحؿالل به ؼىؾٌاو بك ٬ٕاوت ٌهىؾی ٤لبه هی
جىايًؿ ؾق  ـ هكاش١ه کًیؿٔ؛ با ایى وشىؾ هكؾم هی ؾق لیك ٕبه هىئلۀ اوحؿالل ایصاؾ ايگیمه ـ ٌىؾ اوح٩اؾه هی

هایی اٌاقه کًًؿ که  جىايًؿ ؾق ليؿگی ؼىؾ به لهاو های اؼال٬ی ٌؽّی واقؾ ٌىيؿ و بىیاقی ال هكؾم هی اوحؿالل
ايؿ؛  یک هىٔىٞ اؼال٬ی ج٥ییك ؾاؾههای ؼىؾ قا ؾق ؼّىَ  وویلۀ ؼىؾٌاو، ايؿیٍه ايؿیٍی به جًها ال ٘كی٫ چاقه

 -«باًٌؿ  اگكچه بكؼی ال ایى هىائل همکى اوث جًها جىهن بىؾه
J. Haidt. Dog and Its Rational Tail: A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment. Psychological 
Review, 2001. Vol. 108. No. 4, 814-834. 
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ی بیى ؾو ظکن ٌهىؾی و ج٩کكی   گیكی هىٟٔ ،٨كؾ ؾق يحیصهو ظاِل ٌىؾ ج١أق
وؽى بگىیؿ که ؾق ؾقوو ؼىؾ ؾاقؾ ؼال٦ آو چیمی بك که او ی ٘ىق  به ؛بكول ؾهؿ ای ؾوگايه

 9-بمايؿ٨كؾ هؽ٩ی ٔمیك ؾق  ـ بؿوو آيکه ال هیاو بكوؾـ  و ا٠ح٭اؾ یا ظکن ٌهىؾی

 ٤ىب٤ه ٔشدْوشدٖ اػتثٙب

ه،  ال يٝك ؿ جىاي هی هكؾم ۀهم ٌهىؾّی  هاّی  ؾاوقیهیث و ؾیگك پژوهٍگكاو ایى ٠ِك
ایى ا٠ح٭اؾات و ؾق ؾٌىاق اوث که هكؾم وا٬ٟ  بهولی  ؛اشحما٠ی ج٥ییك کًؿه١اٌكت با 

که ٌؽُ اؼال٬ی یک بًابكایى ٬ٕاوت  ؛به ؼىؾٌاو هكاش١ه کًًؿ ،ٌؽّی هاّی  ؾاوقی
گیكؾ، چیمی يیىث هیج١ل٫ ؾاقؾ وكچٍمه به آو وی که گكوهی ٨كؾ ؾیگكی ال ؾاوقی ال 

پیؿایً  ۀو قیٍؾق اِل  ،که ؾق ظ٭ی٭ث ،هعیٗ اشحما٠ی ؼىؾّی  هؼىؾب جؤذیك ۀشم يحیص
ؾق یکایک ولی  ؛هىشىؾ و ظأك اوث، گكوهؾق یکایک ا٠ٕای هح١ل٫ به ایى ظکن اؼال٬ی 

 اوحؿالل،ج٩کك و  ٨كایًؿال ٘كی٫  ها که ؾق آوؾ یا٨ث ٌى یظاالج همکى اوثایى ا٨كاؾ 
ها و  قا ج٥ییك ؾهًؿ و ظالث ها آو ،حىايًؿ به اظکام ٌهىؾی ؼىؾ بالگكؾيؿبا٨كاؾ 
یابی کًًؿ اؼال٬ی اوث٬ٕاوت که يیالهًؿ  هایی قا گیكی هىٟٔ ایى  کن ؾوث ؛ؾوباقه اقٌل

   7-اهکاو بكای ٨الو٩ه و هح٩کكیى، اذبات ٌؿه اوث

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Wilson, T. D., Lindsey, S., & Schooler, T. Y. (2000). A model of dual attitudes. Psychological review, 
107(1), 101. 

 هًبٟ:-  7
Kuhn, D. (1991).The skills of argument. Cambridge University Press. 
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 دس اخالق ػبعفٝ ٚ ٔح٥ظ ،٘مؾ ؿٟٛد
و يیم بكؼی ال هٍهىقجكیى ج٩اویك ها  هایی ال بكؼی آلهىو های پیٍیى هرال بؽًؾق 

ها  ولی ٌایؿ بكؼی ا٠حكاْ کًًؿ که ایى آلهىو ؛ها قا بیاو کكؾم آلهىويحایس ایى بكای 
ؼیك یا »کكؾو  ؾهؿ بیٍحك هكؾم ؾلیل ظکن يٍاو يمیها  ایًکه ایى آلهىوکا٨ی يیىث و 

يکحه ایى  هبؾايًؿ و ا٠حكاْ  يمیقا  ؾیگك یچیم ایبك « بؿ یا ٌْك »و  ای یک چیمبك « ؼىب
هباؾی و اِىل جىايًؿ با ج٩کك و جعلیل ٠٭لی و هًٙ٭ی، به  که بیٍحك هكؾم يمیوشىؾ ؾاقؾ 

بیٍحكیى  ؛ و ایًکهکًؿ او قا جىشیه هییٍها گیكی و ؾاوقی که هىٟٔبكوًؿ  ای اؼال٬ی
ایى ٌؿه ؾق  بیاوهای  و١ٔیثآو اوث که  ٌىؾ ها يمایاو هی که ال ایى آلهىو چیمی

ظالحی  ،ه١مای ٬ٙاقهرال  ٠ًىاو به- هىحًؿا٨كا٘ی و بىیاق ؼاَ هایی  ثلظا، وًاقیىها
شم هىاقؾ ياؾقی ال ظىاؾخ وا١٬ی ی که ٘ىق  به ؛ؼیالی و بىیاق پیچیؿه اوث ،واؼحگی
 ؾهؿ- يٍاو يمیکًین  هی بكؼىقؾ ها که با آوقا ای  قولايههای  و١ٔیثليؿگی و 

که ؾق وشىؾ ؾاقيؿ هایی  آلهىو: ایى ا٠حكاْ بىیاق واؾه اوث هبؾق ظ٭ی٭ث، پاوػ 
های اؼال٬ی واؾه  گیكی ها و هىٟٔ ها بك ظالث آو ۀچًؿیى وال اؼیك ايصام ٌؿه و هم

ایى  ۀو هم ٌىؾ ؾیؿه يمی ه١مای ٬ٙاقهرل ه١مایی  ها ی که ؾق آو٘ىق  به ؛ايؿ جمكکم ؾاٌحه
اؼال٬ی ؼىؾ های  ٬ٕاوتجىايًؿ  يمی هىائلهكؾم ؾق بىیاقی که ًؿ ًک هی جؤکیؿها  آلهىو

 ؤىض بهکه  بیاو کًنقا  هایی هرالی واؾه ال آلهىو - ؾق ایًصا شا ؾاقؾیابی کًًؿ قا ٠لث
آو کًؿ و  ق٨حاق هكؾم قا قهبكی هی هباؾی اؼال٬ی که وا١٬ا  هیاو اِىل و  ؾهؿ يٍاو هی

  -وشىؾ ؾاقؾ ج٩اوت ،گیكيؿ به کاق هییا ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ کًًؿ  اٜهاق هیهكؾم هباؾی اؼال٬ی که 
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 (٘ظش٢داٚس٢ ) 9«٥٘ىِٛض»ٚ  «ٗفش٤ٕ»آصٖٔٛ 

―Participants were given the following simple statement: 
Suppose that some people make more money than others solely because 

they have genetic advantages- 
We then asked whether such people deserve the extra money and also 

whether it is fair that the genetically  advantaged people get the extra money.‖2ـ  

 لیك ؾاؾه ٌؿ: ۀواؾ ۀکًًؿگاو شمل به ٌكکث»
٨٭ٗ به  ؛آوقيؿ بیٍحكی يىبث به ؾیگكاو به ؾوث هیپىل بكؼی ا٨كاؾ، ٨كْ کًیؿ 

 ٖ يؿبكؼىقؾاق ژيحیکی های  ال همیثایى ؾلیل که 
٠ؿالث  ایىآیا همچًیى  ؟أا٨ی هىحًؿپىل ایى الی٫ آیا ایى ا٨كاؾ پكوین  ظال هی

 «بیٍحكی به ؾوث بیاوقيؿ؟پىل ، ژيحیکیهای  همیث هًؿ ال اوث که ا٨كاؾ بهكه

هًؿ ال  بهكه ٜلن اوث و ٠ؿالث يیىث که ا٨كاؾه١ح٭ؿم بیٍحك هكؾم پاوػ ؼىاهًؿ ؾاؾ 
 -اوقيؿبه ؾوث بی یبیٍحك پىل  های ژيحیکی همیث

ها  آوبیٍحك کًًؿگاو پكویؿيؿ و  قا ال ج١ؿاؾی ال ٌكکثپكوً ى و يیکىلم ایى ٨كیم
پىل  ،ژيحیکیهای  ؾاٌحى همیثؾلیل  هكؾم ٨٭ٗ بهکه ٠ؿالث يیىث ایى ؾاؾيؿ پاوػ 

ايؿ  به ؾوث آوقؾهؾلیل که به ایى اهىال أا٨ی الی٫ ایى ها  بیٍحكی به ؾوث بیاوقيؿ و آو

                                                                                                                                                                 
ٕى آلهایٍگاه ٨لى٩ۀ جصكبی اوحاؾ ؾايٍکؿۀ ٨لى٩ه ؾايٍگاه آقیمويا و ٠ «Shaun Nicholsٌاو يیکىلم »- پكو٨ىىق  9

، ؾًٌاوی اؼال٬ی، جکاهل ٨كهًگی، اقاؾۀ آلا ايؿ ال: ٨لى٩ۀ جصكبی، ٠لن قواو های جع٭ی٭اجی او ٠باقت اوث- لهیًه
ث یا٨ث- ؾکحك اوَحًحىو ؾو»شایمۀ   ًٌاوی به ال ٘ك٦ شم١یث ٨لى٩ه و قواو«  1661و هىیث- وی ؾق وال 

 ؾق ویكشیًیاوث-« ویلیام و هاقی»اوحاؾیاق ٨لى٩ه ؾق ؾايٍکؿۀ  «Christopher Freimanکكیىحى٨ك ٨كَیمى »
 هًبٟ:-  7

Freiman, C., & Nichols, S. (2011). Is desert in the details? 1.Philosophy and Phenomenological Research, 
82(1), 121-133- 
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ؾیگك هن ال پكوً ؾو  و يیکىلم ى٨كیمولی  ؛هىقؾ ايحٝاق بىؾ پاوػهماو يیىحًؿ- ایى 
 پكویؿيؿ-ؾیگك کًًؿگاو  ٌكکث

 ٔثبَ اَٚ( ،ٚالؼ٣داٚس٢ ) فش٤ٕٗ ٚ ٥٘ىِٛضآصٖٔٛ 

―Suppose that Amy and Beth both want to be professional jazz singers. They 
both practice singing equally hard. Although jazz singing is the greatest natural 
talent of both Amy and Beth ،Beth's vocal range and articulation is naturally 
better than Amy's because of differences in their genetics. Solely as a result of 
this genetic advantage ،Beth's singing is much more impressive. As a result ،
Beth attracts bigger audiences and hence gets more money than Amy.‖ 

هك ؾو  -ٍىيؿبای شال  ظك٨ه ۀؼىاهًؿ ؼىايًؿ هك ؾو هی« ثبّ »و  «ّایمی» ٨كْ کًین»
هىهبث  جكیى بمقگاگكچه ؼىايًؿگی شال  پكؾاليؿ؛ به جمكیًات ؼىايًؿگی هی به یک ايؿاله

ؾیؿو  آهىليبكای  اي جىاياییو  ثِؿای باها  ؛بث بىؾه اوثبكای ایمی و ٘بی١ی 
 ۀیى هٍؽّوشىؾ همؾلیل  به ٨٭ٗاؼحال٨ات ژيحیکی، بیٍحك بىؾ و وشىؾ ؾلیل  به

او ًٌىيؿگاو  ؾق يحیصهگفاقجك بىؾ و جؤذیك ؼىايًؿگی بث بىیاق ٨كؾ ژيحیکی،  به هًعّك
ؾ- آیا ایى و١ٔیث، ٠اؾاليه به ؾوث آوق  بیٍحكی يىبث به ایمیآو، پىل  ؾيبال بهبیٍحك و 

 «اوث؟

 آصٖٔٛ فش٤ٕٗ ٚ ٥٘ىِٛض )داٚس٢ ٚالؼ٣، ٔثبَ دْٚ(

―Suppose that Al and Bill both want to be professional jugglers. They both 
practice juggling equally hard. Although juggling is the greatest natural talent 
of both Al and Bill ،Bill's hand  eye coordination is naturally better than Al'sـ  
because of differences in their genetics. Solely as a result of this genetic 
advantage ،Bill can perform more difficult and impressive tricks than Al. As a 
result ،Bill gets bigger audiences and hence more money than Al.‖ 
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ؾو به یک هك  -ٍىيؿبای  ؼىاهًؿ بًؿبال ظك٨ه هك ؾو هی« بیل»و  «لاَ »٨كْ کًیؿ »
ث ٘بی١ی بكای هك ؾوی هىهب جكیى بمقگبًؿبالی پكؾاليؿ-   هیبًؿبالی جمكیى ايؿاله به 
  ،اؼحال٨ات ژيحیکیؾلیل وشىؾ  به اها هماهًگی چٍن و ظكکات ؾق بیل  ؛اوث َال و بیل

جىايؿ ظكکات  ؾلیل ؾاٌحى همیى بكجكی ژيحیکی، بیل هی بًابكایى جًها به ؛اوث بهحك ال َال
 ؾق يحیصهجكی ايصام ؾهؿ و ٘ك٨ؿاقاو بیٍحك پیؿا کًؿ و  کًًؿه جك و هصفوب  بىیاق وؽث

ى ؟ آیا ایوماواق چًیى ه١٩ًحی اوثآیا بیل به ؾوث بیاوقؾ-  پىل بیٍحكی يىبث به َال
 «؟اوث٠اؾاليه 

 
 

 9دٞذ ٕ٘ٛداس، ٘تب٤ح آصٖٔٛ فش٤ٕٗ ٚ ٥٘ىِٛض سا ٘ـبٖ ٣ٔ
 

 :ايؿ وأط کاهال   يحایس
بیٍحكی پىل  «بث»که ایً پاوػ ؾاؾيؿ «ثایمی و ب» ؾق آلهىو کًًؿگاو ٌكکثبیٍحك 
 با« بیل» ۀه٭ایى ؾق ؼّىَو١ٔیث  وبه ؾوث بیاوقؾ ٠اؾاليه اوث  «ایمی»يىبث به 

به ؾوث هن ال اوحع٭ا٪  وئالى يحایس ؾقباقۀ یهم و ج٭كیبا  به همیى ِىقت بىؾ  هن« لاَ »
- ایى ی١ًی يى٠ی گك٨حًؿ٬كاق « ؾاوقی يٝكی»هكبىٖ به يحایس  ه٭ابّل  ۀشبه- ایى يحایس ؾق آهؿ

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Freiman, C., & Nichols, S. (2011). Is desert in the details? 1.Philosophy and Phenomenological Research, 
82(1), 121-133- 
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های  و١ٔیثؾق ها  ٬ٕاوتيٝكی و های  هیاو ٬ٕاوتجٙاب٫  يبىؾ کن ؾوثجًا٬ٓ یا 
 وشىؾ ؾاقؾٖ وا١٬ی

ِكاظث  به که اوثؾق ایًصا ٠ؿالث یا ٌایىحگی کًًؿه  ظکنبیاییؿ ٨كْ کًین اِل 
کًؿ ایى  هیً بیاو هکمحكیى چیمی که ایى پژو ٌؿه اوث-ها پكویؿه  ؾق هحى آلهىو

هكؾم و  اوثچیمی يیىث که ؾق ؾوحكن هكؾم هّاؾی٫ ؾق وا١٬یث، اوث که ًٌاوایی 
ظالث بكای که  ای ٬ا٠ؿههماو وگكيه ؛ ه آو بكوًؿج٩کك یا جعلیل هًٙ٭ی بجىايًؿ جًها با  يمی
 - آهؿ يیم به ؾوث هیؾق ؾو ظالث وا١٬ی بایىث  هی ،به وشىؾ آهؿاول 

هباؾی اِىل و  ایى اوث کهآیؿ  هیبه ؾوث  ی که ؾق ایًصاوأع ۀيحیصکلی،  ٘ىق به
 ٌؿو ٬ائلجمایم بكای  ٍاوهای بًؿی و ؾوحه های اؼال٬ی گیكی و هىٟٔهای هكؾم  ؾاوقی

ث اهکاو قویؿو به ایى ها  بكای آوِكیط يیىث و  ،٠ؿالث و ٜلنو  هیاو يیکى و ٌل
 اوثيکحه ال آو، ایى  جك ههن چه بىاو  کًؿ ٨كاهن يمیو جعلیل جًها با ج٩کك ؼّىِیات قا 

با  ی هٍؽُ،یک هاشكا ؾق ؼّىَکه  چكا ؛که یکی ال ایى ؾو ٬ٕاوت، اٌحباه اوث
  یکؿیگك جًا٬ٓ ؾاقيؿٖ

ظحی با وشىؾ اِىل و ایًکه : ینگىیین و به آو ه١ح٭ؿ اوث که هیهماو هٙلبی ایى 
چه با ٌهىؾ ـ   ها ؾق وا١٬یث و ؼاقز های ٠ام، جٍؽیُ هّاؾی٫ ایى اقلي اقليهباؾی و 

کاقی وؽث و  ـ   و ؾیگك ابماقها٬یان یا ظحی با ج١٭ل یا  ،٠ا٩٘ه بك اوانايصام ٌىؾ، چه 
ؼٙا که هكش١ی »گكیمی ال هكاش١ه به  ؾق يحیصه ؛همگاو يیىثؾق ؾوحكن و اوث ؾٌىاق 

  وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث- «کًؿ يمی
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ثشا٢ ٕبساٖ سٚا٣٘ ٥آٔذٜ اص ثشسػ٣ ثشخ٣ ث دػت دال٤ُ ثٝ

  اخالل٣داٚس٢ِ ٘مؾ ؿٟٛد ٚ ػٛاعف دس 
گاهايه ؼاوحگاه اِل و  ،گكایايه جّىق ٠٭ل٘ب٫  اظکام اؼال٬ی، ج٩کك و ٠٭ل یا ج٩کك آ

وشىؾ ؾاٌحه  ها اظکام اؼال٬ی یا ؾق ج٩ىیك آو ِاؾقکكؾوؾق ياجىايی اگك ی که ٘ىق  به ؛اوث
 ٌىؾ- يىبث ؾاؾه هییا ج٩کك های ٠٭اليی  جىاياییبه وشىؾ ي٭ُ ؾق جكشیعا   ،باٌؿ

ي٭ّی ؾق ج٩کك و  ٔ هیچPsychopathicٕ هىحًؿ ؾچاق بیماقّی قوايیکىايی که اها 
هكؾم اوث و  ۀهم یهىٌ ۀهیايگیى بهك  ۀبه ايؿال ها  آو یهىٌ ۀبهك جعلیل يؿاقيؿ و  و جصمیه

ث و ؾقوث و اٌحباه قا هی ،ؼیك و ٌكهیاو ؼىبی ج٩اوت  به ال وىی ولی  ؛٨همًؿ لیبا و ٌل
با ؾیگكاو ؼىبی  بهجىايًؿ  و يمیبكيؿ  بىیاقی قيس هیياجىايی ٠ا٩٘ی ال قوايی  ، بیماقاّو ؾیگك

 هٌؿهمچًیى گ٩حه  -پٍیمايی يؿاقيؿگًاه یا  ٬كاق کًًؿ و هیچ اظىان٠ا٩٘ی بك اقجباٖ 
ىشه به ؾیگكاو و جمایل بكای ال ججًها به هیماو ايؿکی و  ايؿ ٌؿت ال يٝك اؼال٬ی ياجىاو به

هیچ جىشهی به ظ٭ى٪  هماو ٘ىق که بكؼىقؾاقيؿ؛ها  يكوايؿو به آو آلاقيكوايؿو یا لیاو
 ٠مىهی و ٠ؿالث يؿاقيؿ-

ؾق بیماق قوايی، یک شكم که اظحمال جکكاق  اوث ها يٍاو ؾاؾه همچًیى بكؼی پژوهً
و اهصكهشكم جىوٗ بكابك بیٍحك ال اظحمال جکكاق  وال په ال ؼكوز ال ليؿاو، چهاق

ال ليؿاو ٌؿو آلاؾ٘ىل ؾه وال په ال بیماق، ؾق هصكهاو %  21ال  و بیً اوث بیماق٤یك 
ایى آهاق بكای هصكهاو  ؾق ظالی که ؛ايؿ کكؾهجکكاق قا شكّم ؼىؾ ٌاو،  ؾلیل شكم اولیه به

های  شاه١ه و ي٭ُؾق بكابك ها  آو پكؼاٌگكیکلی  ٘ىق بهو  9؛بىؾه اوث% 79بیماق ٤یك 
 9-ٌؿه اوث پفیك٨حه ،، ال يٝك ٠لمیٌاو ٠ا٩٘ی

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

- Harris, G. T., Rice, M. E., & Cormier, C. A. (1991). Psychopathy and violent recidivism. Law and human 
behavior, 15(6), 625. 
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وشىؾ ؾاقؾ که  یهٙل٭اؼال٬ی  گكایايه بكای اؼال٪، اِىل جّىق ٠٭ل٘ب٫ همچًیى 
جىا٨٭ی یا  اشحما٠ّی ٬ىايیى که هرل ایً ؾقوثبه آو قویؿ؛  جىاو ال ٘كی٫ ج٩کك و جعلیل هی

ـهًی و قوايی  والهحیال  هكکه٨كْ بك ایى اوث که ك٨ی یا ٬ايىيی وشىؾ ؾاقؾ و ٠ُ 
ا وث؛ یقااؾقا  هىئلهؾو ایى بیى  ٌؿو ٬ائلجىايایی جمایم ال يٝك ٠٭لی بكؼىقؾاق اوث 

قا ج٥ییك ؾاؾ یا  ها جىاو آو ٬كاقؾاؾی که هیاشحما٠ی ٬ىا٠ؿ ِك٨ا  ٬ىا٠ؿ اؼال٬ی قا  کن ؾوث
 -آوَقؾ میکكؾ به ظىاب ي ٓي٭

جمایم ال ایى  چه بىاکه بكؼی بیماقاو قوايی  7ايؿ کكؾهقوٌى ها  ولی بكؼی پژوهً
ای  ال چًیى جىايایی واله کىؾکاو چهاقظحی  ؾق ظالی که 9؛ياجىاو باًٌؿ ٌؿو ٬ائل

                                                                                                                                                                 
- Hemphill, J. F., Hare, R. D., & Wong, S. (1998). Psychopathy and recidivism: A review. Legal and 
criminological Psychology, 3(1), 139-170. 
- Hart, S. D., Kropp, P. R., & Hare, R. D. (1988). Performance of male psychopaths following conditional 
release from prison. Journal of consulting and clinical psychology, 56(2), 227. 

 هًابٟ:-  9
- Hare, R. D., & Neumann, C. S. (2008). Psychopathy as a clinical and empirical construct. Annu. Rev. Clin. 
Psychol., 4, 217-246. 
- Glenn, A. L., Iyer, R., Graham, J., Koleva, S., & Haidt, J. (2009). Are all types of morality compromised in 
psychopathy?. Journal of personality disorders, 23(4), 384-398. 
- Aharoni, E., Antonenko, O., & Kiehl, K. A. (2011). Disparities in the moral intuitions of criminal 
offenders: The role of psychopathy. Journal of research in personality, 45(3), 322-327. 

 هًابٟ:-  7
- Blair, R. J. R., Jones, L., Clark, F., & Smith, M. (1995). Is the Psychopath ‘morally insane’?. Personality 
and Individual Differences, 19(5), 741-752. 
- Blair, R. J. R. (1995). A cognitive developmental approach to morality: Investigating the psychopath. 
Cognition, 57(1), 1-29. 

هایی که قوی بیماقاو قوايی ايصام ٌؿ جا  ها هن وشىؾ ؾاقؾ؛ آلهىو يٝك ؾیگكی، هؽال٧ّ ایى ج٩ىیك بكای آلهىو-  9
ؾقباقۀ آيچه ٌؿو بیى ٬ىايیى اؼال٬ی و ٬ىايیى اشحما٠ی ًٌاوایی ٌىؾ؛ ولی اوحؿالل  ها بكای جمایم ٬ائل جىايایی آو

هايؿ- ایى  ؾقوث با٬ی هی  ٘ىق ٠مىهی به ، ٌىؾ هیهای ـهًی ؾق اظکام اؼال٬ی هكبىٖ  به ي٭ً ٠ىا٧٘ و جىايایی
 :کكؾجىاو ؾق جع٭ی٫ لیك پیگیكی  ؽال٧ قا هیؾیؿگاه ه
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يٝك ال يىٞ  ِك٦ ـ    ايؿ ؾاٌحهها ٌكکث  که ؾق آلهىو  ال يٝك ایى بیماقاو قوايی -بكؼىقؾاقيؿ
 هىحًؿ-ؾقوث   هٙل٫ ٘ىق به ٬ىا٠ؿ  ۀهم ـ   ظکىهث یا ٬ايىو
جكیموهی »وًؿقم یا  «ؾاوو»هبحالیاو به وًؿقم کًین  هالظٝه هی ؾق ظالی که

 ال٬ىا٠ؿ اؼال٬ی ؾاؾو میجمیجىايایی  Trisomy 21ٔـ   Down Syndromeٕ« 79کكوهىلوم 
جك ال  ها بىیاق ١ٔی٧ و پاییى ٨کكی آوجىايایی ایًکه وشىؾ با  ؛٬ىا٠ؿ اشحما٠ی قا ؾاقيؿ

 هكؾم ٠اؾی اوث- یهىٌ ۀهیايگیى بهك 
ی ٔكوقی های  به ایًکه ٌایؿ جىاياییکًؿ  اٌاقه هیيکحه ایى  ٨کكی یا ـهًی، ٌ٘ك
 9يیىث-ؾاؾی اشحما٠ی ٬كاق ٬ىايیى  الهباؾی اؼال٬ی ؾاؾو جماهی میبكای جمی
لیكا  ؛ٌىؾ هح٩اوت هی کاهال  و١ٔیث  ،اؼحّاَ ؾاقؾ٠ىا٧٘ به آيچه  ؾق ؼّىَاها 

بیماقاو قوايی که ال ياجىايی یا هرال  ٠ًىاو به ،ايؿ قوٌى کكؾه 7یًٌاو قواوهای  پژوهً
ؾیگكاو های  یا قيس ٠ا٩٘ی با ؾقؾها ؾقؾی هنبكيؿ ٬اؾق به  ي٭ُ ؾق وٙط ٠ىا٧٘ قيس هی

هبحالیاو به وًؿقم ؾاوو ؾق بكؼىقؾهای ٠ا٩٘ی ؼىؾ با ؾقؾهای  ؾق ظالی که ؛يیىحًؿ
  9-قا يؿاقيؿ ي٭یّهؾیگكاو ایى 

                                                                                                                                                                 
, Aharoni, E., Sinnott-Armstrong, W., & Kiehl, K. A. (2012). Can psychopathic offenders discern moral 

wrongs? A new look at the moral/conventional distinction. Journal of abnormal psychology, 121(2), 484. 
 هًابٟ:-  9

,Nichols, S. (2002). How psychopaths threaten moral rationalism: Is it irrational to be amoral?. The Monist, 
85(2).303-285.  
,Vargas, M., & Nichols, S. (2007). Psychopaths and moral knowledge.Philosophy, Psychiatry ,
&Psychology, 14(2) -162-157- 

 هًبٟ:-  7
Blair, R. J. R. (1995). A cognitive developmental approach to morality: Investigating the psychopath. 
Cognition, 57(1), 1-29- 

 هًبٟ:-  9
Blair, R. J., Jones, L., Clark, F., & Smith, M. (1997). The psychopathic individual: a lack of responsiveness 
to distress cues?.Psychophysiology, 34(2), 192-198.  
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 «ه٥م ويحكوهؿیاّل »و بؽً  amygdalaٕٔ «آهیگؿال»یا  «ه٥می باؾاّم »ال وىی ؾیگك 
که ؾق هًا٘٭ی ال ٬ٍك پیٍايی، يؿ یکؿیگك هكجبٗ با  ۀؾو هصمى٠ ٕؾق پاییى و ووٗ ه٥مٔ

٠اؾی جٍکیل های ههن یا ٤یك  ٔكوقی بكای ایصاؾ و جًٝین پاوػ پیامای اواوی و  ٌبکه
ويحكوهؿیال،  ۀو هًٙ٭ ٕآهیگؿالٔ ه٥می ایى باؾاّم  ۀو ؾق بیماقاو قوايی هم 9،ؿًؾه هی

ل اؼال٬ی و ئهىا يکكؾو جكن و کلمات ٠ا٩٘ی و ق٠ایث ۀايؿکی به پؿیؿ ِىقت به
٠الوه بك  7؛ؿًؾه هی پاوػ قوؿ به ؾیگكی هی یآلاق یا لیاي ها که ؾق آو هایی گیكی هىٟٔ

گاهايه  ه٥م ٠ملکكؾّی  ۀؾق ٌبکاجؽاـ اظکام اؼال٬ی،  ایى، ٘ی ایصاؾ و که بك وٜای٧ آ
ؾق لهاو  ١٨ًالیحبیٍحك و ظحی ٌىؾ  به هعیٗ ١٨ال يمی با جىشههحمكکم يیىث و 

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

- Blair, R. J. R. (2007). The amygdala and ventromedial prefrontal cortex in morality and 
psychopathy.Trends in cognitive sciences, 11(9), 387-392. 
- Pessoa, L. (2010). Emotion and cognition and the amygdala: from ―what is it?‖ to ―what's to be done?‖. 
Neuropsychologia, 48(12), 3416-3429. 

 هًابٟ:-  7
- Kiehl, K. A., Smith, A. M., Hare, R. D., Mendrek, A., Forster, B. B., Brink, J., & Liddle, P. F. (2001). 
Limbic abnormalities in affective processing by criminal psychopaths as revealed by functional magnetic 
resonance imaging. Biological psychiatry, 50(9), 677-684. 
- Marsh, A. A., Finger, E. C., Mitchell, D. G., Reid, M. E., Sims, C., Kosson, D. S., ... & Blair, R. J. R. 
(2008). Reduced amygdala response to fearful expressions in children and adolescents with callous-
unemotional traits and disruptive behavior disorders. American Journal of Psychiatry, 165(6), 712-720. 
- Harenski, C. L., Kim, S. H., & Hamann, S. (2009). Neuroticism and psychopathy predict brain activation 
during moral and nonmoral emotion regulation. Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 9(1), 1-
15. 
- Harenski, C. L., Harenski, K. A., Shane, M. S., & Kiehl, K. A. (2010). Aberrant neural processing of moral 
violations in criminal psychopaths. Journal of abnormal psychology, 119(4), 863. 
- Glenn, A. L., Raine, A., & Schug, R. A. (2009). The neural correlates of moral decision-making in 
psychopathy.Molecular psychiatry, 14(1), 5. 
- Glenn, A. L., Raine, A., Schug, R. A., Young, L., & Hauser, M. (2009). Increased DLPFC activity during 
moral decision-making in psychopathy. Molecular Psychiatry, 14(10), 909. 
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 default modeـ  ها های ه٥می هىح٭ل و شؿا ال ؾیگك بؽً ٌٕبکه اوحكاظث اوث
network ٔ 9-ٌىؾ هٍاهؿه هی١٨الیث ٤یك٠اؾی  

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ: -9
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default mode of brain function.Proceedings of the National Academy of Sciences, 98(2), 676-682. 
- Buckner, R. L., Andrews‐Hanna, J. R., & Schacter, D. L. (2008). The brain's default network. Annals of 
the New York Academy of Sciences, 1124(1), 1-38. 
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López-Solà, M. (2012). Breakdown in the brain network subserving moral judgment in criminal 
psychopathy. Soc Cogn Affect  
Neurosci, 7(8), 917-923). 
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٘مؾ ػٛاعف ٚ ؿٟٛد دس ثشا٢ دال٤ُ تدشث٣ د٤ٍش 

 ٞب٢ اخالل٣ لضبٚت
 ي٭ً ٠ىا٧ّ٘ پژوهٍگكاو  ،ها ؾق آوکه وشىؾ ؾاقؾ يیم ها ای ال آلهىوهمچًیى ولىله

ٌؿه ها ِاؾق  آلهىوایى کًًؿگاو ؾق  ٌكکثال ٘ك٦ که ـ  قا ؾق اظکام اؼال٬ی کًًؿه  جٍىی٫
بكؼی  ها آو 9-ث و ویحلی ايصام ؾاؾيؿهیکه  هایی آلهىوهرل  ؛کًًؿ هیبیاو  ـ   اوث

ال ًٌیؿو بكؼی کلمات  کًًؿگاو ٌكکثٌؿيؿ با٠د کكؾيؿ و  هیپًىجیممکًًؿگاو قا  ٌكکث
ها و ؾیگك  آو هؾاوحاو کىجاه بج١ؿاؾی پیؿا کًًؿ- وپه ايمشاق ظالث  ه١مىلی،بىیاق 
ه کكؾيؿ- ،بٍىيؿکه ظأك يٍؿه بىؾيؿ هیپًىجیمم  یکًًؿگاي ٌكکث  ٠ٔك

ج٩ًك ایصاؾ  بىؾيؿٌؿه که هیپًىجیمم  که ؾق کىايی يؿکلماجی بىؾ ظاویها  بكؼی ؾاوحاو
هایی  اول، ؾاوحاو ۀؾوح ٌؿيؿ: ها به ؾو ؾوحه ج٭ىین هی - ایى ؾاوحاوکكؾ هیو ايمشاق 

 ۀهای ؾوح ؾاوحاو ؾق ظالی که ؛وشىؾ يؿاٌثاؼال٬ی ها هیچ ٠مل ٤یك  آو بىؾيؿ که ؾق
هیپًىجیمم ٬كاق گك٨حه  جؤذیك که جعث یکًًؿگاي ٌكکث- يؿاؼال٬ی بىؾهىائل ٤یك ؾاقای ؾیگك، 
که ؾاقای کلمات  هایی ؾق ؾاوحاوهىشىؾ اؼال٬ی ٤یك  ؼىؾ ؾقباقۀ هىائلؾاوقّی ؾق  ،بىؾيؿ
ها  آو٬ٕاوت  کهؾق ظالی  ؛جك بىؾيؿ ٬اٟ٘ ،کًًؿگاو ٌكکثيىبث به ؾیگك  بىؾيؿٌؿه  جل٭یى

٠اؾی و ٌبیه ، يبىؾٌؿه  ، کلمات جل٭یىٍاوؾاوحاي ٤یكاؼال٬ی که ؾق هحى هىائل ایبك 
ٔؿ  چیمهیچ  ها که ؾق آو هایی ؾاوحاوظحی ؾقباقۀ ها  آوؾیگكاو بىؾ- به همیى جكجیب، 

گیكّی ٬اٟ٘  هماو هىٟٔ، بىؾٌؿه  ولی ؾاقای کلمات جل٭یى ،وشىؾ يؿاٌث٬ىايیى اؼال٬ی 
 -گك٨حًؿ ً هیؾق پیقا 

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Wheatley, T., & Haidt, J. (2005). Hypnotic disgust makes moral judgments more severe. Psychological 
science, 16(10), 780-784- 
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٬كاق  جؤکیؿهن هىقؾ  میمبؿوو هیپًىجهاّی  آلهىوؾیگك  ۀوویل همیى يحایس بهج٭كیبا  
یابی ٌكایٗ بكای کًًؿگاو ؼىاوحه ٌؿ  ال ٌكکث هرال   گك٨ث؛ اقائه اؼال٬ی هؽحل٧، اقٌل

بىهای  ی هىحًؿ کهؾ٨حك آلىؾه و کری٧ یا ؾق اهاکًیک ؾق ها  آو ؾق ظالی کههرال   ؛ؾهًؿ
 یايگیم یا په ال ؾیؿو ویؿیىیی که ؾق آو هًاٜك ي٩كت ،ؾق آيصا وشىؾ ؾاقؾايگیم  بؿ و ي٩كت

 چیمهایو ؾیگك   یاؾآوقی ٌكایٙی که ؾق گفٌحه بكایٍاو پیً آهؿه بىؾیا په ال  ،بىؾ
ٌى و  و ٌىثؾق شاهای پاکیمه یا په ال های اؼال٬ی  ايحؽاب ؾاوقیه٭ابل، ؾق ؛هٍابه
بك  ،بىؾيؿ «پاکیمگی»که هحٕمى ه١ًی  یا په ال ًٌیؿو کلماجی ،ٌؿو پاکیمه
 9-کكؾ جك هی آواوقا  ٌاو گیكی هىٟٔی که ٘ىق  به ؛ٌثگفا هی جؤذیك کًًؿگاو ٌكکث

ؾق  یههم ؿ که ٠ىا٧٘ و ٌهىؾ، ي٭ًًؾه يٍاو هی قوًٌی بهایى ؾالیل  کًن ٨کك هی
ی اواوی و ٔكوقی ؾق  ایًکهاؼال٬ی هكؾم ؾاقؾ و ؾاوقی  ؾق اوث-  یاؼال٬ویىحن ٌ٘ك

   جًهایی به ـهًی های  جىايایی»که ایً ایبك آوقؾو  بكهاو ،ؾالیلال ایى يىٞ ٠یى ظال با وشىؾ 
« ؾهؿ يحیصه هیاؼال٬ی قا های  ٬ٕاوت یااؼال٪  ،کكؾو و ج٩کك و اوحؿالل بكای ٠٭اليی
 هعال اوث-
ك٦که وشىؾ ؾاقؾ ؾیگكی هن  ٨كاواّو بىیاق های  پژوهً جكؾیؿ و ٌککكؾو  ؾق ظؿ ب٘ك

ؿ و يیم يو اجؽاـ اظکام اؼال٬ی ؾاق  ، ي٭ً بمقگی ؾق واؼث٠ىا٧٘ و ٌهىؾکًًؿ  ذابث هی
قویؿو به هباؾی و اِىل اهکاو ًؿ ج٩کك و ج١٭ل همیٍه بكای ٠مىم هكؾم ًک بیاو هی
یابی ؼىؾ ها  ؾاوقیکه ؾق قا اؼال٬ی  ٨كاهن  ،بكيؿ به کاق هیبكای ٌكایٗ هؽحل٧ و اقٌل

  7-ؾآوقَ  يمی

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

- Schnall, S., Benton, J., & Harvey, S. (2008). With a clean conscience cleanliness reduces the severity of 
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های  ٬ٕاوتها و  گیكی ي٭ً هعیٗ قا ؾق هىٟٔ ،قوًٌی به جع٭ی٭ات همچًیى 
بمقگ و  ۀهصمى٠ ۀأا٨ بهشاه١ه و ٨كهًگ قا  و ظمب و گكوه جؤذیكاؼال٬ی هكؾم و 

 9-ؾهؿ ای ال ٠ىاهل ؾیگك، يٍاو هی پیچیؿه
به آو ِىقجی که ـ بك آو ؾاٌحى ای ايکاق ایى ظ٭ای٫ ٠لمی و اِكاق هصالی بك بًابكایى 

هىح٭ل  ٘ىق بهایًکه و  يی٠٭ال کاهال  هاهیحی اوث و ایًکه اؼال٪، ـ  کًًؿ بكؼی ٠مل هی
ال ٘كی٫ ایى هٙلب  جؤکیؿبه ؼىاوث ؼؿا، هايؿ-  ج٩کك و اوحؿالل اوث، با٬ی يمی ۀيحیص

 هؽحُ به آو ؼىاهؿ آهؿ-ؾق بؽً ه٥م و ا٠ّاب ؾق ٠لن  یهای ؾیگك  پژوهً
 ۀي٭ٍی ؾق ٠ِكگكایی  ٠٭ليیىث که ج٩کك و  اه١ًایى به ؿین ٌؿ اها جماهی آيچه ج٭

ایى ي٭ً  هاهكول يیم ظحی پژوهٍگكاو ٌهىؾی جا آيصا که  ؛اؼال٬ی يؿاقؾؾاوقی اؼال٪ و 
 ۀهم که باٌؿ ٌاو به ظؿی ٌایؿ کىايی باًٌؿ که هبال٥هالبحه  7-کًًؿ قا ايکاق يمیؾو ٠اهل 

                                                                                                                                                                 
- Greene, J., & Haidt, J. (2002). How (and where) does moral judgment work?. Trends in cognitive sciences, 
6(12), 517-523. 
- Loewenstein, G., & Lerner, J. S. (2003). The role of affect in decision making. Handbook of affective 
science, 619(642), 3. 
- Blanchette, I., & Richards, A. (2010). The influence of affect on higher level cognition: A review of 
research on interpretation, judgement, decision making and reasoning. Cognition & Emotion, 24(4), 561-
595. 
- Szekely, R. D., & Miu, A. C. (2015). Bridging cognition and emotion in moral decision making: Role of 
emotion regulation. Handbook on Emotion Regulation: Processes, cognitive effects and social 
conséquences. 

 هًابٟ:-  9
- Blanchette, I., & Richards, A. (2010). The influence of affect on higher level cognition: A review of 
research on interpretation, judgement, decision making and reasoning. Cognition & Emotion,  
24(4), 561-595. 
- FeldmanHall, O., & Mobbs, D. (2015) A Neural Network for Moral Decision-Making. In A.W. Toga, & 
M. D. Lieberman (eds.) Brain Mapping: An Encyclopedic Reference.Elsevier: Oxford. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=2896868. 

 هًبٟ:-  7
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شلىه و کىچک یا ایى ي٭ً قا جا آيصا ظ٭یك  9ؿايًؿبياٌی ال ٠ىا٧٘ ِك٨ا  اظکام اؼال٬ی قا 
 جؤذیكیا بؿايًؿ،  ـ وا٨یلىى٨او و هح٩کك هرل ـ هایی ه١یى  قا هؽّىَ به گكوهآو ؾهًؿ که 

هرالی ال وؽًاو و  کهؿايًؿ ب٬بلی های  گیكی هىٟٔجىشیهی بكای  ٨٭ٗج٩کك و اوحؿالل قا 
ولی ؾالیل ٨كاواو ؾیگكی ؾق  ؛بیاو کكؾینجك  پیًث قا شاياجاو هی ٘كض پكو٨ىىق

ي٭ً ٠ىا٧٘ ؾقباقۀ  ا٨كا٘ی گیكی بىؾو هىٟٔ با٘لبك که وشىؾ ؾاقؾ ی اؼال٬ی ًٌاو قواو
ی و ٠لن ًٌاو قواوال ى یيىایى ؾالیل  جكیّى  به بكؼی ال ههنؾق اؾاهه، و کًًؿ  ؾاللث هی

 «گكیىشاٌىا » پكو٨ىىق ۀبك يٝكیهای ب١ؿی،  ؾق بؽًا٠ّاب ؼىاهین پكؾاؼث و يیم 
 -ؼىاهین ؾاٌث یهلؤج

ٔذَ ٔشدْ دس ا٢ اص  ػذٜؿذٖ اػتثٙب دس خلٛف ا٢ ٔالحظٝ

 ؿٟٛد٢ اختٕبػ٣
: کًن جؤکیؿٜكی٧  یا هىئلهبك ؾق ایًصا هایلن بپكؾالین پیً ال آيکه به بؽً ب١ؿی 

  جًهایی به  ثشاياجاو هیگكای  ٠ا٩٘هٌهىؾی هؿل و یا ٨الو٩ه ؾق اهح٩کك ٌؿو اوحرًا
و آيچه  ٠ىا٧٘ و ٌهىؾ ؼىؾوقاّی ؾهؿ ايىاو ؾق  کا٨ی اوث که يٍاو هیو قوٌى ؾلیلی 

ایى - ؾاقؾقا يٍؿو  جىايایی جىلین و هعیًٙ به آو هحمایل اوث ظمبیا   اي ؼىؾؼىاهی
هن گكؾ ها قا  که آوجًها ؼّىِیث ٌاؼّی ٨٭ٗ هعؿوؾ به ٨الو٩ه يیىث و کكؾو اوحرًا 

اوث که اؼال٪،  ق٨حاقی و اؼال٪ و اؾقاک ایى ظ٭ی٭ث تجىشه به هٍکال، کًؿ شمٟ هی
 اوثکكؾو ایى يکحه  ؾقک کن ؾوثیا  ،کكؾهكاش١ه جىاو به آو  هًبٟ و هكش١ی ؾاقؾ که هی

وكیٟ و ٠ا٩٘ی و  ؼىؾّی  ه٤یك ال آيچه ال ٌهىؾ ؼىؾب ؾیگكی های بىیاق که ايحؽاب

                                                                                                                                                                 
- De Neys, W., & Glumicic, T. (2008). Conflict monitoring in dual process theories of thinking. Cognition, 
106(3), 1248-1299. 

 هًبٟ:-  9
- Prinz, J. (2006). The emotional basis of moral judgments.Philosophical explorations, 9(1), 29-43. 
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گاهايه بكای ها و  ظل ؾقباقۀ قاهو جع٭ی٫  شىو و يیم شىث ؛وشىؾ ؾاقؾيیم  ؾهؿ قغ هی وماياآ
ایثهای اؼال٬ی  گیكی هىٟٔ  -بؽً ٔق

و  گیكی ؾقوث هىٟٔال ي٩ه باليگكی اؼال٪ و  هىئلۀ، ی١ًی جىشه به و ایى
و اگك  ؛به آو ٠مل يکًًؿظحی اگك  ،ٌایىحگی ایى کاق قا ؾاقيؿکه ه١ح٭ؿم همه   ،ِعیط

يؿ ا هث جىشه کكؾهی ؾکحكهىقؾ اوحرًای که هح٩کكاو  کكؾيؿ هكؾم به هماو چیمی جىشه هی
و ها  ؾاوقیاهکاو ج٩کك ؾق  کن ؾوث ؛ ی١ًیقویؿيؿها هن به هماو يحیصه هی آو١ٙ٬ا  
 اظکام ٌهىؾّی  ۀق٨ث ال ویٙك  هكشٟ آو و بكووال شى و ها و وپه شىث گیكی هىٟٔ

يؿاقؾ که ؾق ؼىؾ چیمی کكؾو ایى اوحرًا  بًابكایى- ٌؿ بكایٍاو ٨كاهن هی٠ا٩٘ی وكیٟ 
جىشه  چیمی که ؾیگكاو به آوبه ٠مىم هكؾم يکكؾو  هگك جىشه ؛٠مىم هكؾم قا ؾوق کًؿ

  -ايؿ کكؾه
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 ٌشا دٌٚب٘ٝ ٣اخالل ١٘ظش٤

 اخالل٣ٞب٢   داٚس٢ا٤دبد  فشا٤ٙذتفىش دس ثبصٌـت 

 Dualٕ ؾوگايهپكؾالي  ۀکه يٝكی    گايهوك٠ث ؾو یا اؼال٪ با  گكا اؼال٬ی ؾوگايه ۀيٝكی
process theory ٔ شاٌىا گكیى پكو٨ىىق ای اوث که اواوا   يٝكیه   9،ٌىؾهیيیم ياهیؿه 

جك  ٠ام یٔيٝكیاج هصمى٠هجك به  ؾ٬ی٫ ٘ىق بهیا ٕ ۀو ؾق اِل به يٝكی 7ایصاؾ کكؾ و جىو١ه ؾاؾ
  گكؾؾ- هیی بالًٌاو قواوؾق 

گیكؾ که ٠ىا٧٘ و ج٩کك ؾق ال ایى ا٠ح٭اؾ وكچٍمه هی ا گكیىشاٌى پكو٨ىىق  ۀيٝكی
 و ؾق اؾاهه، گاهیؿ؛ يگفاق  هی جؤذیكبك یکؿیگك  ا٨كاؾبیٍحك و ق٨حاقهای اؼال٬ی ها  ٬ٕاوت

گیكؾ- گكیى ه١ح٭ؿ اوث ایى  ؾو ٠اهل ٠ا٩٘ی و ٠٭اليی ٬كاق هیجّاؾم هیاو ٨كؾ ؾق يماٞ یا 
اوث  هماو وببیؾیگك، وىی و ٠ىا٧٘ ال  وى یکال  یگكای ج٩کك و ٠٭لکٍمکً هیاو 

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

Greene, J. D., Sommerville, R. B., Nystrom, L. E., Darley, J. M., & Cohen, J. D. (2001). An fMRI 
investigation of emotional engagement in moral judgment. Science, 293(5537), 2105-2108. 
Greene, J. D., Nystrom, L. E., Engell, A. D., Darley, J. M., & Cohen, J. D. (2004). The neural bases of 
cognitive conflict and control in moral judgment. Neuron, 44(2), 389-400. 

ًٌاوی جصكبی، ٠لن ا٠ّاب و ٨لى٩ه و اوحاؾ ؾايٍگاه  پژوهٍگك آهكیکایی ؾق قواو« شاٌىا گكیى»پكو٨ىىق -  7
ٔ اوث- وی به جؿقیه Moral Cognition Labٔ و هؿیك آلهایٍگاه اؾقاک اؼال٬ی Harvard Universityٕهاقواقؾ ٕ

های ق٨حاقی و جّىیكبكؾاقی ٠ملکكؾی  کاقبكؾو آلهىو گیكی ال يٝك ٨لى٩ی و قوايی با به ؾاوقی اؼال٬ی و جّمین
 شایمۀ اوحًحىو 1631یؿه، ه٥ٍىل اوث- او ؾق وال ه٥م ٕام آق آی ٠ملکكؾیٔ، ؾیى و همکاقی و جىايایی ج٩کك پیچ

ٕStanton Prize ًٌاوی ٕ ٨لى٩ه و قواؤ ال ايصمىSociety for Philosophy and Psychology و شایمۀ قوولیى ،ٔ
های اؼال٬ی:  ٬بیله»به ؾوث آوقؾ- او هئل٧ کحاب  1631قا بكای جؿقیه همحاّل ؼىؾ ؾق هاقواقؾ ؾق وال  آبكاهىىو

به يام ٌؿه  ای ًٌاؼحه يٝكیه« ؾاوقّی اؼال٬ی»ق لهیًۀ اوث- وی ؾ« ها کكؾو و ٨اِلۀ هیاو ها و آو ٠ا٩٘ه، ٠٭اليی
 ٔ ؾاقؾ-Dual process theoryٕ يٝكیۀ پكؾالي ؾوگايه
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ال يىٞ ه١مای ٬ٙاق و ـ  اؼال٬ی ه١ٕالتهكؾم ؾق های  ؾاوقیقا ؾق يحیصه بىؾو ي یکىاوکه 
 کًؿ: ج٩ىیك هیـ  ؾیگكهٍابه  هىائل

، ی١ًی ٨ؿاکكؾو یک ي٩ك بكای يصات پًس جى ؾیگك یا بیٍحك، گكایايه های ه١٩ًث پاوػ
 ۀيحیص گكایايه ه١٩ًث٤یك ؾیگكّ های  پاوػاها  ؛ج٩کك ـهًی ال يىٞ اول اوث ٨كایًؿ ۀيحیص

 -های ـهًی و قوايی٨كایًؿی١ًی ال يىٞ ؾوم  ؛اوث گكایايه ههای ٠ا٩٘ واکًً
ه١مای ٬ٙاق هالظٝه وًاقیىی  ؾق بكؼىقؾ باهای بیٍحك هكؾم  که ؾق پاوػ ج٩اوجی

بىیاق  کًؿ هی ؼل٫یک ي٩ك کكؾو  که ظالث پكجاب ٠لث اوث که اظىاویایى به  کًین هی
به همیى ؾلیل  ؛آ٨كیًؿ کكؾو هىیك ٬ٙاق هی وًاقیىی هًعك٦که اوث  ال اظىاویجك  ٬ىی

ؾق ظالث « گكایايه ه١٩ًث٤یك» ؾق بكابك واکًً ٠ا٩٘ی «ؾاقی ؼىیٍحى»پكؾالي یا  ٨كایًؿ
قا ايحؽاب  گكایايه ه١٩ًث٤یك ۀگمیًبیٍحك هكؾم به ایى جكجیب ٌىؾ و  یهٍکل ه کكؾو، پكجاب

 کًًؿ- هی

 ٌشا دٌٚب٘ٝٔذَ اخالل٣ دال٤ُ 

جّىیكوالی جٍؿیؿ ٕیا « ا٦ ام آق آی» کبا کم 7191ؾق وال  گكیى گكوه پكو٨ىىق
١٨الیث ه٥م ال  Functional Magnetic Resonance Imagingٔ ـه٥ًا٘یىی کاقکكؾی 

هٍابه ؾاوحاؤ  61ها چًؿیى ؾاوحاو کىجاه اؼال٬ی ٕ که به آو یکًًؿگاي گكوهی ال ٌكکث
کؿام هًا٫٘ ؾق ه٥م که کكؾيؿ بكقوی وپه جّىیكبكؾاقی و  ،ه١مای ٬ٙاق ؾاؾه ٌؿه بىؾ

 ؾ-ٌى١٨ال هی ها ظالث ۀهمؾق 
کكؾو،  ظالث پكجاب های ٌبیه کًًؿگاو ؾق ؾاوحاو ٌكکث ها هٍؽُ ٌؿ آلهىوایى ال 

های  پاوػبؿهًؿ و ایى ی١ًی  گكایايه ه١٩ًثهای  پاوػکكؾيؿ جا حكی ِك٦ هیلهاو بیٍ
 ؾق ظالی که ؛و وكیٟ هىحًؿؼىؾی  ؼىؾبه یهای واکًً ـ   ایى ظالثؾق  ـ  گكایايه  ه١٩ًث٤یك

 ًؿجك بىؾ-های ـهًی، کُ ٨كایًؿ ؾق ؼّىَگكایايه  های ه١٩ًث پاوػ
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های ٌبیه ظاالت  ؾاوحاوگكوه هع٭٫ هحىشه ٌؿيؿ   ،ؾق هماو پژوهً همچًیى 
ؾق ظالی  کًؿ؛ ، ١٨الیث بیٍحكی ؾق هًا٫٘ ه٥می هكجبٗ با ٠ىا٧٘ ایصاؾ هیکكؾو پكجاب

، ١٨الیث بیٍحكی ؾق هًا٫٘ ه٥می آهى قاهکكؾو  هًعك٦های ٌبیه ظالث  ؾاوحاو که
های  هى١٬یثيٍاو ؾاؾ هیاو  کًؿ- آيچه به ؾوث آهؿ های ج٩کك ایصاؾ هی٨كایًؿهكجبٗ با 

هیاو  ـ   ال وىی ؾیگك ـ  و ، وى یکو ١٨الیث بیٍحك ؾق ٠ىا٧٘ ال  گكایايه ه١٩ًث٤یك
 وشىؾ ؾاقؾ-اقجباٖ ، کكؾو لیث بیٍحك ؾق ج٩کك و ٠٭اليیو ١٨اگكایايه  ه١٩ًثهای  هى١٬یث

 
 0دٞذ ٘ـبٖ ٣ٔ ؾٚ ٕٞىبسا٘ سا دس آصٖٔٛ ٌش٤ٗٔتفبٚت٣  ٞب٢ وٝ فؼب٥ِت تل٤ٛش ٔٙبعك ٔغض٢

که ؾق وال  ـ  ؾیگك  پژوهٍگكچًؿ گكیى و  پكو٨ىىقب١ؿی های  به همیى جكجیب پژوهً
گ٩حى  هًگام پاوػًؿگاو ؾق آلهىو و٬حی ًک ٌكکثکه  يٍاو ؾاؾ ـ   7هًحٍك ٌؿ 1662

که ؾق ه٭ایىه با لهايی  ـ  هعْىل ٌؿه بىؾ ها  که به آو  ؾیگكی بىؾيؿايصام کاق ه٥ٍىل 
ؾیگكی ٤یك ال  ۀها ه٥ٍىل ايصام کاق یا وٜی٩ ٌؿ که آو ها ؾق و١ٔیحی ؾاؾه هی پاوػ
ه١ماهایی ال يىٞ  هب گىیی پاوػبه و٬ث بیٍحكی بكای  ـ   ت يبىؾيؿوئاال ؾاؾو به  پاوػ

 -يیال ؾاٌحًؿ «کكؾو ٨كؾ پكجاب»

                                                                                                                                                                 
 جّىیك، بكگك٨حه ال ه٭الۀ شاٌىا گكیى و همکاقايً:-  9

Greene, J. D., Sommerville, R. B., Nystrom, L. E., Darley, J. M., & Cohen, J. D. (2001). An fMRI 
investigation of emotional engagement in moral judgment. Science, 293(5537), 2105-2108. 

 هًبٟ:-  7
Greene, J. D., Morelli, S. A., Lowenberg, K., Nystrom, L. E., & Cohen, J. D. (2008). Cognitive load 
selectively interferes with utilitarian moral judgment. Cognition, 107(3), 1144-1154. 
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 لیك ٨ٍاقّ  «ًٌاؼحی هىائل»قویؿو به  های ها ک٧ٍ ؾٌىاقی هؿ٦ ال ایى آلهىو
به گكایايه   ه١٩ًثهای  ؾهؿ پاوػ يٍاو هی آهؿه ؾوث به و يحایصیبىؾ ؾیگكی  ۀايصام وٜی٩

 و ایى بیٍحكی يیال ؾاٌحًؿگكایايه، لهاو  ه١٩ًثهای ٤یك يىبث به پاوػ «ه١ك٨حی هىائل»
ؼىؾی و  هؼىؾبهایی  پاوػ ٔكوقجا  گكایايه  های ه١٩ًث پاوػکًؿ که  اٌاقه هی ؤىض به

 وكیٟ يیىحًؿ-
ي٭ّاو  بیماقاوهایی که  پژوهً ؛قویکكؾ وشىؾ ؾاقؾهمیى ؾق يیم های ؾیگكی  پژوهً

قوؿ وشىؾ ایى  و به يٝك هی هؿؾ هیيٝك ٬كاق هؿ قاپیٍايی ه٥م ؾق ٬ٍك ؾیؿگی  یا آویب
کًؿ-  قا بیٍحك هیگكایايه  ه١٩ًثاؼال٬ی های  ؾاوقیها یا  ها ج١ؿاؾ ايحؽاب آویب

او ایى ا٨كاؾ های  ٌؽّیث ج٥ییك  ،٬ٍك پیٍايیي٭ّاو ؾق  هبٌؿو ؾچاق په ال و ق٨حاٌق
 و ایىليؿ  ال آياو وكهیق٨حاق اشحما٠ی ياٌایىث  ،ظاالت یؾق بىیاق ای که  گىيه به ؛کًؿ هی

ها هیچ هٍکلی ؾق ج٩کك  ؾاؾ آو ها يٍاو هی که پژوهًبا وشىؾ ایى يکحه بىؾ ، هىئله
و٬حی یکی ال هرال  ٠ًىاو به؛ بكؾيؿولی ال ياجىايی ٠ا٩٘ی وأعی قيس هی ؛هًٙ٭ی يؿاٌحًؿ

ث یا ایى ا٨كاؾ  کكؾ يمیهیچ اظىاوی پیؿا  ،گك٨ث ٬كاق هیج٩ًكبكايگیم ؾق بكابك جّاویك ٌل
 ٘ىق بهها  آوو ؾق ٠یى ظال  ٔؾاؾيؿ گماقي هی ٍاوو١ٔیح ۀباق ٘ىق که ؼىؾٌاو ؾق  ٕآو

گاه بىؾيؿ که بایؿ ؾق هًگام کاهل  ؾق اظىاوی  یی،ها جّاویك یا هى١٬یثچًیى با قویی یاقوآ
 - کكؾيؿ ؼىؾ ظه هی

ؾق ٔ neuropsychologyوی یا يىقووایکىلىژی ًٕاٌ قواو  ٠ّٓب  ۀؾق ٠ِكپژوهٍگكاو 
ایى هًا٫٘ ه٥می و هیاو  ۀها بكای ًٌاؼحى قابٙ و١ٔیثبكؼی ال ایى  ؼّىَ

 ها آو 9-به پژوهً پكؾاؼحًؿ اؼال٬یهای  ؾاوقیؾق گكایايه  های ه١٩ًث گیكی هىٟٔ
بیماقاو ؾچاق اؼحالل  هه١مای ٬ٙاق قا بگكایايه ال يىٞ  ه١٩ًث٤یكو گكایايه  ه١٩ًث هایه١ما

                                                                                                                                                                 
 ًابٟ:ه-  9

Koenigs, M., Young, L., Adolphs, R., Tranel, D., Cushman, F., Hauser, M., & Damasio, A. (2007). Damage 
to the prefrontal cortex increases utilitarian moral judgements. Nature, 446(7138), 908-911. 
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ه ؾاٌحًؿ ؾق لىب پیٍايی   ؾاقيؿ جمایل یایى بیماقاو به ه٭ؿاق لیاؾ ؿهٍاهؿه کكؾيو ٠ٔك
٨كؾ ايؿاؼحى و١ٔیث ٌبیه به های  و١ٔیثقا ؾق گكایايه  ه١٩ًثهای  و پاوػگیكی  هىٟٔ

پژوهٍگكايی  بكگمیًًؿ- ـ   بیٍحك ال ا٨كاؾ ٠اؾی ـ   ٔبىیاق ؾیگكهای  ؾیگك ٕهمچًیى و١ٔیث
به ج٩کك که ایى بیماقاو کًًؿ  هیج٩ىیك چًیى هايًؿ پكو٨ىىق گكیى ایى يحایس قا 

 - ایًکه ٨ا٬ؿ ٠ىا٧٘ هىحًؿوشىؾ ظحی با  کًًؿ؛  گكایايۀ ؼىؾ اوحًاؾ هی ه١٩ًث

 ٔغض ػّٕىشدتفؼ٥ش ثشا٢ دٚسث٥ٗ ػتؼبس٢ِ ٔثبَِ ا

 ۀيٝكی٘ب٫ ه٥م قا  ٠ملکكؾبكؾ جا چگىيگی  بهكه هیهرال اوح١اقی یک ال  شاٌىا گكیى
 Dualٕ ؾوقبیًی ؾاقای و١ٔیث ؾوگايههمچىو ه٥م قا  - ویؼىؾ ج٩ىیك کًؿ ۀگكایاي ؾوگايه

mode camera ٔجىايؿ ؾق و١ٔیث جًٝین اجىهاجیک ٕ هیی١ًی  ؛ کًؿ جىِی٧ هیautomatic 
settings ایى اهکاو قا ؾاقؾ که ؾق و١ٔیث ؾوحی ٬كاق بگیكؾ ٕ يیمٔ باٌؿ وmanual mode-ٔ 

اوح٩اؾه بیٍحك که ی ایؿئالای ه ؼىؾکاق بكای گك٨حى جّىیك ال و١ٔیثجًٝیمات  ٘بی١حا  
کمه يیال ؾ ؾاؾو یک کًًؿه به کاقی شم ٨ٍاق  ، اوح٩اؾه- ؾق ایى ظالثايؿ آهاؾه ٌؿه ٌىؾ، هی

و ؾیگك  ، ایمو٠ؿویٌاجك وك٠ث ظكکث کكؾو  جًٝینبا  ؼىؾکاق ـ ِىقت بهيؿاقؾ جا ؾوقبیى 
 ٠که بگیكؾ- ـ ؿيکه بایؿ جًٝین ٌى چیمهایی

اهکاو  ،کًًؿه به اوح٩اؾه ،ؾق و١ٔیث ؾوحی ،ؾاقای و١ٔیث ؾوگايه ؾوقبیّى همیى 
ؾوحی  ِىقت بهـ  ثکه ؼىؾي هایل او گىيه آوـ قا جًٝیمات ؾوقبیى  ۀهمکكؾو  جًٝین

 پفیك ولی اي١ٙا٦ ؛کًؿ باکی٩یث ٠مل هیؼىؾی، بىیاق هًاوب و  ه- جًٝیمات ؼىؾبؾهؿ هی
و١ٔیث ؾق اها  ؛کًؿ ٨كاهن يمیٌؿه قا  نال پیً جًٝی اهکاياّت چیمی بیً ال يیىث و 

 ۀهعؿوؾپفیك اوث و  بىیاق اي١ٙا٦و١ٔیث، ایى  ؛اوثؾوحی، ٠که ایى هٙلب ِعیط 
اها ؾق  ؛کًؿ ٨كاهن هیجکًىلىژی ؾوقبیى گك٨حى اهکايات هىشىؾ ؾق کاق  بهقا بكای ووی١ی 

 ؿ بىؾ-و آقهايی يؽىاه ایؿئال، الماها  کی٩یث جًٝیمات ؾوحی، ٠ىْ
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و و١ٔیث ؾوحی، اهکاو و١ٔیث اجىهاجیک ؾوقبیى با و١ٔیث ؾوگايه با ی کل ٘ىق به
های هؽحل٧  کًًؿه اوح٩اؾهو بىیاق  یبكؾهاق ظلی بىیاق ٠ملی و هًاوب بكای کا قاه

 نآيکه بؿايی ٌٖك به، هك ؾو و١ٔیثاوح٩اؾه ال اهکاو جىاو با  و هیٌىؾ  هعىىب هی
ال  ـ های ؼاَ بكای و١ٔیثـ  و٬ث چهو اوح٩اؾه کًین  ١ٔیث اجىهاجیکوال  و٬ث چه

يحیصه جىايین به بهحكیى  ٠که بگیكین، هیّکی ٨ىکىن کًین و  و٬ث چه ،ؾوحیجًٝیمات 
 اوث-و١ٔیث به همیى ِىقت ه٥م هن  - ؾقباقۀیابینؾوث 

جىاو  يمیو ؼىؾی هىحًؿ  ؼىؾبههای ٨كایًؿهماو ، ٠ىا٧٘ ها اوح١اقّی  هراّل ایى ؾق 
گاهايه و هىح٭ین آو ِىقت به با ٠ملیات  ـ   هرال ٠ًىاو بهـ  - ایى کاق قا بكايگیؽث ها آ

ج٩اوت ، هعاوباجییک ٠مل ايصام ؾق ـهى یا ا٬ؿام به هٍؽُ  ۀیک ایؿکكؾو ظأك 
٠ملی ؾیگك یا ج٩کكی ه١یى بكايگیؽث-  واوٙۀ هقا ب ها جىاو آو ولی گاهی هی قؾ؛ؾا

جا ؾق  هىحًؿها ؾق ق٨حاق  بكای ايصام بكؼی کاقها و واکًً ٌؿه ی ٘كاظی٠ىا٧٘، ابماقهای
ؾق قاوحای  ـ ها ؾق بیٍحك ظالثـ  بًابكایى ٠ىا٧٘ ؛ؿًبكوايهى٨٭یث هعیٗ ٘بی١ی، ها قا به 

گاهايهب٭ا و هى٨٭یث والهث و  ق٨حاقهای هًاوبی ای،  هىشىؾ ليؿه بؿوو يیال به هیچ ج٩کك آ
ؾوقبیى  ؾقوث هرل و١ٔیث اجىهاجیک -کث ؾاقيؿؾهًؿ یا ؾق ايصاهٍاو هٍاق  قا يحیصه هی

،   به ایى جكجیب و ٌىؾ  های ٠ا٩٘ی جماهی جصكبیات گفٌحه قا ٌاهل هی ٘كاظی پاوػکه 
بك گیكؾ که ه٥م  ٬كاق هیؼىؾکاقی ال جٍکیالت  ای بىیاق بمقگ هصمى٠ه ؾقوو٠ىا٧٘ 

ؾیؿو، ظكکات، هرل ًٕؿ ٠ا٩٘ی يیىح گیهم که البحه الماها  کًؿ  هی١٨الیث  ها آو اوان
 ٔ----ج٩ًه و

ای قوايی و ظ٭ی٭ی با  ، پؿیؿهًٌان قواوؾايٍمًؿاو کلی  ٘ىق بهگكیى و  ج٩کك ال يٝك
که هًصك  اٌاقه ؾاقؾ ای قوايی ٨كایًؿو به هك ـ  ؾقوث هرل ٠ا٩٘هـ اوث  کاهال  هبهنظؿوؾ 

گیكی  آيچه به واؼحى و جّمین ؾق ؼّىَاها  ؛ٌىؾهی به ق٨حاق والگاق و جىا٨٭ی
گاهايوالی  همايًؿ پیاؾه، ج٩کك اؼحّاَ ؾاقؾ بًابكایى اوث-  گیكی جّمین٬ىايیى  ۀآ

و چكا کًؿ  هیؾايؿ چه  هی ؾهؿ ق٨حاقی ايصام هی، ج٩کك و ج١٭ل بك اوانهًگاهی که ايىاو 
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ٌىؾ و او قا  گیكی اوح٩اؾه هی که بكای جّمین ی٬ايىي٬ا٠ؿه یا  لفاکًؿ-  هی٠مل چًیى  ایى
 ٌؿه اوث-  ًٌاؼحه ًبكای ؼىاهؿ قوايؿ اوببه ق٨حاق هً

اؼال٬ی، ه٥م هايًؿ ؾوقبیى با های  ؾاوقیگیكی یا اجؽاـ  جّمین های ؾق هى١٬یث
هماو ٠ىا٧٘ اوث و اها ج٩کك،  اواوا   ؛ و١ٔیث اجىهاجیککًؿ و١ٔیث ؾوگايه ٠مل هی

 -اوث« قايؿو ٘ب٫ يٝك ؼىؾ ظکن»و١ٔیث و١ٔیث ؾوحی یا 
―Spiders, unlike humans, have only automatic settings, and this serves them 

well, so long as they remain in their element. We humans, in contrast, lead 
much more complicated lives, which is why we need a manual mode. We 
routinely encounter and master unfamiliar problems, both as individuals and as 
groups. Our species consists of a single breeding population, and yet we inhabit 
nearly every terrestrial environment on earth  a testament to our cognitiveـ  
flexibility. Put a jungle spider in the Arctic and you'll have a cold, dead spider. 
But an Amazonian baby can, with the right guidance, survive in the frozen 
North. 

Human behavioral flexibility feeds on itself: When we invent something 
new, such as boats, we create opportunities for new inventions, such as 
outriggers to stabilize our boats and sails to propel them. The more flexibly we 
behave, the more our environments change; and the more our environments 
change, the more opportunities we have to succeed by behaving flexibly. Thus, 
we reign as the earth's undisputed champions of flexible behavior. Give us a 
tree and we can climb it, burn it, sculpt it, sell it, hug it, or determine its age by 
counting its rings. The choices we make depend on the specific opportunities 
and challenges we face, and our choices need not closely resemble the actions 
that we, or others, have chosen in the past.‖ 

جا ایى اهکاو و  يؿبكؼىقؾاق اجىهاجیک یمات ٝال ج٨ً٭ٗ   ٠که ايىاوبك  ها  ٠ًکبىت»
ها  ،٠ىْ ؛ اها ؾقکًؿ ها ؼؿهث هی به آوؼىبی  به٬كاق ؾاقؾ  ٍاولیىح که ؾق هعیٗ یو٬ح

يیال و١ٔیث ؾوحی به همیى ٠لث به و  ینبكؼىقؾاق جكی  پیچیؿهبىیاق ليؿگی ال  يىٞ بٍك
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٤لبه ها  و بك آو ٌىین هىاشه هی  ياًٌاؼحههٍکالت هىائل و هكجب با  ٘ىق به- ؾاقین
 «یک»جًها  ها ۀگىي -گكوهاي٩كاؾی باٌین یا ؾق ٬الب  ِىقت بهکًؿ  ٨ك٬ی يمی؛ کًین هی

های  ايىاٞ هعیٗجماهّی ؾق    ج٭كیبا   ، ظالبا ایى  لیو  ؛ٌىؾ قا ٌاهل هی جًاولیشم١یث 
گاهايپفیك  جىايایی اي١ٙا٦بك اوث کًین و ایى ٌاهؿی  لهیى ليؿگی هیقوی لیىث   ۀی آ

و هكؾه لؾه  یػ یؾق ایى ِىقت ٠ًکبىج ؛قا ؾق ٬ٙب ٌمال بگفاقیؿ ی- ٠ًکبىت شًگلها
٬ٙب ٌمال ؾق جىايؿ  هی   های ِعیط یقاهًمایبا آهالويی،  ولی کىؾک ؛ؼىاهیؿ ؾاٌث

 اؾاهه ؾهؿ-ؼىؾ به ليؿگی 
هرل    و٬حی چیم شؿیؿی ؛ کًؿ هی ج٥فیه ايىاو ق٨حاقی ؾق ايىاو ال ؼىؾّ  پفیكی اي١ٙا٦

هرل  این؛ ؼل٫ کكؾه بكای اؼحكا٠اجی شؿیؿقا  هایی ٨كِثکًین  اؼحكاٞ هی قا   ٬ای٫
با چه هك  -ؾقآهؿيً ظكکث بههایی بكای  و باؾباو ماو٬ای٭هايؿو پایؿاقبكای هایی  ؾکل

چه و هك  ؼىاهؿ یا٨ثج٥ییك بیٍحك ها لیىث  هعیٗاي١ٙا٦ بیٍحكی ق٨حاق کًین 
ٌؿو با ق٨حاقهای  بیٍحكی بكای هى٫٨های  ٨كِث ،ج٥ییك یابؿبیٍحك لیىث  هعیٗ

ّٞ ٬هكهاياو  ٠ًىاو به؛ و به ایى جكجیب پفیك ؾق اؼحیاق ؼىاهین ؾاٌث اي١ٙا٦ ق٨حاق  بالهًال
جىايین ال آو باال هیبؿهیؿ،  یبه ها ؾقؼح -ین کكؾ، آ٬ایی ؼىاهؾق لهیى پفیك اي١ٙا٦

ؾق آ٤ىي بگیكین یا ال قوی ٌماقي ج١ؿاؾ  ،ب٩كوٌین ، بحكاٌین،آو قا بىىلايین ،كوینب
ها و  ٨كِثبه گمیًین  هیبك هایی که ايحؽاب- ج١ییى کًینوّى آو قا  یًها ظل٭ه

الماها  يبایؿ جا ظؿ  ماوهای ايحؽابو  ٌىین قو هی بهها قو با آوبىحگی ؾاقؾ که ی یها چالً
  9-«این ايحؽاب کكؾهؾیگكاو ؾق گفٌحه  یاکه ها ؿ باٌکاقهایی لیاؾی، ٌبیه 

با  های لیاؾی ، جؿاؼلهىحًؿ٠ّبی ٠ا٩٘ه، بىیاق هحًىٞ های  هًٙ٭ه با ایًکه
که ج٩کك ؾق آو ِىقت  ]ه٥م[ وكی لىّب پّه ؿ- يج٩کك ؾاق  ٨كایًؿ٠ّبی های  هًٙ٭ه

هىیك و  ٠ًىاو بهبلکه  ؛ای يیىث که به ایى کاق اؼحّاَ ؾاقؾ هًٙ٭هجًها  ،گیكؾ هی
ؾق آو هٍاقکث و جٍکیالت ٠ّبی چًؿیى هًٙ٭ه ای اوث که  پیچیؿه ٨كایًؿ ۀکًًؿ جًٝین

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Greene, J. (2013).Moral Tribes: Emotion, Reason, and the Gap Between Us and Them. Penguin. p. 133. 
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يى٠ی وشىؾ و با ایى  ؛اوثويحكوهؿیال که هؽّىَ ٠ىا٧٘  ی هرل؛ ال شمله بؽٍؾاقيؿ
که اظىان ؾاقيؿ ولی ٨ا٬ؿ وشىؾ ؾاقيؿ ٠ا٩٘ه و ج٩کك وشىؾ ؾاقؾ- ظیىاياجی هیاو  ج٩اوت

ال بؿوو آيکه  ،که ج٩کك کًًؿبیًین  هكگم ظیىاياجی قا يمی ؾق ظالی که ؛يؿ٬ؿقت ج٩کك 
 -بكؼىقؾاق باًٌؿکًًؿه  ٠ىا٧٘ جعكیک

 ، ػبعفٝ اػت؟ثشتش اخالقِ ١س٤ـاكُ ٚ آ٤ب 
يؽىاهؿ پفیك  اهکاو، گكای وًحی ٠٭لهؿل  ٨حىپفیك په ال ایى اذبات ٠لمی، ه١ح٭ؿم 

٨لى٩ی هًا٬ٍات ؾق ٨ّل  هماو ٘ىق کهـ  وًحی هن  گكای ه٠ا٩٘هؿل  ٨حىپفیك  لیو  ؛بىؾ
بك  یکا٨ی اوث جى٩٬  ٘ىق که گ٩حن هماو ایى ؼّىَ همکى اوث و ؾق ٤یك ـ   ج٭ؿین ٌؿ

بؿوو وا١٬ی  گكیهايًؿ ایراق  هح١الی هباؾی و وشىؾ اؼال٪ اِىل و ها و  وشىؾ اقلي
هىشىؾات ؾق ٠الن ظیىايات هحمایم ؾیگك ها قا ال  ايىاو که ؾاٌحه باٌین چٍمؿاٌث

 - ؿکً هی
 9:گىیؿ هی «یىويحىيیى ؾاهاآ»پكو٨ىىق 

 ۀهمؾق و ليؿگی وٙىض  ،ها ٨كهًگ ،وًیىجماهی بؿوو اوحرًا هكؾاو و لياو ؾق »
ؾهًؿ  جىشه يٍاو هی٠ىا٧٘ ؾیگكاو به  ،يؿبكؼىقؾاق ٠ىا٧٘ ال هكاجب ليؿگی ا٬حّاؾی، 

ؾق و  ،گفاقؾ هی جؤذیك ٍاوکه بك ٠ىا٩٘کًًؿ  هی هایی جىلی ايىاٞ ۀهمو٧٬ و ؼىؾ قا 

                                                                                                                                                                 
آهكیکایی و اوحاؾ ؾايٍگاه اوث- ؾق ظال ظأك هًّب    ًٌان پكج٥الی ٠ّب« آيحىيیى ؾاهاویى»پكو٨ىىق -  9

ًٌاوی و ٨لى٩ه قا ؾق ؾايٍگاه شًىب کالی٩كيیا، و  و يیم هًّب اوحاؾی قواو« ؾیىیؿ ؾوقيمی٧»اوحاؾّی کكوّی 
گاهی به يام ؾاق اوث- ِاظب يٝكیه قا ٠هؿه« ه٥م و يىآوقی»قیاوث ؾايٍکؿۀ  همچًیى  ای ؾق لهیًۀ ؼىؾآ

ٕDamasio's theory of consciousness کاؾهی اقوپایی ٠لىم و ٨ًىو اوث و چًؿیى پژوهً و جؤلی٧ ٔ اوث- ٠ٕى آ
هؿقک ؾکحكای ا٨حؽاقی ال  8ها،  هٍهىق ؾاقؾ- بیً ال وی شایمه و ج٭ؿیكياهه به ؾوث آوقؾه که ال شملۀ آو

 المللی اوث- های هؽحل٧ بیى ؾايٍگاه
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ـ  ی١ًی و١اؾتـ « یک ٠ا٩٘ه»پٍث وّك  ،بؽً ا٠ٝمی ال ليؿگی ؼىؾ با و١ی و جالي
 -کًًؿ آلىؾ ؾوقی هی بك ليؿگی ؼىؾ هىلٗ هىحًؿ و ال ٠ىا٧٘ ؼٍن

 ؛ؿاقؾوشىؾ ي٠ىا٧٘، شایگاه  ؾق ؼّىَ بٍكهكبىٖ به  یؼاِ اول چیميگاه ؾق 
٠ىا٧٘ ال  یکه به هیماو لیاؾوشىؾ ؾاقيؿ بىیاقی  بٍكهىشىؾات ٤یك  بؿیهی اوثلیكا 

قوٌی هٍؽُ و همحال ؾق ؼّىَ بىیاق ای  هىئله ایى يکحه، بكؼال٦اها  يؿ؛بكؼىقؾاق 
وشىؾ ايؿ  ٌؿههكجبٗ  ها ؾاوقیهباؾی و  ،ها اقلي ،با ا٨کاق پیچیؿه ،٠ىا٧٘ؾق آو، که 

ای ظ٭ی٭ی  اقجباٖ، اٌاقهایى و ؾق ، ٌىيؿبكؼىقؾاق  ،آوال جىايًؿ  ها يمی که شم ايىاوؾاقؾ 
با ایى ویژگی، ولی  -بكشىحه و هحمایم اوثبٍكی،  ۀکه ٠ا٩٘به ایى يکحه يه٩حه اوث 

ایث ال بكپایی ٠ؿل  قيس ۀجكن ال هٍاهؿ با ؼكوًؿی و و يیم  ؛اوثؾق اقجباٖ ها و ٔق
ایث ها ال لیبایی وكٌاّق کلمات آلىؾ  ظموآوای ٌکىپیك و  «جی٥ّی  شىشه»ا٨کاق ؾق  ،ٔق

 -«یحكیً ٨یٍكؾ»ليؿگی 
با ١ٙ٬ات وا١٬ی و ٤یبی، بكای لهاو  هنو  يىالؾ هی« باغ» ؾق ظالی که «ؾیىکاو»

قا  «ٌىبكت» یا «ماقتجهى» ۀي٥ماو  ؾق ظالی که ؛ؼىايؿ ي٥مه هی «بایكون»و  «هاقیا شىا»
 - ؾهؿ وك هی ،ؼىؾ وكوؾ ۀلی٧ ه١اؾلجؤؾق « ایًٍحیى»ؾق هماهًگی با آيچه 

 اقلي يیم کنهای  با هىوی٭ی و ٨یلن ی،که ٠ىا٧٘ ٜكی٧ ايىاياوث  وا١٬یث آو
و  کوب و ٬ؿقجٍاو هكگم يبایؿ يیكو هایی که ها و ٨یلن ؛ هىوی٭یٌىؾ هیجعكیک 

چه ـ  ٌؿه  گ٩حه ّی ٠ا٩٘های  جماهی وبببٍكی ال  پفیكیجؤذیك اقلي پًؿاٌحه ٌىؾ-  بی
که آو قا  یهای ٠ا٩٘وایه ۀو هم ـ   باًٌؿ يؽىقؾه  ِی٭لاِال  ؿ و چه ًباٌؼىقؾه  ِی٭ل

ؾقوث يبىؾه  چه ؾقوث و ؾ٬ی٫ بىؾه باًٌؿ و چه اِال  ـ  ؿًکً جٍىی٫ و جعكیک هی
 بك اظىاوات شؿیؿ اوحىاق اوث-هماو ٠ىا٧٘  ۀواوٙ بهـ  باًٌؿ

ـ  ايؿ ٌؿهگیكی  ؼاَ شهثؾاؼلی و  ِىقت بهکه ـ « اظىاوات»ال ٘كی٫ 
بك ٠٭ل و  ٌىيؿ هیآ٤ال ـ  ايؿ گیكی ٌؿه ؼاقشی و کلی شهث ِىقت بهکه ـ « ٠ىا٧٘»

گاهی اوث کاهل و همیٍگّی  جؤذیكولی  ؛ؿيگفاق  هی جؤذیك جًها ال لیكا  ؛اظىاوات يیالهًؿ آ



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 911

 

گاهی اوث که  واقؾ٘كی٫  ها قا  که آوکىی بكای  ـ   ؾق ٠ملـ   اظىاواتٌؿو ١ٌىق و آ
 9-«ٌىؾهیًٌاؼحه  ؾاقؾ

ال  ها آو ۀبه وویلکه ايىاو  هایی قا یى اؼال٪ و اقليوؾق ایًصا پكو٨ىىق آيحىيی ؾاها
چًیى جىوٗ کكؾو  و په ال ایى هٍؽُ کًؿ هٍؽُ هی ٌىؾؾیگك ظیىايات هحمایم هی

ؾق ٠لن ا٠ّاب و  ٌمًؿاقل  یق٨حاقی و پژوهٍگك   های ٠ّبیؾق بیماقی ی بمقگپمٌک
هباؾی و  ،ها اقليچًیى ال ٌىؾ ايىاو  هی٠اهلی با٠د چه  بپكوینشا ؾاقؾ ، ًٌاؼث

 يیىث؟پفیك  اهکاو هبكای ؾیگك هىشىؾات ليؿؾاٌحًٍاو که  ٌىؾهایی بكؼىقؾاق  ؾاوقی
ؾق و  ،ايؿ هال کصا آهؿها  ؾاوقیهباؾی و اِىل و  ،ها ایى اقليکًین  وئالشا ؾاقؾ و 

٘بی١ی  ۀیک هعّىل و ذمك ٠ىا٩٘ی که ال کًین؛ ئو« ٠ىا٧٘»ایى وبب اقجباٖ اؾاهه ال 
هىشىؾات ٤یكبٍك بىیاقی وشىؾ ؾاقيؿ که به هیماو لیاؾی ال ٠ىا٧٘ »و هىحًؿ 

 «-بكؼىقؾاقيؿ
 ،ال آيکه پاوػ ؾقوث قا پیؿا کكؾینپه و  ٠لمی و هىٔى٠یجع٭ی٫ ال وپه، په 

ال و  ٌىؾ اظکام و هباؾی هكجبٗ هی و ها ٠ىا٧٘ با اقلي ،آو٘ب٫ که  قوٌیال جىايین  هی
 -و--- بپكوین هىٌیاقی
بؿوو  گكیایراق  ؼّىَ به هح١الی ـاؼال٪ و اظکام  ،هباؾیاِىل و  ،ها اقليآقی، 

 «بكشىحه و همحال بٍكّی  ۀ٠ا٩٘»هماو و يیم  ،ايىاو ۀؾهًؿ جمایم ۀٌاؼّ ـ چٍمؿاٌث
ال ؼىؾ و بمقگؿاٌث ؾاٌحى، ٬ؿقؾايی  ؾووثها با  ایى اقليؾق بكابك او که چكا  ؛اوث

 اوث؟ یبیىلىژیک[ عّىلهیک ]ِك٨ا   ،یمیولی آیا ایى جم؛ ؾهؿ ال١مل يٍاو هی ٠که
و آٌکاق ِكیط  یِىقج بههای ها  بؿواهکاو يؿاقؾ  وشه هیچ به -يؿاقم یا٠ح٭اؾ چًیى
وا٬ٟ ؼىؾي کكؾو يابىؾ بكای  ای ؾهًؿه یا یاقی٠لحی ؿ که ًقا جىلیؿ کًاظىاوی ٠ا٩٘ه و 

ی که ٠ًاؾ و ؾٌمً ـ   ی٠ا٬لایى ٠باقجی اوث که هیچ  ؛٠مل کًؿ ًو ٔؿ هّلعح ٌىؾ
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 ۀ، چًیى ٠ا٩ًٌ٘اؼحی لیىثو اگك ال يٝك  ٖکًؿ آو قا ايکاق يمی ـ   يؿاٌحه باٌؿ
با آو ؼىاهؿ  ايهؼىؾؼىاه ای ه١یى پیؿا ٌىؾ، ٬ايىو ٘بی١ّی  ای ؾق ؾوقه یا٨حه جؽُّ
 -یکىكه ؼىاهؿ کكؾ کاهل ٘ىق به کاقي قاشًگیؿ و 
اول، جىلیؿ واکًً ؼاَ بكای کاقکكؾ  :٠ىا٧٘، ؾوگايه اوث یبیىلىژیککاقکكؾ »

جىايؿ ؾق چًیى و١ٔیحی،  هیظیىاو ال١مل  هرال ٠که ٠ًىاو به ؛اوثٌؿه  جٍىی٫ظالحی 
اها ؾقباقۀ  ؛ؾق ق٨حاقی پكوىؾٌؿو  ٤ك٪ یا به ؾٌمىظمله ایىحاؾو یا کكؾو باٌؿ، یا ٨كاق 

ؾاقی  ، ؼىیٍحىظکمث بكجكبا اوحؿالل و  ـ   که اهیؿ ؾاقین گىيه آو ـ   اواوا   ي٩ه او ،ايىاو
 ؛ؾقويی هىشىؾ ليؿه اوثو١ٔیث  جًٙیّن  ،٠ا٩٘ه ؾوّم  یبیىلىژیککاقکكؾ کًؿ-  هی
ؾق ظالث ٨كاق، هرال  ٠ًىاو به آهاؾه ٌىؾ؛ؼاِی ال١ملی  ی که بحىايؿ بكای ٠که٘ىق  به

پا اکىیژو و گلىکم بیٍحكی  ًؿ جا ٠ٕالّت ًک ؼىو بیٍحكی قا وكالیك هی ،های پا ٌكیاو
جًٝین ج٥ییك آهًگ ٬لب و ج٩ًه ، هکاویک ایىحاؾو ؾق ظالث ؿ و ؾق يبه ؾوث بیاوق 

ؾق يهایّث  ،و اشكا اوث ي٭ٍه، ٌکىهمًؿ ، ظاالتؾیگك - ؾق هك ؾو ظالث و ؾق ٌىؾ هی
 -ا٘میًاو

که ؾق هعیٗ ؾاؼلی یا  هایی های ه١یى ال هعكک گكوه ؾق ؼّىَؼالِه  ٘ىق به
وشىؾ ؾاقؾ و به و هاللم ای همكاه  ٠ا٩٘ه، ههن یا وىؾهًؿ هىحًؿ قوًٌی بهؼاقشی 

٘ىل هىشىؾ ؾق ظّك ظؿو بیاؼحال٨ات  که با وشىؾکًین  هٍاهؿه هیهمیى ؾلیل 
آهیم  هى٨٭یث ِىقت بهجىايین  ا٨كاؾ و ؾق ٘ىل ليؿگی کاهل، هیو ؾق هیاو ها  ٨كهًگ

 ؿ کكؾ-ًقا ؾاٌحه باٌین که ٠ىا٧٘ ه١یًی قا ایصاؾ ؼىاههایی  ايحٝاق هعكک
ایًکه اوث و قوٌى ٠ىا٧٘،  ّی ین هؿ٦ بیىلىژیکیجىايین بگىبه ج١بیك ؾیگك هی

های  والگاقی ،يیال ٌؿ- ٠ىا٧٘ بی ها ال آوبحىاو ای يیىث که  ٠ىا٧٘ چیمهای بیهىؾه
ابماقی که هىشىؾات ؿ که ال يٌى بؽٍی ؾق يٝك گك٨حه هی ٠ًىاو بهو هىحًؿ  چٍمگیكی

 ـ   ٠ىا٧٘ی١ًی  ـ  ایى ٠اهل و  ،ٌىؾ شؿا يمی کًًؿ ب٭ای ؼىؾ قا با آو جًٝین هی ،ليؿه
باال بكای ابماقهای جًٝین ظیات اوث- اللم اوث  یاواوی ؾق وٙعواؼحاقی  ۀهراب به

جًٝین هرل ٕ اِلی بكای ب٭اؾق هیاو ٠ىاهل که به هماو ِىقجی قا واؼحاق ایى 



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 911

 

ؾقؾ و لفتٔ و  یهای قوايی و بیىلىژیک هعكک ،واؾههای  ال١مل که٠ ،والو وىؼث
بؽٍی ال همىاقه ولی  به جّىق ؾقآوقین؛ ،گیكؾابماقهای بكجك بكای اوحؿالل ٬كاق هی

با پیچیؿگی  های ايىايّی  ؾق گىيه و ؼىاهؿ بىؾهای جًٝین ليؿگی  هكهی ؾوحگاه ۀليصیك 
هًٝك که ال ؾهًؿ  يحیصه هیقا  هاییق٨حاق ٠ىا٧٘، اظىال يیم  پكیٍاوهای  کمحك و ايىاو

 -هىحًؿ٠ا٬اليه  جا ظؿ لیاؾی ،ب٭ا
هعىىب  پایؿاقیذبات و بكای  و هٍابه وى بؽٍی ال جٍکیالت هن ٠ىا٧٘ اواوا  

هكگ  هكگ یا ؼىؾّ  ۀؾهًؿ که هٍؿاقـ   والهحی يبىؾو ایى آهاؾگی قا ؾاقؾ جا ال ٌىؾ  هی
، گىيهیا ليؿگی یا هعل ايكژی ؾوقی کًؿ و يیم ایى آهاؾگی قا ؾاقؾ جا ال هًبٟ  ـ   اوث

 ـ   هايًؿ والگاقی ـ  یاؾگیكی ٬ؿقجمًؿ ابماقهای بكای  ای يحیصه ٠ًىاو بهظمایث کًؿ و 
وى و  به اقجباٖ جًٝیمات هن  ايىاٞ ٠ىا٧٘ ؾق يهایثجماهی  بًابكایى ؛ٌىؾهعىىب 

آلهىو »ؾق بىیاق اهىق ب٭ا با ظىاؾخ و « ظ٩ٛ»و اقجباٖ  ،پایؿاقیذبات و هٍابه بكای 
 یاپاؾاي  ۀایؿجىاو ٠ىا٧٘ قا ال  هكگم يمی ی که٘ىق  به ؛ؿًکً کمک هی« هاياهۀ  ليؿگی

 وشه هیچ بهلیاو ٌؽّی شؿا کكؾ و  یاو وىؾ  ،هصالات، لفت یا ؾقؾ، و٭ىٖ یا بالگٍث
 9-«کكؾشؿا  ؼیك و ٌك ۀجىاو ٠ىا٧٘ قا ال ايؿیٍ يمی

گاهی و اظىاّن ٌؿو واقؾبا اها و١ٔیث ؾق ایى ه١اؾله،  بلکه  ؛قوؿ به پایاو يمی ـاجی آ
 :ٌىؾ بیٍحك هی اي پیچیؿگی ،بك٠که کاهال  

ؼىؾی به ق٨حاق ؾق قاوحای ب٭ا هصهم  ِىقت ؼىؾبه ٠ىا٧٘، هىشىؾات ليؿه قا به»
ظىاوات و ی١ًی بكؼىقؾاق ال ا ـ  کًؿ و ؾق هىشىؾات ليؿۀ هصهم به اظىان ٠ىا٧٘  هی

]ایى ٠ىا٧٘[ جؤذیكی بك ٠٭ل يیم ؾاقؾ؛ ؾق ظالی که ؾق هکاو و لهاو شاقی قغ  ـ   ٠ىا٧٘
گاهی  هی جىايؿ  ی١ًی هصهم به ابماقی که هی ـ  ؾهؿ؛ ولی ؾق هىشىؾات ليؿۀ بكؼىقؾاق ال آ

ؾهی به بلى٢ قویؿه  وٙط ؾیگكی ال واهاو ـ   ب٩همؿ ؾاقای اظىاوات و ٠ىا٧٘ اوث
گاهی،  ؾهؿ جا ًٌاؼحه ٌىيؿ و ؾق يحیصه جؤذیك  به اظىاوات ایى اهکاو قا هیاوث- آ

کاقگیكی  ؾهؿ جا ال ٘كی٫ به کًؿ و به ٠ا٩٘ه ایى اشاله قا هی ٠ا٩٘ه قا ؾق ؾقوو، لیاؾ هی
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گاهی به هك چیمی  اظىان، ال شمله ٠ا٩٘ه ٕبا  ـ  ؾق ٨كایًؿ ج٩کك ي٩ىـ کًؿ- ؾق يهایث، آ
ؾهؿ جا ًٌاؼحه ٌىؾ و با ایى ٠ملکكؾ  ایى اهکاو قا هی ـ   ٠ًىاو یک چیمٔ یا هكچیم ؾیگكی

کًؿ و ایى با جىشه به  گىیی والگاقايه قا بیٍحك هی ؼىؾ، جىايایی هىشىؾ ليؿه بكای پاوػ
کًین- ٠ا٩٘ه، ؾق پّی ب٭ای  اي ِعبث هی ای اوث که ؾقباقه يیالهای هىشىؾ ليؿه

گاهی هن به همیى ِىقت-  9«هىشىؾ ليؿه اوث و آ

یا هصمى٠ه ابماقهایی اوث  ابماقـ  گىيه که ؾاهاویى ياهیؿه اوث آوـ « ٠ىا٧٘»بًابكایى 
 وشه هیچ به؛ په اوث  بكای ؼؿهث به ب٭ا و ظ٩ٛ ب٭ا پؿیؿاق ٌؿه یبیىلىژیک ِىقت بهکه 

که بؿو قا ٬كاق بگیكؾ؛ يى٠ی ال ایراقگكی  چٍمؿاٌثبؿوو  گكّی اهکاو يؿاقؾ ؾق ؼؿهث ایراق 
و  کًؿ ٨ًا و يابىؾ هی ،ژيحیکی و هّلعث و ب٭ا ۀبیكوو ال هصمى٠ چیمیگك٨حى بؿوو ؾقيٝك 

گاهی يیم به همیى ِىقت اوث:  هًؿ به ب٭ای هىشىؾ ليؿه اوث  ٠ا٩٘ه، ٠ال٬ه»و١ٔیث آ
گاهی  «به همیى ِىقت-يیم  و آ

کكؾو اؼال٪ ايىايی ؾق  ؼالِه شهثبه جالي گىیی  بكای پاوػه٭ؿاق همیى 
 ٠ىا٧٘، کا٨ی اوث-

 ۀه١اؾلایى ؾق  ؾاقؾ ٍاوکه ايىاو ؾووح کكؾو شاه١ه و هعیٗ و کىايیا واقؾ اه
کلی  ٘ىق بهکه  اوثکاقی  ،اؼال٬یهای  ؾاوقیها و  گیكی هىٟٔ ،گفاق بك اؼال٪جؤذیك 

های  ؾق جصكبهيٝك  ظحی بؿوو ؾ٬ث  کًؿ؛ ايکاق يمی ٠ا٬لی هكگم آو قاهیچ و  ؾقوث اوث
اوث که ايىاو، قوٌى و ٌؿه - ذابث  اوثیاؾآوق ٌؿه ؾیگك قا  هىائلکه اؼال٪ و  گفٌحه

و  ًال هعیٗ ا٘كا٨ اي یوشىؾ وٙىّض  ۀکًن ؾق هم هی جؤکیؿاشحما٠ی و اوث هىشىؾی 
همیى بك  يیم پفیكؾ و بؿو و ه٥م او هی جؤذیك کًؿ ها ليؿگی هی که با آو و کىايی ٨ًكهًگال 

 ٌؿه اوث-قیمی  ٘كضاوان، 
الهی بیٍحكیى اهحمام قا به آومايی اوث- ؾیى جك  و١ٔیث قوٌىؾیًی، هًٝك و ال 

که ايىاو  هایی و اقليا٘ال٠ات به هًبٟ  ؼّىَ بهو  ،آهىلي ،جكبیث ،ؾووحی و ٫ٍ٠
                                                                                                                                                                 

 -69و61ؾهؿ، َ آيحىيیى ؾاهاویى، اظىان يىبث به آيچه قغ هی-  9
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همیٍگی به ؾاٌحى  جكیى ٠ًّك که جٍىی٫ بكای جىشه و يیم به ههنؾاقؾ کًؿ  ؾقیا٨ث هی
بالگٍث به او ؾق ق٨حاق و و همكاهی با او  ،او ؾاٌحى و ؾووث  ؼؿا ۀی١ًی ؼلی٩  الگىاوىه و 
قوالث  ،باٌؿؾق هیاو هكؾم ظأك ؼؿا ٜاهك و  ۀؼلی٩ؾق ِىقجی که  ؛جىشه ؾاقؾها  ٬ٕاوت

ؾق ِىقجی که ؼلی٩ه و  لیو ؛ ؼؿا و ظصث اووث قا آٌکاق کًؿ و بیاو کًؿ که ؼلی٩ۀؼىؾ 
و٩اقي و جٍىی٫ ، باٌؿيو آٌکاق ٜاهك  ـ   هكؾم پفیكيؾق وشىؾ ي٭یّه ؾلیل  به ـ  ظصث 

 ۀؼل٩ای گفٌح ۀویك  هٙال١ۀال ٘كی٫  ـ کن ؾوثـ  اوث« پیٍىا و ه٭حؿا»وىی  ؾیى، ق٨حى به
آو گك٨حى ال اؼال٪  ، ٠بكتها که هؿ٦ ال آو ها و قوایاجی و ؾاوحاو ٍاوو اؼال٬ ؼؿا

 ؛ ٌكی١حیيؿا هآوقؾها  آو٠مل به ٌكی١حی که وپه و  ،ها های آو گیكی و هىٟٔبمقگىاقاو 
 هاوث-  ٌؿو به اؼال٪ و ظكکث ؾق هىیك آو آقاوحه ،هؿ٦ ال آو که

و ؾق گیكؾ  يٝك هی ؾق٠ا٩٘ی و ٠٭لی قا  ۀؾو شًبهك بیًین ؾیى  هیبه همیى ؾلیل 
٬كآو که  بیًین هیٌىيؿ-  شؿا يمییکؿیگك ايىاو ال  ؾق الگىی جکاهلّی  ،ؾیى، ایى ؾو ۀ٠ِك

يٍاو  کًؿ آيچه ٨کك قا اِالض و هؿایث هیقا به ج٩کك و جىشه بیٍحكیى  ،کكین و قوایات
ٌکل و آوقؾ  به ِالض هیقا  ها به ٠ىا٧٘ و آيچه آوبه هماو ِىقجی که  ؛ؾهًؿ هی
 ايؿ- ، جىشه ؾاٌحهؾهؿ هی

های هؽحل٧، به ي٭ً ٠ىا٧٘ جّكیط کكؾه و  ؾق هى١٬یث  آل هعمؿ هک بیًین هی
ولی ؼؿا و اولیای ؼؿا قا  هكکهبًابكایى  ؛«ؾیى، هماو هعبث اوث»که ايؿ  ؾاٌحهبیاو 

جالي ها قا هن ؾووث ؼىاهؿ ؾاٌث و بىیاق  کاقها و وؽًاو آو ظحما   ،ؾووث ؾاٌحه باٌؿ
قا ؾووث  اؼال٪ و هكؾم هكکهها گام بكؾاقؾ-  ٌىؾ و بك هىیك آوٌاو  جا ٌبیهؼىاهؿ کكؾ 

چًیى ٌؽّی  ـ   ه١٩ًحیوىؾ یا شهث  يه به ـ  بؽىاهؿ قا ها  ؾاٌحه باٌؿ و ؼیك و ؼىبی آو
ؼیك و ؼىبی اوث و اولیای ؼؿا قا هن جماهی لیكا او  ؛ؼؿا قا ؾووث ؼىاهؿ ؾاٌث ظحما  

ؾق ایى لهیى و و ؼىبی ؼیك جمریل ها کىايی هىحًؿ که  لیكا آو ؛ؾووث ؼىاهؿ ؾاٌث
 -ايؿ آهىؼحهکىايی هىحًؿ که اؼال٪ قا به هكؾم هماو 
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 ٔغض ٚ اخالق

یه بكؼی ال ههن هؾق آيچه گفٌث، ب و جکاهل اؼال٪ و پیؿایً ها بكای  جكیى ٨ٔك
 ۀگكایاي ال يگاه هاؾیـ   ---و ٍاوهای و هعكک ٍاوٌؿيچگىيگی ِاؾق  ،اؼال٬یهای  تو٬ٕا

 ٌهىؾّی هؿل و گكا  هؿل ٠٭لو قوٌى ٌؿ که  پكؾاؼحین ـ   اشحما٠ی ۀگكایاي هعٓ یا هاؾی
ج٩ىیك اؼال٪ ايىايی ياجىاو والی و  ٌبیه ۀؾقباق   ؼىؾ ؾق ٌکل ١٨لی هك ؾو  گكا ه٠ا٩٘

 -پیؿایً آوچه بكوؿ به ج٩ىیك  ،هىحًؿ
یه ،جكیى ٘كض به وا١٬یث بیاو ٌؿ که يمؾیکهمچًیى  ای اوث که هك ؾو ٠اهل  ٨ٔك

یه  گیكؾ- ؾق يٝك هی هن قا با «٠ا٩٘ی»و  «گكا ٠٭ل   ٨کكی» چًیى به جّىیك ایى ٨ٔك
 ،آًٌایاوو ؾووحاو  ،یا ٨كهًگ ،کلی ٘ىق به  های ؼاقشی ال ٘ك٦ شاه١هجؤذیك که کٍؿ  هی

های اؼال٬ی ؾق  ؾاوقیواؼحى چگىيگی ؾق  یههم ٠ىاهلی هىحًؿ که ي٭ً همگی
 -٠هؿه ؾاقيؿ بك٠مىم هكؾم ]هیاو[ 

٠لىم های  ال ٘كی٫ پژوهًهٍؽُ  ٘ىق بهه٥م و به  با جىشهؼىاهین اکًىو هی
یه هكکؿاما٠ّاب ببیًین آیا جكشیعی بكای  و  ؟ؼیكیا گ٩حه وشىؾ ؾاقؾ  پیً یها ال ایى ٨ٔك

ی  ؟وشىؾ ؾاقؾ ٌؿ،ج٭ؿین ٤یك ال آيچه  ؾیگكی  ۀیا٨ح جکاهل ۀآیا ج٩ىیك یا ٨ٔك
که ه٥م و ا٠ّاب به قاه ا٨حاؾ  ۀؾق لهیًهىشی ٠لمی هٍحاؾ ٬كو بیىحن  ۀؾق ابحؿای ؾه

ؾق  کلی ٘ىق به  ایى هىز اؼال٬ی قا ج٩ىیك کًؿ-های  ٬ٕاوتاؼال٪ و کكؾ  جالي هی
و جالي ولی جىشه  ؛جال٬ی ؾاٌثجکاهلی  اوًٌاو لیىث٘ی٧ّ با  ،های اؼال٪ پژوهً

یؾیؿگاه اؼال٪ ال  ؾق ج٩ىیك جکاهلّی ؼاَ  ٘ىق بهؼىؾ قا   9يىقو٨یمیىلىژ

                                                                                                                                                                 
 - يىقو٨یمیىلىژی: 9

Neurophysiology is a branch of physiology and neuroscience that is concerned with the study of the 
functioning of the nervous system- 

ًٌاوی اوث که به هٙال١ۀ يعىۀ ٠ملکكؾ ویىحن ٠ّبی  ای ال ٠لن ٨یمیىلىژی و ٠ّب يىقو٨یمیىلىژی ٌاؼه
 ٔ https://en.wikipedia.org/wiki/Neurophysiologyپؿیا ايگلیىی  ال ویکیپكؾالؾ- ٕهحكشن، هًبٟ: جكشمه  هی

https://en.wikipedia.org/wiki/Neurophysiology
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ٕneurophysiology ٔ ؼّىِیات ًٌاؼحّی ای ال  هصمى٠هايصام جع٭ی٭ات قوی و ال ٘كی٫
 هحمكکم کكؾه بىؾ-  ---اظىاوات و ،لباو ،هىي ،ظا٨ٝه هرل  ،پیچیؿه ؾق ايىاو

 آيحىيیى ؾاهاویى» پكو٨ىىقلهیًه، ایى ؾق  آ٤الیى پژوهٍگكاو ال هیاو هٍهىقجكیى
ٕAntonio Damasio» هایکل گالايیگا» و پكو٨ىىق Michael Gazzaniga»9 و پكو٨ىىق 
 Joseph LeDoux»9ؿوکهیول٦ لژ » و پكو٨ىىق Jean Pierre Changeux»7  ژاو پیك ٌايژو»

  ايؿ- بىؾهو --- 
                                                                                                                                                                 

ؾايً ٠ملکكؾ  ---ٕهّىب ٨كهًگىحاو لباؤ یًٌاو کاقايؿام یأ Physiologie: یٕبه ٨كايىى  یمیىلىژی٨
 یاجیا٠مال ظ ۀٔ اوث که به هٙال١یىلىژیٕب ًٌاوی یىثل  یها ٌاؼه یىجك  ال ههن یکیو  ليؿه اوث یها واهايه

 پؿیا ٨اقویٔ ٕهحكشن، هًبٟ: ویکی -پكؾالؾ یآو ه كها، ولىل و ٠ًاِ ها، با٨ث هىشىؾ ليؿه، ايؿام
کم هك »و قئیه « وايحا باقباقا»ًٌاوی ؾايٍگاه کالی٩كيیا ؾق  ، اوحاؾ قواو3818هحىلؿ  - پكو٨ىىق هایکل گالايیگا 9

کاؾهی ٨ًىو و ٠لىم ؾق آهكیکا، ؾايٍکؿۀ  های لهیًۀ ٠٭ل ٔ ؾق پژوهSAGE Centerً« ّٕویس گكایی اوث- ٠ٕى آ
کاؾهی ؾايٍگاهی ؾق آهكیکاوث- هًاِب ؾیگكی هن ؾاٌحه و یکی  کاؾهی هلی ٠لىم و چًؿیى هكکم و آ پمٌکی، آ

ای ٠ّبی ؾقباقۀ ـهى اوث- او چًؿیى  های پایه جكیى پژوهٍگكاو ؾق لهیًۀ ا٠ّاب اؾقاکی و پژوهً ال بكشىحه
 ها شایمه و ج٭ؿیكياهه ؾقیا٨ث کكؾه اوث- جع٭ی٫ و جؤلی٧ ؾیگك ؾاقؾ و ؾه

ؾايٍمًؿ ٨كايىىی ؾق لهیًۀ بیىلىژی ا٠ّاب اوث- پكو٨ىىق ؾق ؾايٍکؿۀ  3815پكو٨ىىق ژاو پیك ٌايژو هحىلؿ -  7
کاؾ« ٨كايه کىلیًس ؾی»پاوحىق پاقیه و اوحاؾ هئوىۀ  هایً ؾق  ؾلیل پژوهً هی ٠لىم ٨كايىه اوث- بهو ٠ٕى آ

ؿ ؾوحگاه ٠ّبی ؾق وى پاییى ؾق شهث وٜای٧  ًٌاوی، جكکیب و وٜی٩ۀ پكوجئیى چًؿیى ٠كِۀ ٠لن لیىث ها و ٌق
ه٭الۀ جع٭ی٫  566هایً ؾق ؼّىَ اقجباٖ هیاو ٠٭ل و ه٥م ه١كو٦ اوث- بیً ال  ايؿیٍه وبب ًٌاؼحی و يیم به

کاؾهیک و  ج٭ؿیكياهۀ بیى 16اقؾ- بیً ال ٠لمی و ج١ؿاؾی جؤلی٩ات ؾ المللی و بیً  ؾکحكای ا٨حؽاقی بیى 31المللی آ
 شایمه و هؿال به ؾوث آوقؾه اوث- 46ال 
های بیىلىژیکی ٠ا٩٘ه و  ، ؾايٍمًؿ آهكیکایی هحؽُّ ؾق لهیًۀ پایه3848هحىلؿ  - پكو٨ىىق ژول٦ لیؿوکه 9

 هؿیك ؾايٍکؿۀ ه٥م ٠ا٩٘یاوحاؾ ؾايٍگاه يیىیىقک و  وث- لیؿوکه٥م ؾق ایصاؾ جكن و ايؿوه اظا٨ٝه و ابماقهای ه
شم١یث ٨لى٩ۀ آهكیکا و شایمۀ « کاقل اوپًىك َلٍلی»چًؿیى شایمه و ج٭ؿیكياهه ال شمله شایمۀ  اوث- لیؿوکه

، شایمه «شاو لىئیه ویگًىقیث»قا ؾق ٠لىم ًٌاؼحی، به ؾوث آوقؾه اوث- همچًیى شایمۀ « ٨یىى»المللی  بیى
های ٠لمی  ًٌاوی، شایمۀ هٍاقکث شم١یث آهكیکایی ٠لىم قواو« وايحیاگى گكیىىلیا»، شایمۀ «اپىىو» هئوىۀ

کاؾهی ٠لىم کىب کكؾهًٌاوی  قا ؾق ٠لن قواو« ؾويالؿ هب»هحمایم و شایمۀ آهكیکایی  و٨ًىو آهكیکا،  اوث- ٠ٕى آ
کاؾهی هلی ٠لىم کاؾهی ٠لىم يیىیىقک، هئوىۀ آهكیکایی اي٭الب ٠لمی و آ  اوث- آ
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و  ايؿ بىیاق هحًىٞلهیًه، و پژوهً ؾق ایى جع٭ی٫ ٌؿه بكای  هٙكضهىٔى٠ات اها 
گیكی  جّمینؾق که  قا ه٥م٠ملیاجی ؾق که هًا٫٘  اوثجع٭ی٭اجی ها ٌایؿ  جكیى آو ههن

هىقؾ  ؾؼالث ؾاقيؿ، های اؼال٬ی ، پیؿایً و ِؿوق ؾاوقیاؼال٬ی های گیكی هىٟٔبكای 
ؾقک و ًٌاؼث جىاو به  هی ایى ٘كی٫ایًکه چگىيه ال بكقوی وپه  ايؿ؛ ؾاؾهجىشه ٬كاق 

ها  گیكی و واکًً جّمین ٨كایًؿآلاؾ ؾق  ۀاقاؾ هىئلۀو يیم  های ق٨حاق اؼال٬ی ؾق ايىاو پایه
 -ؾوث یا٨ث

ه هاهكول  ؾق بىیاقی ال هىٔى٠ات هیاو بىیاقی ال ؾايٍگاهی  های ؾق ٠ِك
هايًؿ پژوهٍگكايی  ؛وشىؾ ؾاقؾ جىا٫٨ ٌبه یک  اؼال٬ی ا٠ّاب٠لىم  ۀلهیًپژوهٍگكاو ؾق 

 9-ًٌان قواوبكؼی ؾايٍمًؿاو  و يیم 7يیگاهایکل گالا پكو٨ىىق 9،آيحىيیى ؾاهاویى پكو٨ىىق
ق٨حاق اؼال٬ی و  ؾق ؼّىٌَؿه  ايصامجع٭ی٭ات هىح٭ل های بىیاق و  با اوحًاؾ به آلهىو

                                                                                                                                                                 
* * * 

 یله٥م ايىاو ال وه بؽً ٠مؿه جٍک یه،يٝك  یىبك اوان اگايه ٕؼميؿه، ٠ا٩٘ی و هًٙ٭یٔ:  يٝكیۀ ه٥مهای وه
 -ٌىؾ یال ها ه یؾاقيؿ و هًصك به بكول ق٨حاق ؼاِ یؼاِ  یژگیٌؿه اوث که هكکؿام و

 اوث- یؾق ايكژ  ییشى ِك٨ههايؿو و  ليؿه یآو جالي بكا یاِل ی٩ۀال ه٥م هاوث که وٜ ی٬ىمح ه٥م ؼميؿه: -3
 اوث- یال هك ؾقؾ یو ؾوق  یٟوك  یها به ؾيبال کىب لفت ی٠ا٩٘ ه٥م :یايیه٥م ه یا یه٥م ٠ا٩٘- 1
هكبىٖ  یمها ال ه٥م ي یه٥م هاوث و جّىق کل ۀو ٬ىمث ٠مؿ پكؾالین یکه با آو به ج٩کك ه ی: ه٥میه٥م هًٙ٭-  1

 ٔ 3brains/-https://mohandesifekr.com/humansٕهحكشن، هًبٟ: ٬ىمث اوث- یىبه هم
 هًابٟ:-  9

- Damasio, A. R., & Van Allen, M. W. (2002). The neural basis of social behavior: ethical implications. - 
Glannon, W. (2007). Defining right and wrong in brain science: Essential readings in neuroethics. 

 هًابٟ:-  7
- Gazzaniga, M. S. (2005). The ethical brain. Dana press. 

- Gazzaniga, M. (2007). My brain made me do it. Defining right and wrong in brain science, 183-194. 
 هًابٟ:-  9

- Harris, S. (2011). The moral landscape: How science can determine human values. Simon and Schuster. 
- Greene, J. (2005). Cognitive neuroscience and the structure of the moral mind. The innate mind: Structure 
and contents, 1, 338-35. 

https://mohandesifekr.com/humans-3brains/
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يٝك بك ایى  ًٌان قواوین ؾايٍمًؿاو ا٠ّاب و یجىايین بگى هیکلی  ٘ىق به ،اشحما٠ی
  يٝك ؾاقيؿ که: اج٩ا٪

ی١ًی يمؾ ؾیگك ايىاٞ  يٍؿه اوث؛٘بی١ی ق٨حاق اؼال٬ی، با ايىاو هحىلؿ  ۀشىهك 
های  بًیاوکه ؾق ـ  ايىاو ۀگىيو جٍکیالت اشحما٠ی ؾق وشىؾ ؾاقؾ ظیىايات هن 

 -اوثهؽ٩ی يٍؿه ؾق واؼحاق ا٠ّاب ه٥می  ـ اشحما٠ی هىشىؾ اوث

 گىیؿ:گكیى هیشاٌىا پكو٨ىىق 
―While many big questions remain unanswered, it is clear from these 

studies that there is no "moral center" in the brain, no "morality module." 
Moreover, moral judgment does not appear to be a function of "higher 
cognition," with a few emotional perturbations thrown in (Kohlberg, 1969). Nor 
do moral judgments appear to be driven entirely (or even almost entirely) by 
emotional responses (Haidt, 2001). Rather, moral judgments appear to be 
produced by a complex network of brain areas subserving both emotional and 
"cognitive" processes (Greene and Haidt, 2002; Greene, et al., 2001; Sanfey, et 
al., 2003).‖ 

ها  ، ال ایى پژوهًباٌؿ   هايؿهپاوػ بؿوو بىیاقی بمقگ های  پكوًکه هاؾام »
واظّؿ » يام بهی چیم ؛ؾق ه٥م وشىؾ يؿاقؾ «هكکم اؼال٪» يام بهچیمی که آیؿ  چًیى بكهی

قکكؾی کااؼال٬ی ؾاوقی قوؿ  ٠الوه بك ایى، به يٝك يمی ٖوشىؾ يؿاقؾ «اؼال٪ جؽّّّی 
 ٌىؾ هیچًیى اؾقاکی واقؾ ؾق ايؿکی  های ٠ا٩ّ٘ی  لیكا جًً؛ باٌؿ اؾقاک ٠الیال یک 

 ج٭كیبا   یاکاهل ٕ ٘ىق بهاؼال٬ی ؾاوقی قوؿ  به يٝك يمی - همچًیى9161ٔ، کلبكگٕ
به يٝك  ،شای آو به -7119ٔث، ٕهیٌىؾ ث یهؿاهای ٠ا٩٘ی  با پاوػکاهلٔ  ٘ىق به

 ٨كایًؿؾو که ؾق هك ـ   ه٥ميىاظی ای پیچیؿه ال  اؼال٬ی ال ٘كی٫ ٌبکهؾاوقی قوؿ  هی
؛ گكیى و 7117ث، ٕگكیى و هی -يحیصه ٌىؾ ـ   ؿيٌى ؾقگیك هیًٌاؼحی ٠ا٩٘ی و 
 9-«7119ٔ، همکاقايًی و ، واي٩ّ 7119، همکاقايً
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جىايایی ج١اهل با که اوث یا٨حه  پیچیؿه و جکاهل یابماق ًٌاؼحی،  لیىثه٥م ال يٝك 
ؾق ایى اهکاو قا پیؿا کًؿ جا چگىيه  بیاهىلؾجىايؿ  هیی که ٘ىق  به قا ؾاقؾ؛ هعیٗ و ٌكایٗ

یی ها ٌىؾ یا ظحی بكای آو هىاشه هی ها که با آو هایی گیكی همه یا بیٍحك ظاالت و هىٟٔ
 ،هٍؽُ کًؿ؛ ی١ًی ه٥مبكای پاوػ قوي ؼاَ ؼىؾ قا  ،کًؿ قیمی هی ؾق آیًؿه بكياهه که

 گیكی اوث- بكای جّمین یا٨حه یا ابماق جکاهلیک ویىحن 
یا هىحًؿ واؼحاق ٠ّبی ه٥م ؾقوّو ببیًین که ٬ىا٠ؿ اؼال٬ی و اشحما٠ی  هرال  اگك اها 

ؼىاهؿ بىؾ که  اه١ًایى ، به ٬كاق ؾاقؾ٠ّبی  ٬الب یک ايؿامببیًین هكکم اؼال٪، ؾق 
ىل ئؾق ظالی که ها هىـ  ق٨حاق و بكؼىقؾهای ؼىؾ يؽىاهین بىؾ هىئىلهكگم   ايىاو ٠ًىاو به

٨كؾ والن   هیچ اوث-ؾقوث يا   ١ٙ٬ا    ؿ بىؾ و ایى ًؼىاه ماوق٨حاقهای هىئىل و ه٥مهاـ  هىحین
جىاو یا٨ث که يىبث به ق٨حاقها و بكؼىقؾهایً، کمحك یا بیٍحك  يمیقا ی بیىلىژیکيٝك ال 

 ٘ىق بهبكؼىقؾهایماو  وکكؾاق ؾق بكابك  همهآو اوث که وا١٬یث بلکه  9؛ه ٌىؾؾايىح هىئىل
 -ینهىئىلهىاوی و به یک ايؿاله 

هىیك جکاهلی ؾق که ياگمیك بایؿ ؾ وشىؾ ؾاق هایی  ِالظیثیا  بیىلىژیکی  های ٌٖك ،بله
که بكای  ـ  په ؾق واؼحاق لیكبًایی بؿو  ؛ٌىؾباٌؿ جا هىشىؾی اؼال٬ی وشىؾ ؾاٌحه ايىاو 

ها  ایى ؿ ويهایی هىقوذی و ژيحیکی وشىؾ ؾاق  پؿیؿه ـ   ٜهىق اؼال٪ ؾق ايىاو ٔكوقی اوث
ایى جكیى  و ال ههن ايؿ ها هكجبٗ والی که با ابحؿای جّىقات و ٌبیههىحًؿ  هاییهماو چیم

 ياهین- هیچیمی اوث که اظىاوات یا ٠ىا٧٘ هماو ، ها پؿیؿه
بیىلىژیکی و  ۀپٍحىاي٨ٕل  ٌایؿ به  ـ  ال يٝك هاؾی ـ  ج٩کك  ایبك جىايایی  همچًیى 

و ایى ابماقها ال جکاهل یا٨حه  ٌىؾ ؼىايؿه هی ًٌاؼحی ؾاوقّی لیىثآيچه ابماقهای  ۀواوٙ هب
ی١ًی وٙىض ؛ باًٌؿ آٌکاق ٌؿهىان ٠ىا٧٘ یا اظىاوات، بكای اظؾاٌحى  جىايایی٘كی٫ 

                                                                                                                                                                 
innate mind: Greene, J. (2005). Cognitive neuroscience and the structure of the moral mind. The .Structure 
and contents, 1, 338-352. 
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 بكکه  هىحًؿ هىائلیهماو  ، ًؿًک هی٬ٕاوت ٠ىا٧٘ که ؾقباقۀ   جك ؾق ه٥م پاییى
های  ؾاوقی ؛ اهاًؿًک هیویٙكه ؾاقيؿ و ؾاوقی بكای ب٭ای ليؿگی  ٔكوقی بؿوکاقکكؾهای 

ه چآي ۀو هم ؿيٌى اشحما٠ی و اؼال٬ی ها ایصاؾ هیکلی  ها و جّمیماّت  اؼال٬ی و ه١ًىّی 
٨ٕل  بهها  گك٨حى ایى ؾاوقی ٌکلآو اوث که  ؾايًؿ ا٠ّاب هی٠لىم ؾايٍمًؿاو 
ها، ؾق ه٥مها و  های ٠ّبی اللم بكای آو پؿیؿهٜهىق همكاه با  ،وٙىض ه٥م ۀهمکاقی هم

 -ٌىؾ ايصام هیها  بؿو
ابماق  یبیىلىژیک٬بلی جًٝین ال هیماو ٨اق٢  ؛کًن قا ؼا٘كيٍاو هی ایى ظ٭ی٭ثو  ---»

ؾق ؼىؾ ـ  ٌىؾ هیيهایی هكبىٖ  ۀبه يحیصکه  بىیاقی قا ـاهىق  ،٠ا٩٘ی، جکاهل و ٨كهًگ
 - ---ؿيؾاق 

جا ظؿ لیاؾی ال ٬بل آيکه ابماق بیىلىژیکی  وشىؾ با، کًین اٌاقهـکك اوث که  ٌایاو
بلکه  ؛ًؿایى ابماقها يیىح ۀال شمل ها و هعكک ها هٍى٪ ،ايؿ جًٝین ٌؿهبكای ٠ىا٧٘ 

به  کًًؿ هیهایی که ٠ىا٧٘ قا ایصاؾ  - هعكکٌىيؿ هعىىب هیؼاقشی  ،ها يىبث به آو
ؿ ًجىاي هیو  ايؿ کمک کكؾه٠ا٩٘ی  ؿ که به جٍکیل ه٥مّ يٌى ؼالِه يمی چیمهاییهماو 

ؿ کهىشىؾات ليؿه و٬حی - ؿ٠ًىا٧٘ قا ؾق ابحؿای ليؿگی ؾق ه٥مهای ها ایصاؾ کً ًؿ و ًٌق
های  ظالثاٌیا و جماهی و ٠ا٩٘ی با وا١٬ی  ۀجصكبؿ، يبپكؾال  گفاقی هح٭ابلجؤذیك به 

آوقيؿ جا  ایى ٨كِث قا به ؾوث هی ؾق يحیصهؼىاهًؿ آوقؾ و هؽحل٧ قا ؾق ليؿگی به ؾوث 
و اٌیا و ظاالت  ، هىحًؿهعٓ  ی٠ا٩٘ اٌیا و ظاالت ٨كاوايی که اواوا  هیاو 

های قویؿو به ایى  یکی ال قاه بكای ایصاؾ ٠ىا٧٘، اقجباٖ بك٬كاق کًؿ- ی٘بی٨١كْ  پیً
ایًکه - ٌىؾ ًٌاؼحه هی «والگاقی»ؾق ٌکلی ال آهىلي يمىؾ ؾاقؾ که با ٠ًىاو  ،اقجباٖ
وپكی که ؾق کىؾکی و آوایً باٌؿ ای  که ٌبیه ؼايهؾاٌحه باٌی  یشؿیؿ  ۀؼايٌما 
ظحی اگك هیچ اج٩ا٪ ؼاِی ؾق ایى  ؛ٌىؾ اظىان ؼىٌعالی کًی هیبا٠د  ای، کكؾه

لیبا و ٌؽّی ِىقت اگك  ،- به ٘كی٫ هٍابهباٌؿٌما قوی يؿاؾه شؿیؿ بكای  ۀؼاي
ای جكوًاک اقجباٖ  ظاؾذهؾق ؼىؾ با او  ۀکه ؾق ظا٨ٝ باٌؿٌبیه ٨كؾی ياًٌان، 

هكگم  ؾق ظالی که ؛پیؿا کًیيىبث به او ج٩ًك  یا باٌی ٌىؾ ال او بیماق هیبا٠د ای،  ؾاٌحه
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١ٙ٬ا  بكای ولی  ؛قا اللم يکكؾه اوث ییها پاوػچًیى ٘بی١ث،  ؾايی- ٠لث قا يمی
ؼكا٨ات هحىلؿ  ،با ایى قوي ،ٌکل جّاؾ٨ی بهؾهؿ و  آوقؾيٍاو ٌما قا یاقی هی ؾوث به

 ٌىؾ- هی
جىلیٟ ٠ىا٧٘ ؾق شهاو  ؾق ؼّىَ ٔهًىىب به شكز اوقویلٕ با يام اوقویلیچیمی 

قا به ؾوث ؿ بكؼی اقجبا٘ات ٠ا٩٘ی ًجىاي هی هاچیمجماهی : گىیؿ که هی هىث ها
بیٍحك ال چیمهای ؾیگك ایى اقجباٖ قا به ؾوث بىیاق ؿ ًجىاي چیمها هیب١ٕی ولی  ؛ؿيبیاوق 
به ؾوث  ماو٨شهاو ا٘كاال  ،ب١ؿ ۀآيچه قا ؾق هكظل ،ها ۀاولی یبیىلىژیک٘كاظی ؿ- يبیاوق 
 - --کًؿ- هیؾوحکاقی آوقین  هی

چیم یا  همه ٠مال  ها  ۀقولاي ۀؾق جصكب ؾق يحیصه٠ا٩٘ه ؾق جکاهل ها و  ۀگىحكؾايحٍاق 
با  ٌؿوکًؿ و ایى با اوحًاؾ به والگاق  هكجبٗ هیبه هن ها  ۀقا ؾق جصكبها  ظالث ۀهم

 یا: پاؾاي ٌىؾ ايصام هیوى  جًٝین اوح٭كاق و پایؿاقی هنبكای های اواوی  اقلي
ؼیك  ـ ٬ٟٙ ٘ىق بهـ یا بالگٍث، ٨ایؿه یا لیاو ٌؽّی، و ٌؿو  ؾوقهصالات، لفت یا ؾقؾ، 

ولی و٬حی  ؛ایى ظالث ٘بی١ی بٍكی اوث، ياؼىاه ؼىاه -ٔق٨حى البیىیا ب٭ا  ه١ًی بهٕ یا ٌك
گاهی ال ٠ًّك  ٠الوه بك و  هًؿ ؾاٌثؼىاقا  جؤذیك، اظىاوات باالجكیى بكؼىقؾاق ٌىینآ

ای که  ها بكای ویٙكه بك ٥٘یاو ٠ا٩٘ه قیمی کًًؿ- آو بكياههجىايًؿ ج٩کك و ا٨كاؾ هیایى، 
یا ج٩کك ٕ، اوحؿالل ابماق : ایىبكؼىقؾاقيؿال ابماقی گىحكؾه هًحٍك ٌؿه اوث  ٘ىق به

يیالهًؿ همىاقه  ،های اوحؿالل هعكکً٘م هاشكا ایًصاوث که ٌىؾ- ؼىايؿه هی ٔهًٙ٭ی
 -گیكؾ ؾق هىٟٔ ٨كوجك ٬كاق هی ، ٤البا  ؾهًؿه ٠ا٩٘ه هىحًؿ؛ ی١ًی ٬ؿقت ویٙكه

اهمیث بیٍحكی ؾاقؾ؛ ایًکه که ال ايحٍاق وویٟ ٠ىا٧٘ يیم وشىؾ ؾاقؾ  ؾیگكی ۀيحیص
ی ال با واکًٍ ،باٌؿچه ال ٘كی٫ یاؾآوقی ٌىؾ یا  کؾق  چه ال يٝك ظىی  یهك جّىیك 

ا یا ه هٍى٪باقۀ ؾق جىٔیط ایى اشاله ؾهیؿ  ---اوثؾوحگاه ٠ا٩٘ه همكاه  ٘ك٦
جٍىی٫ و جعكیک، به پایاو  ٨كایًؿبا یاؾآوقی ِىقجی ؾ٬ی٫ ال  قا های ٠ىا٧٘ هعكک

ا٘كات ؼهاق و ، ُجًؿق هرلهای هىح٭ین  یا هعكک ها هٍى٪کًىو به جا  ببكم-
یا  هٍى٪جىايًؿ  يیم هی هىح٭ین٤یك ِىقت بهولی ٠ىا٧٘  ؛ام اٌاقه کكؾه ـ ٌیكیىو ؼىب
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ه٩ًی و ؼىؾ قا با قوٌی  ۀيحیصظؿوؾی  جاجىايؿ  یا هعكک هی هٍى٪و  باًٌؿهعكک 
 9-«- ال پیٍك٨ث ٠ا٩٘ی هىشىؾ، ا٠مال کًؿ-- هماي١ثال ٘كی٫ بالؾاقيؿه، 

های ٠ّبی ؾق ه٥م يیالهًؿ اوث که  ال ولىلویىحمی به  بكای ج٩کك و ج١٭لجىايایی 
و  ؾاقؾ قا به ١٨الیث واهیه٥می  ۀٌؿ  ؾهی والهاووٙىض هؽحل٧  ،با والگاقی ؼىؾ،  يىبۀ به

همکاقی و  ج٩کك و ج١٭ل، ٨كایًؿؾق همگی جك و وٙىض باالجك ؾق ه٥م  ایى، ی١ًی وٙىض پاییى
 ٨کكی و هٍاقکث ؾاقؾ- هن

اظىان ایى بؿو و آيچه  ،اوثؾق اقجباٖ بؿو  ۀهمبا جك،  وٙىض پاییىال آيصا که 
ؾق  ؾق يحیصهو  ٨كایًؿایى جكیى ٠اهل ؾق  ههن چه بىاو  ٌىؾ واقؾ هیج٩کك  ۀه١اؾلکًؿ، ؾق  هی

بك جّمیمات  ،ه٥میوالهاو جك ؾق  وٙىض پاییى -باٌؿاؼال٬ی و اشحما٠ی های  ؾاوقی
 گفاقؾ- هی جؤذیك٠٭اليی ؾق وٙىض باالجك 

 ؾق وا٬ٟاو  کًؿ، ایى ظكکّث  هیق٨حاق هباؾی اؼال٬ی  بك اوانيحیصه: و٬حی ٨كؾی 
 ٌاو اواوی ۀکه وٜی٩ یجك  ظحی وٙىض پاییى ـ  وٙىض ؾق ه٥م او  ۀ٨ٕل هٍاقکث هم به

به وٙىض باالی وابىحه جًها  ٨كایًؿٌىؾ و ایى  ِاؾق هی ـ   بؿو و ب٭ای آو اوثال هعا٨ٝث 
 ه٥می يیىث-

 گكّی ایراق هرل هح١الی گىیین اهکاو يؿاقؾ اؼال٪ هیاوث که ها به همیى ؾلیل 
، هح١الیباٌؿ و يیم همکى يیىث اؼال٪  ؾق بؿو یا ؾق ه٥م پؿیؿ آهؿه ، چٍمؿاٌث بؿوو 
آو قا ها  و آوقؾ به ؾوث هی ماوهای که ؾق ٬لب قا٬ؿق و هًملحی و هعبىبیث ؼىؾ و ٬ْىت 

 ،کًؿ هیآو قا اظىان  يوشىؾژق٨ای ؾق ؾقوو و هح١اؾلی کًین و هك ايىاو اظىان هی
ظ٩ٛ  ۀوٜی٩ ٠ىا٧٘ ايىايی ؾق وٙط بؿو، اواوا  ال آيصا که و  باٌؿگك٨حه بك ال ه٥م و ج٩کك 

لیكا او هىشىؾی  ؛ٌىؾ جك هی پیچیؿهو١ٔیث ؿ، ؾق ايىاو ي٠هؿه ؾاق يگهؿاقی ال بؿو قا بك و 
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گاهی و که ال اوث  قا ؾاقؾ جا جىايایی و ایى بكؼىقؾاق اوث اؾقاک ٠ىا٧٘ ؼىیً جىايایّی آ
 : پیؿا کًؿجىلٗ  ها بك بكؼی ال آو کن ؾوثیا  ،ؾهی ٠ىا٧٘ قا شهث

هصهم ب٭ا ؾق قاوحای  ق٨حاقبه ؼىؾی  هؼىؾب ِىقت به--- ٠ىا٧٘، هىشىؾات ليؿه قا »
اظىاوات و بكؼىقؾاق ال ی١ًی  ـ  هصهم به اظىان ٠ىا٧٘  ۀکًؿ و ؾق هىشىؾات ليؿ هی

قغ شاقی ؾق هکاو و لهاو  ؾق ظالی که ؾاقؾ؛يیم ی بك ٠٭ل جؤذیك ]ایى ٠ىا٧٘[  ـ   ٠ىا٧٘
گاهی بكؼىقؾاق ال  ۀولی ؾق هىشىؾات ليؿ ؿ؛ؾه هی جىايؿ  که هیابماقی ی١ًی هصهم به  ـ  آ

ؾهی به بلى٢ قویؿه  واهاووٙط ؾیگكی ال  ـ   اوثو ٠ىا٧٘ ب٩همؿ ؾاقای اظىاوات 
گاهی، به اظىاوات ایى اهکاو قا هیاوث  جؤذیك ؾق يحیصهو ًٌاؼحه ٌىيؿ ؾهؿ جا  - آ

گیكی کاق  ؾهؿ جا ال ٘كی٫ به هیقا اشاله ایى کًؿ و به ٠ا٩٘ه  هیلیاؾ ؾقوو، ؾق ٠ا٩٘ه قا 
گاهی به هك چیم ،ج٩کك ي٩ىـ کًؿ- ؾق يهایث ٨كایًؿؾق  اظىان، ٕبا ال شمله ٠ا٩٘ه  ـ   یآ

 ٠ملکكؾؾهؿ جا ًٌاؼحه ٌىؾ و با ایى  ایى اهکاو قا هی ـ   چیم ؾیگكیهك یا ٠ًىاو یک چیمٔ 
کًؿ و ایى با جىشه به  هی بیٍحكقا  والگاقايه گىیی پاوػهىشىؾ ليؿه بكای جىايایی ، ؼىؾ

ب٭ای ؾق پّی  ،- ٠ا٩٘هکًین ِعبث هیاي  ؾقباقهای اوث که  يیالهای هىشىؾ ليؿه
گاهی هن   9-«به همیى ِىقتهىشىؾ ليؿه اوث و آ

ٌىؾ  هعىىب هیذبات و پایؿاقی وى بكای  ٠ىا٧٘ اواوا  بؽٍی ال جٍکیالت هن»
ؾوقی  ـ   ؾهًؿۀ هكگ یا ؼىّؾ هكگ اوث که هٍؿاقـ  و ایى آهاؾگی قا ؾاقؾ جا ال يبىؾ والهحی 

کًؿ و يیم ایى آهاؾگی قا ؾاقؾ جا ال هًبٟ ايكژی یا هعل ليؿگی یا گىيه، ظمایث کًؿ و 
ىؾ؛ هعىىب ٌ ـ   هايًؿ والگاقی ـ  ای بكای ابماقهای ٬ؿقجمًؿ یاؾگیكی  ٠ًىاو يحیصه به

وى و هٍابه بكای ذبات و  به اقجباٖ جًٝیمات هن  بًابكایى جماهی ايىاٞ ٠ىا٧٘ ؾق يهایث
کمک « ها ۀياه آلهىو ليؿگی»بىیاق ؾق اهىق ب٭ا با ظىاؾخ و « ظ٩ٛ»پایؿاقی، و اقجباٖ 

جىاو ٠ىا٧٘ قا ال ایؿۀ پاؾاي یا هصالات، لفت یا ؾقؾ،  ٘ىقی که هكگم يمی ؛ بهکًًؿ هی
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جىاو ٠ىا٧٘ قا ال  وشه يمی هیچ ٍث، و وىؾ یا لیاو ٌؽّی شؿا کكؾ و بهو٭ىٖ یا بالگ
 9-«ايؿیٍۀ ؼیك و ٌك شؿا کكؾ

 وث و ایراق ظ٭ی٭ی و اؼال٪ا« ٨ًا و ب٭ا»بیىلىژیکی، هماو ؾیؿگاه ؾق  «ؼیك و ٌك»
ٔؿ ایى  «اؼال٪»په  ؛ايصاهؿ يمیيابىؾی یا ٨ًای هىشىؾ ليؿه یمی شم چبه ، هح١الی

های  اقلي»يهؿ  يام هیؾاهاویى آو قا  که پكو٨ىىق گىيه آویا اوث  «یبیىلىژیکهای  اقلي»
 «ٌْك »هماو  وا١٬ی گكیایراق  ،ؾاهاویى ٬ايىو پكو٨ىىق بك اوانبه ٠باقت ؾیگك اوث-  «ب٭ا
ٖ به آیؿ به ظىاب هی «ؼیك»اؼال٬ی، ؾیؿگاه ال وشىؾ با ایى  لیو  ؛اوث بیىلىژیکی ؾیؿگاهال 

ج٩ىیك ٜهىق  ۀؾق ه١اؾل یؾیگك  ۀکكؾو هئل٩واقؾ  ای يیىث شم چاقهگىیین  هیهمیى ؾلیل 
اؼال٪ هح١الی قا  ،و ج٩ىیك ایًکه چكا ٠ىا٧٘ و اؼال٪ هح١الی چٍمؿاٌث قگكی بیایرا

های ایى جع٭ی٫  ؾیگك ٬ىمث ای اوث که با آيچه ؾق يکحهو ایى  ؛ؾاقيؿ ووث و گكاهی هیؾ
 ٌىؾ- جؤکیؿ هیبك آو آیؿ،  هی

٘ت٥دٝ اص دػتٍبٜ ػلج٣ ٚالؼ٣  ٌش٢ا٤ثبسآ٤ب ٕٔىٗ اػت 

 ؿٛد؟
م ىی و ٠لًٌاو قواو ،ًٌاوی ؾق ٠لن لیىثها  آویا ج١ؿاؾ لیاؾی ال  پژوهٍگكاو بیٍحكّ 

با شاه١ه و ٨كهًگ ه٥م ج١اهل ه٥م و  ّی بیىلىژیکوقؾ اؾوحا٠ّاب ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ که اؼال٪، 
ؾق ؾوحگاه واؼحاقی یا ویىحن  ،پكو٨ىىق هایکل گالايیگاهرال به يٝك  ٠ًىاو به -اوث

که ؾق وا٬ٟ ال يٝك ٠لمی، ـ ٌىؾ  ؼىايؿه هی «گكی ها ایراقی ۀ٤كیم»چیمی قا که ٠ّبی 
ؾق که  ـ  « ٠ىا٧٘ ها»با ـ   ٌىؾ ها ج٩ىیك هیژیکی ىهمکاقی و ایراقگكی بیىل ۀ٤كیم٠ًىاو  به

هكجبٗ  ـ   بكگمیؿه ٌؿه اوث٘بی١ی ايحؽاب بهحكیى  ٠ًىاو به٘ىل جاقیػ جکاهلی ايىاو، 
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٨كؾ بكای بىیاقی  ۀجىايؿ ٨ایؿ هیکه ای اوث  ؼّیّهلیكا کمک به ؾیگكاو والؾ؛  هی
 9-باٌؿؾاٌحه 

جکاهلی  ٘بی١ّی  ايحؽاّب ال  ای اؼال٬ی ايىاو يحیصهجىايایی ظه اؼال٬ی و  ؾق يحیصه
ایى کاق لیكا  ؛گیكی کًین وك٠ث جّمین بهؾهؿ  هی های اؾقاکی به ها اشاله جىاياییاوث و 

ث  ؾهؿ- ليؿگی و يصات هی ی بكایبیٍحك  های به ايىاو ٨ِك
و  ها نولی جّمی ؛ؾقوث اوث و هیچ اٌکالی بك آو واقؾ يیىث ایى ،گىیین: بله هی
ث ليؿگی و يصات هی هایی ايحؽاب جًها  هایی که چٙىق؟ٖ ايحؽابؿ ًکاه که ال ٨ِك

 ؟ٖواليؿ هیيمایاو قا و وا١٬ی  چٍمؿاٌثبؿوو  گكیو ایراق « بىؾو ايىاو»ؼّىِیث 
جىايؿ  هیکه ه٥م  ايحؽاب ٘بی١ّی وبب  بهؾاهاویى همچًیى ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ  پكو٨ىىق

 ـ   و چه جّىقیـهًی چه  ،ٔكوقی هكبىٖ به ا٠ٕاچه ظكکث  ـ   های هعكک قا پاوػ
ٜهىق جّىقات بًابكایى  ؛ٌىؾ هایً هی يّیب آو ٨كؾ و ژو ای و ٨ایؿه وىؾهٍؽُ کًؿ، 

گاهايه ؾق ـهى، قاه شؿیؿی  یجّاویك  ِىقت بهاٌیا و هعیٗ ؼاقشی بكای ی ییا يماؾها آ
 ،اظحماالت ۀوگكيه اهکاو يؿاقؾ هم کًؿ؛ ٨كاهن هیها  بؿو بكایبا هعیٗ  یبكای والگاق 

 یٌکل ژيحیکی به ۀؼاقشی، ؾق هصمى٠لیىحگاه های هعیٙی و  و ؾگكگىيیها  جىايمًؿی
کكؾو  هٍؽُو جًٝین ها به ج١ؿاؾی يیىحًؿ که اهکاو  لیكا ژو ؛قیمی ٌىؾ هًاوب بكياهه

 ـ   ه٥م ٬كاق ؾاقؾچیمهایی که ؾق ال شمله  ـ   وماجماهی ؼّىِیاجبكای  ٍاوهای ؾ٬ی٭ ه شایگا
 -ٌىؾ٨كاهن 

ایى که ال ایى ابماق بكؼىقؾاق اوث  «ای گىيه»لیكا به  ؛اوثه٥م و ابماقهای آو وىؾهًؿ 
که ال ٬بل  ای ٌىيؿه شؿیؿ و ؾگكگىوهای  و١ٔیث ؾق ؼّىَؾهؿ جا  اهکاو قا هی

بكای  یهای ؾقوح جّمینٌاو هن وشىؾ يؿاقؾ  قیمی اهکاو بكياههو  ايؿ قیمی يٍؿه بكياهه
ثا٨مایً  های ايحؽاب او ؾق   بًابكایى با ایى ابماق اظحمال ؛اجؽاـ کًؿهای ب٭ا  ٨ِك
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به ٨٭ٗ  ،ه٥مآهؿو ىؾوش بهال په  جکاهل ٨كایًؿبله، ٌىؾ-  هیچهاقچىب ٬ايىو جکاهل لیاؾ 
ٔمى  ـ   ی ؾیگكِىقج بهولی  ٌىؾ؛ ايؿ هًعّك يمی قیمی کكؾه ها بكياهه که ژو هاییچیم

با ج١اهالجً  بك اوان ـ   که ؾاقای ه٥م اوث ای هك هىشىؾ ليؿه جکاهل ٨كؾی و ٌؽّّی 
 یابؿ-  اؾاهه هیظٕىق ؾاقؾ، که ؾق آو  هعیٙی

―Le génome (l'ensemble des gènes contenus dans nos chromosomes) 
humain ne spécifie pas la totalité des détails au sein du cerveau. Il n'y a pas 
assez de gènes pour déterminer la structure et la position précise de tous les 
éléments au sein de notre organisme، et encore moins au sein de notre cerveau، 
où des milliards de neuronnes forment des contacts synaptiques. La 
disproportion n'est pas mince، nous possédons probablement environ 105 (dix 
milles) gènes mais il ya plus de 1015 (1 million de milliards) synapses dans le 
cerveau. En outre، s'il est vrai que la formation des tissus est déterminée par 
des mécanismes génétiques ، ceux ci sont médiés par des interactions entre 
cellules … De nombreuses caractéristiques structurales sont déterminées par 
les gènes، mais un grand nombre d'autres ne sont sans doute déterminées que 
par l'activité elle  même des êtres vivants، tandis qu'ils se développent et seـ  
modifient continuellement tout au long de leur vie.‖ 

شمئیات  ۀهم هأ های کكوهىلومهای هىشىؾ ؾق ژو ی١ًی هصمى٠هٕژيىم بٍكی »
 ،٠ًاِك ؾق بؿو ۀبكای ج١ییى ٌکل و شایگاه ؾ٬ی٫ هم -کًؿ يمیؾقوو ه٥م قا هٍؽُ 

 هىحًؿ کهه٥م هؽّىَ که  چیمهاییچه بكوؿ به  وشىؾ يؿاقؾ؛به ج١ؿاؾ کا٨ی ژو 
- ؾهًؿ ٌکل هیؾقجى قا گیكيؿ و اقجبا٘اجی جى هیٔ قا ؾقبكولىل ٠ّبیٕهیلیاقؾها يىقوو 

ه حژو ؾاٌ ِٔؿ هماق یکٕ     ٌایؿ ج٭كیبا   ؛ه٭ؿاق کمی يیىث، جًاوبيبىؾ هیماو ایى 
 - --ای ؾق ه٥م ؾاقین- اقجبا٘ات ٌبکهٕی١ًی یک هیلیىو هیلیاقؾٔ      ولی  باٌین

ولی  ؛ايؿ هٍؽُ و ظحمی ٌؿه  ال يٝك ژيحیکی  اؼحاقی وبىیاقی ال ؼّىِیات  ---
٘ىق ١ٙ٬ی هٍؽُ  يه ؾق بهحكیى ظالث و يه به، ؼّىِیاتؾیگكی ال ایى بىیاق ج١ؿاؾ 
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هىحمك ؾق ٘ىل  ٘ىق بهو  ؛هىشىؾات ليؿه ٠ملکكؾال ٘كی٫ ظكکث و هگك  ٌىيؿ؛ هی
 9-«ؿًیاب جکاهل و ج٥ییك هی ،ليؿگی ایى هىشىؾات

ؾق  ه٥م اواوا   ٠ملکكؾ ـ   چًؿیى هیلیىو وال٘ی ی١ًی ـ   ٘ىاليی ای ؾق ٘ىل ؾوقه
بؿو بؿو و يیالهای ٨٭ٗ يماؾهای ـهًی، يؽىحیى و ه٭ّىؾ ال  بىؾه بؿوقاوحای ]ظ٩ٛ[ 

 به ؾيیای بیكويی اؼحّاَ ؾاٌحًؿ-که ال قاه قویؿيؿ وپه يماؾها و جّىقاجی  -بىؾه اوث
ؿ قولاي ٌؿوال ٘كی٫ پیگیك  ـ   هرال ٠ًىاو به ـ  جىاو  قا هیهٙلب ایى   -او ٨همیؿ ۀهك ٨كؾ و ٌق

 ؾهؿ: اولیى کاقهای ـهًی ؾق يىلاؾّ  ها قغ هیپیً قوی هىحمك ؾق  ٘ىق به ٨كایًؿهمیى 
 قوؿ- ؾيیای بیكوو ال قاه هیبه ب١ؿ، جىشه  ۀؾق هكظلوپه  ؛هحىشه بؿو اوث یا٨حه، جاله جىلؿ
وٙىض پاییًی ال شمله  ؛کًؿ ه٥می قا هكجب هیهای  واهايهال چٍمگیكی ج١ؿاؾ  ،ژيىم

٤كیمی ؾق  - ایى اقجبا٘ات و جٍکیالّت قايًؿ ظکن هی های اواوی ليؿگی٨كایًؿؾق که ه٥م 
یا وٙعی باالجك ؾق  جكشؿیؿجکاهلّی و جكجیبات ها  واهايهکكؾو  پیچیؿهو پیٍك٨ث  ٨كایًؿ

ؼالِه به  ٘ىق به ٨٭ٗژيىم  ؼّىَ،ؾق ایى  و ًؿًک ه٥می هؿاؼله هیکاقکكؾهای 
بؿوو وقوؾ به  ،گیكی کلی شهثی١ًی ٨٭ٗ کًؿ؛  کكؾو ٌکل کلی بىًؿه هی هٍؽُ
 قیم- شمئیاّت 

ی١ًی  ؛ج٩کك و ج١٭ل به همیى قوي ایصاؾ ٌؿه باٌؿ ٨كایًؿبهحك اوث هرال  ٠ًىاو به
های  جىايؿ با ج٥ییكات و ؾگكگىيی که هیکلی  اشمالی و واؼحاقّی یک جىايایی  ٠ًىاو به

ؾق باالجك وٙىض ؾق  هحمایمکًًؿههٍؽّات  اها ؛شؿیؿ والگاق ٌىؾهای  و١ٔیثؼاقشی و 
ؿ ٨كؾی هك  ولی  ؛آیؿ پؿیؿ هیوٙىض ٤كیمی  يیمهعیٗ و  جؤذیك جعثٌؽُ ه٥م ٘ی ٌق

ؿ ٨كؾی  ؾاوقّی هماو ژيحیکی یا های  ٬ٕاوت ۀجىايؿ ال هعؿوؾ يمیهكگم جکاهل یا ٌق
هاؾی و  گفاق ال ؼاقز ال هصمى٠ۀجؤذیك هگك آيکه ٠اهلی ٬ؿقجمًؿ و  ؼاقز ٌىؾ؛ ؼىؾؼىاهايه
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هىلٗ و ظاکن  ٨كاهن ٌىؾ ًگفاقی بك بؿو بكایجؤذیك که اگك هصال  ٬ىايیى آو هىشىؾ باٌؿ
 -ٌؿؼىاهؿ بك آو 

ؿ  ژيحیکی به اقخ  ِىقت به ـ % اوث13که ال يٝك گالايیگا ظؿوؾ ـ  ال ه٥مبمقگی ؾِق
% ال هاؾه و اشمای ه٥م قا جٍکیل 19ظؿوؾ که ـ و هًا٫٘ هٍؽّی ؾق ه٥م  قوؿ هی
بیًین که  ولی هًا٫٘ ؾیگكی قا ؾق ه٥م هی؛ اوثٌؿه ٘كاظی ژيحیکی  ِىقت بهـ  ؾهؿ هی
 ؾ؛گیك  ٬كاق هیهعیٗ  جؤذیك ها جعث ال ژو و بیًاوث  بكؼىقؾاق بیٍحكی اي١ٙا٦ یث٬ابلال 

ؾق  یایى هًٙ٭ه ي٭ً بىیاق ههم- «Hippocampus هیپىکاهپىن» يام بهای  هايًؿ هًٙ٭ه
 9-ؾاقؾهؿت هؿت به ظا٨ٝۀ بلًؿ کىجاه ۀجبؿیل ظا٨ٝ

ج١ؿاؾ بىیاق لیاؾ  کههماو ٘ىق  ؛وشىؾ ؾاقؾبىیاقی ٌؿۀ  ًٌاؼحههای ژيحیکی ٨كایًؿ
ٌاهل که  وشىؾ ؾاقؾابحؿا ال هماو يٍؿه  قیمی و بكياههؾیگكی ال ؼّىِیات ٤یكيماؾیى 

 هىائلٌىؾ- جماهی ایى  ٌايه هی، ؼؿایاو ال يٝك بیهمچًیى ، ٨كهًگ و جكبیث ،هعیٗ
 - کًًؿ ای٩ا هیهای ها  گیكی ٩ِات و هىٟٔ ،ؾق واؼحى ق٨حاقها یههم ي٭ً

―Votre choix d’aller voir un film se base sur toutes les expériences que vous 
avez eues au cours de votre vie. Votre système de prise de décision évalue 
toutes les informations dont il dispose، à propos de l’oeuvre et de vos goûts 
notamment، puis détermine le comportement à adopter. Votre liberté réside 
dans la quantité de cette expérience passée que vous avez choisi de conserver. 

Cela dit, dans le contexte des neurosciences، la liberté est une notion mal 
nommée. Suis  je libre ? Mais libre de quelle contrainte au fond? Je n’en saisـ  
rien. Ce que je sais, c’est que le cerveau est une machine à prendre des 
décisions، des millions de décisions. Et nous avons tous l’impression que ces 
choix، nous les faisons nous  mêmes.‖2ـ  
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 هایی جصكبه ۀًما بك همؾق وی یٌما بكای ق٨حى و ؾیؿو ٨یلمهرال اؼحیاق  ٠ًىاو به»
گیكی ؾق ٌما  جّمینویىحن کًؿ-  جمكکم هی ،ایؿ که ؾق ٘ىل ليؿگی ؼىؾ به ؾوث آوقؾه

های  ههاقت ٨ًی و ـائ٭هؾق  ؼّىَ به ـ  ههیاوث  ًکه بكای ه١لىهاجی ۀهم اقلٌیابیبا 
کًؿ-  هٍؽُ هی جىاو بك آو ا٠حماؾ کكؾ که هیقا  وپه ق٨حاقی ؛ٌىؾ پا هی بك ـ   ٌما

 یؿ-ا هؾق گفٌحه به ؾوث آوقؾکه  اوثهمیى يىٞ ال  یهای ؾق جصكبه ،آلاؾی ٌما
- آیا ؾاقؾکًًؿه ؾق ؼىؾ  گفاقی گمكاه ياميى٠ی  ،ه٩هىم آلاؾی ،٠لن ا٠ّاب ۀؾق ٠كِ

ایى اوث که ؾاين  هیآيچه ؾاينٖ  آلاؾی ال چه ٬یؿی؟ يمی هى آلاؾ هىحن؟ ولی اواوا  
کًین  گماو هیهمگی  ؾق ظالی که ؛ها جّمین هیلیىو ،وثها گیكی ابماق جّمین ،ه٥م

 ٖ«ینا هکه آو جّمین قا گك٨ح ٔؾاقین یاظىاوچًیى یا ٕ

، بیكويیهای  پاوػ ه٥مهای ها به ظالثو  اؾقاک ٌهىؾی ،ؾقوث اوث که ٠ىا٧٘
هًا١٨ی ؼىؾؼىاهايه و ٘بی١ی ١ٙ٬ا  کكؾه اوث و  ٌاوهایی اوث که جکاهل ایصاؾ جىايایی

ژيحیکی و  ۀٌؿ های هٍؽُ جکلوکه پك  ه٥مهای ها ٨٭ٗ ابماقهایی يیىث لیو  ؛ؿيؾاق 
هٙال١ات هاؾی و  ،یک ٠ٕى ٠ًىاو بهؾق وٙط ه٥م ظحی بلکه  ؛قویؿه قا اشكا کًؿ اقخ به

ثال --- ، آهىلي و٨كهًگ ،ؾايین ال ٘كی٫ جكبیث ، اکًىو هیِك٦ ؾق ؼّىَ آو  ٨ِك
یا آو ، ینبكؼىقؾاق  ايؿ يهاؾهبًا کلی  ِىقت بهها یا جکاهل  آيچه ژو هؿاؼله ؾقبكای بمقگی 

 «جکاهل ٌؽّی» ـ   ايؿ ياهیؿه و ؾايٍمًؿاو ا٠ّاب ؾاهاویى، که گالايیگا به آو ِىقجی ـ  قا 
 9-بًاهین «Neuroplasticity ٠ّبی پفیكی اي١ٙا٦»ؼّىِیث یا 

                                                                                                                                                                 
, Gazzaniga., M. Le cerveau nous fait croire que nous le dirigeons. Université de Genève. Campus 

Magazine Scientifique de l’UNIGE., N° 90- Propos recueillis par Anton Vos – Université Genève- 
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گاهاي  کًًؿ هماو  هٙكض هیا٨كاؾ بكؼی ٘ب٫ آيچه که ـ ه٥م  ۀبلکه ظحی ؾق وٙط ياآ
ـ  کًؿ هیکمک  هاق٨حاق ؾهی  شهثها و   جّمینؼىؾی  ؼىؾبهاجؽاـ که بكای اوث  ابماقی

و ؾهی  و ٌکل٠ملکكؾ ه٥م بؽً بىیاق بمقگی ال  ،ال ها هكکؿام جکاهل ٌؽّّی 
 - کًؿ قیمی هی ٘كضؾهی قا  پاوػهای  واهايهؾق آو و کكؾو اقجبا٘ات  هكجب

والگاقی جىايایی ٌؽّی و  بك جکاهّل که ؾاٌحى جىلٗ اوث  ِعیطایى همچًیى 
ٌؿو  ؾیکحهگكیم ال جىايایّی ال ها  هكکؿامولی  ؛اوثال ها، ال هعّىالت جکاهل  هكکؿام

جىاو اؼال٪ و ٨كهًگ ؼاَ  يمی وشه هیچ بهبًابكایى  ؛ؾاقؾقا ها و ٬ىايیى جکاهلی  اقلي
ها ؼالِه  ب٭ای شىن و ايحٍاق ژو هىئلۀؾق جکاهلی و  ٘بی١ّی  هىئلۀقا ٨٭ٗ ؾق  یايىاي
 کكؾ- 

ها  ج٩ىیك ٜهىق اؼال٪ ؾق ايىاو هىئلۀکه  هٍکلی ۀ٬بل ال وؽى ؾقباق و  ؾق يحیصه
 : بكوین یبىیاق ههم ۀيحیصؼالِه به  ٘ىق بهجىايین  هی ،کًؿ هٙكض هی

ؿ ٘بی١ی ِؿ ِىقت بهایًکه  ـ  »  این؛ يٍؿهقیمی  بكياههؾِق
ای ال ٠ىاهل  ٨كهًگ و هصمى٠ه ،ها ژوظؿوؾی ال ها ه٥می ؾاقؾ که جا  هكکؿامو  ـ  

 آو قا واؼحه اوث؛ ،ظؿوؾ بیىلىژیکی ؼاقز ال
که ٨٭ٗ به ٘ىقی  ؛قا بالوالی کًؿ يه٥م ؼىؾ کكؾ٠ملواؼحاق جىايؿ  ال ها هی هكکؿام ـ  

ؾق که ي٭ً ؼىؾؼىاهايه قا قا ؾاقؾ ایى اهکاو  کن ؾوث٬ايىو ؼىؾؼىاهايه پاوػ يؿهؿ یا 
 کاهً ؾهؿ؛ اي ق٨حاق و ليؿگی قولايه

به یاؾگیكی، يیال ؾاقؾ يیم و  یًها اقليو ه١لىهات بكای  یال ها به هكش١ هكکؿامولی  ـ  
، اوثؼىیٍحى ـات و  ،که بك هعىق ؼىؾؼىاهی هایی گیكی ها و هىٟٔ ظل ؾق قاهو ایًکه 

 «همىاقه هكا٬ب ه٥م ؼىؾ و جمایالجً باٌؿ-

و  باٌؿقیمی ٌؿه  بكياهه ِىقت بهچه  ـ  ٌکل ٠مىهی  ٨كهًگ ی١ًی ٔكوقت ج١لین به
و  ؛ا٨كاؾ اوث ۀشاه١ه اوث، شاه١ه هن لاییؿ ۀلاییؿ٨كهًگ،  هماو ٘ىق کهو  ـ  يباٌؿچه 

ؾق ِىقجی يیم و هئذك با ٌایىحگی هٙلىب، ٌاؼُ و ای ال ا٨كاؾ  وشىؾ یک ي٩ك یا هصمى٠ه
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جا همه ؼىاهؿ بىؾ کا٨ی  ؼىبی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ،هیماو یی ال ٘ك٦ پفیكيؿه به گى پاوػکه 
و ایى  قا به ؼىؾ بگیكؾگفاق جؤذیك آو هصمى٠ه ا٨كاؾ آو ٨كؾ یا شاه١ه، ِىقّت یا بیٍحك آو 

و ؼاَ  هحمایمکًًؿه یلا٨ِكهًگ  ؾق ؼّىَ ا٨حؿ- هی٠مل اج٩ا٪ چیمی اوث که ؾق 
به آو  آوقؾه،قا ٨كهًگ که آو وشىؾ ؾاٌحه باًٌؿ گفاقی جؤذیك  بایؿ ا٨كاؾيیم ياگمیك ايىاو 
کكؾه قا واقؾ شاه١ه ایى ٨كهًگ ای ال لهاو  كههو ؾق بُ يمایاو واؼحه آو قا ، کكؾه٠مل 
 باًٌؿ-

 وشه هیچ به٠ّبی و و يه  ٌىؾ هیهٍؽُ ژيحیکی  ِىقت بهيه اؼال٪ ايىايی 
یا جًها ال ٘كی٫ جىايؿ جًها ال ٘كی٫ ه٥م  بًابكایى يمی ؛جىايؿ به ایى ٘كی٫ ج٩ىیك ٌىؾ يمی

ولی با  ،جکاهلی هىحًؿ یچًؿ ؾق ابحؿا هعّىلهك ها  ایى ۀبلکه هم ٠ىا٧٘ ج٩ىیك ٌىؾ؛
کاهل و ؾق بىیاقی ال شىايب با  ٘ىق بهجکاهلی که  ايؿ؛ ؾیگك ِی٭ل ؼىقؾه یجکاهلی ال يى٠

ال ین یگى ، هیایى با وشىؾهؽال٧ اوث-  ،ايؿ قیمی ٌؿه ها بكایً بكياهه جکاهلی که ژو
 یکه هىشىؾبىؾه  ایىو جکاهل اؼال٬ی  یبیىلىژیکقیمّی  هماو ابحؿا هؿ٦ ال بكياهه

بكای قویؿو به هىلٗ ٌىؾ و آو قا هىٌمًؿی بحىايؿ بك آهاؾه کًؿ که قا ایصاؾ و هىٌمًؿ 
 ؛شهاو هاوثایى و شاوؾايگی ؾق شهايی ٤یك ال  اقج٭ا، ایى هؿ٦و  کًؿ هى٧ٜهؿ٨ی ؾیگك 

کًؿ؛ ی١ًی همکى، ؼالِه  جكیى وّٙط  آو قا ؾق پاییى یي٭ً بیىلىژیکهىشىؾی که بحىايؿ 
ؾق ج١اْق ٬كاق هح١الی با اؼال٪  یکه ایى والهح صابؿو جا آي یهكا٬بث ال والهحِك٨ا  

 گیكؾ- ي
ٌكی٧ يیم به های  و اقليهح١الی اؼال٪ جماهّی و  ،آیؿ با آهىلي هی «ایراق ظ٭ی٭ی»

 قا بًٍاوین- هح١الی ایراق و اؼال٪ جا  هًؿینالیيها و  ؛همیى ِىقت
 گىیؿ: پكو٨ىىق ؾاوکیًم هی

این-  لیكا ؼىؾؼىاه لاؾه ٌؿه ن؛بیاییؿ بکىٌین ههكبايی و ال ؼىؾگفٌحگی قا بیاهىلی»
لیكا ؾق آو ِىقت اوث که الا٬ل ایى  کًًؿ؛ های ؼىؾؼىاه چه هی بگفاقیؿ ب٩همین ژو
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هایٍاو قا به هن بكیمین و ٘كظی يى ؾقايؿالین؛ ٘كظی  آیؿ که بكياهه هیاهکاو به وشىؾ 
 9-«که جاکًىو هیچ هىشىؾ ؾیگكی ؾق ّپی آو يبىؾه اوث

 یهحمایم اؼال٪، ٨كهًگایى  ؟آهىؼحه اوثچه کىی ایراق و اؼال٪ قا به ها ظال 
یا٨ث  ًبكایال ایى ٠الن هًب١ی ؼؿایی و آومايی اوث و  ،ایى ٨كهًگهًبٟ و  آوقؾه اوث

که ؾق ايؿ؛ کىايی  هحصلی ٌؿهو که يمىؾ پیؿا کكؾه  یهحمایم ا٨كاؾ ۀهگك به وویل ،ٌىؾ يمی
آهىؼحًؿ که ؾق اؼال٬ی قا  ،٠ملی ِىقت بهو واؼحًؿ شىاهٟ قا  ،گفاٌحًؿ جؤذیكشىاهٟ بٍكی 

ایىحاؾگی ٌؿه ؾق هاؾه  کاٌحه ژيحیکّی  ۀایىحؿ و ؾق بكابك ي٭ٍ هی بكابك ٬ايىو وحمگك ٘بی١ی
 -کًؿ هی

 گىیؿ: هی اظمؿالعىىویؿ 
به ل٧ٙ ایى بمقگاو و هايًؿ آياو ال پیاهبكاو و ٨كوحاؾگاو الهی، اهكوله ا٨كاؾ، »
هكچًؿ همکى  ؾهًؿ؛ ها و ظحی کٍىقهایی ؾاقین که ؾیگكاو قا بك ؼىیً جكشیط هی گكوه

ها بك و١ٔیث آوٌماق باٌؿ و  ٌماقيؿ، ايؿک که بك ؼىؾ ه٭ؿم هیقا اوث ج١ؿاؾ ا٨كاؾی 
؛ ولی باٌؿایى بؽًٍ اهؿا٨ی يه٩حه  ب١ٕا  ؾق پّه  چه بىای بك شای يگفاقؾ و جؤذیك يیم 

به آو  ،کلی ایى ظكکث، گاهی ؾق هىیك ِعیط اوث که به ٨ٕل ایى بمقگاو ٘ىق به
 آهىلؾ-  ؾقن هی ایٍاوهای بكجك ایراق هىحًؿ که بٍكیث ال  ها يمىيهاین- آو قویؿه

 ۀولی هم ؛این هایی ظ٭ی٭ی ؾوث یا٨حه ی ك ؼىؾؼىاهی ژيحیکی به پیكولاهكوله ؾق بكاب
بكجك ایراقگكی  ۀهكهىو جالي پیاهبكاو و ٨كوحاؾگاو بمقگ الهی اوث که يمىيها  ایى

 ؿ- ًقهایی بؽٍ ظیىايیحٍاو ؛ جا شىاهٟ ايىايی قا الهىحًؿوا١٬ی 
مًؿ اوث که لیىث آو  به ا٠ح٭اؾ هى کاق ٠لی و ٨ا٘مه ًٌان جکاهلی  ٬ؿق اقٌل

به آو، هعاوبات ؼىؾ قا  با جىشهًٌان اشحما٠ی هلعؿ اللم اوث ظؿا٬ل  یا لیىث
هماق وال پیً ال  بیًؿ که ایى بمقگاو بیً ال  هصؿؾا  بكقوی کًؿ؛ لیكا وی هی

                                                                                                                                                                 
 -31قیچاقؾ ؾاوکیًم، ژو ؼىؾؼىاه، َ-  9
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ًٌاواو جکاهلی، بیماقی ؼىؾپكوحی ژيحیکی قا جٍؽیُ ؾاؾيؿ و بكای آو قاه  لیىث
 9-«کكؾيؿی ؤٟ ؾقهاي

بكای اؼال٪ و  یبیىلىژیکيکكؾو ]هًبٟ[ ُ هٍؽا٠حكا٦ به  :گىینهمچًیى هی
ؾقوث  ؛گٍایؿ هیآلاؾ ايىاو  ۀای قا بكای ايحؽاب آلاؾ یا اقاؾاؼال٬ی، ؾقوالههای  ؾاوقی

وقاذحی  یک ویىحن- به ایى جكجیب ؾیگك ه اوثگٍىؾای قا  ؾقوالههرل هکايیک کىايحىم که 
ولی بكای اشكایً باٌین؛  یال ٬بل وشىؾ يؿاقؾ که ٨٭ٗ ابماقهای ٌؿه قیمی و بكياهه

هایی  ؿ آیًهًجىاي ها هی و بؿو وشىؾ ؾاقؾهح١الی  اؼالّ٪  آلاؾّ ؼاَ ویىحّن  ٘ىق بههمچًاو 
 -وا٬ٟ ٌىيؿویىحن اؼال٬ی بلًؿ و الهی آو  ۀبكای ٜهىق و اشكای اقاؾ

و  ؿيظکایث ٌى ماوؿ ؾق ه٥مهایًجىايهی ٔؾق وٙط واؾهٕؾقوث اوث که کاقهای ها 
های ه٥می  قا با لباو وٜی٩ه ها جىاو آو هیکه  ٌىيؿ هاییکاق ايصام ٠لث  ٔگاهیٕظحی 

ؾق بكابك  هىئىلیحًآو قا ال  یاايىاو قا ولب کكؾ اؼحیاق جىاو ولی هكگم يمی ؛ج٩ىیك کكؾ
و ؾاقای اؼحیاق ها به یک ايؿاله  ۀ- همواؼثها و ق٨حاقهایً شؿا  گیكی هىٟٔ ،کاقها

که ؾق  اوحرًاییياؾق و  یظاالجهگك  ؛وشىؾ يؿاقؾهىحین و ال ایى شهث ج٩اوجی  هىئىل
ؾق اؼحیاق آلاؾی اقاؾه یا  هىئلۀ ۀؾقباق بیٍحك - به ؼىاوث ؼؿا شمئیات ٌىؾواقؾ يمیها  بعد

  ٨ّل آؼك ؼىاهؿ آهؿ-

                                                                                                                                                                 
 -177ؼؿایی، َ کحاب جىهن بی،اظمؿالعىىویؿ -  9
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اتخبر دس عَٛ ٔغض  ىشدثشداس٢ ػلج٣ ٚ ػّٕتل٤ٛش

 اخالل٣ٞب٢  داٚس٢ٞب ٤ب  ٥ٌش٢ ٔٛضغ
ال های ؾقیا٨حی  ؾاؾهاؼحال٦ بیى پكؾالي  ها و هٍاهؿات، وشىؾ بكؼی پژوهً

ض ىؾق وٙها  ؾاؾهو پكؾالي  ـ   هىحًؿجك  ٬ؿیمی ،ؾق هىیك جکاهلی که ـ   جك ه٥م وٙىض پاییى
و ایى يىٞ  ؿؾه هیيٍاو  ـ   هىحًؿشؿیؿ ؾق ه٥م  ۀیا٨ح با هًا٫٘ جکاهلؾق اقجباٖ که  ـ   قا باالجك

وٜای٧ بیىلىژیک اِلی به ؾاؾو  يىبثجا  ؾاٌحه اوثهٍگكاو قا واو، بكؼی پژهٍاهؿات
به  ؾق ظالی که جكشیط ؾهًؿ؛ ـ   هىحًؿهای ٠ا٩٘ی  پاوػ که اواوا   ـ  قا  جك ه٥م ض پاییىىوٙ

  ؾهًؿ- هیيىبث قا --- اوحؿالل و ،ج١٭ل ،ج٩کكهرل ؾیگكی وٜای٧  ،وٙىض باالجك
واؾه ؼالِه  ۀاولی ؼحاقهایبه واکه ه٥مهایی هىحًؿ ؾاقای  ی کهظیىاياجبكقوی 

ؾق ب١ؿها که  وٙىض باالجكیال و ؾاقيؿ بكای وٜای٧ پاییًی  یوٙىظجًها ی١ًی ـ  ؿيٌى هی
ه٥مها ٬اؾق به ایى ؾهؿ که  يٍاو هیبكؼىقؾاق يیىحًؿـ  يؿا هٌؿهىیك جکاهل ایصاؾ 

 ۀؾاقيؿيکه ظیىايات آبؿوو  ،های هًاوب هىحًؿ ها و پاوػ واکًًجًٝین و ؾاؾو  جكجیب
 - باًٌؿ هىٌیاقها  به ایى پاوػيىبث  ـ   ٔكوقجا   ـ  چًیى ه٥می 

های  و جىاياییواؾه واؼحاق ٠ّبی ؾاقای  های ؼميؿگاو یا بكؼی ايىاٞ پكيؿگاو و هاهی
ؼٙك  ۀؾهًؿ هك ِؿای هٍؿاقٌؿو ِاؾق ؾق لهاو  جىايًؿ هی ـ   هرال ٠ًىاو به ـ  ه٥می  ۀواؾ

ؾهًؿ ايصام  قا جىايًؿ کاقهای ؾیگكیبگكیميؿ و هی آيی ج٭كیبا  و وك٠ث  هب ،ؾق هعیٗ ؼىؾ
قوٌى  ،هٍاهؿات- --- يیىثوههاشكت  ،پكوالهرل هایی  قوؿ ٨٭ٗ واکًً که به يٝك هی

ؼىؾی  هؼىؾب یبیىلىژیکهای  واهايه ،ها ها و پاوػ اوث که ایى کاقها یا واکًً واؼحه
گاهی هن ىهگىيه  آيصا که اگك هیچجا هىحًؿ  ه٥م ٬اؾق بال هن  ،يباٌؿؾق کاق ٌیاقی و آ

شمو که  ـ  های ٠ّبی  ای ال ولىل قا بگیكؾ و هصمى٠ه ای جّمیمات واؾهچًیى  ؼىاهؿ بىؾ
 ؿ- يؾق ایى کاق هٍاقکث ؾاق  ـ   ؿيٌى ٬ؿیمی ؾق ه٥م ؾق يٝك گك٨حه هی جٍکیالت يىبحا  
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که وٙىض  ه٥م ؾق ظیىاياجی ۀجىو١و هعیٗ  ۀپیچیؿ٘بی١ث هیاو  ،وابىحگی وشىؾ 
که  هایی هیمىو هرال   ؛کًؿ ایصاؾ هیاقجباٖ ايؿ  قا جکاهل ؾاؾهیا هًا٫٘ شؿیؿ ؾق ه٥م  ییباال 

و يىبث به هىحًؿ ٔ neocortexٕ ه٥می شؿیؿی ٬ٍكؾاقای  ای ؾق هًٙ٭ه ؼىقيؿ هیىه هی
جىاو چًیى  ّىِیث قا هیجكيؿ- ایى ؼ یا٨حه جکاهلؼىقيؿ  هایی که بكگ هی ٬ٍك ه٥م هیمىو

جك يیال ؾاقيؿ جا  ٬ىی ای کًًؿ به ظا٨ٝه ها ج٥فیه هی که ال هیىه هایی هیمىو :ج٩ىیك کكؾ
  9-به یاؾ بیاوقيؿ ؿيهای ؼىب ؾاق  که هیىه ی قاهای هى١٬یث ؾقؼث
ليؿگی جك ال هعیٗ  پیچیؿه ،ايىاوليؿگی ؾايین که هعیٗ  هیـ  هرال ٠ًىاو بهـ همچًیى 
 - ---وبىؾه پىحايؿاقاو ؾیگك جك ال هعیٗ  پیچیؿه ها هعیٗ هیمىو و يؽىحی ؛هیمىو اوث

که ٬ٍك شؿیؿ ه٥م ؾق هىیك جکاهل با ٜهىق پىحايؿاقاو آٌکاق ٌؿه  بیًین هیؾق همیى ظیى 
ایى هًٙ٭ه و  ها جکاهل یا٨حه که بؽً شلىیی ه٥م با آ٤ال ٜهىق يؽىحی کًین هٍاهؿه هیو 

که لیك ٬ٍك  ای ٬ٍك شلىی پیٍايی و يیم هًٙ٭هاوث- اها هٍحكک ايىاو و هیمىو ؾق 
 اوث-ايىايی  ۀال ؼّىِیات گىي شلىی پیٍايی هىث

کلی،  ٘ىق به قوؿ- جك ال آو چیمی اوث که به يٝك هی پیچیؿه ـ   ؾق وا٬ٟ ـ  اها و١ٔیث 
ؾیگك و وىی و ج٩کك ال ، وى یکبه ؾو بؽً اظىان و ٠ا٩٘ه ال  بًؿی ج٭ىین هىئلۀ

 کكؾ٠ملچگىيگی ؾقوث يیىث و کلی  ٘ىق به، وٜای٧شؿاکكؾو آو  ؾيبال به
که ج٩کك یا ٠ىا٧٘ به  قا ای ابماقهای ٠ّبی و يیم هصمى٠ه قا های ا٠ّاب ولىل هصمى٠ه

که ابماقهای  واؼحه اوثقوٌى ؾ٬ی٫ جع٭ی٭ات بكؼی  -کًؿ ج٩ىیك يمی، جکیه ؾاقؾ ها آو
 ۀؾق هًٙ٭ا٠ح٭اؾ بك ایى بىؾ که که  ـ   ها گیكی جّمیناوحؿالل و  ،ج٩کك ،کكؾو ٠٭اليی

لیك  ۀهًٙ٭شؿا ال ابماقهای  ِىقت به ـ   ٬كاق ؾاقؾٔ neocortexٕ کىقجکه ه٥می شؿیؿ
 ،هٍؽُ اوث که ایى هًا٫٘ ٨ى٬ايیهمچًیى ؿ- ًکً ٠مل يمیٔ subcortexٕ کىقجکه
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 -ايؿ جکاهل یا٨حه اوثکه بكای ٠ىا٧٘ و اظىاوات اللم ی جك  ال ابماقهای وٙط پاییى
 جع٭ی٭ات ؾیگك قا يیم ؾق اؾاهه ؼىاهن آوقؾ-بیاو کكؾم و جك  پیًقا جع٭ی٭ات بكؼی ال ایى 

 جّىیكبكؾاقی ٠ّبیهای  و قوي ها با اوحًاؾ به جکًىلىژی٠لن ا٠ّاب  پژوهٍگكاو
ٕNeuroimaging ٔ  م آق آیبا اها  آویبجّىیكبكؾاقی ال  ايًؿهـ ٕMRI lesion mapping و ٔ

ؾق ه٥م ًٌاوایی قا ٙ٭ه ًايؿ چًؿ ه جىايىحه ـ  ٔ fMRIٕ بكؾاقی ام آق آی ٠ملکكؾیجّىیك 
ه ها گكاو هى١٬یثؾق ابحؿا پژوهٍؿ- يؾاق ؾؼالث اؼال٬ی های  ؾاوقیکًًؿ که ؾق  یی قا ٠ٔك

وپه جّاویك ٠ّبی ه٥م ؾق ایى  ؛يؿاٌثاؼال٬ی يیال ؾاوقی یابی یا کكؾيؿ که به هیچ اقل 
اؼال٬ی یا يیالهًؿ ؾاوقی ؾاقای های  هى١٬یث ۀئؾق لهاو اقاهایی  ظالثبا قا ها  ظالث

یابی   9-ه٭ایىه کكؾيؿ ،های اؼال٬ی اقٌل
ٌؿو  با٠د ١٨ال ـ   ی بكشىحهِىقج به ـ   های اؼال٬یيحایس اولیه يٍاو ؾاؾ که جعكیک 

پژوهٍگكاو به ک٧ٍ هًا٫٘ شؿا ؾق ه٥م قویؿيؿ که به ٌىؾ- وپه  کىقجکه پیٍايی هی
چه   7ؾاقيؿ؛ ی بك اظکام اؼال٬یجؤذیك  وؿ يپكؾال  ظمایث ال ٠ىاهل قوايی هؽحل٧ و شؿا هی

  -اشحما٠ی و ٨كهًگیو چه ٠ىاهل ٠ىاهل ٠٭اليی چه  ،٠ىاهل ٠ا٩٘ی
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 ۀؾقش های پیچیؿه ؾق پكؾالي و ههاقت ،پیٍك٨حه ج٩کك هًٙ٭ّی جىايایی  ،اؾقاک ٠الی
یابی ؾق جىايایی بكای جصكیؿ  ،٠الی جىايایی  9،اظحمال هصالات و پاؾايهای  و١ٔیثو اقٌل

ؾق پاییى ـ  کًحكل باالبكای جىايایی یا  Self regulationٔ7 جعکن ـاجی ٕیا ٠ا٩٘ی بكای ؾاوقّی 
به کىقجکه پیٍايی شلىیی يىبث ؾاؾه  top down controlٔ9ٕ  اؾقاک و جّمیمات

 ٌىؾ- هی
: بؽً کكؾبه چًؿ بؽً ٨ك٠ی ج٭ىین جىاو   قا هی کىقجکه پیٍايی شلىیی

 ventromedial Prefrontalٕ شايبی ويحكوهؿیال یا بؽً شلىی پیٍايی ٌکمی یا ٌکمّی 
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Cortex ،ٕٔشلىی پیٍايی پٍحی یا پٍحی شايبی  ۀهًٙ٭dorsolateral Prefrontal Cortex ٔ و
 ٔ-orbitofrontal cortexکىقجکه اوقبیحى٨كويحال ٕ ۀهًٙ٭

ؾیگك هٍاقکث با ال ٘كی٫  «٨كويحال پٍحی پكه» ۀکه هًٙ٭ايؿ  کكؾهها هٍؽُ  پژوهً
یابیؾق  یوأع ١٨الیث ،های ه٥می هًا٫٘ و هصمى٠ه های اؼال٬ی  گیكی و جّمین اقٌل

و يیم ؾق  9؛اوث٨کكی و ج١٭ل  و يیم هناؾقاکی ؾاوقی بكای هایی  جىاياییکه يیالهًؿ ؾ ؾاق 
ؾق همچًیى و  7ايههای ؼىؾؼىاه ؾاقای هعكک هایگمیًً یا اشكای جّمیمات و ق٨حاق 

ه١مای و١ٔیث ؾق  هماو ٘ىق که  9ي٭ً ؾاقؾ؛هعٓ های اؼال٬ی  پكؾالي بكؼی اقلي
  - ٜلن بیاو ٌؿ ۀٌؿه ؾقباق   اجؽاـهای  گیكی هى٬ٟٔٙاق و 

ه١كو٦ به ويحكوهؿیال ؾق بكؼی ظاالت و  ۀهای شؿیؿ يٍاو ؾاؾه اوث هًٙ٭ پژوهً
های  ها و هعكک ظالثشلىگیكی ال  ال شمله ؛ٌىؾ هی١٨ال اؼال٬ی های  گیكی هىٟٔ
و ؼصالث و جًگًا اظىان  وکكؾو  ايّا٦ پیٍه 3،ؾقويی و ج٩کك ي٭ؿ و بكقوی ؼىؾ  ،ؾاؼلی
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و  ،٠ا٩٘یوكیٟ  های گیكی جّمین ،ال يٝك اشحما٠یگكایايه  ه١٩ًثهای  ؾق گمیًً ،گًاه
گك٨حى ه١یاقهای اشحما٠ی و ٠ك٨ی  یا ياؾیؿهپایبًؿی که  هایی هى١٬یث ۀؾق همکلی  ٘ىق به
 9-ٌىؾ ٌاهل هیقا 
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و ٔ Cingulate Cortexٕکىقجکه ویًگىلیث جمام  اوث يٍاو ؾاؾهجع٭ی٭ات همچًیى 
با  ـ وشىؾ ؾاقؾها  هیاو آو هایی هح١ؿؾ و هحًىٞ ؾقکه اقجباٖ و پیىيؿ ٔ ـAmygdalaٕآهیگؿال 

ٕکه ال يٝك  جك و وٙىض پاییى ٔهىحًؿٕکه ال يٝك جکاهلی شؿیؿجك  ؾق آو وٙىض باالآيچه 
یابی و اجؽاـ  ،٬كاق ؾاقيؿ 9ٔهىحًؿجك  جکاهلی ٬ؿیمی اؼال٬ی و ؾق های  ؾاوقیؾق اقٌل

 ـ   هىحًؿگفاق جؤذیك که ؾق اجؽاـ جّمیمات اؼال٬ی ـ  هؽحل٧ وٜای٧ ًٌاؼحی بىیاقی ال 
ؾٌىاق  های اؼال٬ّی  گیكی های ٠ا٩٘ی و يیم هىٟٔ ها پاوػ آو ۀال شمل ؛ؿًکً هٍاقکث هی

ؼىؾ یا به که ـ یا ٌکىحى ه١یاقهای اؼال٬ی جؽٙی  ،ها که ؾق آو اوثهایی  ظالثو 
 7-ٌىؾ ؾیؿه هی ـ ؾاؼحّاَ ؾاق ؾیگكاو 
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يیم ي٭ٍی ههن ؾق  «لىب پیٍايی» ۀهًٙ٭که  اوث بكؼی جع٭ی٭ات يٍاو ؾاؾه
های اشحما٠ی يماؾای ال ه٩اهین و  هصمى٠ه 9جصكیؿاؾقاک اؼال٬ی و ٨هن و ؾهی  شهث

 اتجعكیکؾق ه١ْك یا اگك ایى هًٙ٭ه ؾچاق آویب ٌىؾ و يیم قوٌى ٌؿه اوث که  7ؾاقؾ
٨هن جىايایی  اهًه ق٨حاقهای اشحما٠ی ياٌایىث و کهًصك بگیكؾ ب٬كاق ه٥ًا٘یىی 
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 ـ ؾق وا٬ٟـ قا که  یو ٩ِاج ینه٩اه ی،و اهىق شمئ یاًٌاؼث اٌ ی- ـهى بكاٌىؾ یه یلجبؿ یِىقت ه١٭ىل و کل به
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ین و بك ا های اوث که به آو قویؿ يحیصه ،اهمیث ؾاقؾ آيچه ؾق ایى هكظلهکلی  ٘ىق به
ج٩کك و  ٨كایًؿکه ایً ؛کًؿ هی جؤکیؿهؽحل٧ ایى جع٭ی٫ گ٩حین  های بؽًها ؾق  چهآي

که با  کًؿ ٠مل هی با هماو ابماقهاییوالگاق و هماهًگ  ِىقت بهکكؾو  ٠٭اليی
همكاهی اظىاوات و ٠ىا٧٘ ٠مل با پٍحىايه و  ،ج٩کك- هىحًؿاظىاوات و ٠ىا٧٘ هكجبٗ 

 ها يیىث- کًؿ و شؿای ال آو هی
٨ْك اگك  -هعٓ گكایّی  هو يه ٠ا٩ِ٘عیط اوث هعٓ گكایّی  ٠٭لبه ا٠ح٭اؾ يه 
به آو ایى  ،قیمی ٌؿه پایهً بك اواواوث که قوي ج٩کك ٠اهلی اظىاوات هماو بگیكین 

جمایالت یا  و هىا و هىن ۀيحیصؾق  ِك٨ا  اؼال٬ی های  ؾاوقیه١ًا يؽىاهؿ بىؾ که 
 ها یا ٠ىا٧٘ و ٌهىؾ هاوث- ؾلبىحگی
اشحما٠ی یا ، چه ٨لى٩ی سيحای چه  ـ   ٠لمی قاشؿیؿ که يحایس  ای يٝكیههك ی١ًی ایى 

ؾق کايىو  ـ   پكؾالؾ هیهىٔىٞ ایى که به  یؾیگك  ۀ٠ِكی یا ٠لن اؼال٪ یا هك ًٌاو قواو
کكؾو و  ج٩کك و ٠٭اليیيه که پفیك يؽىاهؿ بىؾ  اهکاو، هكگم بكایً ؾهؿ جىشه ؼىؾ ٬كاق هی

ؾق قا  هىئلهجكیى  جىايؿ ههنيمی هماو ٘ىق که ؛بؿاقؾ٠ا٩٘ه و اظىاوات قا ال يٝك ؾوق يه 
هعیٗ، الگى، ؾووحاو بیكويی ٕ جؤذیك٠اهل آهىلي و ال يٝك ؾوق يگه ؾاقؾ؛ ی١ًی  هىئلهایى 

 ٔ-و ٨كهًگ
ؾاوقی که بكای اذبات ایً ای قا گٍىؾه اوث ؾقواله٠لن ا٠ّاب اهكول، 

هك ؾو ٠اهل ؾق وٙط هاؾی،  کن ؾوث ـ   ها و ا٠ح٭اؾات يٝكیه ؼال٦ بىیاقی البك  ـ  اؼال٬ی 

                                                                                                                                                                 
temporoparietal junction with transcranial magnetic stimulation reduces the role of beliefs in moral 
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بؿوو چكا که  ؛ شؿایی ا٨کًؿایى ؾو هیاو جىاو  و يمی گیكؾ یکؿیگك به کاق هی همكاه بهقا 
  9- کكؾی يؽىاهؿ ؾاٌثؾیگكی کاق  ،ها یکی ال آو
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ٞب٢  اص عش٤ك ثشخ٣ ث٥ٕبس٢ «اخالق»پظٚٞؾ اص ٞب٣٤  ٕ٘ٛ٘ٝ

 ثب٣ٙ٥ِ
و وپه جمایل  ١ٌىقی١ًی بكای آيکه  ـ  ؾاٌحه باٌؿ جؤذیكٌىؾ و پؿیؿاق ٠ا٩٘ه بكای آيکه 

٘ىق که ؾق ٬ىمث ٬بل به آو اٌاقه  هماو ـکًؿ هحىلؿ ٌىؾ هیآيچه آو ١ٌىق اللم  وىی به
 کاهال   ٘ىق بههای ٠ّبی  پیچیؿه و ٌبکهبىیاق های  ویىحنياگمیك بایؿ ؾق  ،کكؾم

ها به  بكؼی ال ٬ىمثکكؾو  هلع٫و ال ٘كی٫  کًؿها هٍاقکث  هىح٭ل واقؾ ٌىؾ و با آو٤یك
آوقؾو آو  ؾوث ؛ وگكيه بهکاق کًؿ یکؿیگكها با  آوؾاؾو پیىيؿهای ؾیگك و  ٬ىمث

جىوٗ ٌؽُ ؾقک قغ يؿهؿ هكگم ١ٌىق و اظىان و و٬حی  ، همکى يیىثاظىاوات
و ؾق  به وشىؾ بیایؿج٩کكی و اظىاوات همکى يیىث ظىان و بؿوو اؾقاک  ٌىؾ يمی

 بىؾوؾٌىاق  ،ال يٝك ٠لمیکلی  ٘ىق به -ٌىؾاؼال٬ی ِاؾق ؾاوقّی يحیصه اهکاو يؿاقؾ 
 9-اوثبه اذبات قویؿه  ،ج١٭ل ؾق وٙط ق٨حاق و ا٠ّاب ال٠ا٩٘ه  والیشؿا

 ـ بگىیین هكجبٗ با آوجىايین  هییا ـ اؼال٬ی ؾاوقّی بكای ه٥م  ٔكوقّی  وٜای٧ّ 
چه  ـ   ها گیكی جٍکیل ٌؿه اوث: اولی ال جّمینویىحن ال ؾو ق٨حه  هن قوی

کًؿ و ؾوهی ال  پٍحیبايی هی ـ   اشحما٠ی و اؼال٬یو چه ٠مىهی های  گیكی جّمین
ؾق ظ٭ی٭ث ؾق ٬ٍك پكه ٨كويحال ؾق ها  ایى کًؿ و هك ؾوی اظىاوات و ٠ىا٧٘ ظمایث هی

٨كاهن  ها گیكی جّمینهٍحكکی قا بكای پكؾالي ٠ىا٧٘ و  ۀگیكيؿ و لهیً هی ٬كاقکًاق هن 
 کًًؿ-  هی
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باالی ؾو چٍن ٬كاق ؾاقؾ و ٬ی٭ا  ؾ ٌىيؿ ؾق هن اؾ٤ام هیویىحن ؾو ایى که  ای هًٙ٭ه
 ۀویل و جكشمؤج ٨كایًؿولی  ٠ا٩٘ی يؿاقؾ؛ اتجىشهی به جعكیکهىح٭ین  ٘ىق بهایى هًٙ٭ه 
کًؿ ؾوحگاه  که به ٠ىا٧٘ جىشه هی ای هًٙ٭هظال آيکه  ؛ؾهؿ ايصام هیقا ها  ایى هعكک

 - کًؿ هی ج٩ىیكؽً پكه ٨كويحال، آو قا جكشمه و اوث و ب کشايبی یا هعیٙی لیمبی
ها قا  ج١ؿاؾ بىیاق لیاؾی ال پیام ی که ؾاقؾاقجبا٘اجل٧ٙ  هب «ويحكوهؿیال» يام بهبؽٍی 
 ۀکًًؿ ٠اهل جعكیک - ایى بؽً،گفاقؾ هی جؤذیكا٠ی بك ق٨حاق اشحم١٨االيه کًؿ و  ؾقیا٨ث هی

 کكؾگفاقی بك ٠ملجؤذیك کًؿ که ٬اؾق به  هایی قا جىلیؿ هی پیامبه ایى جكجیب ٠ىا٧٘ اوث و 
 ايحؽاب و ٠ملهیاو اقجباٖ کًحكل  ههًا٫٘ ؾیگكی ؾق ه٥م اوث و يیم بؽٍی اوث که ب

 پكؾالؾ- هی ـ آوياٌی ال و ٠ىا٬ب یا يحایس  گیكی جّمینهیاو اقجباٖ  ه١ًی بهـ 
ُّ  و٬حی ي٭ُ یا آویب هبحال ال  هایی ؾق ایى هًٙ٭ه وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، ٌؽ

 ها آو ،ظحی اگك ٬بل ال بیماقی ٌىؾ؛ های اشحما٠ی ياجىاو هی ٬ىايیى یا ٠ك٦ کكؾّو  پیكوی
ؾق ایى لهیًه هٍهىقی پژوهٍّی  هىئلۀ -باٌؿها پایبًؿ بىؾه  به آوو کكؾه  قا ق٠ایث هی

ايصام ؾاؾه  Elliotٕٔ الیىت يام بهپكو٨ىىق آيحىيیى ؾاهاویى قوی بیماقی وشىؾ ؾاقؾ که 
 9-اوث

- ؾاٌثبؽً ويحكوهؿیال ه٥م  ؼّىَ بهپیٍايی شلىی الیىت ي٭ّی ؾق بؽً 
ايصام ؾاؾه ه٥م ٠مل شكاظی  ای په ال آيکه الیىت ؾق ؾوقهایى ٔای١ه قا ؾاهاویى  پكو٨ىىق

٨کكی ٬ىای  ج٥ییك کكؾ- الیىتکاهل  ٘ىق به الیىت آو، ق٨حاقوبب  بهای که  ٔای١ه ؛ؾیؿ بىؾ
و کكؾو  ِعبث ،وپكؾو ؼا٘ك به جىايایی و هؿت ؼىؾ بلًؿهؿت و کىجاه ۀظا٨ٝ ،و اؾقاکی
جىايىث  يمی او -کًؿگیكی  جّمینجىايىث  يمیولی  ؛کكؾه بىؾقا ظ٩ٛ کكؾو  هعاوبه
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 ؛جكیى جّمیمات قا بگیكؾ و ظحی واؾه و٬ث ؼىؾ قا جًٝین کًؿ یا ،ؼىؾ قا هكجبکاقهای 
 ه بىؾ-ياجىاو ٌؿ ،اشحما٠ی ق٨حاق کًؿیک ٠ٕى ٠اؾّی  ٠ًىاو بهکه او ال ایًکه ٘ىقی 
 ،کًؿقا هكجب  ها ؿ قا بؽىايؿ و آوًَ ٌؿ چًؿ َو اگك ال او ؼىاوحه هیهرال  ٠ًىاو به

 ها ؼىاوث آوو و٬حی هیٌؿ  ها ه٥ٍىل هی هؿت بىیاقی به ؼىايؿو آولیكا  ؛جىايىث يمی
جا آؼك قول ه٥ٍىل به همیى ِىقت و پكؾاؼث  هی ها به ؼىايؿو آوق ؾیگك ابقا هكجب کًؿ، 

 ۀيعىبكای ٘ىاليی  یقا هكجب کًؿ هؿج ها ؼىاوث آو و٬حی هی یا ،هايؿ ؼىايؿو هی
یا  ،یا ظصنهكجب کًؿ، جاقیػ  بك اوانها قا  ٕآیا آوق٨ث  به ٨کك ٨كوهی ها کكؾو آو هكجب

 ٌٖىؾايصام آو کاق بؿوو آيکه هى٫٨ به  ٔی؟ٖچیم ؾیگك یا هك  ،هٕمىو
―Elliot emerged as a man with a normal intellect who was unable to decide 

properly, especially when the decision involved personal and social matters. 
Could it be that reasoning and decision making in the personal and social 
domain were different from reasoning and thinking in domains concerning 
objects, space, numbers, and words.‖1 

که جبؿیل به ٌؽّی ٌؿ  ،٩کك ٘بی١یجهكؾی با ٬ؿقت  ٠ًىاو بهالیىت »
ٌؽّی و  هىائلاو،  گیكی و٬حی جّمین ؼّىَ بهجّمین بگیكؾ؛ ؾقوث  يىثاجى  يمی

ج٩کك هًٙ٭ی و که  باٌؿآو  هىئله ایى ؾلیل - آیا همکى اوثٌؿ ٌاهل هیاشحما٠ی قا 
 ،هح١ل٫ به اٌیاهای  ٠كِهج٩کك ؾق با ٌؽّی و اشحما٠ی،  ۀ٠كِگیكی ؾق  جّمین

 «؟اوثج٩اوت ؾاٌحه و کلمات ا٠ؿاؾ  ،٨ٕا
الیىت ايصام ؾاؾ و قوی ؾ٬ی٭ی  ٠ّبّی  ّی آلهایٍات ٨یمیىلىژیک پكو٨ىىق ؾاهاویى

جّاویك الیىت به و٬حی  هرال   ؛بىؾه اوثؾلیل ياجىايی ٠ا٩٘ی  به اوهٍؽُ ٌؿ هٍکل 
هیچ اظىاوی ال  ٌؿ،اقائه هیؾلؽكاي و یا جّاویكی ال ظىاؾخ ابكؼی بیماقاو یا هصكوظ

و  هًؿیاظىان ؾقؾبایؿ  ای ٨كؾ ٠اؾیهك ؾق  ؾق ظالی که ؾاؾ؛ ال ؼىؾ بكول يمیها  ؾیؿو آو
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بىؾ و  ها ظالثبه ؾیگك و ق٨حاقی الیىت ٌبیه  ی- ظالث ٨یمیىلىژیکبه وشىؾ بیایؿياقاظحی 
 «Phineas Gage یس٨یًه گّ ظالث  ـ  بگىییناگك ؾقوث ـ  ها  ظالثجكیى ایى  ٌایؿ ه١كو٦

و اِىل  ،بیماقاوهای ؼاَ هٍؽُ ٌؿه اوث که ایى  ایى ظالثجع٭ی٫ قوی ال  9-باٌؿ
ياجىايی ٠ا٩٘ی و١ٔیث، ٠الوه بك و ایى  ايؿ ـ ال ؾوث ؾاؾهيیم ؼىؾ قا ی یحٌؽّهای  ویژگی

 جكیى جّیمات قا بگیكيؿ-  واؾهظحی ٌىؾ يحىايًؿ هیبا٠د و  ـ هاوث آو
ـ  آو اوث ۀج٩ىیك و جكشم هىئىلولی ـ  ٠ىا٧٘ يیىث هىئىلایى هًٙ٭ه، ال آيصا که 

آهؿ،  به وشىؾ هیؼىؾی  هؼىؾب ِىقت بهکه  الیىت ٠ىا٩٘ی ؾاٌثو٬حی ال، ر٠ًىاو ه به
 هرال  قویؿ-  کكؾ و به آو يمیآو قا ؾقک يمی ،ؾاقؾه آو بيىبث ؾايىث چه اظىاوی  يمی
ؼىٌعالً چیمی  یا چهچیمی قا ؾووث يؿاقؾ  چهچیمی قا ؾووث ؾاقؾ یا  ؾايىث چه يمی
٠ىا٧٘ ؾق ال آيصا که و  ؛کًؿ هی والؾ یا ؼٍمگیًً هیياقاظث یا او قا  کًؿ هی

به  ،ههن هىحًؿ ،کكؾو یا ج٩کك ی بكای ٠٭اليی٨كایًؿ آهؿو  وشىؾ بكای به ،هایی ظالث
 چ جّمیمی بگیكؾ-جىايىث هی همیى ؾلیل الیىت يمی

یا  ،کكؾو و ج٩کك یال ٘كی٫ ٠٭الي ، ٌکلی به قوؿ که ٠ىا٧٘ به يٝك هیبًابكایى 
ایًکه ٨٭ٗ جكشمه  -ؿيٌى ج٩ىیك هی جكشمه و ،باالجكیى وٙىض ؾق ه٥م ۀواوٙ هجٍؽیُ ب

جىايؿ ٠ىا٧٘ ؼىؾ قا بًٍاوؿ و  ٨كؾ يمی ،بلکه با ٨٭ؿاو ایى جىايایی هاشكا يیىث؛ ۀٌىيؿ هم
ًّ که و١ٔیحی ؾق بكابك گك٨حى هك جّمیمی ال  به همیى ؾلیل قوی او ٬كاق ؾاقؾ ياجىاو  پی

 ؾاٌحه باٌؿ-ههكبايی یا ٩ٌ٭ث  جىايؿ اظىان يمی هرال  ٌىؾ؛  هی
 چًیى گیكی ؾق ایى بؿوو ٠ىا٧٘، جّمین گك٨ثجىاو يحیصه  هیج٭ؿین ٌؿ آيچه ال 
ؾچاق ٌؿه  يؾق ه٥مای  به چًیى ي٭یّههمکى يیىث و ؾق يحیصه کىی که  ییها ظالث
، ؾچاق ٧١ٔ ؾق اوثبال٣  ٌؽُاگك ایى  -ؾق ق٨حاق ٠ا٩٘ی ؼىاهؿ ؾاٌثي٭ّايی  اوث
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اگك بیماق، کىؾکی ٬بل ال وى  لیو  ؛ٌىؾ هی «اشحما٠ی ؾاقای ٘بی١ّث  ٠ىا٧ّ٘ »اؾقاک 
 ؼىاهؿ بىؾ-جك  بىیاق ؼٙكياک آو ٠ىا٬ّب  ،اوثبلى٢ 

های[  ها یا ]پاوػ هکايیىنوالی، هًابٟ  ؾق ؾو ظالث ابحال ؾق کىؾکی و بمقگ
با٬ی  ـ --- اوثگ٩حى و وؽى ،ظا٨ٝه ،ظكکث ،چه هكبىٖ به اؾقاکی١ًی هك ـ ؼىؾی  هؼىؾب

که ؾق وى ٌؽّی ی١ًی  ؛ؾق وى باال وشىؾ ؾاقؾ ٌؿوولی ج٩اوجی ؾق ظالث بیماق  ًؿ؛هاي هی
ؾق ظالی  ؛جىايؿ جّمیمات ؾقوحی ؾق شاه١ه اجؽاـ کًؿ يمی ٌىؾ، هیبیماقی ایى باال ؾچاق 

گاه اوث؛به ٬ىايیى هىشىؾ ؾق شاه١ه  که جىايؿ هی ؾق يحیصهو یاؾ گك٨حه  ٬بال  قا  ها لیكا آو آ
ؾق ظالی  ؛کًؿ هیهؽال٩ث ، گك٨حه٨كا که آو قا ؾق کىؾکی  ای با ٬ا٠ؿههرال  ٠ًىاو به ؛ب٩همؿ

و٬حی يؿاقؾ جا ایى ٬ىايیى  ، ٤البا  ٌىؾ هبحال به ایى بیماقی هی ؾق وى پاییىٌؽّی که  که
جىايؿ ب٩همؿ  ظحی يمی ،ؾوث یابؿجىايؿ به جّمین  ٠الوه بك ایًکه يمیایى بیماق  -قا بًٍاوؿ

که ؾق  ،بیماقی ال ییها چًیى و١ٔیث -یا ؼیك ا٠ؿه یا ٬ايىيی هؽال٩ث کكؾه اوثبا ٬
 ًؿ-آی ظاالت اشحما٠ی بىیاق ؾٌىاقی به ظىاب هیا٨حًؿ  اج٩ا٪ هیکىؾکی 

های جصكبی بیماقاو ؾق  ؾاؾهبا ه٭ایىه با ها و  ایى ظالث ال ٘كی٫ بكقویکلی  ٘ىق به
 ؾاقيؿ:  ٨كایًؿؾق ؾو  ی ههني٭ٍ ،٠ىا٧٘قوین: ایًکه  ههمی هی ۀبه يحیص ،وًیى هؽحل٧

اواوی ؾق اجؽاـ  یٌ٘ك ها آو ۀاؾقاک ٠ىا٧٘ و اظىاوات و جكشمایًکه  ،اولـ 
 اوب ال يٝك اؼال٬ی و اشحما٠ی اوث؛های هً جّمین

  -هىحًؿ گیكی هًاوب بكای جّمینهای  ؾايًیاؾگیكی  ٨كایًؿٌكوٞ ]٠ىا٧٘[  ،ؾومـ 

یه ،ؾق ظ٭ی٭ث ایى هٙال١ات های وًحی  ؾالیلی ٬ىی بكای بیاو بٙالو بىیاقی ال ٨ٔك
یه ها  ایى و ،آلاؾ ؾق ايىاو وشىؾ يؿاقؾ ۀايحؽاب آلاؾ و اقاؾ» کًؿ ای که اؾ٠ا هی و يیم ٨ٔك

هایی  که ؾچاق چًیى آویب ی- قوٌى ٌؿه اوث ايىايؿکٍ پیً هی «٨٭ٗ جىهن اوث
اجؽاـ  گیكی هىٟٔيىٞ ؾو ه١مىال  های اؼال٬ی یا اشحما٠ی  ؾق بكابك ظالث ،اوثيٍؿه 

 : کًؿ هی
 :اول گیكی هىٟٔـ 
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جا و٬حی که ؾق ایى ظالث  ؛ٌىؾ هی٠اؾی ياهیؿه  اؼال٬ی یا اشحما٠ّی  گیكی هىٟٔآيچه 
ها  ا٨کاق هح١ؿؾ و ايحؽابياوالگاقی هیاو ٕی١ًی جًا٬ٓ یا  اوثٌؿه، واؾه  هٙكض هٍکّل 
 ِىقت بهويحكوهؿیال  يام بهو بؽٍی ٌىؾ  به کاق گك٨حه هی  ه١مىل ٘ىق به   ه٥م  ٔيیایؿپیً 

ؾق ه٥م  واؾگی به، و١ٔیث بیكويیٌؿه ال  و جا و٬حی ٠ىا٧٘ بكايگیؽحه ٌىؾ هی٠اؾی ١٨ال 
که ٨كؾ ؼىاهؿ بىؾ ی١ًی هىا٫٨ آو چیمی  ؛گیكی هن واؾه ؼىاهؿ بىؾ ج٩ىیك ٌىؾ، جّمین

ًؿ و چه ؾیگك ٌبااشحما٠ی  ،٬ىايیىایى چه  ؛ بًا کكؾه اوث يؼىؾبكای  پفیك٨حًیال ٬ىايیى 
که ال ٬بل هىحًؿ ؾق شاه١ه  ییها ٬ىايیى و ٠ك٦ و ٬ىا٠ؿها  ایى ه١مىل ٘ىق بهو  ؛ ٬ىايیى

 -ٌىيؿ بًا هیکكؾو، باوق یا بعد یا با ايؿ  ًٌاؼحه ٌؿه
قا ؾق ه١حبك هماو جّمیمی اوث که ٠ىا٧٘  ،اؼال٬ی ؾق ایًصا گیكی یا هىٟٔؾاوقی 

ؾیؿگاه ٠ىا٧٘ شاه١ه و  ٠ًىاو به ،هكؾمال يٝك ه١مىل،  ٘ىق بهو ؾهؿ  يٝك ٬كاق هیهؿ٨كؾ 
؛ بلکه همکى اوث ٌىؾ قا ٌاهل يمی هىائل٨٭ٗ ایى ولی  ؾ؛ٌى ٌمكؾه هی شاه١ه یا هعیٗ

ؾق ایى قا يیم ٌاهل ٌىؾ-  هىائلیا ؼايىاؾه و ؾیگك جكبیحی ؾیًی یا  ۀ٠ىا٧٘ شاه١ هرال  
 ِىقت به که ج٭كیبا  ؾق ها وشىؾ ؼىاهؿ ؾاٌث اؼال٬ی  گیكی یا هىٟٔؾاوقی  ،ظالث
هىٌیاق  ٨كایًؿگیكی يىبث به ایى  ؾق لهاو جّمینکه ٌؽُ ایًؼىؾی و بؿوو  هؼىؾب

 ٌىؾ- ایصاؾ هی اوث،
آلاؾ یا  ۀايىاو، اقاؾايؿ که ی١ًی  قا به ایى ِىقت ج٩ىیك کكؾهها  آلهىوایى  ،بكؼی
ايؿالؾ که  گیكؾ و ها قا به ایى جىهن هی که جّمین هیاوث  ه٥مایى آلاؾ يؿاقؾ و ايحؽاب 

کًًؿ  اؾ٠ا هیچًیى بكؼی با ٌحاب  ؾق ظالی کهین؛ ا هکىی هىحین که جّمین گك٨حهماو 
 -هىحًؿ% ٠ا٩٘ی 911، ها های اؼال٬ی گیكی و هىٟٔها  ؾاوقیکه 

 9:گىیؿ هی« كیًمپ» پكو٨ىىق

                                                                                                                                                                 
های جؽّّی ٠لمی  ٠ًىاو اوحاؾ بكشىحۀ ٨لى٩ه و هؿیكگكوه پژوهً ؾق ظال ظأك به« ىی پكیًمش»پكو٨ىىق -  9

های ٠الی اوث- ٬بال  ؾق ؾايٍگاه کاقولیًای ٌمالی و ؾق ؾايٍگاه  ویحی، هكکم پژوهً هح١ؿؾ، ؾق ؾايٍگاه يیىیىقک
های  و ٠لن اؼال٪ اوث- وی کحاب ًٌاوی ٨لى٩ۀ قواو ،کكؾ- لهیًۀ جؽّّی پكیًم کاق هی ـ لىییه َوًث ـ واًٌگحى 
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―I think moral norms are sentimental norms: they are underwritten by 
various sentiments. In particular, moral norms are grounded in the moral 
emotions. Versions of this approach has a number of supporters today 
(Gibbard, Blackburn, Nichols Haidt, D’Arms & Jacobson), and, importantly, it 
was also the preferred view of the British moralists who did more than any 
other group of philosophers to promote the view that morality is innate.‖1 

ها  هىحًؿ: آوهای اظىاوی  های اؼال٬ی، هماو اقلي کًن اقلي جّىق هی»
 بك اوان، ٘ىق ؼاَ به ه١یاقهای اؼال٬ی -ايؿ جٕمیى ٌؿه ی هؽحل٧،اظىاواججىوٗ 

ؾ ٘ك٨ؿاقايی ؾاق قویکكؾهای هح١ؿّؾ ایى ؾیؿگاه،  ،اهكولهؿ- يٌى٠ىا٧٘ اؼال٬ی بًا هی
 پژوهٍگكاو جك آيکه اکىبىىؤ و ههنیقهم و آث، ؾی ٕگیباقؾ، بلکبكو، يیکىلم، هی

ؾیگكی ال  ۀها بیً ال هك هصمى٠ و آوايؿ  جكشیط ؾاؾهایى ؾیؿگاه قا اؼال٪ ؾق بكیحايیا 
 -«، ٨ٙكی اوثاؼال٪ يؿ جا بگىیًؿا هو٩ه جالي کكؾ٨ال

كیًم به آو اٌاقه پکه پكو٨ىىق  ـ  بكیحايیایی  ۀ٨ٙكت ؾق ایًصا ؾق کالم ٨الو٩ ٘بی١حا  
کلی  ٘ىق به -اوثجك  يمؾیک٘بی١ی  ۀبه ٤كیمجًها ٨ٙكت الهی يیىث و  یاه١ً به ـ   کًؿ هی

ها  ایى آلهایًال  -اوثٌؿ، ياؾقوث ها ؾق باال گ٩حه  آلهایً ی که بكایكؾکهك ؾو کاق 
يیال يؿاقؾ جا  ها که پكؾالي آو اوثای  گىيه بهها  گیكی ایى هىٟٔآیؿ که  بكهیچًیى 
 ،- ایى و١ٔیثهای شؿیؿی جىو١ه یابًؿ جىاياییو ؾچاق ؾگكگىيی ٌىيؿ ها ؾق ه٥م  ٌبکه

با کاهل  ٘ىق بهو ٠ىا٧٘  گیكی و جّمین نؾايىحی هی ٬بال  هىا٫٨ آو چیمی اوث که 
 یکؿیگك والگاق هىحًؿ-

ایى  ٠الوه به کكؾو-یا اشكا جربیث و جؤییؿ هگك بكای  ؛يیىثيیالی ج٩کك به ؾق ایًصا 
گاهايه و  يىبۀ بهوالگاقی  گاهی ٔكوقجا  يیم هىث  هىئىاليهؼىؾ آ  ،همیٍگی ٕهكچًؿ ایى آ

به  يکه ه٥م هایی ٬كاق ؾاؾه اوث لیكا ايىاو ٬ىا٠ؿ ؼىؾ قا، هماو ؛ٔيیىثهىحمك و ظأك 
                                                                                                                                                                 

ًٌاوی اؼال٬ی پكؾاؼحه  ه٭الۀ ٠لمی ؾاقؾ که به هىٔى٠اجی هرل ٠ا٩٘ه و قواو 911لیاؾی جؤلی٧ کكؾه و بیً ال 
 به ؾوث آوقؾه اوث-يیم های هح١ؿؾی  اوث- شىایم و ج٭ؿیكياهه

 .Prinz, J. (2008). Is morality innate. Moral psychology, 1, 367-406 هًبٟ:-  9
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گاهايه هی ها آو - په اوکًؿ هیاوحًاؾ  ها آو کاهل  ٘ىق بهؾق ایى ؼّىَ والؾ و قا آ
 ؾاقؾ- هىئىلیث
هايًؿ آو ؾهًؿ  ايصام هی «بىؾو آلاؾی ايحؽاب جىهمی» ۀيٝكی کًًؿگاّو  هٙكضآيچه 

بؿوو ـ ها  باتجىوٗ ق و يگكيؿ که بىیاق ؾ٬ی٫ واؼحه ٌؿه  هیای  کاقؼايهبه ها  اوث که آو
ها بًگكیؿ که  باتایى ق به  :گىیًؿ هی ؾق ظالی که ،ؾهؿ قا ايصام هیکاق ؼىؾ  ـ ؾؼالث ايىاو

گاه  ؾهًؿ ايصام هیبه آيچه  ٨٭ٗ ؾهًؿ  ايصام هیچه آيلیكا هك  ؿ؛ييؿاق  آلاؾ ۀو اقاؾيیىحًؿ آ
بًابكایى  اهال کكؾه اوث؛ ها ٌؿه ؾق آو قیمی های بكياهه اوث که آهىليچیمهایی اشكای 

 -وشىؾ يؿاقؾآلاؾی ؾق ایى کاقؼايه  ۀاقاؾهیچ 
جمام و ؾق وشىؾ آلاؾ،  ۀلیكا اقاؾبیً يیىث؛  ای ه٥الٙه ،آو اوث که ایىوا١٬یث 

گاهی  -ؾاقؾشكیاو کاقؼايه  کاقؼايه جمام هىشىؾ اوث و اذك ؼىؾ قا ؾق يیم به همیى جكجیب آ
ها  باتکكؾه به ق  یقیم که بكياهه کاقی قا ،ؼىؾ ۀِاظب کاقؼايه با اقاؾ ايؿالؾ- به شكیاو هی
جىايؿ آو قا ؾق هك لعٝه هحى٧٬ کًؿ و بكياهه یا قویکكؾ آو قا ؾوباقه  هیو  وپكؾه اوث

اقاؾه  ابکاق قا لیكا او ٠ًاو  ؛ًؿًک هی ١٨الیثؼىؾکاق  ِىقت بهها  قباتایى  قیمی کًؿ- بكياهه
گاهی   وپكؾه اوث- ها آوبه ؼىؾي و آ

 :ؾوم گیكی هىٟٔـ 
 یٌىؾ با هٍکل هیوالن ؾچاق اؼحاللی ؾق هًٙ٭ه ويحكوهؿیال ه٥م ٌؽّی و٬حی 

بكؼی گیكؾ که هیاو  و١ٔیحی ٬كاق هییا ؾق ، ٌىؾ هیهىاشه پیچیؿه اشحما٠ی یا اؼال٬ی 
ج١اْق یا جًا٬ٕی  ًاي یا هعیٙ شاه١هبكای یا بكای او  پفیك٨حًی٬ىا٠ؿ یا ٬ىايیى اؼال٬ی 

به لهاو ها، يىبث به و١ٔیث پیً ال آو،  پاوػو  ها جّمین ،هىائلبیٍحك ؾق  -ؾاقؾوشىؾ 
 وشىؾ ؾاقؾ-هٍکلی  ،گیكی ؿ و ایى ی١ًی ؾق قابٙه با جّمینيبیٍحكی يیال ؾاق 

 ١٨الیث بیٍحكی ؾق ه٥م ؾق ٠مال   ؾق ایى لعٝاتکه  کًین هالظٝه هیها  ؾق آلهىو
کىقجکه  ۀيیم ؾق هًٙ٭و ٔ dorsolateral prefrontal cortexٕپیٍايی پٍحی  ۀهًٙ٭

 ۀهحًاوب با ؾقشهمچًیى  ٌىؾ- هی ایصاؾٔ anterior cingulate cortexٕ ویًگىلیث شلىیی
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ه١ما ظل گیكی بكای  چه جّمینهك  ؛ٌىؾهالظٝه هی جٍؿیؿ ١٨الیثظل،  پیچیؿگی قاه
 ٌىؾ- ١٨الیث هن بیٍحك هی، باٌؿبیٍحكی  مًؿیيیالهًؿ هىٌ

بىؾو  ه١٭ىلهیماو ١٨الیث ایى هًٙ٭ه و هیاو اقجبا٘ی  ـ   هرال ٠ًىاو به ـ  ال يٝك ؾاهاویى 
که  گىيه آو بىؾو یا ه١٭ىل یاهًٙ٭ی  هكشٟ ؛وشىؾ ؾاقؾ گیكی جّمین بىؾو و هًٙ٭ی
بًؿی  و ؾوحه ی هح١ؿؾها ايباٌث جصكبهال  ،يهؿ يام هی« ظه ؼىب»آو قا ؾاهاویى 

 - ٌىؾ گك٨حه هیجصكبیات گفٌحه 
یک که  ای ؾق هك لعٝه کًؿ که ايىاو هی جؤکیؿـ  ظحی ؾق وٙط هاؾیـ  ؾق ظ٭ی٭ث ایى
ه ٌىؾ که گیكی هىٟٔ یابیبه اؼال٪ و یال يؾق آو  بك او ٠ٔك آلاؾ و  ۀاقاؾ ،ؾاقؾوشىؾ  اقٌل

لیكا  ؛ِعیعی اوث قویکكؾ ،ؾیًیقویکكؾ کًؿ که  هی جؤکیؿ - همچًیىايحؽاب ؾاقؾ
آهىلي به  به آهىلي يٝكی و پیً ال آوو ؾاقؾ  به ج٩کك و ٠ىا٧٘جىشه قا  بیٍحكیى

بكجكیى الگىها بكای که کىايی جىشه ؾاقؾ؛  ـ   ٌىؾ هیه ئاقاؼل٩ای ؼؿا  ۀوویل که به ـ   ٠ملی
 هىحًؿ-جمام بٍكیث 

بكای ظل هٍکالت    هٍؽُ ٘ىق به    ٌىؾ که ایى هًٙ٭ه همچًیى هالظٝه هی
يیم ١٨ال  هٍکالت ا٬حّاؾیبكای ظل ٘ىق  هماو ٌىؾ؛ ١٨ال هیاؼال٬ی یا اشحما٠ی 

اؼحّاِی ابماقهای ٤یك  بكؾ که ه٥م ؾق اؼال٪ به کاق هی ی١ًی ابماقهاییایى  ؛ٌىؾ هی
اؼحه و ؼال٪ا ۀهعؿوؾجك ال  وویٟ اهؿا٨یبه یا٨حى  ؾوثبكای هىحًؿ- بًابكایى ایى ابماقها 

 ٠ًىاو بهال ه٥م قا ٬ىمث جىاو ایى  يمی وشه هیچ به ؾق يحیصهو  ايؿ قیمی ٌؿه ٌؿه یا بكياهه
َّ ايؿاهی  ؼال٦ بك  ؛گك٨ثؾق يٝك  ٌىؾ هییؿه ياه «ظه اؼال٬ی»آيچه  اؼال٪ یاهؽّى

 کًًؿ- ال ٨الو٩ه و يیم ؾايٍمًؿاو گماو هیو بكؼی بىیاقی ال هكؾم آيچه 
اؼال٪ و کًًؿ  جالي هیکه  ایًکه ایى هٙلب بك جىهن کىايیال ایى يکحه، جك  ههن

َّ ٨كهًگ  ه٥م قوٌى بكقوی  -وقلؾ هی جؤکیؿ ٘كی٫ هاؾه ج٩ىیك کًًؿ ايىايی قا الؼا
ای اوث که بكای ب٭ا  پیچیؿه مًؿی٨٭ٗ ابماق هىٌ یکه ه٥م ال يٝك بیىلىژیک واؼحه

ای ؾیگك بكای وقوؾ  ایى ابماق، ؾقواله کكؾو ٠مل٘كاظی ولی ؾق  ؛ٌؿه اوثقیمی  ٘كض
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واقؾ ٌؿه  ؾق ٠ملکه ؾیگكی  ۀهئل٩اوث- ٌؿه يیم گٍىؾه ه١اؾله ایى ؾیگك ؾق ای  هئل٩ه
به  ،ایى ابماقو  ٌؿهاوح٩اؾه  ٌؿو هشاوؾايؾق شهث جالي بكای ایى ابماق گاهی ال اوث و 

ظ٭ی٭ی  گكیو با اؼال٪ هبحًی بك ؼیك و ایراق  جبؿیل ٌؿهبكای اقجباٖ با ٠الن ٤یب ای  وویله
ایًکه ؾق هعیٙی هعکىم به ٬ايىو وشىؾ با  ؛آقاوحه ٌؿه اوث چٍمؿاٌثبؿوو 

 ؼىؾؼىاهی کاٌحه ٌؿه اوث- ۀکًحكل ویٙك  جعثؼىؾؼىاهی و 
ی اواوی بكای وشىؾ اؼال٪ يٝام ه٥مه٥م و بًابكایى   هماو ٘ىق که ولی  ؛اوث، ٌ٘ك

 جىايؿ اؼال٪ و هًبٟ اؼال٪ قا ج٩ىیك کًؿ- بیاو کكؾین هكگم يمی ٬بال  

 mirrorٕ ا٢ آ٤ٙٝٞب٢  ٘ٛسٖٚ ٞب٢ ػلج٣ ٤ب اخالق ٚ آ٤ٙٝ
neuronٔ9 

ایى ق٨حاق قا قا بكگمیًًؿ و  ی ه١یىق٨حاق ؾق ظالحی ه١یى، ٌىؾ هكؾم  هیبا٠د چیمی  چه
که به ؾیگكاو  هایی ؾیگك ايحؽاب يکًًؿ؟ چكا بكؼی کاقها ؾق بكؼی ظالثو١ٔیحی ؾق 

ياٌایىث ٌىؾ و ق٨حاقهای ؾیگك ياهًاوب و  يٝك گك٨حه هی ؾق «ؼىب» اؼحّاَ ؾاقؾ،
٦ و پكاکًؿگی اؼحال با وشىؾها  هكؾم ؾق بكؼی ال ایى ايحؽاب ۀهمج٭كیبا  ؟ و چكا اوث

 ؟ کًًؿ یکىاو ٠مل هی ٘ىق به ش٥كا٨یایی و ٨كهًگی
که گكؾؾ  هی ]٬ٕیه[ بال ایىبه يىٞ ج١اهالت، بىیاقی ال هع٭٭او ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ که ایى 

ج٩کك ٘ب٫ یا جىايایی ها بكای  ظه کًین، کًًؿ ؾیگكاو اظىان هیقا آيچه جىايین  هیها 
هىقؾ جىشه ٬كاق  کًًؿ ٨کك هیاي  کًًؿ یا ؾقباقه هی ًآيچه ؾیگكاو اظىاوقوٌی که 

ًین و بك ایى اوان بگفاقین و ٨کك ک یجىايین ؼىؾ قا شای ٨كؾ ؾیگك  ؾق يحیصه هی -ؾهؿ هی
 جّمین بگیكین-

                                                                                                                                                                 
های بالجابًؿه قا بالی  ي٭ً آیًهکًؿ  ولىل ؾیگكی قا اظىان هیکه و٬حی هىحًؿ های ٠ّبی  ولىليى٠ی ال -  9

 کًًؿ- هی
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ههكوقلی يىبث به جىايایی ال که  ظیىاياجیؾیگك ال  یال يٝك بیىلىژیکايىايی  ۀگىي
اجؽاـ  ٨كایًؿکه ؾق  ٠ىا٩٘ی اوث-هحمایم  ،يؿؾوشايبه بكؼىقؾاق و همکاقی  یکؿیگك
هًا٘٭ی ال ه٥م قا ؾق  ،ؿياؼال٬ی هؿاؼله ؾاق ؾاوقی اؼال٬ی و ِؿوق های  گیكی هىٟٔ

ایى بیاو کكؾین که جك  پیًًؿ و ًک ١٨ال هی  که هؽّىَ ايىاو اوث   باالییوٙىض 
یابیو  گیكی بكای والهث جّمینهًا٫٘   -ٔكوقی هىحًؿ اقٌل

بكؼی ، و ؾیگك پژوهٍگكاو ؼىاهین ؾیؿ «وال ؾی٨كايه » ۀؾق يٝكی هماو ٘ىق کهو 
 ابماقهایايىاو ولی  بكؼىقؾاقيؿ؛و همکاقی يیم ال جىايایی ههكوقلی   ها هیمىوهرل ظیىايات 

 ،ها ایى با وشىؾ ایًکه؛ کًؿ ؾیگك ظیىايات بكجكی پیؿا هی بك ها که با آوؾاقؾ  یؼاِ
ايىاو قا ج٩ىیك ؼاَ اؼال٪  ؤهًٍایى ابماقها ؛ ی١ًی هىحًؿابماقهای جکاهلی همچًاو 

های  بؽٍی ال ٌكوٖ اواوی و ٌایىحگیکلی  ٘ىق بهها  ایى با وشىؾ ایًکه؛ ؿًکً يمی
ٌؿو ٨كؾ هًعّكبهپیً ال آهؿو اؼال٪ و جاکًىو که ياگمیك بایؿ ؾهًؿ  قا يٍاو هیٔكوقی 

 -ٌؿه باٌؿ٨كاهن ظیىايات ٬لمكو ؾق  ،با ایى اؼال٪ايىاو 

 ا٢ دس ٥ٕٖٔٛ ػلج٣ آ٤ٙٝ ٞب٢ ػَّٛ
جع٭ی٭ی ا٠ٕای گكوه  9-گكؾؾ يىؾ ٬كو بیىحن بالهی ۀای به ؾه های آیًه ک٧ٍ ولىل

های ه٥می قا  ١٨الیث، ای قا ک٧ٍ کكؾيؿ کًًؿه یا آیًه ه١ًکه های ٠ّبّی  که ایى ولىل
ه١یًی ال ه٥م  ۀکه ؾق هًٙ٭ هاییالکحكوؾ ۀوویل هپژوهٍگكاو ب -کكؾيؿ ؾق هیمىو بكقوی هی

ظكکث هكجبٗ با بیًایی  هىئىلهای  که ولىلکكؾيؿ  بكقوی هی هایی قا پیام، کكؾيؿ ٨كو هی
 کكؾيؿ- ؼىقؾو با ايگٍحاو، جىلیؿ هی٤فا ٨كایًؿؾق ٘ىل 

که هعل    ٠ّبیهای  بكؼی ولىلؼىقؾ  هیايگٍحاو ؼىؾ ال هیاو و٬حی هیمىو ٤فا قا 
هایی بىؾ که ٨كایًؿها هحًاوب با  کكؾيؿ و ایى پیام های الکحكیکی آلاؾ هی پیام  پژوهً بىؾيؿ

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. Annu. Rev. Neurosci., 27, 169-192. 
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و٬حی یکی ال ولی پژوهٍگكاو هالظٝه کكؾيؿ  ؛ؾاؾ هیمىو ٘ی ظكکث ؼىؾ ايصام هی
ها  ؾق ؾیگك هیمىو ییها پیام، گیكؾ ا٠ٕای گكوه ه٭ؿاقی ال ٤فا قا با ايگٍحاو ؼىؾ هی

- به ایى ًؿک يمیهن ؼىقؾ یا ظحی ظكکحی  آيکه هیمىو ٤فا يمی با وشىؾ، ؾىٌهیایصاؾ 
؛ يؿىٌ ١٨ال هی های ٠ّبی هكجبٗ با ظكکث ه١یًی ؾق ؾوث جكجیب ک٧ٍ ٌؿ که ولىل

ٌاهؿ ٨٭ٗ  یا هیمىو ،ٌىؾیک ٠مل جىوٗ ؼىؾ هیمىو ايصام  ٠ًىاو بهظكکث، ایى چه 
 -باٌؿظكکث جىوٗ ٌؽّی ؾیگك ايصام 

یک چهاقم  ج٭كیبا  که کاهلی ال ه٥م هیمىو  ۀهًٙ٭ واؼحًؿ قوٌىها  وپه پژوهً
هایی  ايصام ظكکثی١ًی هًگام  ؛ای ؾاقؾ ؼاِیث آیًهٌىؾ  قا ٌاهل هیهای ٠ّبی  ولىل
ؼىقؾه چیمی که يؿاقؾ ٌىؾ و ٨ك٬ی  ؾق ايگٍحاو بكای جًاول چیمی، ١٨ال هی ه١یى

جا لهايی که ؾق هیؿاو  ـ   ظكکثکًؿ که  يمیو ج٩اوجی هن  ،ؾیگك ییا چیم٤فاوث ٌىؾ  هی
که يؿ ا هها قوٌى کكؾ پژوهًیا يمؾیک- همچًیى  اوثؾوق  ـ   ٬كاق ؾاقؾهیمىو ؾیؿ 

و٬حی  هرال   ؛ٌىؾ ای يمی های آیًه ایى ولىل ٌؿو با٠د ١٨اليٍؿو یک چیم وا١٬ی  ؼىقؾه
چیمی ظ٭ی٭ی وشىؾ  بؿوو آيکه وا١٬ا  ـ   ٨٭ٗ ٠مل ؼىقؾو چیمی قا با ايگٍحاو ج٭لیؿ کًین

 -ٌىيؿ ١٨ال يمیها  ایى ولىل ـ  اوثؾاٌحه 

 ا٢ دس ا٘ؼبٖ آ٤ٙٝ ٣ٞب٢ ػلج ػَّٛ
یا بالجابًؿه های  ای ال ولىل قوؾ ايىاو هن هصمى٠هايحٝاق هی هماو ٘ىق که

ولی  ؛ٌىؾٔ يیم گ٩حه هیای  آیًه های ٠ّبّی  ها ولىل آوکه به ٕؾاقؾ ای  های آیًه ولىل
- های بىیاقی ؾاقؾ ج٩اوت ،هىشىؾ ؾق هیمىو ۀبا هصمى٠ها  ایى ولىلهٍؽُ اوث 

های  يىقووو همکاقايً ذابث کكؾيؿ که ؾق  «قیموالجی»هحٍکل ال پژوهٍگكاو ال گكوهی 
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ها هٍاهؿه  ؾق هیمىوکًىو جا که یا٨حه وشىؾ ؾاقؾ   ؾق ايىاو ؼّىِیاجی جکاهل 9ای آیًه
 ه اوث-يٍؿ

٤ایحی  ی قا که هؿ٨مًؿ هىحًؿ وجىايؿ ظكکاج ال يٝك قیموالجی ايىاو هیهرال  ٠ًىاو به
ؾق ظالی  7؛ؿيهؿ٦ ه١یًی يؿاق هیچ ظكکاجی قا که همچًیى  ؛هٍؽُ ؾاقيؿ ًٌاوایی کًؿ

به همیى جكجیب  -ؿًکً قا ؾق هیمىو ١٨ال يمیای  های آیًه يىقووایى يىٞ ظكکات،  که
ـ یک  هك ؾو ٠ملی ـ هؽّىَ ظكکاّت  های والی و پیام هحعكک بكای ٌبیه ویكاجّ

ایصاؾ ايىاو ه٥م هؽّىَ به ظكکث ؾق  ۀ١٨الیث قا ؾق هًٙ٭ هیماویک لهاو و  هؿت
و شمئیات  ۀو ویىحن ٠ّبی هم ؾ٬ث ؾيبال قا بههكاظل ظكکث ه٥م جماهی و کًًؿ  هی

 کًؿ-  گفاقی هیقا ُکؿ  ٨كایًؿی ئعكکات شمج
که به ؿ ًيیم هىحؾیگكی های  هکايیىنکه ايؿ  هواؼحها همچًیى قوٌى  پژوهً

و ایى  ؿيجکیه ؾاق  ـ   و ؾق ٘ىل وحىو ٨٭كات اؾاهه ؾاقؾٌىؾ  که ال پاییى ه٥م ٌكوٞ هیـ  يؽاٞ 
والی  ٌبیه»یا  «ٌؿه والی ظكکث ٌبیه» قا ال «اجیظكکث ٠ملی»ؿ جا ًؾه اهکاو قا هی

ًاوی کًین «ظكکث ؾهؿ جا ؾق  ، اهکاو آلاؾی کاهل قا به ٨كؾ هیهکايیىنو ایى  باٌل
 ،هًاوب ِىقت بهجّمین بگیكؾ که بیًؿ  ؼىؾ هیقوی  پیًکه ؾق   ای قویی با وا١٬هیاقو

 ؼىؾؾاقی کًؿ- لايصام ٠میا ال ايصام ؾهؿ  یظكکح

                                                                                                                                                                 
 ؾهؿ یقا ايصام ه یکه شايىق ٠مل یاوث که هًگاه یٔ يىقويNeurone miroir: یٕبه ٨كايىى  ای یًهآ یها يىقوو-  9

 یهيىقوو ٌب گىيه یىبؿ -ٌىؾ یه یکجعك  ؾهؿ یايصام ه یگكیکه هماو ٠مل قا ؾ کًؿ یکه هٍاهؿه ه یهًگاه یمو ي
 ها، یها ؾق يؽىح وويىق  یى- ااوث ؾاؾه صامهرل آيکه ؼىؾي اي کًؿ، یه یقا کپ یگكیؾ یق٨حاقها ،«یًهآ»

 پؿیا ٨اقویٔ ٕهحكشن، هًبٟ: ویکی -ايؿ ٌؿه  یؿهها هايًؿ پكيؿگاو ؾ قؾه یگكها، و ؾ ايىاو
 هًابٟ:-  7

- Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. Annu. Rev. Neurosci., 27, 169-192. 
- Iacoboni, M., Molnar-Szakacs, I., Gallese, V., Buccino, G., Mazziotta, J. C., & Rizzolatti, G. (2005). 
Grasping the intentions of others with one's own mirror neuron system. PLoS Biol, 3(3), e79. 
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بكای ا٬ؿام ٠باقت اوث ال پیٍك٨حه پیچیؿه و ویىحن جىاو گ٩ث ایى  با ؾ٬ث بیٍحك هی
ٌكوٞ ظكکحی  ،ای های آیًه وشىؾ جّىیك ؾق ولىلِك٦  بهی که ٘ىق  به ؛جؤکیؿو جکكاق 

ث و لهاو لیاؾی بكای ٨كؾ وشىؾ ؾاقؾ جا ج٩اوت  يمی و ٠مل قا هیاو ج٭لیؿ ٌىؾ و ٨ِك
پیً ال  ج٩کكّ  شهث ،٨كؾبكای اوث که ویىحمی ؾهؿ و ؾقک کًؿ و ؾق يحیصه جٍؽیُ 

حی قا ،هى١ٔی هٍؽُ وىی بهيکكؾو  ظكکثیا کكؾو  ظكکث بكای گیكی جّمین  ٨ِك
 - کًؿ ٨كاهن هی

های  ولىل ۀیا ٌبکای  های آیًه يىقووویىحن که بىیاق هٙكض اوث  ایى يٝك با ٬ىّت 
اوث که  ـ اواویهای  هکايیىنجكیى  ال ههن کن ؾوثیا ـ  «اواویپایه و »هماو  ،ای آیًه

با جکیه بك  والؾ و ؾايٍمًؿاو ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ هی قا همکى ظكکاتوالی  ٌبیهج٭لیؿ و ٠ملیات 
و ٨كهًگ هعٓ  بكؾاقی یا ج٭لیؿ و وپه آهىلّي  کپی یاؾگیكّی ها، جىايایی  ایى ولىل
کاقهای که ؿ ًؾه ایى اهکاو قا هیؼىؾ  ۀؾاقيؿهای ٠ّبی، به  ٌىؾ- ایى آیًه ٨كاهن هی

ها هكگم اهکاو يؿاقؾ  ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ بؿوو ایى آیًه قیموالجی ؾیگكاو قا ؾقک کًؿ و ب٩همؿ-
واؼحه ٌىؾ و ٌکل وشىؾ ؾاقؾ،  شاه١هؾق آيچه اشحما٠ی با ٬ىايیى و ٬ىا٠ؿی هايًؿ ویىحن 

 9-بگیكؾ
 ها آو ؾق ؼّىَای و پژوهً  های آیًه ولىل هکايیىنی هرل والوکاق وشىؾ 

حی بكای ؾايٍمًؿاو ٨كاهن کكؾه اوث جا ؾالیل بكؼی  ق٨حاقهای اشحما٠ی ؾق ايىاو قا ٨ِك
ظاؾذه یا هى١٬یث اؼال٬ی یک ال جّىیكی  ۀًٌاؼث ایًکه چكا هٍاهؿ هرال   ؛بًٍاوًؿ

یک ٨یلن قغ  ِىقت بهظاؾذه آو که  ٌىؾ ايىاو با هماو قوٌی پكؾالي يمیه١یى، جىوٗ 
وت هح٩اای  آیًه ۀایى ٌبکو هیماو ٌؿت ا٨حؿ  هىح٭ین اج٩ا٪ هی ۀؾهؿ یا با یک هٍاهؿ هی
 جؤذیك ،٨یلنیک ٬ىمحی ال  يه اوث،٨٭ٗ جّىیك هى١٬یث اگك  هرال  ی١ًی  ٌىؾ؛ ایى هی

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. Annu. Rev. Neurosci., 27, 169-192. 
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هىح٭ین  ِىقت به١یًه یا بی قغ ؾهؿ که ٌؽُ کمحكی ؾق ٌاهؿ ؾاقؾ و اگك ؾق هعیٙ
 -ؼىاهؿ ؾاٌثبیٍحكی  جؤذیك، هٍاهؿه کًؿ

 که ؾايٍمًؿاو ا٠ّاب و بكؼی گىيه آوقا « شايبه ههكوقلی ؾو» ۀيٝكیجك  پیً
های  بكقویبیٍحك ؾق ٨ّل شمئیات با  کهٕ کًًؿ هٙكض هی ًٌان ؾايٍمًؿاو لیىث

ای که  يٝكیه ؛هالظٝه کكؾینٔ به آو بالؼىاهین گٍث وال ؾی٨كايه  ۀيٝكیبیىلىژیک ؾق 
وایکىلىژی یا ٠لن  ۀؾق لهیًکه  ال شمله کىايی  پكؾاليؿ؛ به آو هی پژوهٍگكاو بىیاقی

یه-  کًًؿ ١٨الیث هیی ًٌاو قواو  ۀيٝكی» آيچهال شمله  ؛يیم وشىؾ ؾاقيؿهای ؾیگكی  ٨ٔك
 ۀالگىبكؾاقی ـهًی که ؾقباق  ۀيٝكیهمچًیى  ؛ٌىؾ هیياهیؿه  Theory of Mindٕٔ «ـهى

ی هی ٌؽُ ؾق هى١٬یثیک که اوث  هایی قاه جّىق کًؿ ی ِىقج بهجىايؿ ؼىؾ قا  های ٨ٔك
ی یا ؼىؾ قا ٬كاق ؾاقؾ، ؾق وا١٬یث که   جّىق کًؿ- ی ؾیگكهىشىؾ ِىقت بهؾق ٌكایٙی ٨ٔك

 یا ٠ىا٩٘یها  گفاقی ٌؽّیث به اٌحكاکها یا  جىشه به ق٨حاقهای ؾیگكاو یا ظكکات آو
 ِىقت بهقوؿ  که به يٝك هیهىحًؿ  هىائلیهمگی  کًًؿکه ؾیگكاو اظىان هی

گاهايه ؾق ايىاو  ِىقت بها٤لب و ؼىؾی  ؼىؾبه جمام ؾق ج٭كیبا  و ایى پؿیؿه ا٨حؿ  اج٩ا٪ هیياآ
یاجی که ؾاقؾ ؼّىِ  به٠لمی، با جىشه  ۀؾق ٠ِكو هح٩اوت وشىؾ ؾاقؾ ؾقشات با  ها ايىاو

ابحؿایی  ۀؾوشايبههكوقلی والی یا ج٭لیؿ،  واو ٌىؾ: هن های هؽحل٩ی بك آو ا٘ال٪ هی يام
 - ٠ا٩٘ی و--- وكایثیا 

با ها  وك٨ّلجىشه به يحایس و ه٩اؾی که ؾاقؾ ؾق بىیاقی ال ای با  های آیًه ولىل ۀيٝكی
کًًؿ،  جىايؿ آو چیمی قا که ؾیگكاو ظه هی ایًکه ايىاو هی ؛ؾاقؾجال٬ی های ؾیگك  يٝكیه

٘ىق جّىق  ایى کن ؾوثٕیا  ايؿیًٍؿ، بًٍاوؿ هیاي  ؾیگكاو ؾقباقهظه کًؿ و آيچه قا 
 ،کًؿوالی  ٌبیهظاالت ـهًی ؾیگكاو قا  يجىايؿ ؾق ؾقوو ؼىؾ هیٌکلی ٔ لیكا او به کًؿ

گك٨حى ؾق ٬كاق  ؾق ِىقّت  کهقا شای ؾیگكی بگفاقؾ و آو چیمی  قا به جىايؿ ؼىؾ هیاو ی١ًی 
لی و  ؛بكؾاقی ؾاقؾ جؽیل و کپیجىايایی - ايىاو کًؿايصام ؾهؿ، جّىق جىايىث  هیآو ٌكایٗ 
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و  ؼىؾي، به هؽّىَ  ظ٭ی٭ّی قؼؿاؾهای هیاو  ٌؿو ٬ائلجمایم ؾق ٠یى ظال ال جىايایی 
 بكؼىقؾاق اوث- ،ؼیال کكؾه یا جّىق کكؾهظاالت ؾیگكاو ال بكؾاقی  کپیو٬ای١ی که با 

ؾق بكابك ظالث ٌؽُ یا اٌؽاِی ايىاو و٬حی ؿ ؾه هرال هٙال١ات يٍاو هی ٠ًىاو به
گاهايه اظىان  هؼىؾب ِىقت به، هىحًؿ یو وؽح که ؾق قيس ٬كاق بگیكؾ قيس و ؼىؾی و ياآ

ایى  اوث-بیكويی بكؾاقی ه٥م ال ٌكایٗ  ٠لث ایى اظىاوات، کپی وکًؿ  هیوؽحی 
و ايحما٠ی هصكؾ ی واظىاٌؿه،  هحىلؿ ایى اظىاّن ؿ ؾه يٍاو هی ها همچًیى پژوهً

بیًؿ  هیاو  ؾق ظالی که ؛کًؿ ظ٭ی٭ی که ايىاو آو قا ظه هیاوث  یبلکه اظىاو ؛يیىث
 جىْكّی »يى٠ی ایى و١ٔیث، قوؿ  به يٝك هیبًابكایى  کًؿ- هیاظىان ؾیگك آو قا  یايىاي

 ٌىؾ- ؾیگك هًح٭ل هیٌؽّی به ٌؽّی ؾق آو، ٠ىا٧٘ ال که اوث  «٠ا٩٘ی
و ؾچاق قيس ؾق آو که ا٨كاؾ  ـ  ه٩ًی  ٠ىا٧ّ٘  ایى اظىاّن بكؼی پژوهٍگكاو به يٝك 

ال ایى  قهاٌؿوکًؿ و بكای  قا هحىلؿ هی «ؾقؾ» ؾق هااوث که ٠اهلی هماو  ـ   هىحًؿوؽحی 
ظكکث  ،جىايؿ ایى قيس قا پایاو ؾهؿ که هی یا کاقیقوايؿو  کمک وىی بهظ٭ی٭ی، هكؾم  ؾقؾّ 
ها  آوؾاؾو  بكای یاقی ـ   هرال ٠ًىاو به ـ  به ؾیگكاو کكؾو  ی١ًی کمکایى  کًًؿ؛ هی

ها به ها  بكؾاقی ظالث آو که با کپی اوث ای ٠ىا٧٘ ه٩ًیآو بلکه بكای قهایی ال  ؛يیىث
اؾ٠ا و  9کًین هی ًاظىاو ال ؾقؾی اوث که وا١٬ا   قهاٌؿوو بكای  ٌىؾ هیهًح٭ل 

ؾق  هرال   ؛ٌىؾ هیپؿیؿاق ال وى بىیاق پاییى کىؾکاو ، ٤كیمی اوث و ؾق جىاياییٌىؾ ایى  هی
کىؾکاو کىچک  ۀکًؿ هم هیوى گكیه  ، و٬حی یک کىؾک کنکىؾکاو ۀايح٭ال گكی ۀپؿیؿ

 ٖا٨حًؿ يیم به گكیه هی ًا٘كا٨
بك آيچه پاوؽی اوث يیىث آيچه ؾق ٘ىل ایى ٨ّل بیاو کكؾم، کلی پىٌیؿه  ٘ىق به

جًها به  ـ ؾق گفٌحه بیاو ٌؿهكجبه چًؿیى  هماو ٘ىق کهـ ولی بؿ يیىث ؾق ایًصا  ؛گ٩حه ٌؿ
-- و-کًًؿ  هی ظهاظىان آيچه ؾیگكاو و ظحی بكؾاقی و جّىق ا٨کاق ؾیگكاو  کپیجىايایی 

                                                                                                                                                                 
ٔ و پكو٨ىىق John Lanzettaشاو اليّمجا »هایی ؾق ؼّىَ ایى قویکكؾ وشىؾ ؾاقؾ که جع٭ی٭ات پكو٨ىىق  پژوهً-  9

 ال آو شمله اوث- Gazzanigaٔهایکل گالايیگا ٕ
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٬ايىو ايحؽاب وقؾ ؾوحا، باًٌؿ٤كیمی  ِك٨ا   هىائلایى جماهی  جىشهی ؾاٌحه باٌین- اگك
ايؿ ؼىاهًؿ  های ؼىؾؼىاه بكای ب٭ا ٨كاهن کكؾه هایی که ژو هکايیىنها و  ظل و قاه٘بی١ی 

ال يٝك  ـ  و ایى ايؿ  ٌؿهقیمی  ٘كضها بكای قویؿو به وىؾ و ه١٩ًث  آو ۀی١ًی همایى ؛ بىؾ
و اؼال٪ جؽّّی هایی ٔكوقی بكای وشىؾ ٨كهًگ  هایی اواوی و ٌایىحگی ٌٖك ـ   ها

قا  چٍمؿاٌثگكی وا١٬ی بؿوو ايىايی و هبحًی بك ایراق وا١٬ی لی هكگم اؼال٪ ؛ و هاوث
 کًؿ- ج٩ىیك يمی

الماها  ولی ، هىحًؿبه همیى ِىقت ؼىؾ،  ۀاولی٘كاظی ؾق ها  ایى اگك گ٩حه ٌىؾ
 ٠ًىاو بهشايبه قا ؾو وقلییا ههك  گكیایراق جىايؿ  هیيیىث و ٌؿه  چیم ؾق آو ذبث همه

ی  يٝكی  ِىقت بهقا ؾیؿگاه جىاو ایى  هی ،گىیین بله هی، ؿًذايىیه جىلیؿ کً یاهعّىلی ٠أق
ايحؽاب ٘بی١ی ال ايح٭ال ایى  ۀايولی وا١٬یث آو اوث که ٬ايىو ؼىؾؼىاه ؛جّىق کكؾ

لیكا  ؛ؼىاهؿ کكؾشلىگیكی  ـ   واؾگی به ـ  یک گىيه ژيحیکی  ۀ٩ِات ؾق گىيه یا ؾق هصمى٠
 ؾهؿ- ایى ٩ِات قا يمیالؾیاؾ و ايحٍاق  ۀاشال 

ؾهی  شهثقا بكای کاقهایی والو و  ها هکايیىن ،ها ژوهمیى کًن که  أا٨ه هی
که ویؿ  اوثای  يکحه و ایىايؿ  ؤٟ کكؾهها  به ٤كیبه گكیو هًٟ ایراق قوايؿو  یاقی

جىهن »ؾق کحاب  «قیچاقؾ ؾاوکیًماؼال٪ جىوٗ ج٩ىیك »بعد و بكقوی ؾق  اظمؿالعىى
ج٩ىیك  ایواؾه بك  ػپاوجك ال یک  ٠امو آيچه بیاو کكؾه اوث ، واؼحهقوٌى  «ؼؿایی بی

یهبكقوی ؾق جمام  قوًٌی بهقا  هىئله ؾاوکیًم اوث و ایى یه و ٨ٔك های ٬بلی  ایى ٨ٔك
 -ٌاهؿ هىحین

 ثشسػ٣ و٣ّ

یه ٠ًىاو بهقا آيچه های ٠لمی و ج٩ىیك ال آيچه  ؾق ٘ىل ایى ٨ّل بكای ًٌاؼث  ٨ٔك
ولی  ؛کكؾمهٍؽُ ياؾقوث قا ال ؾقوث و  بكقوی ،ٌىؾ هیپیًٍهاؾ هًبٟ اؼال٪ ايىايی 

ا٬حٕا پكاکًؿه  ِىقت بهبعد و ا٨کاق،  ۀليصیك آيچه  بك اوانهى  ایى بكقوّی  چه بىا
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به پایاو ببكم ها  ايؿیٍهجكیى  بًؿی ههن ایى ٨ّل قا با شمٟهایلن  -اوثکكؾه، پیً ق٨حه  هی
و ٠لن ا٠ّاب، اِل و  یًٌاو قواوکه ٠لن قوٌى بكون؛ ایًای  يحیصهبه ؼىاوث ؼؿا به جا 

 ج٩ىیك يکكؾه اوث- قا ؾق ايىاوهح١الی ٠ؿالث ظ٭ی٭ی و اؼال٪ و  وا١٬ی گكیهًبٟ ایراق 
 ۀ٠ِكؾق جع٭ی٭ات هح١ؿؾی های ٠لمی و  جالي ،ها بك پژوهًجؤهلی ؾق ایى ٨ّل، 

 ،ًؿًاؼال٪ ايىايی قا ؾقک ککًًؿ  جالي هیکه ؾاٌحین؛ جع٭ی٭اجی و ه٥م  یًٌاو قواو٠لن 
های اؼال٬ی ؾق  گیكی و هىٟٔها  ؾاوقیؿ چگىيه ًو ب٩هم بًٍاوؿآو قا ؼاوحگاه هاهیث و 

 ًؿک هیاللم  ـ يهایثؾق ـ ها  پكوً- همچًیى ؾیؿین چگىيه ایى گیكؾ ٌکل هیهای ها ه٥م
هو يحایس ؾق جع٭ی٫ هماقاو  هايًؿ  ن؛ ییکصا گكؾ آوق قا هؽحل٧  های ٠ِك

 - ---و 9ًٌاؼحی ا٠ّاب٠لىم   ،ًٌاوی جصكبی لیىث ،جصكبی ٨لى٩ۀ ًٌاوی، شاه١ه
 ،ٌؿه اوث که اؼال٪ذابث جىايین بگىیین  ا٘میًاو ٠لمی هیای باال ال  هكجبهپه با 

جمام و  اوثا٠ّاب و ه٥م ٠ملکكؾهای و هؽحل٩ی ال هح١ؿؾ  های هکايیىنيیالهًؿ 
بمقگی ال  ۀهصمى٠هایی که  هکايیىن ۀ٠الو بهها  ٌهىؾی و ٠٭لّی  ،٠ا٩٘یهای  هکايیىن

 - وهین هىحًؿ« اؼال٪»ؾق  ،گیكيؿ ًٌاؼحی قا به کاق هی ىائله
های واؼحى و ٨كایًؿؾق  ٠ّبّی ؾاؼلّی  های ویىحنٌؿ که قوٌى همچًیى 

بلکه پیچیؿه و جىؾقجى  ؛يیىث ای واؾه ویىحناؼال٬ی، های  ؾاوقیو  ها گیكی جّمین
ؾق ه٥م ؾق اؼحّاَ يؿاقؾ؛ لیكا  که ایى ویىحن جًها به اؼال٪٠الوه بك ایً ؛اوث

 -ٌىؾ اوح٩اؾه هیهای بىیاق ؾیگكی ال ليؿگی قولايه ٨كایًؿ

                                                                                                                                                                 
و  کًؿ یجمكکم ه یًٌاؼح یًؿهای٨كا یٔ قو Cognitive neuroscience: یىیٕبه ايگل یًٌاؼح ٠لىم ا٠ّاب-  9
حه یىب یا ظىله یًهيىقووا -اوثوابىحه  یًهيىقووا های یا٨حهها و  ٌؿت به قوي به  یىحنو یال آياجىه یا ٌق

 ی،پمٌک قواو یک،يىقوژيح ىلىژی،يىقو٨اقهاک ی،٠ّب یىحنو یىلىژیب ی،٠ّب یىحنو یمیىلىژی٨ ی،٠ّب
ٕهحكشن،  وكوکاق ؾاقؾ- كووکىپییکو ه یؾق وٙط هاکكووکىپ ی٠ّب یىحنو ۀو--- اوث که با هصمى٠ یًٌاو قواو

 پؿیا ٨اقویٔ هًبٟ ویکی
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 قايٝكیاجی جكیى  ولی ههن ام؛ يکكؾه وبكقوی بعدهىشىؾ قا های  يٝكیه ۀهمبًؿه  ٘بی١حا  
 ،٠لمی و ج٩ىیكيٝك ؾاللث و ال ٌىؾ  هعا٨ل ٠لمی هٙكض هیؾق اهكول که ايحؽاب کكؾم 
یه یا يٝكیه چه بىا ٌؿه هىحًؿ- بىیاق پفیك٨حه ای شؿیؿ یا  ب١ؿ ال ايحٍاق ایى پژوهً، ٨ٔك

ه بگفاقؾ ـ کاهلٌکلی  بهـ  پفیك٨حًی وشىؾ ؾاٌحه اگك هن  ای يٝكیهچًیى ولی  ؛پا به ٠ِك
ها قا  آو٬كاق ؾاؾم و ؾق ي٭ً  وبكقوی بعدگكؾؾ که هىقؾ  هیباٌؿ اواوا  به هماو اشمایی بال

- په آيچه ؾق کكؾمهٍؽُ ؾقوث ال ياؾقوث اؼال٬ی های  ؾاوقیؾهی و ِؿوق  ؾق ٌکل
ؼىاهؿ با٬ی ه١حبك ، جع٭ی٭اتها و  ظحی با پیٍك٨ث آلهىو ـ ٌاءالله او ج٭ؿین ٌؿ ـایى ٨ّل 

 - هايؿ
بك ٌهىؾ و  که اواوا   اؼال٬یهای  گیكی و هىٟٔها  ٬ٕاوتهمچًیى ذابث ٌؿ 

و با کمحكیى جالي، ؾق ه٥م يمایاو وك٠ث  بهکه هىحًؿ هایی  ٨كایًؿ ،ؿي٠ىا٧٘ جکیه ؾاق 
ؼىؾی  هها ؼىؾب و بیٍحك آويؿاقيؿ جمكکم يیالی به که هىحًؿ هایی ٨كایًؿه١مىال  ؿ و يٌى هی

ج٩کك يیالهًؿ ؿ یا يکه به ج٩کك جکیه ؾاق هایی  ؾاوقیها و  گیكی هىٟٔ اها ؿ؛يٌى ايصام هی
گاهی و  ،جمكکميیالهًؿ و ٌىيؿ  ايصام هیجك  آقام هىحًؿ  جالي يیم هىحًؿ-آ

اؼال٬ی هماو ٠ا٩٘ه یا  که ٌهىؾّ  هىئلهایى  جىايین بگىیین هیایى وشىؾ ولی با 
قا  یهمکى اوث ٠ىا٧٘، ٌهىؾ -١ٙ٬ی ظل يٍؿه ٘ىق به ،٠ىا٧٘ اوثای ال  هصمى٠ه

ؿ که وشىؾ ؾاٌحه باٌ یؾیگك  ۀهئل٩اوث همکى  ٘ىق کههماو  ؛ؿ یا بك ٠کهًبیا٨كیً
هماو  وا٬ٟ ٌىؾ؛ؾیگك ی هکايیىمای ال  يحیصهجًها و ٠ا٩٘ه  ٌهىؾ و ٠ا٩٘ه قا هحىلؿ والؾ

 ۀکه يٝكیٔ Universal moral grammarٕ اؼال٪لباو شهايی  ؾوحىق ۀؾق يٝكی ٘ىق که
ٌىؾ- و١ٔیث به هك  هٙكض هی 7ؾهؿ اؼال٪ ج١مین هی ۀ٠ِكبه  9،قا ؾق لباوچاهىکی 

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Chomsky, N. (2007). Approaching UG from below. Interfaces+ recursion= language, 89, 1-30 
 هًابٟ:-  7

- Mikhail, J. (2007). Universal moral grammar: Theory, evidence and the future. Trends in cognitive 
sciences, 11(4), 143-152 . 
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یا ال آو، ؾ هٙاب٭ث ؾاق اگك بگىیین ٌهىؾ ؾق اؼال٪، با ٠ىا٧٘ و ظحی  هىثِىقجی که 
َّ ، ؾٌهىٌىؾ وأط اوث که  يحیصه هی  اؼال٪ يیىث- ۀ٠ِك ؼا

 کؿام ٬ايىّو که ذابث يٍؿه اوث  ِكیط،جىايین بگىیین با ؾلیل ٠لمی  همچًیى هی
و  ،ذابث ٌؿه «٠ىا٧٘»ولی اهمیث  ؛بك٬كاق اوث٠ىا٧٘ و اظکام اؼال٬ی هیاو وببی 
ی اواوی ؾق ایًکه  جّمیمات اؼال٬ی و ؾق جٍىی٫ ٠مل به آوقؾو  وشىؾ به٠ا٩٘ه، ٌ٘ك

 -های اؼال٬ی گیكی با هىٟٔاي١٩ال  و ١٨لؾق  ـ کلی ٘ىق بهـ   و ،ه٭حٕای اؼال٪ اوث
گیكی و  ؾق جّمینىما بهمچًیى ذابث ٌؿه اوث که ٨كهًگ و آهىلي هك ؾو ي٭ٍی 

هعیٗ و جصكبیات ٌؽّی ؾق  جؤذیكؿ و يیم ياؼال٬ی ؾاق های  ؾاوقیِؿوق 
 ٌؿه اوث-   ذابث ،ايىاو های اؼال٬ّی  گیكی هىٟٔ

٠ّبی  هیچ ايؿاميٍاو ؾاؾه اوث که  قوًٌی بهو ه٥م  ا٠ّاب٠لىم ؾق جع٭ی٭ات يىیى 
و بك٠که،  9بكای اؼال٪ وشىؾ يؿاقؾیا٨حه  جؽُّ ٠ّبّی ویىحمی یا بؽٍی ال ه٥م یا 

 ٠ّبّی کاقهای  والوکكؾو  شؿاکكؾو و ج٩کیکبك ایى باوقيؿ که بىیاقی ال پژوهٍگكاو 
 7-يیىثپفیك  اهکاوهصما و هؽّىَ به اؼال٪، 

                                                                                                                                                                 
- Hauser, M., Cushman, F., Young, L., Kang‐Xing Jin, R., & Mikhail, J. (2007). A dissociation between 
moral judgments and justifications. Mind & language, 22(1), 1-21. 

 هًابٟ:-  9
 , Greene, J., & Haidt, J. (2002). How (and where) does moral judgment work?.Trends in cognitive sciences, 

6(12), 517-523. 
- Parkinson, C., Sinnott-Armstrong, W., Koralus, P. E., Mendelovici, A., McGeer, V., & Wheatley, T. 
(2011). Is  
morality unified? Evidence that distinct neural systems underlie moral judgments of harm, dishonesty, and  
disgust. Journal of Cognitive Neuroscience, 23(10), 3162-3180. 
- Young, L., & Dungan, J. (2012). Where in the brain is morality? Everywhere and maybe nowhere. Social  

neuroscience, 7(1), 1-10. 
 هًابٟ:-  7
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ؾق شهث ، ًٌاؼحی ٠لن ا٠ّاب به همیى جكجیب و اؼال٪ ٠ّبی ٠لن گفاقی  هؿ٦
 هاؾی اوث- ؾیؿگاهال  «٠٭ل»٨هن و ج٩ىیك اؼال٪ و 

―Cognitive neuroscience aims to understand the mind in physical 
terms. This endeavor assumes that the mind can be understood in 
physical terms, and, insofar as it is successful, validates that 
assumption.‖1 

گفاقی کكؾه  هؿ٦هاؾی  ؾیؿگاهال  قإـهىٔ  ، ٨هن ٠٭لًٌاؼحی ٠لن ا٠ّاب»
با اوث و ٨همیؿو هاؾی ٬ابل ؾیؿگاه که ٠٭ل ال گیكؾ  ٨كْ هی ،ایى ٠كِهاوث- 

 «-کًؿ هی جؤکیؿبك ایى ٨كْ هایی که به ؾوث آوقؾه اوث  هى٨٭یث

ؾق ـ  اهىق بىیاقیؾق  ًٌان قواوا٠ّاب همكاه با ؾايٍمًؿاو ]٠لىم[ ؾايٍمًؿاو 
ؾق ایى ٨ّل  هماو ٘ىق که ؛ايؿ قویؿهـ  قوی هن ق٨حه ؼىبـ  یج٩ىیك  به ٨هن وـ  ٠مل

که با  های یاؾگیكی و بكؼىقؾ با هٍکالجی و يیم ؾق ؾیگك ق٨حاقهای ايىاو و قوي ،ؾیؿین
آيچه ؾايٍمًؿاو  ۀال شملچهاقچىب جع٭ی٫ ها ٬كاق ؾاقؾ- ٌىؾ و ؼاقز ال  هىاشه هی ها آو

کاو ٬كاق  و هىقؾ کًؿکه ـ اؼال٬ی های  ؾاوقیجّمیمات و ایى يکحه اوث که  يؿا هبه آو قویؿ
 ؿ-يگیك  ه٥م قا به کاق هی ۀهمج٭كیبا  ـ  ؾهًؿ هی

―It’s now clear that the ‘moral brain’ is, more or less, the whole brain, 
applying its computational powers to problems that we, on 
nonneuroscientific grounds, identify as moral.‖2 

                                                                                                                                                                 
- Moll, J., Eslinger, P. J., & Oliveira-Souza, R. D. (2001). Frontopolar and anterior temporal cortex 
activation in a moral judgment task: preliminary functional MRI results in normal subjects. Arquivos de 
neuro-psiquiatria, 59(3B), 657-664. 
- Hauser, M. (2006). Moral minds: How nature designed our universal sense of right and wrong.  
Ecco/HarperCollins Publishers. 
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جىاو که  ،ه٥م اوث ۀهم ـ کمابیًـ  «اؼال٬ی ه٥مّ »که اکًىو قوٌى ٌؿه اوث »
های ٤یك ٠لىم  ؾق ظىلهـ ها بًؿؾ که  بكای ظل هىائلی به کاق هیهعاوباجی ؼىؾ قا 

 -«ًٌاوین هی« هىائل اؼال٬ی»ها قا با ٠ًىاو  ـ آو ا٠ّاب

ٕاگك ؼؿاياباوق بكؼی ؾايٍمًؿاو  ۀبؽً ههمی ال ٘كض و بكياهيیىث که پىٌیؿه 
يؿاٌحى وشىؾ ایهایی بك  به بكهاو کلی ٘ىق بهاوث که ایى  ٔاي  جكیى شًبه يگىیین ههن

اؼال٬ی قا ؾاوقی قوض یا ٤یب بكوًؿ- بكای آيکه اهمیث هىٔىٞ اؼال٪ و  يام بهچیمی 
ه ٬لن قا به یکی ال پژوهٍگكاو ایى  باٌؿبیاو کًن، ٌایؿ بهحك   ۀکه ِاظب يٝكی ـ  ٠ِك

 ٠لن ا٠ّاّب »با ٠ًىاو یکی ال ه٭االجً ال وؽًاو او قا ال بىپاقم و بؽٍی  ـ   ؾوگايه اوث
بیاو  «Social Neuroscience and the Soul’s Last Stand اشحما٠ی و آؼكیى جكیبىو قوض

 9:کًن
―…in many religious traditions it is the quality of a soul’s moral judgment 

and character that determines where it ends up, either permanently or on the 
next go  round. Thus, if the soul is not in the moral judgment business, it’s not inـ  
any business at all .And, thus, what it would take to send the soul packing for 
good is a purely physical account of how the human mind does its moral 
business. If our goal is to determine once and for all whether there’s a soul in 
there, there’s no better place to start than with the neuroscience of moral 
judgment.‖ 

قوض و ٩ِات بكای اؼال٬ی ؾاوقی چگىيگی های ؾیًی،  ؾق بىیاقی ال وًث--- »
یا قوؿ  هییا به شاوؾايگی  :ٌىؾ به کصا هًحهی هی]و١ٔیث[ که  کًؿ آو، هٍؽُ هی

يؿاٌحه اؼال٬ی ؾاوقی  کاقّ والو ؾق  گاهیقوض شایبًابكایى اگك  -«ي٭ٍی ؾق آیًؿه وىی به»

                                                                                                                                                                 
Greene, J. D. (2009). The cognitive neuroscience of moral judgment. The cognitive neurosciences, 4, 1-48. 
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بایؿ ايصام آيچه قو،  ایى ال ؛ؾیگكی هن شایگاهی يؽىاهؿ ؾاٌثکاق والو ؾق هیچ  ،باٌؿ
هعٓ بكای چگىيگی  ؾاوحاو هاؾّی  ۀاقائ ،اقوال ٌىؾ« ؼىبی»به « قوض ۀبىح»ٌىؾ جا 
 باق و بكای همیٍه یک  هؿ٦ ها اگك اؼال٬ی اوث- ايصام وٜای٧ بٍكی به ـهى ا٬ؿام 

٠لن ا٠ّاب بكای هیچ شایگاهی بهحك ال  ،اوثقوظی ؾق کاق اواوا  که آیا  باٌؿایى 
 «يؽىاهؿ ؾاٌث که ال آو ٌكوٞ کًین-ؾاوقی اؼال٬ی وشىؾ 

ج٩ىیك ًٌاؼحه و  ی و ٠لن ا٠ّابًٌاو قواوال ٘كی٫ ها  آوکه  اؼال٬یایى اها 
ال يحایصی که  کًًؿباوق جا کًؿ  هیایى هلعؿاو قا واؾاق چه ٠اهلی و چیىث؟ ، يؿا هکكؾ

 کًؿ؟ هیي٩ی قوض قا  ،آوقؾ ؼىاهًؿیا ايؿ  ؾوث آوقؾهه٥م و وٜای٧ ه٥م به های  پژوهً
یا ليًؿ،  هیم ؾَ ال آو  ًٌان قواوکه ؾايٍمًؿاو ا٠ّاب و  اؼال٬یوا١٬یث ایى اوث، 

 اوث٬ىايیًی  یا ؾق بهحكیى ظاالت، ،ؼىؾؼىاهايه اوث ؾق وا٬ٟ کهاوث  یٜاهك اؼال٬ به
٬ىا٠ؿ یا اِىل جك  هٍؽُ ٘ىق بهیا  گیكؾاؼال٪ ايىايی ٬كاق هیچهاقچىب ویىحن که ؾق 

قا ها  ایى ٬ىا٠ؿ یا بكؼی ال آوکه هكکه  ابه ایى ه١ً؛ اوثايىايی  ۀگىيليؿگی اشحما٠ی 
گىین:  ٌىؾ، هیقوٌى هًٝىق  ٌىؾ- بكای آيکه ايىايیث ؼاقز هی ۀال ؾایك ي٭ٓ کًؿ 

ؾق  ج٭كیبا  يىیى که شىاهٟ وشىؾ ؾاقؾ هباؾی اِىل و ق٨حاق ايىايی و بكای  یظؿ جكیى  یىیپا
 ۀگىي ـ ال يٝك ق٨حاقی و اشحما٠یـ  جكیى ظؿ و ایى پاییى اوث بًا ٌؿهن بك آو ٠الَ جماهی ي٭اٖ 

 شؿا ،لهیى یقو ؾق ها بكای ٌؿه  ًٌاؼحه ۀؾیگك هىشىؾات ليؿ قا ال٠ا٬ل هؿقو ايىاو 
 کًؿ- هی

٬حل ٠مؿ ٨٭ٗ به هًٝىق اقجکاب به ٠ًىاو هرال: همًى٠یث  ایى ٬ىايیى، به ۀال شمل
های ؾیگكاو و  اظحكام به ؾاقایی هعاقم؛با جعكین ليای  ؛٠لحی هیچکٍحى یا بؿوو 

آلاؾی اظحكام به  ؛ اؾای اهايث؛گكی ولٙهیا  گكی با ظیله ها ياظ٫ بك آوبه جىلٗ  ٠ؿم
و ِؿا٬ث  ؛ؾیگكاو هبيکكؾو  یا ج١ؿی ؛ ٜلنوببهیچ آو بؿوو  يکكؾو ؾیگكاو و ولب

 ها- آويکكؾو  ظكهث اظحكام به ؾیگكاو و هحکو  يکكؾو کاقی ٨كیبو  يگ٩حى ؾقو٢



  ................................................  339ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی

 

ای  ولی ؾق ؾایكه ؛یابین هی٬ىا٠ؿ ؾیگكی قا  يیمظؿوؾ ق٨حاق ايىايی جكیى  بكای پاییى
هك ايىاو؛  كایهىاوی بليؿگی  ظ٫ هرل ؛اول بیاو ٌؿ ظالثال آيچه ؾق هعؿوؾجك 

ي٭ٓ  باقۀيکكؾو ؾق  کاقی پًهاو به او بكوؿ؛آویبی یا لیاو یا  کكؾو یک ايىاو جا بمیكؾيقها
ایث که بیاو ٌؿ؛٬ىايیًی  ٬ىا٠ؿ قا کىی که ایى هصالات  ؛ي٭ٓ ٬ىايیىبه يؿاؾو  ٔق

 که به کىی قویؿه اوث- لیايیشبكاو و  ٌکًؿ هی
جا  کا٨ی اوثهمیى ه٭ؿاق ولی  ؛يکكؾه باٌنقا بیاو  بكؼی ال ایى ٬ىا٠ؿ و اِىل چه بىا

 به اِّل ـ  ِكیط اٌاقه يؿاٌحه باًٌؿ ٘ىق بهظحی اگك  بیٍحك ایى ٬ىايیى ـبؿايین 
که هماو  ـ   ؾگكؾ بالهی ؾیگكی کلّی  ؾیگك یا به اِّل  یايىاييكوايؿو به یا آلاق يكوايؿو  لیاو

ا ؾق ایًص  و هلعؿاو  ـ   اوثهمگاو به یکىاو  اقلي و اظحكامؾاؾو و  ،ايّا٦ و ٠ؿالث
 یظ٭ى٪ ايىايق٠ایث ٠ؿالث و ؾم ال  ها آو ؛کًًؿ ای هی ا٨حاؾه پا پیً کاقی ٨كیبا٬ؿام به 

ؾق اؾاهه  -پكؾاليؿ يمی ،که بیاو کكؾینهماو ٬ىايیًی شم به وا٬ٟ ؾق  ؾق ظالی که ؛ليًؿ هی
 ٖؼیكاوث یا به همیى گىيه ؼىاهین ؾیؿ آیا ؾق ٠مل، 

ؾايٍمًؿاو  ـ   ها ؾق همكاهی با آو ـ   و ا٠ّاب و ًٌان قواوؾايٍمًؿاو  ٠الوه به
بكای بیاو یا  ـ   قوؿ هیبه يٝك ایراقگكایايه که ق٨حاقهایی بكؼی  با اٌاقه بهًٌان،  لیىث

 کاقی کهؾاؾو  ايصام ۀؾایك : ٌىيؿ جك گك٨حاق هی ای جًگ ؾق ؾایكه ـ   ؾیگكو هبايی اِىل 
اِىل ٘ب٫ ه٭حٕای  کهؾق ظالی که  ؛ؾهؿ ايىايی ؾیگك قا ا٨مایً هی ۀه١٩ًث و بهك 

یا  ،ؾاؾو٤فاکاقهایی هرل  ؛قوؿ به يٝك يمیچًیى کاقهایی، وٜی٩ه و جکلی٧ اولیه، 
و ؾاؾو  یا یاقی ،هىائلو ؾیگك ؾاقو و لبان و پىل يیالهًؿاو ال يٝك هاؾی با قوايؿو به  یاقی

ی١ًی بىیاق؛ ؼكیؿو قيس و کىًٌ  شاو ؼٙكايؿاؼحى ؼىؾ یا با به ؼٙك با به اليصات ايىايی 
 هايًؿ ٌصا٠ث ؾق ؾ٨اٞ ال هیهى-  اولیه؛ؾق ظالحی بیكوو ال ظؿوؾ ٬ىا٠ؿ 

هٝاهك يىٞ  اول و ؾوم یا بكؼی الاِىل بك ٬ىا٠ؿی ال يىٞ  ؼّىَ بهها  آو ٠الوه به
های ايىايی  یا اؼال٪ و اقلي ،اؼال٪ اوثها  ایى ۀگىیًؿ هم هی وکًًؿ  وىم جمكکم هی

يىٞ وىم ٠باقت اوث ال  -ايؿ گكایايهایراق  اواوا  کًیؿ  هالظٝه هی هماو ٘ىق کهو  اوث
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 ـ ؾق اِل وشىؾ ـولی با ایى  ؛ا٨كاؾ ؼاِی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿبكای که چه بىا هایی  ٨ٕیلث
 گكیگىیًؿ ایى ایراق  - وپه هیًؿاؼال٪ ٠مىهی يیىحؾیگّك های  ٌکلال ٌکلی شم چیمی 
آوق  ظیكتايؿٔ  ها بكؾاٌث کكؾه کًین ٕبه آو ِىقجی که آو هٍاهؿه هی «اؼال٪»که ؾق 

یا ٠ّبی یا  یال يٝك بیىلىژیکیا٨حًً  ج٩ىیكی ٠لمی بكای چگىيگی جکاهلولی  ؛اوث
 یکاق ِك٨ا  والو  ،اؼال٪بًابكایى ه١مایی وشىؾ يؿاقؾ- و ابهام اکًىو هیچ این و  قوايی یا٨حه

 ؛گمیًؿ بكای ب٭ا و ايحٍاق بكهیبىؾيً وىؾهًؿآو قا بكای  ،٘بی١ی اوث که ايحؽاب ٘بی١ی
که ایى ٤یب بكای وقوؾ قوض و يه و هايؿ  با٬ی هی و وكگكؾايیبكای ظیكت شایی يه  په هیچ

  -ؿًؾه اؼال٪ قا به آو يىبث هی
کاق ؾیگكی يؿاٌحه باٌؿ ؾق هیچ والو کاق ؾاوقی اؼال٬ی والو قوض شایگاهی ؾق اگك »

 9-«هن شایگاهی يؽىاهؿ ؾاٌث

کؿام اؼال٪  ۀباق که ؾق   بیاو ؼىاهین کكؾ قوًٌی به و ؾق ایًصا هن بیاو کكؾین  ٬بال  ولی 
ویؿ  هماو ٘ىق کهو و ه٥الٙه،  کاقی ٨كیبهصالی قا بكای جا هیچ گىیین وؽى هی

یگايه ٬ايىو  وقلاو با٬ی يمايؿ جا ای بكای ٤ْك هیچ بهايه ه اوث،گ٩ح اظمؿالعىى
ؾیًی بىؾه باًٌؿ، چه ؾايٍمًؿاو   جىشیه کًًؿ؛  ،بكيؿ به کاق هی همگیقا که  ٌاو ٨كیبًؿه

ایى ٬ا٠ؿه یا ه٥الٙه  - ايؿ بكگمیؿهبیى ؾق ایى قا هیايه کىايی که قاهی و چه چه ؼؿاياباوقاو 
گكؾوی کكوی ٌکلی که ؾق ؾوث ؾاقم يگاه کى- وپه ؾوث ؾیگكي قا که  گىیؿ: به هی

گىیؿ: ببیىٖ ایى هن گكؾ  کًؿ و به جى هی ؾق آو چیم کكوی ٌکلی گك٨حه اوث بلًؿ هی
 7-اوث؛ بًابكایى گكؾووث

―THE FUNCTION OF MORALITY 
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After Darwin, human morality became a scientific mystery. Natural 
selection could explain how intelligent, upright, linguistic, not so hairy, bipedal 
primates could evolve, but where did our morals come fom? Darwin himself 
was absorbed by this question. Natural selection, it was thought, promotes 
ruthless self  interest. Individuals who grab up all the resources and destroy theـ  
competition will survive better, reproduce more often, and thus populate the 
world with their ruthlessly selfsh offspring. 

How, then, could morality evolve in a world that Tennyson fmously 
described as "red in tooth and claw"? 

We now have an answer. Morality evolved as a solution to the problem of 
cooperation, as a way ofaverting the Tragedy of the Commons: 

Morality is a set of psychological adaptations that allow otherwise selfish 
individuals to reap the benefits of cooperation.‖1 

 
 اؼال٪کاقکكؾ »

٠لمی ٌؿ- ايحؽاب ٘بی١ی  یک ه١مایبه جبؿیل اؼال٪ ايىايی  ،ؾاقویىپه ال 
هى که قوی ؾو پا  کن ،٬اهث قاوث هىٌمًؿ، هاّی  ج٩ىیك کًؿ چگىيه يؽىحی ىثجىاي هی

؟ ؾاقویى ؼىؾي پؿیؿاق ٌؿال کصا  ولی اؼال٪ یابًؿ؛جکاهل جىايىحًؿ  ق٨حًؿ هی قاه هی
ه١٩ًث ٌؽّّی وًگؿل و  ،ايحؽاب ٘بی١یقویؿ  به يٝك هی -پكوً بىؾایى  ۀٌی٩ح

ال بیى و ق٬ابث قا یابًؿ  جماهّی هًابٟ ویٙكه هیا٨كاؾی که بك  ؛ؾهؿ گىحكي هی قاقظن  بی
قا با ٨كليؿايی  شهاوکًًؿ و ؾق يحیصه ولؿ هیبیٍحك لاؾو بكيؿ بهحك با٬ی ؼىاهًؿ هايؿ،  هی

 -کًًؿ هیهعبث پك  ، وًگؿل و بیؼىؾؼىاه
جىِی٧  «و چًگال ؾيؿاوال جك  وكغ» آو قا با ٠باقت «ًیىىوجّ »که شهايی ؾق 

 جکاهل یابؿ؟جىايؿ چگىيه اؼال٪ هی ،کًؿ هی
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ظلی بكای هٍکل همکاقی و ج١اوو و  قاه ٠ًىاو بهاکًىو پاوػ قا ؾاقین- اؼال٪ 
 جکاهل یا٨حه اوث:« قيس هٍحكک و ؾقؾ»کكؾو  قاهی بكای بك٘ك٦ ٠ًىاو به

به ا٨كاؾ ی هح٩اوت قوٌ به که  های قوايی اوث ال والگاقی ای اؼال٪ هصمى٠ه
  «هًؿ ٌىيؿ- بهكه٨ىایؿ همکاقی ال  ؾهؿ ؼىؾؼىاه اشاله هی

 وا٬ٟؾق که  گىیین  ؾوشايبه وؽى يمی گكیگىیین؟ ال ایراق  ولی ال کؿام اؼال٪ وؽى هی
گىیین که  وؽى هیهح١الی  یاؼال٬ال  - با ایراق اوثٌؿه  پىٌیؿه ؼىؾؼىاهّی يى٠ی 

 ال ٘ك٦ ه٭ابل اوث- چٍمؿاٌثبؿوو  ظ٭ی٭ّی  گكیهای آو، ؾقؾهای ایراق  پایه
―The essence of morality is altruism, unselfishness, a willingness to pay a 

personal cost to benefit others.‖1 

کكؾو ال ٘ك٦  همیًهجمایل بكای و  يؿاٌحى ؼىؾؼىاهی و ایراق ،اؼال٪ ۀؼمیكهای»
  -«ؾق شهث هّلعث ؾیگكاو اوثؼىیٍحى 

یا ال ؾیؿگاه ه٥م باٌؿ يگاه ژيحیکی کًؿ ال  ٨ك٬ی يمیـ  کًؿ جکاهل ج٩ىیك هیچیمی که 
شهث  ؾقشايبه ؼىیٍاويؿاو و همکاقی یا ایراق ؾوایراق به  ـ   که بكجكیى ابماق ب٭اوث

ؼىؾ قا  يیال ؾاقيؿ جا کاقهاییکؿیگك اوث که ا٨كاؾ آو به هایی  گكوه ؾق هیاوکكؾو  ليؿگی
 ٌىؾ-ايصام ؾهًؿ و اوح٭كاق و پایؿاقی جٕمیى 

 ـ ؾق ج١اهل با هعیٗ ـ  جىايًؿ ج٩ىیك کًًؿ که چگىيه ه٥م ؾايٍمًؿاو ا٠ّاب هیبًابكایى 
 ٘ىق به  ًهای و پیچیؿگی و ؾگكگىيی ٌىؾ هی بكگمیؿه  ،پفیكی ٬ابلیث اي١ٙا٦ؾاٌحى  وبّب  به

 ،يىٞ اول و ؾوم ی الجىايًؿ ج٩ىیك کًًؿ که ٬ىا٠ؿ  هیها  آو -یابؿ ا٨مایً هی هىحمك
 که گىيه آو یاـ   ه١٩ًث ٠مىهی های ها بكای ظل هٍکل هىحًؿ که ه٥مهایی  اوحكاجژی

ؤٟ  ياهؿـ هی the Tragedy of the Commonsٕٔ ٍحكکهای ه جكاژؾیآو قا  ،گكیىشاٌىا 
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 گكیایراق جىايًؿ  يمی وشه هیچ به ،کًًؿ که جکاهل و ه٥مها ياچاقيؿ ا٬كاق  ولی آو ؛ايؿ کكؾه
 ؿ-ًًقا ج٩ىیك ک چٍمؿاٌثبؿوو ظ٭ی٭ی 
ظ٭ی٭ی  گكیایراق  ،کكؾ ي٠لمی ج٩ىیك  ِىقت بهجىاو  که هی و ج١اويی همکاقیآو 
ی هنو٬یؿ ظحی ج١اوو و همکاقی با همه و بؿوو هیچو يیىث  بلکه ٨٭ٗ  ؛يیىث ٌ٘ك

٠ًىاو  بهکًؿ یا همکى اوث  ها همکاقی هی که ٨كؾ با آوٌىؾ ايصام کىايی با جىايؿ  هی
 ٠ًىاو بهوگكيه ؾیگكاو، ؛ ٌىيؿيٝك گك٨حه  ؾقبكای همکاقی و جباؾل ؾق آیًؿه  هاییياهمؾ

که بكای  قا٬ىايیًی ؿ يجىا هی یگاهجکاهل و ه٥م  قو الایى ؛ٌىيؿ يٝك گك٨حه هی ؾق« ق٬یب»
ؾقوث به هماو ِىقجی که  ؛کًؿج٩ىیك ايؿ  ؤٟ ٌؿه «هى»يىبث به  «ها»کكؾو  ه٭ؿم

قکًی ال اقکاو جکاهل اوث و بؿوو که ج٩ىیك کًؿ قا « ها آو»و « ها»هیاو جىايؿ ق٬ابث  هی
 - ؾهؿ آو، جکاهلی ال ٘كی٫ ايحؽاب ٘بی١ی قغ يمی

جع٭ی٫ و بكقوی ال ٘كی٫ جىاو  هی ه١مىل ٘ىق به  قا بًابكایى چًیى ٬ىايیًی 
بیاو جك  پیً -ج٩ىیك کكؾؼىبی  بهٕيىقولىژیٔ  ًٌاوی و ٠لن ا٠ّاب شاه١ه ،یًٌاو قواو
کاقکكّؾ جكجیب همیى ابماقهایی بكای ب٭ا هىحًؿ و به  چگىيه ٠ىا٧٘، اواوا  م که کكؾ

های  هؿایث جّمین ،جىايؿ با ٠ىا٧٘ و ٌهىؾ ه٭ابله کًؿ ج٩کكی که هیاواوّی 
 ٍاوهًب١همکى اوث  که های ؾیگك اوث ايحؽابکكؾو  ٨كاهنؼىؾی ال ٘كی٫  هؼىؾب

هّلعث و وىؾ ٌؽّی یا  ۀؾایك ؾق همىاقه ولی  ؛ٌؽّی باٌؿ ۀ٨كهًگ یا جصكب ،شاه١ه
یا  «ؾیگكی» ؾق بكابك اوث« هى»یا ها  ؛ ی١ًی هعكکگیكؾ ٬كاق هی ،ؾ٨ٟ لیاو ال ؼىؾ

اقچىب هال چ  ج٩کكاهکاو يؿاقؾ ٠ىا٧٘ و ولی هكگم  ؛«هى»ؾق بكابك « شما٠ث و ها»
قا  یوا١٬ ۀاؼال٬ی ایراقگكایايو ٬ىا٠ؿ  ها ؾاوقی ،ها گیكی ؼىؾؼىاهی بیكوو بكويؿ و هىٟٔ

 - ایصاؾ کًًؿ
"Morality evolved to enable cooperation, but this conclusion comes with an 

important caveat. Biologically speaking, humans were designed for 
cooperation, but only with some people .Our moral brains evolved for 
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cooperation within groups, and perhaps only within the context of personal 
relationships . 

Our moral brains did not evolve for cooperation between groups (at least 
not all groups.) How do we know this? Why couldn't morality have evolved to 
promote cooperation in a more general way? Because universal cooperation is 
inconsistent with the principles governing evolution by natural selection. I wish 
it were otherwise, but there's no escaping this conclusion, as I will now explain. 
(I hasten to add that this does not mean that we are doomed to be less than 
universally cooperative. More on this shortly.) Evolution is an inherently 
competitive process: The faster lion catches more prey than other lions, 
produces more offspring than other lions, and thus raises the proportion offst 
lions in the next generation. This couldn't happen if there were no competition 
for resources. If lion food existed in unlimited supply, the faster lions would 
have no advantage over the slower ones, and the next generation of lions would 
be, on average, no faster than the last generation. No competition, no evolution 
by natural selection… 

… Cooperation evolves, not because it's ‘nice’ but because it confers a 
survival advantage.‖1 

 ،گیكی ولی ایى يحیصه ؛همکاقی جکاهل یا٨حه اوثکكؾو  ١٨البكای  یاتاؼال٬»
٘كاظی همکاقی  ایبك يىٞ ايىاو ، یبیىلىژیکؾیؿ - ال ؾاقؾ همكاه بهيیم هٍؿاقی ههن 

ها  ؾق گكوهه٥مهای اؼال٬ی ها بكای همکاقی  ولی ٨٭ٗ با بكؼی هكؾمٖ ٌؿه اوث؛
ّٗ ٌؽّی- چه بىاو  ايؿ ل یا٨حهجکاه  ٨٭ٗ ؾق چهاقچىّب قواب

هیاو جمام  کن ؾوثها ٕ هیاو گكوهه٥مهای اؼال٬ی ها بكای ج١اوو و همکاقی 
؟ چكا اؼال٪ بكای ٌىین هحىشه ایى يکحه هی- چگىيه ايؿ جکاهل يیا٨حه ٔها گكوه

 جکاهل يیا٨حه اوث؟جك  ی کلیقوٌ بهو همکاقی ج١اوو ؾاؾو  گىحكي
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ظاکن که جکاهل ال ٘كی٫ ايحؽاب ٘بی١ی  با اِىلی ،ٌمىل شهاو همکاقّی یک لیكا 
جىٔیط  ولی بىؾ؛ ای ؾیگك هی گىيه  به و١ٔیثيیىث- آقلو ؾاٌحن والگاق  ،کكؾه اوث

 وشىؾ يؿاقؾ--- - گیكی ال ایى يحیصهقاهی بكای ٨كاق  ؼىاهن ؾاؾ که
ؾق ه٭ایىه با ٌیكهای    جك وكیٟ ٌیكّ  اوث:ق٬ابحی  ٨كایًؿیک  ـاجی ٘ىق به    جکاهل

با٬ی بث به ؾیگك ٌیكها ی يى٨كليؿاو بیٍحك  ،ؾآوق  ٌکاقهای بیٍحكی به ؾوث هی  ؾیگك،
اگك ق٬ابث  يىبث ٌیكهای وكیٟ ؾق يىل ب١ؿ بیٍحك ؼىاهؿ ٌؿ- ؾق يحیصهو گفاقؾ  هی

 یای٤فهًابٟ اگك اؾ- ؾهكگم چًیى چیمی قغ يمی ،يؿاٌثوشىؾ بكای جّاظب هًابٟ 
ٌیكهای کًؿجك يؿاٌحًؿ و يىل يىبث به جك همیحی  ٌیكهای وكیٟبىؾ ٌیكها ياهعؿوؾ 

 ه١ًی بهبىؾ- يبىؾ ق٬ابث،  جك ال يىل ٬بل ال ؼىؾ يمی وكیٟ هحىوٗ ٘ىق بهٌیكها  ۀآیًؿ
 --- -ايحؽاب ٘بی١ی اوث ۀوویل يبىؾ جکاهل به

و ث همیْ ؾلیل که  ىایبلکه به  ؛که لیباوثایًؾلیل  يه به ؛یابؿ جکاهل هی ،همکاقی--- 
 «-بؽٍؿ هیهايؿو  وىؾی بكای ليؿه

يه هیچ ه٥م و  ، يهج٩کك اؼال٬یيه بكای  اؼال٬ی،٠ىا٧٘ يه بكای به همیى ٠لث، 
و ٌىؾ ٘بی١ی بكگمیؿه  ِىقت بهچًیى اهکايی وشىؾ يؿاقؾ که ، ی ؾیگكیبیىلىژیکویىحن 

ؾق  ـ و ، ؾاقيؿهمکاقی که با هن  کىايیبكای ـ  ؾق هكجبۀ يؽىث ـ ایًکه هگك  ؛جکاهل یابؿ
 آَوَقؾ-٨كاهن یک همیث ق٬ابحی ٍاو، يمؾیکايوپه و  ٍاو٨كليؿايـ بكای  هكاجب ب١ؿی

و١ٔیث ها قا ایى کًًؿ هحى٧٬ ٌىین،  ؾايٍمًؿاو ؼؿاياباوق اقائه هی ل،اهكو اگك ؾق آيچه 
٬ىا٠ؿی کاق هحٍکل ال جًها همیى والو اگك اؼال٪ ایًکه  ؛به وكهًملی ياگىاق ؼىاهؿ قوايؿ

ؾق يىٞ اول و ؾوم ج٭ؿین ٌؿ، به بكؼی ال ایى ٬ىا٠ؿ ٕؾق آيچه  کًًؿاؾ٠ا هیها  آوکه  اوث
بكای والگاقی ٠ّبی و اشحما٠ی یک یا  ،جکاهلی یهعّىلاؼال٪ و اگك  اٌاقه کكؾمٔ

يیم و ایى ٬ىا٠ؿ ؾق ٠مل ؾق اؼحیاق ؾاقین ٕکه  اوث یه٥مهای ها و ابماقهای هىي بكجك 
و ایى هىحین  اي ؾق پی١ٙ٬ا  ایى هماو چیمی يؽىاهؿ بىؾ که  ،ٔاوث یى گىيههم

 ٘ىق به ـ  چًیى اؼال٬ی ِك٨ا  کًؿ؛ بلکه  ظیىايات هحمایم يمیؾیگك ها قا ال ؼّیّه، 
 یک ابماق جکاهلّی ؼىؾؼىاهايه اوث- ـ   هٍؽُ
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کًٍؿه و هؽكب  ۀجكیى اولع جكیى و ٬ىی قظمايه ؿ جبؿیل به بیجىاي هی ایى ٬ىا٠ؿظحی 
بكؾاقی و  ، ال آو بهكهٌؿه اوث٘كاظی  بكایًچیمی که  ؾق شهث هماواگك ٌىؾ 

  «ٖها آو»ؾق بكابك  «ها» -7و  «ؾیگكی» ؾق بكابك «هى» -9 كای:؛ ی١ًی باوح٩اؾه ٌىؾ وىء
 ها، اؼحال٦ ،ها شًگ ،ٜلن ،ؾلؾی ،٬حل ،ها شًایث ،٨٭ك هىشىؾ ؾق لهیىاگك 

ؿ آو ٕ قوايی یا ی٨یمیىلىژیک ی،های بیىلىژیک ي٭ُ ؾلیل بههمه ها  کٍیؿو ؾقبًؿ که ؾِق
ؼىؾؼىاهی ٨كؾی یا  ؾلیل بهبه چه ٠لحی اوث؟ آیا په  يیىث؛ بىیاق ايؿک اوثٔ

 ۀهى ٬بل ال ؼايىاؾ ۀ، ؼايىاؾ«ؾیگكی»٬بل ال « هى»ی١ًی يیىث؟ٖ ؼىؾؼىاهی اشحما٠ی 
ؾیگك، ٬بیله یا  ۀهى ٬بل ال هعل ۀ، هعلآياو که ال هى ؾوقيؿ٬بل ال هى  ۀ، همىاییؾیگك 

ؾیگك، قووحا یا ٌهك هى ٬بل ال قووحا یا ٌهك ؾیگك،  ۀهى ٬بل ال ٬بیله یا ؼايىاؾ ۀؼايىاؾ
ال  «٬بل»٨٭ٗ و يه ، --ؾیگك و-وكلهیى هى ٬بل ال وكلهیى ؾیگك، يژاؾ هى ٬بل ال يژاؾ 

 -بیگايهو  ٌؽُ ؾیگك «ٔؿّ »و  «ؾق بكابكّ »بلکه ظحی  بیگايه،ؾیگكی یا 
ای که با هن  ؾو ٘ای٩ههیاو  که بیاو کكؾین هماو ٬ىا٠ؿیبكؼی ال بیًین  هی چه بىا

به ٬ّاَ ً هگك يکُ کىی قا »؛ هرل ٬ايىو ؾاقؾوشىؾ کًًؿ  و ؾٌمًی هیؾقگیك هىحًؿ 
 ٠لث شًگ، ه١٩ًث ا٬حّاؾی هايًؿ ي٩ث هرال  کًین که  هٍاهؿه هیؾق ظالی که  ؛«ؾیگكی

ؾیگك ال  هىائلیا ٬ىهی  ،الیىحی و لیبكالی یا يژاؾییوىو ٠لث اؼحال٦ ویاوی هايًؿ یا به
 ٖ؟يیىحًؿیا ذابث ايؿ؟ٖ  کكؾه٬ىا٠ؿ ج٥ییك ایى - آیا اوثایى ؾوث 

که ٌایؿ با  ایى ٬ىا٠ؿ بكای کىیبلکه  ًؿ؛ک يمیج٥ییك وا١٬یث آو اوث که ایى ٬ىا٠ؿ 
ایى  -ؿيؾاق  بكهی پكؾهِىقجی وأط ال اوان و هًبٟ ؼىؾ  به ،ٌىؾ ٨كی٩حه هی ٌاوٜاهك 

ً ؾق ؼّىِهّلعث و ؼىؾؼىاهی جًها ؿ که يگیك  اواوی ٬كاق هی ی٬ايىي٬ىايیى، ٔمى 
شهث گىحكي  بهجىايًؿ  هیها  ال آوای  پاقهایى ٬ىا٠ؿ یا ؿ و به همیى شهث قاي هیظکن 

هصمى٠ه ٬ىا٠ؿی که  یاهك ٬ايىو اواوی ؾقوث هرل  ؛ؿيؾیگك، هحى٧٬ ٌى ی٬ا٠ؿه یا ٬ايىي
ی قا که که هًگاهی په جا  -ًؿًک کاق هییک ویىحن  ٠ًىاو به بك یک ٬ا٠ؿه، ٤ٔك

ٌىؾ جا  وگكيه هحى٧٬ هی ؛هايؿ ، شاقی با٬ی هیکًؿ بكآوقؾه هی بًا ٌؿه اوث ًاواو
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وىؾ و ٨ایؿه اوث و  آوقؾو ؾوث بهبه کاق گك٨حه ٌىؾ- ٤كْ ؾق ایًصا جًها جك  ای ١٨ال ٬ا٠ؿه
کكؾو آو  بكآوقؾهبكای  يکه ا٨كاؾٌىؾ  هع٭٫ هیگكوهی به  بىؾو هایى ٨ایؿه با وابىح

کكؾو ق٬ابث جا ظؿ ٬حل و يابىؾ  چه بىاکًًؿ و با ٤یك ؼىؾ  همکاقی هی]با هن[  ،٤كْ
چىو  ؛به ٬حل بكواوؾیگك قا ال گكوه ايىايی » ٬ا٠ؿه به ٬ايىوؾق ایى ِىقت ایى  ؛ًؿًک هی

 ،«يؿاقؾ یؾیگكی اقٌلگكوه ليؿگی ايىاو ؾق » همچًیى به ٬ايىو ،«جىوثگكوه ؾٌمى 
های  ظكهث» و ٬ايىو «جا بمیكؾاو قا قها کى ؾیگك کمک يکى و  ۀيیالهًؿ ؾق شاه٨١كؾ به »

جى قا جهؿیؿ گكوه اوث که ٠ٕى گكوهی لیكا  ؛قا هعحكم يؿاو ًاو قا بٍکى و ؾاقایی یا کكاهح
 -کًؿ ج٥ییك هی ،«کًؿ هی

ایى جىايین  هیْ يکًین قا ٨ك گكوه شًگ و يبكؾ آٌکاق بیى ؾو و١ٔیث ظحی اگك 
ای که  کًین- آیا ٬ا٠ؿهاظىان ؼىؾ  ۀو ليؿگی قولايج١اهالت ؾق  ؤىض بهقا و١ٔیث 

ؾق ـ ای اوث که  ٬ا٠ؿه« اقلي ؾاقؾؾیگك  یليؿگی ايىاي ۀبه ايؿال ليؿگی هك ايىاو » گىیؿ هی
ی، والهحال يٝك چه ـ  ال ها هكکؿامیا ليؿگی کًین؟ٖ  اشكایً هیبه آو ایماو ؾاقین و ـ  ٠مل
مايًؿ ليؿگی ه؟ و آیا ليؿگی ٨كليؿاو ها گیكؾ ٬كاق هیاول  ۀؾق ؾقشـ  و کىب ه١٩ًث یق٨اه
مايًؿ ٌكیک هاوث هجصاقت  کىی که ؾق کاق یاو آیا ليؿگی  ؟يىبث به هاوثگايه بی٨كؾ 

ّگكؾ ًٌاوین و هیچ هّلعحی ها قا با او  ليؿگی هك ايىاو ؾیگكی اوث که او قا يمی
 ؾاقؾ که ق٬یب ها ؾق جصاقت یا کاق ؾاقؾ؟ وماقا بكای یاو هماو اقٌلليؿگی ؟ آیا ؾآوق  يمی

قوٌى بكای ها  که بایؿ با آو هىاشه ٌىین بلکه ٌایؿ ظ٭ی٭ث جلؽی؛ يؿاقم یا٠ح٭اؾچًیى 
اقلي بیٍحكی يىبث به ليؿگی  یچیم ؾیگك یا هك  نلبا ،که ايىاو به هاٌیى باٌؿکكؾه 
ی بكای اواوا  اگك  ؛ البحهؾهؿ هی اوثی که يىبث به ؼىؾي ٤كیبه ايىاي ٬ائل او اقٌل
 ٌٖىؾ

 ًٌان، لیىث ، ا٠ّاب ،ًٌان قواوکه ؾايٍمًؿاو هایی قا  جک ٬ا٠ؿه جکجىاين  هی
 والمقوٌى شؿا کًن و  کًًؿ اؼال٪ ايىايی هٙكض هی ٠ًىاو به٨یلىى٨او و ؾیگك هلعؿاو 

ؾاؾو  یا ايصام ًؿههن يیىحبه ایى شهث که ؿ؛ يه ييؿاق ال اؼال٪ ای  ایى ٬ىايیى هیچ بهكهکه 
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بك ِىقت ج١ًّی  ایى ٬ىايیى بهبلکه چىو  ؛ؼىب يیىثها  ظاِل ال آوهای  یا يحیصه ها آو
 ،- بلهٌىيؿ هیچ وشه جمایمی بكای ايىاو هعىىب يمیو ايؿ  اؼال٬ی بًا ٌؿه٤یك  یهای پایه

به ؾق شهث ؼؿهث  يىٞ بٍكا٨كاؾ بىؾيٍاو بكای  ١٨الو به هیماو اوحىاقی ، ایى ٬ىايیى
ٍاو ؾق شهث هیاياشحما٠ی  همکاقّی و ؼؿهث به  ًهای و ژوها  آوکؿام ال هك  ؼىؾکاهگّی 

پیچیؿگی و اشكا ؾق يٝك و ال هىحًؿ، باقل و بكشىحه بیٍحكیى ه١٩ًث همکى،  آوقؾو ؾوث به
ها  ایى ۀ- همهمحالبكايگیم و  ، جعىیىجصكبیاجًشاه١ه و  ،با هعیٗاي  اذكگفاقیه٥م و 

 کًؿ-ايىايی قا ال ظیىايیحً ؼاقز يمی ۀگىيبه هیچ ٠ًىاو ولی  ؛ؾقوث اوث
ؿ بىؾ و ؼىاهً «اؼال٬ی»جًٝین ٌىيؿ ؾقوث هایی  بك پایهایى ٬ىا٠ؿ آقی، اگك 

ؾاٌحى ؼىبی بكای  ؾووثهایی هرل  پایه ؛ايىاو ال ؾیگك ظیىاياتوا١٬ّی  ۀکًًؿهحمایم 
به ؾاؾو ظ٭ى٪ بكای همگاو، ، ٠ؿالث ؾیگكاو وىؾهًؿی ها، ۀ ايىاوهم بلکهؾیگكاو 

]ؾق و  ،ؾ٨ٟ لیايیی هىقؾ ايحٝاق اوث و يه شلب ه١٩ًحيه که ال آو  گكی وا١٬یایراق  ،هكؾم
یا هك  هك هىشىؾ ليؿهبكای هك ايىاو بلکه بكای اظحكام ظ٭ی٭ی های  یک شمله[ بك پایه

٬ايىو  اگك ٔمّى  ،اؼال٪ ٬كاق بگیكيؿ ۀىايًؿ ؾق ؾایك ج شهاو- ایى ٬ىا٠ؿ هیؾق ایى هىشىؾی 
ؼىبی بكای ؼىاوحى  گكی،ؾقؾهای ایراق اي  ٬ا٠ؿهکه ٬كاق بگیكيؿ  ايىايی اواوی اؼال٪

 ۀاؼال٬ی، ي٭ٍاواوی ٬ايىو همگاو اوث- جع٭٫ ٠ؿالث و کكاهث بكای  ،ؾیگكی
 -کًؿ هیویكاو  قاگكایايه  ه١٩ًثٌهىؾ و هعاوبات  ،٠ىا٧٘ ،ها ؼىؾؼىاه ژو

به هماو ولی  ؛اوثبكؼىقؾاق آو ال ايىاو  ۀوشىؾ ؾاقؾ و گىي ؾق ٠مل ایى اؼال٪، 
کًًؿ  اقائه هیها  آوآيچه  کًًؿ يیاهؿه اوث- اؾ٠ا هی که ؾايٍمًؿاو هلعؿ اهكولِىقجی 
بكای ؼؿهث به  ،ؾاؾیهای ٬كاق  ه٥مهای ها یا ٨كهًگ ،های ها که ژو اوث٬ىايیًی 

که همايی اوث  ،ظ٭ی٭ی گكییا ایراق هح١الی - اها اؼال٪ ايؿ ؤٟ کكؾه یهّلعث ؼاِ
ها  به ٤كیبهکكؾيٍاو  با اظىاوگىحكي ؾاؾيؿ و آوقؾيؿ و ٨كوحاؾگايً ايبیا و ؼل٩ای ؼؿا و 

همايی اوث که  اي کكؾيؿ؛ پیاؾه٨كليؿاو یا يمؾیکاو،  و ؼىیٍحىبك بیگايه ايؿاؼحى  پیًو 
ؾاٌحًؿ و  ًؾووح، ه١اؾله واقؾ ٌؿایى ؾق ٨ٕل قوض و ي٩ه ايىايی که  هكؾم ؾیؿيؿ و به
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ً قا  واوٙۀ ٠ىا٧٘ ؼىؾؼىاهايۀ  جًها بهـ ي٩ه ايىايی يبىؾ هكؾم ایى و اگك  ،ؾايىحًؿاقٌل
آيچه وىی شلىگیكی ال  بهؾاٌحًؿ و  می٠ؿالث و اؼال٪ قا ؾووث ي گكی،ایراق ـ  ؼىؾ
حیـ کًؿ  هی ٍاوهحمایلوىیً  به ٍاوهای  ژو قوض ایى - ٌؿيؿ قهىپاق يمیـ  اي با ج٩کك ؾق ٌل

آو قا  ،به آو بپكؾاليؿ ،ؾهؿ جا اؼال٪ قا ٬ؿق بؿايًؿ ها ایى اهکاو قا هی که به آو یا ي٩ىی
ؾق که قا ؾووث بؿاقيؿ و آقلو کًًؿ و ؼىبی ؼیك  بگىحكايًؿ،٨ٕائل اؼال٪ قا  ،هًحٍك واليؿ

که به اوث قوظی  ،و ؼالی ال هك ٌك و ؼىؾؼىاهی ليؿگی کًًؿ و ؼىبیشهايی پك ال ؼیك 
 ها قا يابىؾ واليؿٖ ژو ۀو ي٭ٍهن بکىبًؿ  ؾقها ایى جىايایی قا ؾاؾ جا ؼىؾؼىاهی قا  آو

کمک به  گىیین که اواوا   هایی وؽى هی اؼال٪ و اقلي ،ظ٭ی٭ی گكیال ایراق ها 
ه گفاٌحًؿ «ه١اؾلهایى »قوض ؾق ٌؿو  واقؾ هایی هايًؿ  ؾق ايىاو «ايىايی قوّض »- پا به ٠ِك
 ًؿآو قا ؾووث ؾاٌح اقواظٍاو ،٠مل کكؾيؿایى قوض به ه٭حٕای ها  آوها جصلی یا٨ث و  آو

قوض یا ي٩ه، اهكول ل٧ٙ ایى ؾیى و ٬هكهاياو ؾیى و به ل٧ٙ به په - کكؾيؿو به آو ا٬حؿا 
کىايی که قباقۀ هایی ؾاقین که ؾکٍىق ها و ظحی  گكوههكؾهايی ؾق گىٌه و کًاق ٠الن و يیم 

ؾق بىیاقی ٌاو  گكیآيکه ایراق  وشىؾ با ؛کًًؿ هی گكیایراق یگايه هىحًؿ يىبث به ؼىؾٌاو ب
ها قا ؾق ه١كْ  آوٍاو ؾاقؾ و يه و١ٔیحی ؾق جؤذیك قوايؿ و يه  هیها لیايی  به آويه  ،ظاالت

 ؾهؿ- ؼٙك ٬كاق هی
 :٨كهایؿ هی اظمؿالعىىویؿ 

به ایى شىن هاؾی که ال لعاٚ بیىلىژیکی ؼىؾؼىاه اوث،  و٬حی ي٩ٓه آؾم»
های واالی اؼال٬ی همچىو  هحّل ٌؿ، به ه١اؾله واقؾ ٌؿ و ایى ي٩ّه پاک، اقلي

ها يیم پفیك٨حًؿ و باوق پیؿا کكؾيؿ که ایى  ایراق قا ال ٘ك٦ ؼؿاويؿ ايح٭ال ؾاؾ- وایك ايىاو
 ۀوویل ايؿ- آياو به ىان يمىؾهؾالیلی اوث که ؾق ؼىیٍحى ؼىیً اظ ۀها يحیص وا١٬یث

پاک و هباقک به ؾوث آهؿ؛  ؾوحاوقؾایراق، شًگ با ؼىؾؼىاهی قا آ٤ال کكؾيؿ و ایى 
ها يیم ياباوقاو يیم هؿهىي لیبایی آو هىحًؿ و ایى يؿا قا که آو  که ظحی ؼؿا ؾوحاوقؾی
 ًؿ؛بگىیيؿ، وك ؾاؾيؿ- بكای هلعؿاو يیم وماواق يیىث که چیمی ٤یك ال ایى ا هؿ٠ی آو
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جكیى ؾٌمًاو هلعؿاو به ٌماق  ايؿ، وؽث هكچًؿ پیٍگام آو و کىايی که آو قا آوقؾه
 9-«قويؿ؛ ی١ًی ؾیى الهی هی

کاقی لیباوث و  «ظ٭ی٭ی گكیایراق »که ها يحىايىحًؿ چیمی بگىیًؿ شم آي آو ،بله
و ؾقؾهای  ها که بك پایه اؼال٪ لیباییآو و ایراقگكی ظ٭ی٭ی بكای يحىايىحًؿ بکًًؿ شم آيکه 

ها  ؾهآوقؾم  هیها قا  اگك وؽًاو آو چه بىاو  کًًؿ؛وكایی  جكايه هبحًی اوث گكیایراق 
کیًم و او قیچاقؾ ؾ ال وؽًاو پكو٨ىىقا٬حبان به ؾو جًها ولی  ؛کكؾ٩ِعه یا بیٍحك قا پك هی

 کًن: هیبىًؿه گكیى  پكو٨ىىق
 گىیؿ:وکیًم هیاقیچاقؾ ؾ

ای بًا کًیؿ که ؾق آو ا٨كاؾ با ههكبايی و  اگك ٌما هن هرل هى آقلو ؾاقیؿ شاه١ه»
، يبایؿ ال ٘بی١ث بیىلىژیکی ايحٝاق کمحكیى ؿباًٌجىأٟ ؾق شهث ؼیك همگاو، یاوق هن 

لیكا  ن؛کمکی ؾاٌحه باٌیؿ- بیاییؿ بکىٌین ههكبايی و ال ؼىؾگفٌحگی قا بیاهىلی
لیكا ؾق آو  کًًؿ؛ های ؼىؾؼىاه ها چه هی این- بگفاقیؿ ب٩همین ژو ؼىؾؼىاه لاؾه ٌؿه

هایٍاو قا به هن بكیمین و  آیؿ که بكياهه ِىقت اوث که الا٬ل ایى اهکاو به وشىؾ هی
 7-«٘كظی يى ؾقايؿالین؛ ٘كظی که جاکًىو هیچ هىشىؾ ؾیگكی ؾق ّپی آو يبىؾه اوث

اؼال٪ آو قا ٬ىايیًی که کًؿ  هیبیاو  «های اؼال٬ی ٬بیله» ،ؾگكیى ؾق کحاب ؼىشاٌىا 
و ق٬ابث گكوه ا٠ٕای یک هیاو بیىلىژیک بكای همکاقی  ؾوحاوقؾهایهماو  ،ياهًؿ هی
 ؾهؿ:  چًیى جىٔیط هیوپه  ؛اوثبیگايه ؾیگك و های  گكوها٠ٕای با 

―The second strange thing about morality as a device for beating ‘Them’ is 
that it makes morality sound amoral or even immoral. 

But how could this be? The paradox is resolved when we realize that 
morality can do things that it did not evolve (biologically) to do. As moral 
beings, we may have values that are opposed to the frces that gave rise to 

                                                                                                                                                                 
 -414ؼؿایی، َ کحاب جىهن بی، اظمؿالعىىویؿ -  9
 -31قیچاقؾ ؾاوکیًم، ژو ؼىؾؼىاه، َ-  7
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morality. To borrow Wittgenstein's famous metaphor, morality can climb the 
ladder of evolution and then kick it away… . 

… we can take morality in new directions that nature never ‘intended’. We 
can, for example, donate money to far away strangers without expecting 
anything in return-‖1 

ٌکىحى  ؾقهن ای بكای وویله ٠ًىاو بهاؼال٪، آوق ؾوم ؾقباقۀ  هٙلب ٌگ٩ث»
یا  اؼال٪ ؾهؿ که ؼالی ال ٬كاق هیؾق شایگاهی  اؼال٪ قا" ایى يکحه اوث که ؾیگكاو"

 قوؿ- ظحی ٤یكاؼال٬ی به يٝك هی
جىايؿ کاقهایی قا  هیب٩همین اؼال٪  ولی چگىيه چًیى چیمی همکى اوث؟ و٬حی

که ظل و جکاهل يیا٨حه اوث ایى پاقاؾبكای ايصاهٍاو ی که ال يٝك بیىلىژیکايصام ؾهؿ 
که  يیكوهاییبا ؾق جٕاؾ هایی  اقليال ٌایؿ  ،اؼال٬ی یهىشىؾاج ٠ًىاو بهها - ؼىاهؿ ٌؿ

: گىیؿ هی« ویحگًٍحایى»٨ی ال وه١ك  ۀشمل- باٌینبكؼىقؾاق  ايؿ هًصك ٌؿهبه اؼال٪ 
جىايین  هی --- قا به ؾوقی بیًؿالؾ په آووجکاهل باال بكوؾ و  جىايؿ ال يكؾباّو  اؼال٪ هی

هكگم ٬ّؿٌاو قا يؿاٌحه اوث-  که ٘بی١ثببًؿین به کاق  یيىیً های شهثاؼال٪ قا ؾق 
هایی بىیاق ؾوق پىل ببؽٍین بؿوو ایًکه جى١٬ی ؾق  بیگايه هـ ب هرال ٠ًىاو بهـ  جىايین هی

 «اٌین-بكابكي ؾاٌحه ب

که  اؼال٬یآو وأط و آٌکاق به ایًکه اوث ٬اؾق به ایى کاق هىحین و ایى ا٬كاقی  ،بله
هًبٟ و ؾايىحى و  ياؾ٠ای ج٩ىیك ها  آوکه  ای گكیایراق آو و ، گىیین ال آو وؽى هی

کكؾو و  ٠٭اليی ۀيحیص ، يه٠ا٩٘ی ، يه٠ّبیاوث، يه بیىلىژیک  ، يهقا ؾاقيؿ اي قیٍه
 بك اوانؼىؾؼىاهی و  بك اوانکه اوث هعیٙی  گفاقیجؤذیك يه ؾق اذك و  ،ج٩کك هىح٭ل

 ؛بًا ٌؿه« ها هىحین ٔؿ آو»و  «ها ٬بل ال هى هىحین»یا  «هى اول هىحن»ایًکه 
                                                                                                                                                                 

 هًبٟ:-  9
Greene, J. (2013).Moral Tribes: Emotion, Reason, and the Gap Between Us and Them .p. Penguin p. .25. 

هايؿو ؾق ٬یؿ ظیات  بلکه چىو همیحی بكای با٬ی ،که لٙی٧ و لیباوثیابؿ، يه به ایى ؾلیل  همکاقی جکاهل هی
 کًؿ- ٨كاهن هی
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ایًکه و  ،هىلٗ يیىثهایً  جىاياییبك ايىاو و  ،به ایًکه ٘بی١ث همچًیى ا٬كاقی اوث
 آٌکاق به وشىؾ قوض یا ی اوثو ا٬كاق  ،ها و ؼىؾؼىاهی قا جباه کًؿ ژو ۀجىايؿ ي٭ٍ ايىاو هی

بؿو و ٠لیه اي٭الب  وىی بهو ؼىايؿ،  ٨كاهیایراق  وىی به ،ي٩ىی که ایراق قا ؾووث ؾاقؾ
 کًؿ- ؼىؾؼىاهی ؾ٠ىت هی

 هبو هىحین، و هًبٟ آو « هح١الیاؼال٪ »اؼال٪ و ًٌاؼث هًؿ ٨هن يیال ـ  قوًٌی به  ها ـ
که بك  Metamoralityٔ« ٨ٕكاجكاؼال٬ی »یا  «اؼال٪٨كاجك ال »يىیى  ۀ٨لى٩واؼحى یا ايٍاء 

ٌؿه  ٔ بًاconsequentialismايؿیٍی ٕ ٠ا٬بث یأ utilitarianismگكایی ٕ اوان ه١٩ًث
 «ها»هیاو ظل هٍکل ه١یٍث و همکاقی  ٨٭ٗای که هؿ٨ً  ؛ ٨لى٩هيیالی يؿاقین اوث

و١اؾت جىشه  یىبیٍحك ا٨مایً که به هعاوباجی  بك اوانای  یا ٨لى٩ه؛ اوث «ها آو»و 
 هایی گیكی ها و جّمین گیكی به هىٟٔها قا ؼىاهین که  ؼىؾؼىاهی شؿیؿی يمیها  -ؾاقؾ

 اوث-بًا ٌؿه  «همکى و١اؾته٭ؿاق بیٍحكیى  »ٌؿو  ع٭٫ه بك اوان٨كابؽىايؿ که 
و ا٬كاق  ،ا٬كاق کًینهح١الی به اؼال٪ قت اوث ال آيکه ا٠ب ینيیالهًؿآيچه به آو بلکه 

لهاو و همكاه  هنکه قوٌى ٌؿه که با ؾلیل قا آوقؾه ج١لیمی و قوي  ،ایى اؼال٪که کًین 
بكای جًٝین ؾ٬ی٫ ٬ىا٠ؿ  هاو هًؿیبه يیالا٬كاق کًین بایؿ همچًیى ؛ اوثبىؾه با آهؿو ؾیى 

 و يیم ا٬كاق ؛يکًؿ يىیى یها قا واقؾ ظیىايیحؼٙا يکًؿ و که  کلی ٬ايىيیٔمى  ،ماوو ق٨حاقهای
یابیقا  وىؾ و ي٩ٟ و هّلعثجىايین  ؼىؾهاو يمیکًین که  جماهّی جىايین بك  کًین و يمی اقٌل

گاه ٌىین یا ب٩همین  ؼیك  ٟ اؼال٪ وکصاوث- به ایى جكجیب به هًبٍاو ٨كشاه٠ىا٬ب، آ
 گكؾین- هیبال

هًىل هٙالب بىیاقی هكچًؿ  ؛شا به پایاو ببكم یىهمایى ٨ّل قا ؾق  بًؿه ه١ح٭ؿم
ال  چه بىا٘ىاليی ؼىاهؿ ٌؿ و هٙلب ولی  ؛اقچىب گ٩حه ٌىؾههىث که بایؿ ؾق ایى چ

گكیى و هؿل  ۀؾق آیًؿه ؾقباق   بهحك اوث هرال ٠ًىاو به؛ ؼاقز ٌىینجع٭ی٫ اقچىب ایى هچ
به ـ یا چگىيه بایؿ باٌؿ،  اوكاواوٍاؼال٪ ببعد و بكقوی ؾاٌحه باٌین که  ها هؿل ؾیگك

 یکی ال پژوهٍگكاو آو قا بك ٠هؿه بگیكؾ- ـ  ؼىاوث ؼؿا
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يیم ؾق و ؾق ایى ٨ّل و جع٭ی٭ً بپكؾالین به هايؿ که ياگمیك بایؿ  با٬ی هیجًها یک يکحه 
که ؾق والوکاقهایی بكقوی ال اهمیحً که  ای يکحه ؛های ٬بلی به آو اٌاقه کكؾم ٬ىمث

 ،آلاؾ یا آلاؾی ايحؽاب اوث ۀاقاؾ هىئلهو آو،  ؛يیىث کمحكؾؼالث ؾاقيؿ هىٔىٞ اؼال٪ 
به آو ایى جع٭ی٫ ٨ّلی ؼاَ قا ؾق پایاو ـ  ٌاءالله اوـ به آو اٌاقه کكؾین و جك  که پیً

 اؼحّاَ ؼىاهین ؾاؾ-





 

 

 فصل پٌجن

 تکاهلی ٍ اجتواعیِ یّای بیَلَشیک ًظریِ

 هقذهِ
یا ايؿاؼحى  هؽا٘كه بهو وا١٬ی  گكیو ایراق هح١الی ايىاو با اؼال٪ ٌؿو هحمایم هىئلۀ

شم کًؿ،  کىی ايکاق يمیبیگايه قا ؾیگك یا يصات کىؾکی  یيصات ايىاي كایؾ بى٨ؿاکكؾو ؼ
قا بىؾو ج٩ىیك آو  ياهمکىو ظحی ؼىاهؿ ؾٌىاقی  که هی کاقی ٨كیبه١ايؿ ه٥كوق یا 

 کًؿ-٘بی١ی پًهاو  ِىقت به
 :گىیؿ چاقلم ؾاقویى هی

هیاو جماهّی که اِكاق ؾاقيؿ ال  نهىا٨٭يىیىًؿگايی با يّٝك کاهل  ٘ىق بههى »
ظه »، جك ٬كاق ؾاقيؿ وٙط پاییىکه ؾق  یهىشىؾ بیى ايىاو و ظیىاياج های اؼحال٦
و ایى ، اوثبكؼىقؾاق ال بیٍحكیى اهمیث ـ  جا ظؿ بىیاق لیاؾیـ  «وشؿاو»یا  «اؼال٬ی

 ای یك ال چًاو بكج ، ؾهؿ جىٔیط هی «Mackintosh کیًحايه» هماو ٘ىق که ظه 
ؾیگك هؽّىَ و هباؾی اِىل جماهی ال بىؾو باالجك وماواق اوث که آو قا بكؼىقؾاق 

ؼالِه باٌکىه کىجاه ولی ٠باقت جىاو آو قا ؾق ایى  و هی ،ؾهؿ ق٨حاق ايىايی ٬كاق هی
که  ٩ِاجیجماهی و ال هیاو ٠باقجی وكٌاق ال ج١الی،  ؛«و پایبًؿی الحمام» ی١ًیکكؾ: 

ؼّىِیحی  ٌكا٨ث بكؼىقؾاق اوث- بیٍحكیىايىايیث قا با آو گكاهی ؾاٌث، ال  جىاو هی
ا٨کًؿو  هؽا٘كه به وىی به ،ج٩کكای جكؾیؿ یا په ال ايؿکی  ايىاو قا بؿوو لعٝه که

اظىان ال جًها ؼّىِیث ایى  -کًؿ هبكی هیابكای يصات شاو ق٨ی٭ً ق  ًیليؿگی ؼى
 ،با آوجا آيصا که  ،ٌىؾ ياٌی هی« وٜی٩ه و جکلی٧»یا « ؾقوحیقاوحی و »و ؾقک ٠می٫ 
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٠باقت ٌگ٩حی ؼىؾ قا ال  «ل کايثئاهايى»کًؿ-  هیبمقگی ٨ؿاکاقی  ۀؾق قاه ٬ٕی
ای  اٌاقه ۀواوٙ هبا٨حؿ يه  آوق که به شكیاو هی ج٩کك ٌگ٩ثٖ ایى ؾاقؾ ابكال هی «جکلی٧»

بكای ِك٨ا  بلکه  ؛و وحایً، و يه با جكن و جهؿیؿبا ج٭ؿیك  اوث، يهؾاٌحًی  ؾووث
کًؿ  واؾاق هیٌما قا و وشىؾ ؾاقؾ ؾقوو ٌما اوث که ؾق قوًٌی هماو ٬ايىو ؾاٌحى  ابكال

٬ؿق هن هك  اوث ـگًگ و اظم٭ايه بىؾه جمایالجٍاو  ۀکىايی که همقویی با یاقوهمىاقه ؾق 
قها   ی ؾائمیحا٘ا٠ؼىؾ قا ال ٌکل به ایى ـ  قغ ؾاؾه باٌؿاي٭البی که پًهايی ؾق ؾقويٍاو 

 -هىحی و بمقگىاقی اِیل یحٌؽٌّما و به ایى جكجیب ؛ کًی
  اوث٬كاق گك٨حه وبكقوی  بعدجىوٗ بىیاقی ال يىیىًؿگاو هىقؾ بمقگ پكوً ایى 

به آو، و پكؾاؼحى ٌؿو  هى بكای يمؾیک ۀـ و جًها بهاي های کاهل جىاياییيىیىًؿگايی با ـ 
کىی  ،نهای ٘ب٫ ؾايىحهلیكا  ؛اوث یشایگاهچًیى پىٌی ال آو ؾق  بىؾو چٍن ياهمکى

آو قا بكقوی  ،ؾق جاقیػ ٘بی١یهٍؽُ  ٘ىق به، ؼّىَ به ایى ؾیؿگاهّ که ال يبىؾه اوث 
بكای اوث لیكا جالٌی  ؛٨ىایؿ هىح٭ل هن ؾاقؾبكؼی لهیًه، ؾق ایى جع٭ی٫ - کكؾه باٌؿ

ٌؿو  جىايؿ با٠د قوٌى ظیىايات ظ٭یكجك هی ۀؾیؿو ایى ظ٭ی٭ث که جا چه لهايی هٙال١
 9-«ايىاو ٌىؾ ؼّىَ بهال هىشىؾات قوظايی  هكکؿامظ٭ای٫ 

ال و  قؾؾاايىاو و ظیىاو ؾق اؼال٪، ا٬كاق هیاو به ایى ج٩اوت  «چاقلم ؾاقویى»په 
جىاو  که هی اوث  جىايایی، ]يى٠ی[ اؼال٬یظه » گىیؿ که هیاوث بىؾه ای  ایؿه اوهؽال٩
جا به کًؿ  ها قا واؾاق هیاو، لیكا جکاهل  ؛«به ؾوث آوقؾؾق ايحهای هىیك جکاهلی ٨كؾ آو قا 

چه هن هك  ـ    جىايایی]يىٞ[ ا٠حكا٦ کًین و ؾق يحیصه هك « ها و ٩ِات ـهًی مههمیْ  بكّی  اقخ»
 کًن ٨کك هی ، وظیات قا پؿیؿاق کًؿپیٍك٨ث جىايؿ ایى ٌحاب ياگهايی ؾق هىیك  يمی ـ   باٌؿ
اؼال٪ ؾق بعد بكؼی ؼٙىٖ اِلی آو قا که ياگمیك ال چًیى جالٌی بىؾه و   ـ   ًجالٌ

  با يیكوی ٬ايىو ايحؽاب ٘بی١ی ؾق ج١اْق اوث- ـ   ؼىاهین کكؾايىايی بیاو 
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بىؾه ؾچاق جكؾیؿ  یاؼال٪ ايىايی ال يٝك بیىلىژیک هىئلۀؾق ظل  آيکه ؾاقویى با وشىؾو  
و  پایه ٠ًىاو بها٨کاق او با٬ی هايؿ و همچًاو  ـ که ایى هٙلب قوٌى ؼىاهؿ ٌؿـ  اوث

ی بكای ظل قاهایصاؾ  شهثهای ؼىؾ قا  و پژوهًيٝكیات  ،اهكول اوث که هلعؿاّو اواوی 
اواوً  بك ـ «ايىاو»ی١ًی ـ  ٤یبؾاٌحّى وشىؾٌىاهّؿ  جكیى بمقگیکی ال گٍایی ال[  ]گكه

 - يهًؿ هیبًا 
که هك هىشىؾ ليؿه به آو اوث ظحمی ای  ظه اؼال٬ی يحیصه ؾاٌحّى  ،ال يٝك ؾاقویى

ايىاو  مًؿیها و هىٌ جىاياییهكلهای او به  مًؿیها و هىٌ آيکه جىايایی ٌٖك به ؛قوؿ هی
های ـهًی  و بك جىايایی ،٘بی١ث اوث ۀجًها ٤كیم ،هىئله ،يٝك ؾاقویىبًابكایى ٘ب٫ بكوؿ- 

ؾقوث  ؾق يحیصه اؼال٪ و ق٨حاقّ  هعیٗ و ٠ىاهل اشحما٠ی جکیه ؾاقؾ؛ آو بااي١٩ال  و ١٨لو 
یابی   يیالهًؿ ٠اهلی ؼاقز ال ٨كؾ و اشحماٞ يیىث- ياؾقوث و ؾقوث،یا اقٌل

ی١ًی هك ٘ىق ؾ٬ی٫  بهو اوث بىیاق هعحمل،  اهكی ٨كْ ب١ؿیبه يٝك هى »
ایى اوث و بكؼىقؾاق  یهای اشحما٠ی بىیاق وأع ٤كیمهال  ـ چه باٌؿهك ـ ظیىايی 
های ـهًی  که جىايایی و همیى ،ٌىؾ هیٌاهل ، ٠ىا٧٘ پؿقی و ٨كليؿی قا ٤كایٓ
ؼىؾ  ۀيىب به ،جکىیى یا٨حه اوثکه ؾق ايىاو  یا يمؾیک به ظؿی بكوؿه٭ؿاقی به  ظیىاو

 9-«بیاوقؾبه ؾوث قا وشؿاو ظحمی ظه اؼال٬ی یا  ِىقت بهجىايؿ  هی

ليؿگی کًؿ  و جّىق هی ،ٌكوٞ «اشحما٠ی ظیىاياّت »ؾاقویى ال ٤كایم ٘بی١ی ؾق 
ؼىؾ با٠د شلب  ۀيىب کًؿ که به ٠ىا٧٘ و اظىاواجی قا هحىلؿ هیاشحما٠ی ؾق کًاق یکؿیگك، 

ؾوشايبه قا ههكوقلی ٌىؾ و يیم اظىان  هیـ  گكوهؾق  ًٌؿيهعٓ پیؿا بهـ  ٌاؾی و وكوق
هىا٠ؿت یا هعكکی بكای جمریلگك کًؿ و ایى ٠ىا٧٘ و اظىاوات،  ایصاؾ هیگكوه ا٨كاؾ  ؾق

 :کًًؿ ليؿگی هی ؾق هماو هکاوکه  اوثؼؿهث به ؾیگكايی 
ؾق ؾاٌحى ال وشىؾکه کًؿ  جا آيصا قاهبكی هیظیىايی قا  : ٤كایم اشحما٠ی، هكاول»

جا اظىان کًؿ اظىان ٌاؾهايی و ؼكوًؿی به ؾوث آوقؾ،  اي هی پیكویکه گكوهی 
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جا آيصا که ؼؿهات هؽحل٩ی قا و  با گكوه، ؾوشايبهههكوقلی ال  ی ه١یىه٭ؿاق ]يیال[ به 
ت هماو ٘بی١ث هٍؽُ و ٤كیمی ایى ؼؿهااظحماال  - ؾهؿاقائه  ـ ایى اظىان وبب بهـ 

بكای ايصام ایى ؼؿهات  یجمایل یا اوح١ؿاؾِك٨ا  یا ؿ، ؾه ٌکل هیوأط  یٌکل قا به
های  قوي  بهبكای هىا٠ؿت به ؾووحاو و همكاهايٍاو  ،ایىو  وشىؾ ؼىاهؿ ؾاٌث؛

ایى اظىاوات و ؼؿهات به جماهی ا٠ٕای  - اها ؾق هك ِىقتاوثهٍؽّی کلّی 
که جابٟ ٌىؾ  هی٨٭ٗ هعؿوؾ به کىايی و کًؿ  گىحكي پیؿا يمیوابىحه به یک گىيه، 

 9-«هىحًؿ ی ؼاَاقجبا٘

که  ـ  ؾیگكاوهرل اظىان ياقاظحی یا ؾلؿاقی و جىلی  ـ اظىاوات یا ٠ىا٩٘ی  ٠الوه به
٤یكهًحٝكه بكای يى٠ی ال جکاهل  شميیىث  چیمی ،ؾق وقای ظه اؼال٬ی ٬كاق ؾاقيؿ

ایحيااظىان  ای هرل ٠ىا٧٘ و اظىاوات ابحؿایی و اولیه ٤كایم  يٍؿو هًگام اٌباٞ یٔق
 ؛هىحًؿذابث ابحؿایی و ٤یك  ،- ایى اظىاوات گكوًگی و جًٍگی ای همچىو ٘بی١ی واؾه

جك  جك و با ذبات به ٠ىا٧٘ ٬ىیو ؿ يٌى هؽ٩ی هیٌاو  آوقيؿه وشىؾ بهٌؿو ٌٖك  پًهاولیكا با 
هىحمك ظٕىق  ۀاشال آو، های  وبب  ـهًی بههای  جىاياییلیكا ؛ یابًؿ هیايح٭ال  جك میو ؾائ

 ؿ-ًؾه هیقا ـهى  ؾق
ایى ٠الی ٌکل بگیكؾ،  یهای ـهًی ؾق وٙع ایًکه جىاياییهعٓ  : بهؾومو »

ال گفٌحه های  ق٨حاقها و هعكک ۀهمکكؾو هؿاوم جّىیكهای  ٠بىقهًصك به و١ٔیث 
َّ آو قویؿو به و به  ،ٌىؾ ا٨كاؾ هی ۀ، به همپیٍك٨حه٘كی٫ ه٥م  ایحی  اظىان ؼا يأق

ؼىاهین ؾیؿ ایى  هماو ٘ىق کهو  ؛ٌىؾ هیهًصك و ظحی قویؿو به اظىان بؿبؽحی 
 ؼىؾ ۀيىب و ایى به ؛ٌىؾ هیکه اٌباٞ يٍىؾ ایصاؾ  ای ذابث ال هك ٤كیمه ِىقت بهاظىان 

 ۀؾهؿ که ٤كیم آٌکاقا يٍاو هی ـ ٌىؾ ؾیؿه هی او٬اتؾق بىیاقی  هماو ٘ىق کهـ 
بال  ؾیگكیهح٩اوت  ۀ٤كیمؾق بكابك قاه قا   ٌکل ؾائمی به شحما٠ی ذابث و هىشىؾ که ا

يیىث و ؾق  ذابث ،ی که ؾاقؾ٘بی١ح وبب بهولی  ؛بىؾه اوثؾق آو لهاو جىاياجك کكؾه، 
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 جمایالتبىیاقی ال اوث که قوٌى  گفاقؾ- با٬ی يمیاذكی با ٬ؿقجی بىیاق  يؼىؾوقای 
و په هىحًؿ هؿت  کىجاهٍاو ٘بی١ح وبب به ـ   گكوًگیهؽّىَ  ۀهرل ٤كیم ـ  ٤كیمی 

 9-«ٌىؾ یاؾ يمی ها ٌکل ٬ىی ال آو وك٠ث یا به به يؿال آيکه اٌباٞ ٌؿ

اؼال٪ و ظه  لؿجى بىؾو  ظحمی ،کًؿ که به يٝك او ؾاقویى ؾو ٠اهل قا أا٨ه هی وپه
ايؿ ال:  ٠باقت - ایى ؾو ٠اهلکًؿ و اشحما٠ی ج٩ىیك هیهىٌمًؿ اؼال٬ی قا ؾق هىشىؾات 

بایؿ ؾق گكوه که کًؿ  ٨كاهن هیقا  ق٨حاقها و ٬ىايیًیکكؾو ابكال و اٜهاق ٠اهل لباو که اهکاو 
که ي٭ً ایى  ٠ُك٦ و وًث٠اهل  وبیايگك هّالط ٠مىهی هىحًؿ، و ها پایبًؿ بىؾ  به آو

 -کًؿ هیجربیث اشحما٠ی قا  ٔمیك ٤كیمّی 
جمایالت ابكال و اٜهاق و  ،ؼاَ لباو به ؾوث آهؿ آيکه جىايایّی  الپه و وىم: »

بایؿ ؾق شهث هًا٨ٟ که چگىيه هك ٨كؾ ٌایٟ ٘كل ج٩کك ایى ؼاَ به شاه١ه همکى ٌؿ، 
ؾق که باالیی ٬كاق بگیكؾ ؾق چًاو شایگاه که ؼىاهؿ بىؾ ٘بی١ی  ،هٍحكک ق٨حاق کًؿ

ایى يکحه قا همىاقه ؾق يٝك ؾاٌحه - ولی اللم اوث ق٨حاق ٬كاق بگیكؾ ۀکًًؿ شایگاه هؿایث
جىاو به قأی ٠مىهی يىبث ؾاؾ باال  هك٬ؿق هن که ولو و اقلي چیمی که هیباٌین 

همكاهايماو، بك هٍاقکث يکكؾو ؾووحاو و  و جّؿی٫کكؾو  جّؿی٫بكای ها ؾیؿگاه ، باٌؿ
 ۀبؽٍی اواوی ال ٤كیم ـ به يى٠یـ  ـ   ؼىاهین ؾیؿ هماو ٘ىق که ـ  اوث؛ که  اوحىاق٠ا٩٘ی 

 اوث- بًای آو  وًگ١ٙ٬ا  و  اشحما٠ی
چگىيگی ؾق  ي٭ٍی بىیاق ههنيهایحا  که هك ٨كؾ ؾاقؾ قوىم و ٠اؾاجی : يهایثو ؾق 

اشحما٠ی  ۀلیكا ٤كیم ؛ؼىاهؿ ؾاٌثگكوه هك ٨كؾ جابٟ آو بكای  ؼاَؾهی  شهث
جمًؿجك ٬ؿق ٠اؾت، قون و ٘كی٫ ال  ـ یؾیگك  ۀهك ٤كیمهرل ـ ٠ا٩٘ی هٍاقکث  همكاه به

جمایالت و بكای هماو چیمی اوث که ایى قون و ٠اؾت ، آو ؾيبال بهٌىؾ و  هی
- ایى يی قا به ؾوث ؼىاهؿ آوقؾهؽّىَ یک گكوه، شایگاه ظکمكاهای  ؾاوقی

                                                                                                                                                                 
 -7111يىیىی، هصؿه هعمىؾ هلیعی، هصله ا٠الی جمؿو،  پیؿایً ايىاو و ايحؽاب شًىی، جكشمه و ه٭ؿهه-  9
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البحه و  ؛بپكؾالینٌاو    به بعد ؾقباقهؾق ایًصا و بایؿ  ايؿ بىیاق هحًىٞهای ذايىیه،  ٘كض
 9-«با شمئیات بیٍحك هىائلبكؼی 

يٝكیات ؾق بىیاقی ال ؼٙىٖ اِلی بیايگك چاقلم ؾاقویى جىوٗ  ٌؿه هٙكضایى وؽًاو 
ؾق ج٩ىیك اؼال٪ یا ٨كهًگ ی ًٌاو قواوًٌاوی و ظحی  لیىث ،ًٌاوی ايىاو ،٨لى٩ه

 ٌىؾ- ايىايی اوث، که ایى يکحه ؾق هىٔى٠ات بىیاقی ؾق ایى جع٭ی٫ قوٌى هی
یهًٌاؼحی  لیىثبه ج٩ىیك   ؼىاوث ؼؿا به ؾق اؾاهه  که ؼىاهین پكؾاؼث هایی  یا ٨ٔك

ايؿ-  ايىاو با اؼال٪، هٙكض کكؾهٌؿو هحمایمبكای ظل هٍکل  ًٌان ؾايٍمًؿاو لیىث
قویکكؾ  بك اوانٌىق و يٍاٖ بىیاقی ، ]هیالؾی[ ٌّث ۀگفٌحه و ابحؿای ؾه ٬كو

ا٨كاؾی هرل  ،ایى شكیاوپیٍگاهاو  -ج٩ىیك ق٨حاق ايىاو ؾیؿه ٌؿکی بكای ٘بی١ی بیىلىژی
 Williamمیلحىو ویلیام ه» Edward O. Wilson»،7اؾواقؾ ویلىىو »پكو٨ىىق 
Hamilton»،9 «وکیًم اقیچاقؾ ؾRichard Dawkins»،9 « یىقلابكت جك ق Robert Trivers»،7 

 ايؿ- بىؾه اوؾیگك و  George Williams»9شىقز ویلیاهم »

                                                                                                                                                                 
 -7111يىیىی هصؿه هعمىؾ هلیعی، هصله ا٠الی جمؿو،  شًىی، جكشمه و ه٭ؿههپیؿایً ايىاو و ايحؽاب -  9
٠ًىاو  ًٌان آهكیکایی، ؾق جمام شهاو به ؾايٍمًؿ لیىث 3818هحىلؿ وال « اؾواقؾ آلبىقو ویلىىو»پكو٨ىىق -  7

ًان پژوهً هىقچه اوحاؾ  بًا يهاؾ-قا « بیىلىژی اشحما٠ی» 3822 ها ًٌاؼحه ٌؿه اوث- ؾق وال هحؽُّ و کاٌق
٠ًىاو اوحاؾ ؾايٍگاه هاقواقؾ  اوث- به« پلگكیًى»ا٨حؽاقی ؾق هىلۀ ٠لن جٙبی٭ی ظیىايات و اوحاؾ ا٨حؽاقی ؾايٍگاه 

کاؾهی هلی ٠لىم، شم١یث ٠لمی  و ؾوک، و ؾايٍگاه آلما هاجك آالباها جؿقیه هی کكؾه، و ٠ٕى شم١یث پاؾٌاهی، آ
کاؾهی  کاؾهی آلئىپىلؿیًا «ؾی لًىی»لًؿو، آ شایمه و ج٭ؿیكياهۀ  16هكیکایی ٠لىم و ٨ًىو بىؾه، و بیً ال ، و آ

 المللی به ؾوث آوقؾه اوث- ٠لمی و بیى
ًٌاوّی جکاهلی ايگلیىی اوث- ؾق  ٔ، ؾايٍمًؿ هٍهىق لیىث1666جا 3815« ٕام ؾويالؿ همیلحىوویلی»٨ىىق وپك -  9

های  ؿاو و هى٨٭یث ٩ِات ژيحیکی که ٌایىحگیهای ایراقگكایايه هايًؿ ایراق به ؼىیٍاوي ج٩ىیك ايحؽاب ٘بی١ی پؿیؿه
اوحاؾ ؾق اهپكیال  ٠ًىاو ای هٍاقکث ؾاٌحه اوث- به پایه ٌکل آوقيؿ، به ايحؽابّی ؼىیٍاويؿی بیٍحكی قا به ؾوث هی

ٔ و شم١یث ولًٙحی پژوهً ؾق ؾايٍگاه 3824جا  3872ٔ و ؾايٍگاه هیٍیگاو 3877ٕجا  3854کالس لًؿو ٕ
کى٩ىقؾ ٕ کاؾهی ٠لىم 3888جا  3821آ ؾق آهكیکا ٠ٕىیث ؾاٌحه اوث- وی ٨ًىو و ٔ و ؾق شم١یث ولًٙحی و آ
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ؾاقویى  ۀيٝكیایًکه  ؛کًًؿ ٌكوٞ هی هٍحكک ای هایى پژوهٍگكاو ال ايؿیٍکلی  ٘ىق به
قا ج٩ىیك شىمايی ؼّىِیات جىايؿ  جًها هی يه والگاقیٔ مایم، ايحؽاب،ٕج بكای ب٭ای بكجك

کًؿ-  ج٩ىیك هیؼاَ  ٘ىق بهقا هن  ـ قوايیق٨حاقهای ال شمله ـ  بلکه ق٨حاقهای پیچیؿه ،کًؿ
 لیك ؼىاهؿ ٌؿ: ِىقت بهيحیصه پیاؾه کًین هىح٭ین ایى هؿ٠ا قا  ٘ىق بهبؽىاهین اگك 
 ۀوویل به ٍاوها و ايحؽاب ژو ۀوویل هٌؿه ب قیمیبكياهه یق٨حاقهای اؼال٪، هصمى٠ه» 

که آو قا  ژيحیکی ۀکه ظاهل آو هىحًؿ یا هصمى٠کىايی لیكا بكای ب٭ای  ؛جکاهل اوث
 «-اوثوىؾهًؿ  ،کًؿ ظمل هی

                                                                                                                                                                 
]٠لمی ال و هؿال  3822ؾق وال « ؾاقویى»هؿال  های هح١ؿؾی به ؾوث آوقؾه اوث؛ ال شمله شىایم و ج٭ؿیكياهه

 قا به ؾوث آوقؾ- 3881ؾق وال « کكا٨ىقؾ»و شایمه  3828ؾق وال « ىییًل»ايصمى[ 
ؼّىَ ؾق  ًٌان ايگلیىی با ٌهكت شهايی، به ؾايٍمًؿ لیىث، 3843هحىلؿ « قیچاقؾ ؾاوکیًم»پكو٨ىىق -  9

کى٩ىقؾ اوث و ٬بال  ؾق ؾايٍگاه کالی٩كيیا،  ًاوی اوث- ٠ٕى شم١یث پاؾٌاهی و اوحاؾ ا٨حؽاقی يیىکالس آ ق٨حاٌق
کى٩ىقؾ ١٨الیث ؾاٌحه اوث- شىایم و ج٭ؿیكياهه ؾکحكای ا٨حؽاقی ال چًؿیى های ٠لمی بىیاق و چًؿیى  بكکلی و آ

ها و چًؿیى جؤلی٧ ؾیگك و ظمایث ال العاؾ و  های ؼىؾؼىاه و يٝكیۀ هین المللی ؾاقؾ و با يٝكیۀ ژو ؾايٍگاه بیى
 اوث- کىب کكؾهي٭ؿکٍیؿو ؾیى، ٌهكت ٠لمی  به
آهكیکاوث-  ًٌاوی جکاهلی و بیىلىژیکّی اشحما٠ی ال ؾايٍمًؿ لیىث، 3841هحىلؿ « یىقلقابكت جك »پكو٨ىىق -  7
« قاشكل»ًٌاوی و بیىلىژی ؾق ؾايٍگاه  کكؾه و اکًىو اوحاؾ ايىاو١٨الیث « هاقواقؾ»٠ًىاو اوحاؾ ؾق ؾايٍگاه  به

ٔ، و 3871ٔ، يٝكیۀ اوحرماق ؼىیٍاويؿاو 3873ٕشايبه ٕال شمله يٝكیۀ ه١كو٦ ایراقگكی ؾواوث و چًؿیى ٘كض 
جعلیل »ؾلیل  به 1667ؾق بیىلىژی قا ؾق وال « کكا٨ىقؾ»شایمۀ  ٔ قا ؾاقؾ- وی3874ج١اْق هیاو والؿیى و ٨كليؿاو ٕ

 به ؾوث آوقؾ-« بًیاؾیى جکاهل اشحما٠ی و ج١اْق و همکاقی
ًٌان جکاهلی ال آهكیکاوث- وی  ٔ ؾايٍمًؿ لیىث1636جا  3815« ٕشىقز کكیىحى٨ك ویلیاهم»پكو٨ىىق -  9
ؾلیل ي٭ؿی ٬ىی ؾق  کكؾه، و به ١٨الیث« اوحىيی بكوک»ق ًٌاوی ؾق ؾايٍگاه ایالحی يیىیىقک ؾ ٠ًىاو اوحاؾ لیىث به

ای او ؾق ایى ٠كِه ه ها، هٍهىق ٌؿه اوث- ال يحایس جالي ؼّىَ ايحؽاب ٘بی١ی اشحما٠ی یا ايحؽاب گكوه
های ؼىؾؼىاه ؾق جکاهل  ـ پیٍبكؾ ؾیؿگاه هكبىٖ به ژو و ؾیگكاو« شاو هیًاقؾ اومیث»و « میلحىوه»همكاه  بهـ 

« کكا٨ىقؾ»ٔ و شایمۀ 3881ٕ «الیىتؾيیل گكوؾ »شمله هؿال ى جؤلی٧ و ه٭الۀ ٠لمی ؾاقؾ و شىایمی ال اوث- او چًؿی
 قا به ؾوث آوقؾه اوث- 3888ؾق وال 
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ٔ ال پژوهً ق٨حاق 9121ه٩حاؾ ٕ ۀاؼال٪، ابحؿا ؾق ؾه اها هىز ؾوم بكای ج٩ىیك ٘بی١ّی 
های يؽىحی جکاهل یا٨ث- ال  ق٨حاق هیمىو ؼّىَ بهٔ و ethology جىلىژیظیىايی ٕاّ 

هجكیى  ه١كو٦  ى گىؾالیّش » ،«Frans de Waal وال ؾی٨كايه » پژوهٍگكاو ؾق ایى ٠ِك
Jane Goodall»، «کكیىحى٨ك بىم Christopher Boehm» ،« ووکلكژاکJacques 

Vauclair»، « ّىحلؾوهیًیک ل Dominique Lestel» هىحًؿ- ---و 
ٌبه  که ؾالیل بىیاقی بك وشىؾ ق٨حاقهای اؼال٬ی ٕیا ]هىئله[  جماهی ایى ا٨كاؾ ال ایى

٨كاجك های اوحرًایی  ال ظاالت ياؾق و ظکایثکه ٔ ؾق بكؼی ظیىايات وشىؾ ؾاقؾ اؼال٬ی
اشحما٠ی ؾق اي١٩االت و  هرال ١٨ل ٠ًىاو به- کًًؿ و همچًاو ؾ٨اٞ هی ايؿ قويؿ ؾ٨اٞ کكؾه هی

ه قا بكای ج١اهل ـ   با٢ وظًؾق باًٌؿ و چه  ٘بی١یٌكایٗ چه ؾق  ـ  ها  يؽىحی  هایی ٠ِك
بىحاو ـ  بؿهو  گكیو ایراق ؾیگكی، شايبه یا جىشه به ؾو ۀقوؿ ال ٠ا٩٘ که به يٝك هیگٍایؿ  هی

به ـهى ياهًؿ  هیاؼال٪ یا اؼال٬یات هكؾم که آيچه قا که ق٨حاقهایی ؛ گیكؾ وكچٍمه هی
ؾق يحیصه، ایى هٍاهؿات ٌایؿ ایى جّىق قا ایصاؾ کًؿ که  -ٌىؾ یا یاؾآوق هی کًؿ يمؾیک هی

 -يبىؾه اوث ی٨كهًگ ؼاَ ايىاي ۀو يحیص اوث یجکاهل بیىلىژیک ۀاؼال٪ يحیص

 ٔؼٕب٢ ا٤ثبس ٚ فشض١٥ ث٥ِٛٛط٤ى٣ تىب٣ّٔ، ثشا٢ تفؼ٥ش فشًٞٙ

ٜهىق همکاقی و ليؿگی اشحما٠ی ؾق ٠الن ظیىايی ج٥ییكی بمقگ ؾق هىیك جکاهل 
ها یا ٜهىق  ٌىؾ و اهمیث بىیاقی ؾاقؾ که کمحك ال ٜهىق کكوهىلهىم هی هعىىب
یا ٜهىق جىلیؿهرل شًىی یا ٜهىق هىشىؾات چًؿولىلی  9های با هىحۀ ظ٭ی٭ی یىکاقیىت

 يیىث-

                                                                                                                                                                 
ولىلی  ٌاهل جمام شايؿاقاو جک ـٔ Archaeaٕ ها باکحكی آقکیٔ یا Eubacteriaٕ ها باکحكییىبكؼال٦ ـ ایى شايؿاقاو -  9

 ٌىيؿ- هیًٌاؼحه هایٍاو  ٔ ؾق ولىلmitochondriesؿ که با ؾاٌحى هىحه ٕهیحىکًؿقی يٌى یا چًؿولىلی هی
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جك هىحًؿ یا ا٨كاؾی که ؾق  گمیًؿ که ؾق جىلیؿهرل هى٫٨ هی ايحؽاب ٘بی١ی، ا٨كاؾی قا بك
- يؿجك  های آیًؿه و ب٭ا، هى٫٨ های ؼىؾ به يىل ال ژو کكؾو بیٍحكیى ج١ؿاؾ همکى هًح٭ل

په ٠صیب يیىث ببیًین که ؾق چًیى شهايی، ؼىؾؼىاهی ظاکن اوث؛ لیكا ا٨كاؾ هكچه 
و هك کاقی  باٌؿ؛ظحی اگك به لیاو ؾیگكاو  ،ؾهًؿ بكای هّالط ؼىؾ ايصام هی ،بحىايًؿ

ث لاؾوولؿ و ايحٍاق بیٍحكیى ج١ؿاؾّ  بحىايًؿ هی های  های ژو همکى ال يىؽه کًًؿ جا ٨ِك
 های ب١ؿ ال ؼىؾ ؾاٌحه باًٌؿ- ؼىؾ قا به يىل

های  اها ؼىؾؼىاهی ٨كؾی، جًها اوحكاجژّی پیكول يیىث؛ بلکه ؾق ٘بی١ث، اوحكاجژی
ٌىيؿ؛ چه  ٩ی ؾق وٙىض هؽحل٧ وشىؾ ؾاقؾ که ج١اوو ياهیؿه هیحلهای هؽ ؾیگك و پؿیؿه

يى٠ی همکاقی بكای جٍکیل  ،ها و کكوهىلوم ؛ هرال  ؾق وٙط ژوباًٌؿچه يباًٌؿ هؿيٝك 
ـ با ب٭یۀ  جكیى هىشىؾات شؿا و آلاؾ هىحًؿ که ابحؿایی ها قا ـ همکاقی هیحىکًؿقی 9،«ژيىم»

ها باهن بكای ایصاؾ هىشىؾ چًؿولىلی و--- قا ؾاقین- به  اشمای ولىل، همکاقی ولىل
یه ویىحن هعا٨ٝحی ٠ًىاو واکًٍی ٠ل ها ؾق ٬الب همکاقی و به همیى جكجیب، باکحكی

 کًًؿ- ؾوحگاه ایمًی ق٨حاق هی
 ًٌاؼحی چیىث؟ و وبب و ٨ایؿۀ آو چیىث؟  ولی ه٩هىم همکاقی ال يٝك لیىث 

 ي٩ك-  هكگىيه اذكگفاقی وىؾآوق هیاو ؾو یا چًؿ ٠باقت اوث الج١اوو ٕهمکاقیٔ، 
می چی آیؿ ؾالق یا یىقو يیىث؛ په چه ِىقت بیىلىژیکی به ؾوث هی ولی وىؾی که به

 اوث؟ 
ًٌاؼحی، پیكولی یا ٌکىث ؾق لاؾوولؿ اوث-  ٠ملکكؾ وىؾ یا لیاو ال يٝك لیىث

و ٔمى ظاکمیث ٬ايىو ايحؽاب ٘بی١ی ایصاؾ ٌؿه ، «همکاقی» بًابكایى اهکاو يؿاقؾ
ٌىؾ ١ٙ٬ا   که ال ایى همکاقی ظاِل هی ی٨ىایؿ وىؾآوقی یا یا٨حه باٌؿ؛ هگك ایًکه   جکاهل

                                                                                                                                                                 
الم١اق٨ی جّىق کًین که اشمایً  جىايین آو قا ؾایكة ٌىؾ و هی هی هصمى٠ۀ هاؾۀ ژيحیکی یک ٨كؾ گ٩حهبه « ژيىم»-  9

 -ٔ هىحًؿAGCTها  ٌؿه با ال٩بای ژو هایی يىٌحه ها ٕشمله ها و ژو کكوهىلوم
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 ،کًًؿ یا ؾق هیاو ؼىؾ که همکاقی هی باٌؿجک ا٨كاؾی  جکبیٍحك ال ه١٩ًث کاقهای 
 -«وىؾ < همیًه: »اوث ای کلی ؾهًؿ و ایى، ٬ا٠ؿه ًً هح٭ابل يٍاو هیکُ 

بك ِىقت قوٌمًؿ  به»ها  گكوهؾاؼل ؾق ؾوشايبه کًن همکاقی یا ق٨حاقهای  جؤکیؿ هی
که  یا٨حه اوث  جکاهل همكاه با ٠ىاهل، ٌكایٗ و ٬یؿهایی« ٬ايىو ايحؽاب ٘بی١ی اوان

 کن ؾو ٨ایؿۀ بمقگ ؾاقؾ: و ؾوث،  کًؿ اللم هیها قا  هعیٗ، آو
 ـ جمام ؼٙكها؛ ٘ىق ٠ام به ـ ؾق بكابك ٌکاقچی و ـ ٘ىق ؼاَ به گیكی و ؾ٨اٞ ـپیٍ ـ
 -جىهیل قویؿو به ؼىاوحه ـ

- ا٨كاؾی قا ال کًین هالظٝه هیؾق ٠الن ٘بی١ث، همکاقی قا ؾق وًاقیىهای هؽحل٧ 
کًًؿ جا  ظیىايی ٌاهؿین که گاهی ؾق ق٨حاق اشحما٠ی با یکؿیگك همکاقی هی ای هگىي

کًین،  ها ٌکل بگیكؾ؛ وپه همکاقی قا هیاو همه یا بكؼی ال ا٨كاؾ گكوه هٍاهؿه هی گكوه
ِیؿ کًًؿ که هكکؿام ال ا٠ٕای قا ِىقت گكوهی، ٌکاقی  جىايًؿ به جا آيصا که ا٨كاؾ هی

قوًٌی ؾق بكؼی ال ظیىايات بمقگ  - ایى ق٨حاقی اوث که بهجىايىث يمی جًهایی بهگكوه 
 کًین- ها هٍاهؿه هی واياو بمقگ و يیم گكگ ٌکاقچی هرل گكبه

که یکی ال پكيؿگايی اوث که ؾق آقیمويا ؾق  ـ  يیم ٔ Harris's hawkٌٕاهیّى هاقیه 
بكای  ،ق٨حاقهایًبىؾو و ؾٌىاقبىؾو ج٩ىیك  اشحما٠ی وبب به ـ   کًؿ يیىهکمیکى ليؿگی هی

ای اوث اشحما٠ی و ؾق ٌکاق با  ٌؿه اوث- ٌاهیى هاقیه پكيؿه ؾايٍمًؿاو ًٌاؼحه
يىٞ ؿ- ظاالجی که ایى ًکً ٌکاق يمی جًهایی بهو٬ث  کًًؿ و ج٭كیبا  هیچ یکؿیگك همکاقی هی

هایی  ؿ بىیاق ياؾق اوث و ا٤لب ؾق گكوهيپكؾال  های ؾوجایی به ٌکاق هی پكيؿه ؾق ٬الب گكوه
 پكؾاليؿ-  حٍکل ال چهاق یا ًٌ پكيؿه به ٌکاق هیه

ؾ٨اٞ باٌؿ؛ هرال   بكای یابماق   ،٠ًىاو هرال به « همکاقی»همچًیى همکى اوث 
]با هن[ کًًؿ  هایی که جهؿیؿٌاو هی ها بكای واؼحى شبهۀ ؾ٨ا٠ی ؾق بكابك گكگ گاوهیً



  ................................................  329ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی

 

ی و اشحما٠ی ا٬ؿام ِىقت ٨كؾ به 9هیكکث ٕؾم ٠ّاییٔ يام بههمکاقی ؾاقيؿ و يى٠ی ومىق 
ال گكوه   ٘ىق هحًاوب به به هكا٬بث و يگهبايی کكؾه و با بلًؿٌؿو قوی پاهای پٍحی 

هرل ؼٙكهایی ؿ؛ کً الم هیؼّىَ، ؼٙك قا ا٠ و با ایصاؾ ِؿا و ٨كیاؾهایی به هعا٨ٝث
گكوه ؼىؾ ؾاؾو به  هٍؿاقيیم بكای  7لهیًیپكيؿگاو ٌکاقچی یا هاقها- وًصاب ظٕىق 

 کٍؿ- ـ شی٣ هی ؼٙكی ؾق يمؾیکٍاو ٬كاق ؾاقؾو٬حی ـ 
کًًؿۀ ؼىؾؼىاهی يیىث و ایى  ي٭ٓ ـ   ؾق ظ٭ی٭ث ـ  همکاقايه ایى ق٨حاقهای ال کؿام  هیچ

که کًًؿ  با یکؿیگك همکاقی هیآوقؾو همیحی  ؾوث بكای به  کىچک یا بمقگ  هىشىؾات
با و ٘بی١ث کًؿ  و لیاؾ هیها ؾق ٘ىل لها ٌاو قا بكای ب٭ا، جىلیؿهرل و ايحٍاق ژو جىايایی

ظاهلیى هصمى٠ۀ ژيحیکی »یا هماو « گىيه»ا٨كاؾ ایى  ٬ايىو ايحؽاب ٘بی١ی،اوح٩اؾه ال 
ٌایىحگی  ،کًؿ؛ لیكا ایى همکاقی قا که با یکؿیگك همکاقی ؾاقيؿ ايحؽاب هی« همکاق

 9ؾهؿ- ها قا ا٨مایً هی ٌؿو آو ايحؽاب
٨كاجك قوؿ  ؾاقین که به يٝك هی اتؾيیای ظیىايولی ق٨حاقها و ج١اهالت ؾیگكی قا يیم ؾق 

- ایى ق٨حاقها ؾاقویى و ؾايٍمًؿاو ؾاقؾ« ایراقگكایايه»و ظحی ٜاهكی باٌؿ ال همکاقی واؾه 
ها به ظیكت ايؿاؼث؛ ق٨حاقهایی هرل ق٨حاق والؿیى ؾق بكابك ٨كليؿايٍاو و  په ال او قا ؾهه

هايًؿ  یگك و کل کًؿو- بكؼی ظیىايات ق٨حاق ليبىقهای کاقگك ؾق بكابك هلکه، کاقگكاو ؾ
آٌام ٬ىمحی ال ٤فای ؼىؾ  های ؼىو پكؾاليؿ، یا هرل ؼ٩اي به يٝا٨ث یکؿیگك هی  ها هىي

 ٌىؾ؟ٖ ج٩ىیك هیچگىيه ها  ؾهًؿ--- ایى ايىاٞ ایراقگكی قا به ؾیگكاو هی

                                                                                                                                                                 
 ٌىؾ- ؼىاقواياو ٌمكؾه هی اوث و شمو جیكۀ ومىقها ال قاوحۀ گىٌث« Suricata»ون ٠لمی آو ا-  9
وًصاب ؾق بكابك ون هاق جکاهل  یىوًصاب اوث- ا ۀیك جباق ال ج یکٔ يام Marmotini: یٕيام ٠لم یًیوًصاب له-  7

 پؿیا ٨اقویٔ ٕهحكشن، هًبٟ: ویکی -ٌىؾ یه یک٨كاق کًؿ به آو يمؾ یًکها یشا به ٌىؾ ًیکيمؾ یو اگك هاق  یا٨حه
لیاؾ « ٌؿو ٨كؾ اقلي ايحؽاب»یا « ٌایىحگی»های ب١ؿی هًحٍك ٌىؾ  یک ٨كؾ لیاؾ و ؾق يىل٨كليؿاو هكگاه -  9

کًؿ؛ لیكا ايحؽاب  ِىقت ؼىؾؼىاهايه ٠مل هی ٘ىق ه١مىل به قو هك ٠ٕى ال ظیىايات و ايىاو به الایى ؛ٌىؾ هی
 کًؿ- ؾاقؾ که جىايایی ب٭ا و جىلیؿهرل قا بیٍحك هیوىی آو چیمی گكایً  ٘بی١ی به



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 327

 

 به آو« ایراقگكی»ظل ال ٘كی٫ بیاو آيچه ؾق ٠الن ظیىايات هٍاهؿه و با ٠ًىاو  قاه
ها  ٌؿه جىوٗ ژو قیمی بكياهه اوث ؾق وا٬ٟ ق٨حاقهاییها  ایىٌىؾ اقائه ٌؿ؛ اها  اٌاقه هی

ظمایث ال که  های هى٫٨ بكای ب٭ا، ايحٍاق و جىلیؿهرل، یا يحیصۀ ذايىیه  ٠ًىاو اوحكاجژی به
که هیچ  اوثق٨حاقهایی ؼىؾؼىاهايه ، ؾق اِلها  ایى؛ ی١ًی بكؼىقؾاق اوث٘بی١ث 

ـ ٜاهكی  بكای کىی که ال ظ٭ی٭ث ا٘ال٠ی يؿاقؾ و جًها ـاقجبا٘ی با ایراقگكی يؿاقؾ؛ 
 -ایراقگكایايه ؾاقيؿ

ج٭كیبا  پًصاه وال پیً، پكو٨ىىق همیلحىو يٝكیۀ ایراقگكی يمؾیکاو قا با ٬ايىو قیأی 
ۀ اِلی ؾق ایؿ 9آوقی قا ج٩ىیك کًؿ- جىايؿ چًیى ق٨حاقهای ظیكت ای ؤٟ کكؾ که هی واؾه

، های ٨كؾی ٨٭ٗ با ا٨مایً جىايایی يهجىايًؿ  همیلحىو ال ایى ٬كاق اوث که ا٨كاؾ هی يٝكیۀ
های  که يىبحی ال ژوؼىیٍاويؿايی ب٭ا و جىلیؿهرل ؼىؾ ؾق بلکه ال ٘كی٫ جؤذیكگفاقی هربث 

 -جىايًؿ اقلي کلی ايحؽابی ؼىؾ قا ا٨مایً ؾهًؿ هیکًًؿ يیم  ها قا ظمل هی آو
ؾق ٬بال ٨كليؿايٍاو ال يٝك ژيحیکی ٠لث ؾاقؾ؛ لیكا ٨كليؿاو ؼىیٍاويؿاو ق٨حاق  بًابكایى
هایی که به ٨كليؿاو ؼىؾ جىشه و  های ١٨ال ؾق والؿیى قا ؾق ؼىؾ ؾاقيؿ و ؼايىاؾه يیمی ال ژو

کًًؿ- ق٨حاق ليبىقهای  ٠مل هی یجك  هى٫٨ِىقت  بهؼىؾ های  کًًؿ ؾق ايح٭ال ژو ایراق هی
ها يىبث به ؼىاهكايٍاو  ژيحیکی، ج٩ىیك ؾاقؾ؛ لیكا ؾقشۀ ؼىیٍاويؿی آو کاقگك يیم ال يٝك

او ـ بىیاق لیاؾ و باالجك ال هیماو يمؾیکی آو ای  ها يىؽه ـ اوث- آو ی١ًی هلکه ها به هاؾٌق
جك ال هعا٨ٝث ال  های پؿق ؾاقيؿ و هكگ ليبىق بكای ؾ٨اٞ ال کًؿو وىؾی بمقگ هٙاب٫ با ژو

های ؼىؾي هعا٨ٝث  های لیاؾی ال ژو جكجیب ليبىق ال يىؽه ؼىؾي ؾاقؾ؛ لیكا به ایى
 کًؿ- هی
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قابكت »همچًیى پكو٨ىىق  Robert Triversٔ9ٕ لىق یپه ال ک٧ٍ همیلحىو، پكو٨ىىق جك 
ج٩ىیكی ژيحیکی بكای ایراقگكی ؾوشايبه اقائه ؾاؾيؿ- ایراقگكی  Robert Axelrod»7اکىلكوؾ 

اوحكاجژی اوث که جکاهل به آو ]يى٠ی[  ا  ِك٨ؾوشايبه، ایراقگكی ظ٭ی٭ی يیىث؛ بلکه 
کًؿ- هرال  اهکاو يؿاقؾ  گكایً ؾاقؾ و جىايایی ٨كؾ قا بكای ب٭ا و جىلیؿهرل بیٍحك هی

آٌام بیً ال ؾو قول بؿوو ٤فا ليؿه بمايًؿ و هك ٨كؾ ال گكوه اگك ؾق ایى  های ؼىو ؼ٩اي
 ایراقگكی هايًؿ ظل٭ۀ يصاجی- ایى گیكؾ ٬كاق هیهكگ ؾق ه١كْ ؾوقۀ لهايی ٤فایی پیؿا يکًؿ 

 بكای هك ٨كؾی که ٩ِث ژيحیکی لیك قا ؾق ؼىؾ ؾاقؾ: اوث
؛ ولی ایى يىٞ ایراقگكی، ایراقگكّی ظ٭ی٭ی يیىث «اهكول به هى بؿه جا ٨كؾا به جى بؿهن» 

 ؼىبی ج٩ىیك ٌؿه اوث- يٝكیۀ ژو ؼىؾؼىاه به بك اوانو 
ـ ليؿگی ؼىؾ قا  فٌحه جا به اهكولال گ ًٌاوی جکاهلی ـ چًؿیى يىل ال ؾايٍمًؿاو لیىث

ال کصا آهؿه و چگىيه ؾق  گكیایًکه ایراق  ؾق ؼّىَايؿ،  کكؾهوشى  و٧٬ جع٭ی٫ و شىث
ؾاياو،  يىٞ بٍك پؿیؿاق ٌؿه اوث و ؾق وی وال اؼیك ج١ؿاؾ بىیاق لیاؾی ال قیأی

و  ًٌاواو ها و شاه١ه ؾاو ، ه٥م و ا٠ّاب، ا٬حّاؾًٌان قواوًٌان،  ؾايٍمًؿاو ايىاو
ها بكای ظل هٍکلی  ايؿ--- همۀ ایى جالي ها پیىوحه ًٌان به آو ظحی ؾايٍمًؿاو لباو

 اوث-« ه١مای ایراقگكی» يام به
و  اوث  ٌؿهجٍکیل کمی ا٨كاؾ يىبحا  ج١ؿاؾ ؾاقین که ال بیاییؿ ٨كْ کًین گكوهی 

ْك کًًؿ- ظال ٨ يمیچًیى کًًؿ و ا٨كاؾ ؾیگك  ها ایراقگكی هی ٨ْك کًین بكؼی ال آو
های جىلیؿهرل یکىايی يیم  بكابك و ال جىايایی ،با هعیٗ یکًین ایى ا٨كاؾ ؾق والگاق 

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9
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بكؼىقؾاقيؿ و جًها ج٩اوت، ایى اوث که ا٨كاؾ پاک ؾق بكؼی ظاالت، ق٨حاقی ایراقگكایايه 
ها بؽً  قوؿ؛ هرال  جّىق کًین آو ؾهًؿ که ه١٩ًحً به ا٨كاؾ ؾیگك گكوه هی ايصام هی

 ی به ؾیگكاو بؿهًؿ-چٍمؿاٌحبمقگی ال ٤فای ؼىؾ قا بؿوو هیچ 
ث قا په ایى ا٨كاؾ پاک، اي٩ا٪ بیٍحكی به ؾیگكاو ؾ ؾیگك ا٨كاؾ ٤كیبه  بكایاقيؿ و ٨ِك

و  ٨كليؿاوي و به ي٩ٟ ؼىؾبكای يكژی، جالي و ٤فای او قا کًًؿ جا ٬ىمحی ال ا ٨كاهن هی
اؾاهه پیؿا کًؿ به همیى ِىقت کًؿ- اگك و١ٔیث جا پایاو يىل اول هّك٦ ؼىیٍاويؿايً 

ؾ قا بكای الؾواز، های ؼى ـ بكؼی ال هى١٬یث ال يٝك هاؾی ؼىاهین ؾیؿ ایى ا٨كاؾ پاک ـ
ايؿ- ایى يىبث  ـ ال ؾوث ؾاؾه ؾق شهث هًا٨ٟ ا٨كاؾ ياپاک جىلیؿهرل و جىشه به ٨كليؿاو ؼىؾ ـ

ؾق  ،ٌاو ها و هصمى٠ۀ ژيحیکی بكای آواوث ولی به هك ظال لیايی  باٌؿ،هك٬ؿق هن ايؿک 
 لب١ؿ ال يى يىلبه ایى جكجیب،  ايؿ- بكابك وىؾ ا٨كاؾ ؾیگكی که ال ایى هًابٟ اوح٩اؾه کكؾه

 کمحك ال ا٨كاؾ ياپاک ٨كليؿ ؼىاهًؿ ؾاٌث- ٘ىق هیايگیى بهؼىاهین ؾیؿ هصمى٠ۀ ا٨كاؾ پاک 
ؾق ابحؿا بىؾه که هكچه ـ ین ا هها ٌكوٞ کكؾ ا٨كاؾ پاکی که با آوبا هك يىبحی ال بًابكایى 

ی ب١ؿی ها قویؿ؛ ایًکه ج١ؿاؾ ا٨كاؾ پاک ؾق يىلياپفیك ؼىاهین  اشحًاب ۀیک يحیصبه ـ  باٌؿ
کمحك ال ا٨كاؾ ياپاک ؼىاهؿ بىؾ و به ایى جكجیب، و١ٔیث به اي٭كاْ همۀ ا٨كاؾ پاک هًصك 

ؾق وایۀ ٬ايىو ايحؽاب ٘بی١ی، « بىؾو پاک»ی١ًی ؼّىِیث هىئله ؼىاهؿ ٌؿ- ایى 
 ـ اي٭كاْ ؼىاهؿ بىؾ- هكشا که یا٨ث ٌىؾ باق و وكيىٌحً ـ ؼّىِیحی اوث لیاو

کاق قا ؾق گكوه لعاٚ يکكؾین؛  ایًصا ظحی وشىؾ ا٨كاؾ ٨كیبجىشه ؾاٌحه باٌین که ؾق 
کًًؿ و کمک و بؽٍٍی قا  بلکه ٨٭ٗ ٨كْ کكؾین که ا٨كاؾ ؾیگك، به ایراقگكی ا٬ؿام يمی

ه هی کاقاو قا هن ؾق ایى  کًًؿ؛ اها اگك وشىؾ ٨كیب ؾاقيؿ قؾ يمی که ا٨كاؾ پاک ٠ٔك
ال  ك ؼىاهؿ ٌؿ و ایى ی١ًی جکاهل ج قويؿ اي٭كاْ ا٨كاؾ پاک وكیٟ هصمى٠ه ٨كْ بگیكین،

ايحٍاق ایى کًؿ و اشالۀ  ظکن به اي٭كاْ ایراقگكی هی  ٘كی٫ ٬ايىو ايحؽاب ٘بی١ی
 کًؿ- ِاؾق يمی بكای ا٨كاؾ ی٠ًىاو ٩ِح به ؼّىِیث قا 
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جىاو  وشه يمی هیچ هايؿ: ایراقگكی ؾق شهاو وشىؾ ؾاقؾ و به پًهاو هیه١ما همچًاو اها 
 ایى ی١ًی: يحیصه؛ ؾق آو قا ايکاق کكؾ

 ـ یا يٝكیۀ جکاهل ؾقوث يیىث؛
 کًؿ که گىیی ایراقگكی اوث؛ ـ یا ایراقگكی هىشىؾ، وا١٬ی يیىث؛ ی١ًی ٘ىقی شلىه هی

کًؿ و گاهی او٬ات ایراقگكی قا بك  یا ٠اهل ؾیگكی هىث که به ایى کاق ظکن هی ـ
 والؾ- ٬ايىو جکاهلی ٘بی١ی پیكول هی

 ای ایراقگكی ال يٝك ٠لمی اوث- ـ ه١م به اؼحّاّق بىیاق ایى ـ
ب١ؿ ؾايٍمًؿاو  بهو ال آو لهاو  9ها ٬بل هحىشه ایى هىٔىٞ ٌؿه بىؾؾاقویى وال

ظل ایى ه١ٕل  ظلی بكای ایى ه١ما پیؿا کًًؿ و ؾق ٠مل يیم قاه ايؿ قاه جکاهلی جالي کكؾه
ٌؿه که ـ ؾق ؾيیای ظیىايی هٍؽُ و قوٌى  باٌؿکًًؿه  ٌکلی که ال ؾیؿ ٠لمی ٬ايٟ بهـ 

ق٨حاق ژيحیکّی ؼىؾؼىاهايه اوث و هعكک  ِك٨ا  ایراقگكی والؿیى يىبث به ٨كليؿايٍاو، 
آٌام يیم  های ؼىو ٨ؿاکاقی ليبىق هن ژيحیکی اوث و هٍؽُ ٌؿه که ایراقگكی ؼ٩اي

يى٠ی  ـ   ٠ًىاو هرال به ـ  کكؾو يیم  يى٠ی ایراقگكی ؾوشايبه و ایراقگكی هكا٬بث و ظكاوث
ظل ایى ه١ما بكای همۀ ايىاٞ  بًابكایى قاه ؛ایراقگكی بكای ٌهكت اوث و--- به همیى جكجیب

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Darwin C. 1st edn. J. Murray; London, UK: 1859. On the origin of species by means of natural 
selection. 
―I…will confine myself to one special difficulty, which at first appeared to me insuperable, and actually fatal 
to my whole theory. I allude to the neuters or sterile females in insect communities: for these neuters often 
differ widely in instinct and in structure from both the male and fertile females, and yet from being sterile 
they cannot propagate their kind.‖ 

کًًؿۀ  آیؿ و ؾق وا٬ٟ ویكاو ياٌؿيی هی بیًن که ؾق يگاه اول به يٝك ظل اق هیؼّىِی گك٨ح ؼىؾم قا ؾق ه١مای به»--- 
٘ىق ه١مىل ٤كایم و واؼحاق  کًن: به های ظٍكات هی های ؼًری ؾق کلىيی ای به هاؾه ام اوث- جًها اٌاقه کل يٝكیه

جىايًؿ يىٞ ؼىؾ قا  يمی بىؾيٍاوؾلیل يالا یاقی ؾاقؾ و بههای بى های باقَوق ج٩اوت با يكها و هاؾه ،های ؼًری ایى هاؾه
 «هًحٍك کًًؿ-
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ی١ًی ایراقگكی وا١٬ی  ،گكیایراق  ال یشم يى٠ ،ایراقگكی هىشىؾ ؾق ٘بی١ث، پیؿا ٌؿه اوث
 ٌىؾ- که ٨٭ٗ ؾق ايىاو یا٨ث هی

 ؿٙبػ٣ ص٤ؼت د٤ذٌبٜفشًٞٙ اص 

٭ؿین ٌؿ، بایؿ جىشه ؾاٌحه باٌین که ج١كی٧ ج ؼیك و ٌكهماو ٘ىق که ؾق هىئلۀ 
وشؿل  چالً ٠لمی و هعلی بكای بعدیک ای ال  ٌمىل، يمىيه ٨كهًگ با ه٩هىهی شهاو

ؾاؾو  ولی هؿ٦ ؾق ایًصا ٨یّله 9ـ اوث؛ ًٌاوی ؼّىَ ايىاو به های ٨کكی ـ هیاو هىز
ى هىائلی اوث جكی جمكکم بك ههن وى ال یک به ایى يماٞ يیىث؛ بلکه هؿ٦ اِلی ؾق ایًصا 

٠ًىاو ج٩ىیكی بكای ٜهىق جمؿو هؽّىَ ايىايی اقائه ٌىؾ و بیاو ایًکه  جىايًؿ به که هی
یه گك٨حى چیمی  شىحى به ٨ْك بؿوو پًاه ـ  باًٌؿؾاٌحه هك قویکكؾی که  ـ  ها  ایى ٨ٔك

ياجىاو « ایراقگكی ظ٭ی٭ی»ؼاقز ال ٘بی١ث یا ٠الن هاؾی، ال ج٩ىیك اؼال٪ واالی ايىايی یا 
ؼىاهین بیاو کًین و٬حی ٠اهلی ٤یك ال ٘بی١ث قا بكای وقوؾ به  اوث؛ و ال وىی ؾیگك هی

ؼىاهین قویؿ؛  ای به يحیصه ياگمیكاؼال٪ و ج٩ىیك جمؿو ؼاَ ايىايی ٨كْ بگیكین، 
ایًکه اِل و ؼاوحگاه، ؾیى الهی اوث و با ؾو هئل٩ۀ ياگهايی ؾق هىیك ظكکث ايىايیث 

 ایصاؾ ٌؿه اوث:
ی  - 9  ايؿ؛ که ٬هكهاياو اؼال٪ آوقؾه ای الگىی آهىٌل

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

- Kroeber, A. L., & Kluckhohn, C. (1952). Culture: A critical review of concepts and definitions. 
Papers. Peabody Museum of Archaeology & Ethnology, Harvard University 

- Baldwin, J. R., Faulkner, S. L., Hecht, M. L., & Lindsley, S. L. (Eds.). (2006). Redefining culture: 
Perspectives across the disciplines. Routledge. 
Prinz, Jesse, "Culture and Cognitive Science", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2016 Edition), 
Edward N. Zalta (ed.) 

  cogsci/-https://plato.stanford.edu/entries/cultureآو ؾق: ؾوحكوی به

https://plato.stanford.edu/entries/culture-cogsci/
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 ه و قوض به شىن-اجّال بؿو به ٠الن ٤یب، یا هماو اجّال ي٩ٓ  - 7
ال پیچیؿگی کمحكی  به يٝكماؼال٪ که های  به بكؼی ال ج١كی٧ ؾق اؾاهه قو  الایى

هكچًؿ  9ؾهًؿ بىًؿه ؼىاهن کكؾ- ها قا يٍاو هی بكؼىقؾاقيؿ و لهیًۀ هٍحكک همۀ ج١كی٧
٠ًىاو واظؿهایی که هًح٭ل  به ه١ًىی و اؼال٬ی جمؿو ـ ۀبیً ال آيکه به شًبها  ایى ج١كی٧

ایًکه شًبۀ وشىؾ با ؿ- ؾهً يٝك ٬كاق هی کْمی جمؿو قا هؿ ۀـ جىشه ؾاٌحه باًٌؿ شًب ٌىؾ هی
هٙالبی که بكای ج١كی٧ و ًٌاوايؿو ایى شًبه ه١ًىی ٨كهًگ بىیاق ههن اوث؛ ولی 

ٌکلی، ه١ًی جمایم هیاو  به؛ لیكا هك کؿام ايصاهؿ ٌىؾ به جٕاؾ و ياوالگاقی هی هٙكض هی
 ؼىاهن وا١٬یث ایى جمایم قا با اوح٩اؾه ال ٌىؾ- ؾق ایًصا هی ٨كهًگ و ٘بی١ث قا ٌاهل هی

 ؾالیل بیاو کًن، يه با اوح٩اؾه ال واژگاو و ج١اقی٧-
 ج١كی٧ اول بكای ٨كهًگ:

 ه١ًای لیك قوايؿه ٌىؾ:  ظؿا٬ل،ٌىؾ  ؾق ایى ج١كی٧ ٌٖك هی
ها ٘ی  وویلۀ آهىلي اشحما٠ی و ايباٌث آو آوقؾو ا٘ال٠ات به ؾوث ايح٭ال و به»
 «ها- يىل

―The behavioral adaptations that explain the immense success of our species 
are cultural in the sense that they are transmitted among individuals by social 
learning and have accumulated over generations.‖ 

ؾهؿ ال  گىيۀ ها قا جىٔیط هی های ق٨حاقی که هى٨٭یث بىیاق ؼىّب  والگاقی»
های  ها با اوح٩اؾه ال آهىلي ا که ایى والگاقیبه ایى ه١ً ؛يىٞ ٨كهًگی هىحًؿ
 7-«ٌىيؿ ها ايباٌحه هی هًح٭ل و ٘ی يىل ،اشحما٠ی جىوٗ ا٨كاؾ

                                                                                                                                                                 
که ٬بال   ـ ؾلیل جمایلن به آو هٙالبی  ایى يىٞ ال ج١كی٧، بىیاق ب١یؿ اوث ه٩هىم همۀ جمؿو قا ؾقبكبگیكؾ؛ ولی به-  9

ها و کلمات و  ؼىاهن ظ٭ی٭ث ایى ج٩اوت قا ال ٘كی٫ ؾالیل و يٍايه ٌىؾ و ؾق ایًصا هی یبیاو ه ـ ؾق بعد گفٌث
 ج١كی٧ بیاو کًن-

هًحٍك ٌؿ  1661ؾق وال « هاک قید»و « چىل٦ هًكیش»ای که جىوٗ  ـ ؾق ه٭اله ٠ًىاو هرال به ایى ج١كی٧ قا ـ-  7
 کًین: هٍاهؿه هی
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 ج١كی٧ ؾوم بكای ٨كهًگ:
ج٭لیؿ، آهىلي و  ۀوویل جىايؿ بك ق٨حاق ا٨كاؾ و آيچه به ا٘ال٠اجی اوث که هی»٨كهًگ 

 « -آوقيؿ، جؤذیك بگفاقؾ ه ؾوث هیبال ا٨كاؾ ؾیگّك گىيۀ ؼىؾ  ،های ايح٭اّل اشحما٠ی ؾیگك ٌکل

―Information capable of affecting individuals' behavior that they acquire 
from other members of their species through teaching، imitation، and other 
forms of social transmission-‖1 

گاهايه ؾق ایًصا هك ظالث ـهًی « ا٘ال٠ات»ه٩هىم  گاهايه یا ياآ که ٌىؾ  قا ٌاهل هی  آ
ای لهايی با یکؿیگك ليؿگی  جىاو ال ٘كی٫ آهىلي اشحما٠ی یا ؾق گكوهی که ؾق باله هی
ؾیگك هًح٭ل  یهای ـهًی که ال ٌؽّ کًًؿ به ؾوث آوقؾ یا ج٥ییك ؾاؾ، و ایى ظالث هی
 -گفاقيؿ شا هی بهبك ق٨حاق ا٨كاؾ جؤذیك ؼىؾ قا ٌىيؿ  هی

 م بكای ٨كهًگ:ج١كی٧ وى
گكوه اشحما٠ی یک ؾق که   ٨7كاگیك و هايؿگاق جّىقات یا يماؾهای ـهًی ٕیا ٠٭لیٔ»

 -«ٌىؾ ه١یى واکى هی
―Widely distributed، lasting mental and public representations inhabiting a 

given social group-‖3 
جا آيصا که پایؿاق  يیم ایى ج١كی٧ وىم، هىئلۀ ايح٭ال جّىقات ٠٭لی هیاو ا٨كاؾ شاه١ه قا 

 گیكؾ-هی ؾقبك ٌىؾ و ؾق هعؿوؾۀ ووی١ی هًحٍك و جىلیٟ هی

                                                                                                                                                                 
Henrich, J., and McElreath, R. 2003. The Evolution of Cultural Evolution. Evolutionary Anthropology, 12: 
123–135. 

 :ايؿ ؾاؾهـ پكو٨ىىق قیچكوىو و پكو٨ىىق بىیؿ اقائه  ٠ًىاو هرال به ایى ج١كی٩ی اوث که ـ-  9
Richerson, P., Boyd, R., 2005. Not by Genes Alone: How Culture Transformed Human Evolution. The 
University of Chicago Press, Chicago 

 ی١ًی جّىقات و يماؾهایی که گفقا يیىحًؿ و ؾق یک ؾوقۀ لهايی ه١یى پابكشا هىحًؿ- ٕهحكشنٔ-  7
 .Sperber, D. (1996). Explaining culture: A naturalistic approach (Vol. 323). Oxford: Blackwellهًبٟ: -  9
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به وؽى ، های بىیاق ؾیگكی قا يیم أا٨ه کًین؛ ولی ؾق ایى ِىقت جىايین ج١كی٧ هی
هیچ ذمكۀ ٠لمی  ،ها و پاوػ به اؼحال٨ات بكقوی همۀ ايؿیٍه چه بىاؾاقال ؼىاهؿ کٍیؿ و 

 - ای که به آو اٌاقه کكؾم قو يؿاٌحه باٌؿ؛ هگك به ايؿاله هن ؾق جع٭ی٫ پیً
ؾق ٠اهل اِلی ؾق ٨كهًگ  ،ها که همۀ ج١كی٧اوث  يکحۀ ههن و اواوی ؾق ایًصا ایى

واظؿهای ٨كهًگی هیاو ا٨كاؾ و ايح٭ال  يٝك ؾاقيؿ؛ ی١ًی اؼال٪ و ؾیى اج٩ا٪  آو ؾيبال به و 
 چه ؾقوو گكوه اشحما٠ی و چه ؼاقز ال هكلهای گكوه-  ،ها گكوه

قاه ايح٭ال و گىحكي ٨كهًگ، بكای بىیاقی ال  ؾق ؼّىَقو جع٭ی٫ و پژوهً  الایى
ۀ جع٭ی٭اجی وویٟ و  جىشهی ٌؿه  ؾقؼىقپژوهٍگكاو با قویکكؾهای هؽحل٧، جبؿیل به ٠ِك

با آو ايصام  ايح٭الًٌاؼث قاهی اوث که  ث وویلۀ ايح٭ال،٠الوه بك ًٌاؼ اوث و هؿ٦
ؿو ا٨کاق و ا٘ال٠ات یا جّىقات ٠٭لی  ٠لثٌىؾ و وپه ًٌاؼّث  هی پفیكي و پایؿاٌق

 همچًیى ٠که آو- ؛هیاو ا٨كاؾ و وپه جؤذیك ٨كهًگ بك ق٨حاق ٨كؾی و اشحما٠ی

 فشًٌٞٙؼتشؽ ا٢ ثشا٢ ا٘تمبَ ٚ  تم٥ّذ، ٚػ٥ّٝ

ؼىاهین ؾیؿ هىئلۀ  بًگكینؾ٬ث ؾق هىئلۀ ٨كهًگ  بهاگك  گ٩حن،جك  هماو ٘ىق که پیً
های  ها و ه٩اهیّن هؽحل٧، هىئلۀ جؤذیكگفاقی ؾق ق٨حاق و يیم ظالث هٍحكک هیاو ج١كی٧

٨كهًگ ؾق هیاو  ايحٍاق٘ىق هىئلۀ ايح٭ال و   ـهًی و ظحی ٠ا٩٘ی ا٨كاؾ و همیى
 هاوث-  آو

ا٨کاق یا ای ال  هصمى٠هیا  ،باٌؿ  يؿیٍهایک چه ـ  ظالث ـهًی یا ٠٭لی یک بكای آيکه 
وٙط ال  ـ ٌمىلی که به آو اٌاقه کكؾین ه١ًای شهاوهماو یا هك ا٘ال٠ات ؾیگك به  ،ق٨حاق
که ؾق اهىق ٘ىق   هماوـ هًح٭ل ٌىؾ یا ا٨كاؾی که آو قا ؾاقا هىحًؿ به ؾیگكاو  ی٨كؾ

وشىؾ ؾاٌحه « آهىلي»ای ای ال ابماقه ـ ياگمیك بایؿ ابماق یا هصمى٠ه وشىؾ ؾاقؾ٨كهًگی 
ؾهؿ، ايصام بؿهؿ- ؾق  ٨كؾ ایى اهکاو قا بؿهؿ جا آيچه قا ٨كؾ ؾیگك ايصام هییک باٌؿ که به 
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٨كاهن ٌىؾ، ٌایؿ  «٨كهًگوشىؾ »بكای بایؿ قوؿ يؽىحیى ابماقی که يحیصه به يٝك هی
 9وویلۀ هٍاهؿه اوث- که يى٠ی ال آهىلي به باٌؿجىايایی ج٭لیؿ 

کًؿ ا٠حكاْ کكؾ؛ لیكا ؾق ایى  به ایًکه ٨كهًگ بك ج٭لیؿ جکیه هی همکى اوث چه بىا
جك و بكجك ال ابماق ج٭لیؿ يیال ؼىاهؿ بىؾ جا ٨كهًگ بحىايؿ هًح٭ل  ِىقت به ج١ؿاؾی ابماق پیچیؿه

آهىلّي قوٌمًؿ، گ٩حاق، لباو و يىٌحى وشىؾ ؾاقؾ  ی اوث؛ لیكاٌىؾ و ایى ا٠حكاْ ِعیع
همچًیى  ؛هىحًؿجك ال ج٭لیؿ  ووایلی پیٍك٨حه ،ي ٨كهًگبكای ايح٭ال و گىحك ها  ایى و

اٌکالی يؿاقؾ قوايًؿ؛ ولی  ها، بهحك یاقی هی بكای ايباٌث ا٘ال٠ات ؾق ا٨كاؾ ؾق ٘ىل يىل
که ج٭لیؿ، يؽىحیى ٌکلی ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ که همۀ ایى ابماقهای پیٍك٨حۀ ب١ؿی، بك آو 

ی ٔكوقی ؾق گىحكي کًًؿ و ایًکه ؾوث جکیه  ٨كهًگ، ؾق ٘ىل هىیك جکاهلی  کن ٌ٘ك
ِىقت بىیاق  - ایى ٠الوه بك آو اوث که ؾق ؾيیای وا١٬ی، بىیاقی ال هكؾم ج٭كیبا  بهباٌؿ

ـ ج٭لیؿ  ها یا ؾق وٙط ق٨حاقها و ا٨کاق و ظحی ؾق ا٠ح٭اؾات و ؾیى چه ؾق ٨كهًگ ابحؿایی ـ
 7کًًؿ- هی

ی اوث ٔكوقی بكای  ای که  گىيه ًگ به٨كهآهؿو  وشىؾ بهپه جىايایی ج٭لیؿ، ٌ٘ك
اهکاو يؿاقؾ  يحیصهو ؾق  ؛بؿوو آو، همکى يیىث ووایل آهىلي هیاو ا٨كاؾ ایصاؾ ٌىؾ

چه بكوؿ به ايح٭ال آو به ؼاقز ال  ،ا٘ال٠ات یا واظؿهای ٨كهًگی ؾق گكوه هًح٭ل ٌىيؿ
ًاوی ظیىايات،  ٌؿه ؾق بكقوی يؽىحی های ايصام گكوهٖ و ٘ب٫ پژوهً ها و ق٨حاٌق

ها و  وحرًای يؽىحیا به ـ  هٍؽُ ٌؿه اوث که جىايایی ج٭لیؿکكؾو ؾق ؾيیای ظیىايات 
 9ٌىؾ- جىايایی ياؾقی هعىىب هی ـ   بكؼی پكيؿگاو

                                                                                                                                                                 
 .Tomasello, M. 2009. The cultural origins of human cognition. Harvard University Pressهًبٟ: -  9
یؿه جبؿیل ٌؿه یک ٠٭  بىؾو ج٭لیؿ به شایی قویؿه اوث که ال يٝك ٨٭ها و پیكوايٍاو واشب  و١ٔیث ؾقباقۀ ؾیى به-  7

 ٨حه اوث-ؾقبكگك  های هؽحل٧ ها و يام ها، پىًٌ کلبه ٌ  همۀ اؾیاو قا اوث و ایى و١ٔیث ج٭كیبا  
 هًبٟ:-  9

Zentall, T. R. (2006). Imitation: definitions, evidence, and mechanisms. Animal cognition, 9(4), 335-353. 
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 ،کًؿ ها قا ٬اؾق به یاؾگیكی هی که آو  ؾق ایى ظیىايات یووایل ؾیگك ق٤ن وشىؾ  ٠لی
ؿ؛ ًؿ وشىؾ ٨كهًگ، آهىلي و ايح٭ال ٨كهًگی قا ج٩ىیك کًًجىاي يمیایى ابماقها هن بال 

هكچًؿ به يٝك بكؼی ؾايٍمًؿاو، ؾق بكؼی شىاهٟ ظیىايی، يى٠ی ال ٨كهًگ ابحؿایی یا 
یاؾگیكی » يام به٠ًىاو هرال يى٠ی ال یاؾگیكی  به ؛وشىؾ ؾاقؾ« اِىل و هبايی ٨كهًگ»

که ا٨كاؾ وث ال ایى اظحماّل باال ياٌی اشحما٠ی  ۀؿیؿیک پوشىؾ ؾاقؾ که « ج٭ىیحی هعلی
آوقيؿ؛ لیكا  به ؾوث هی یؼّىِی قا بكای پكؾالي و ايصام کاق  ه١یى، ههاقت به یگكوه

ها ؾق ٌكایٗ هًاوب و ؾق ؾوحكن بكای همه و هىا٠ؿ بكای قویؿو به آو ههاقت ٬كاق  آو
 گیكيؿ-  هی

ای  پؿیؿه ـ   «9هعلیج٭ىیحّی یاؾگیكی »ی١ًی  ـ  هٍهىقجكیى يمىيه بكای ایى يىٞ ال یاؾگیكی 
گیكؾ چگىيه یکی ال  ٠ًىاو هرال ٌاهپايمه یاؾ هی به ؛ٌىؾ ها ؾیؿه هی اوث که ؾق هیمىو

ـ قا ال ٘كی٫ ایى قوي یاؾگیكی به ؾوث بیاوقؾ-  ی١ًی هىقچۀ و٩یؿ بهحكیى ٤فاهای ؼىؾ ـ
يؿ هىقچه ال آو باال بیایؿ جا هىقچه ها کًؿ و هًحٝك هی ایى ظیىاو، چىبی قا ؾق ؼاک ٨كو هی

  لهیًی ٌیكیى هرل ویب گیكؾ چگىيه بكؼی ٤فاها  قا بؽىقؾ- هاکاک ٕيى٠ی هیمىؤ یاؾ هی
 7ال ؼىقؾو بٍىیؿ- ٬بلقا 

ایى اوث که آيچه اهمیث ؾاقؾ ؾق ایى ؼّىَ وشىؾ ؾاقؾ؛ ولی  ٨كاوايیهای  هرال
ؿ هی  ال ظاالت یا ایى قوي ايصام کاق، ؾق هك ظالحی« جکًیک شؿیؿ»  ، ٌىؾ که بكقوی و ِق
ؾهًؿ و آو قا ج٭لیؿ  ٘ىق هىح٭ین ال قاه هٍاهؿه و ج٭لیؿ ظكکات ا٨كاؾی که آو قا ايصام هی به

                                                                                                                                                                 
 یًٌاو اوث که ال قواو یًیهاٌ یاؾگیكی های یًال گكا یکیٔ Reinforcement Learningٕ یحیج٭ى یكیاؾگی-  9

پاؾاًٌ ايصام ؾهؿ-  کكؾّو  یٍیًهب یبكا یؿبا یىجمكکم ؾاقؾ که هاٌ ییقوي بك ق٨حاقها یى- اگیكؾ یالهام ه ییق٨حاقگكا
کًحكل،  ۀیيٝك  ها، بالی ۀیهايًؿ يٝك  ؛ٌىؾ یه یبكقو یگىياگىي های یًهؾق له اي، یهىئله، با جىشه به گىحكؾگ یىا

بك  والی یًهبه یک،ژيح یحنآهاق، الگىق  ی،ا٘ال٠ات، واهايه چًؿ٠اهله، هىي الؾظاه ۀیيٝك  یات،ؾق ٠مل ی٫جع٭
 پؿیا ٨اقویٔ - ٕهحكشن، هًبٟ: ویکیوالی یهٌب یهبًا

 ,Boesch, C., & Tomasello, M. (1998). Chimpanzee and human cultures. Current anthropologyهًبٟ: -  7
39(5), 591-614. 
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بلکه آيچه ؾق وا١٬یث وشىؾ ؾاقؾ ایى اوث که بىؾو ا٨كاؾی که  ٌىؾ؛ کًًؿ هًح٭ل يمی هی
ظل  بكای قویؿو به قاه ها هن ليًؿ هٍى٬ی بكای ؾیگكاو اوث جا آو به ایى کاق ؾوث هی

ها و ٌكایٙی  های هىا٠ؿ ج٭كیبا  هماو جىايایی جالي کًًؿ و ال آيصا که ٌكایٗ و جىايایی
اوث که به گفٌحگاو اهکاو چًیى ک٩ٍی قا ؾاؾه اوث، ا٨كاؾ ب١ؿی هن ٤البا  به هماو 

 ها، ؾوباقه جالي و ؼىقؾو کىثهای هح١ؿؾ و ٌ قوًؿ؛ ولی په ال ايصام جالي يحیصه هی
ـ ج٭لیؿی يیىث؛ ی١ًی  ه١ًای هح١اق٦ به وًؿ- ایى ابماق ـبك هن ٌکىث، جا به هماو يحیصه بال 

های  جکكاّق هماو ٨كایًؿ با همۀ شمئیاجً يیىث؛ ولی با ایى وشىؾ ؾق ایًصا بكؼی آهىلي
کن جٍىی٭ی اوث بكای ج٭كیبا  همه یا ج١ؿاؾ بىیاقی ال  ؾوثکه ٨كهًگی واؾه وشىؾ ؾاقؾ، 

 ههاقت- آوآوقؾو  ؾوث ٌؿو ؾق هماو هکاو و جالي بكای به بكای شمٟا٠ٕای گكوه 
به آو ه١ًایی که گ٩حه  هٍابه آو، به ٜهىق ٨كهًگ  ابماقهای٘ىق کلی ایى ابماق و  به

کًؿ؛ لیكا  يمی ، کمک چًؿايیٌؿه جكیى وٙىض ج١كی٧ ـ ظحی ؾق پاییى ٌؿ و بیاو کكؾین
٨كؾ ياچاق اوث هماو ٨كایًؿ اکحٍا٦ ههاقت یا قویؿو به هماو ا٘ال٠ات قا جکكاق  هك

بكای  کمکجىايؿ قاهی بكای ظ٩ٛ ق٨حاقها یا بكؼىقؾهایی ه١یى یا  کًؿ- په ایى الگى هی
بؿوو آيکه به ايباٌث ا٘ال٠ات ؾق وٙط گكوه  ،ها باٌؿ ٠اؾت واؼحىبكپاکكؾو و پایؿاق 

هاٖ هماو ٘ىق که ایى ابماق  ايباٌث ا٘ال٠ات ؾق ٘ی يىل؛ چه بكوؿ به باٌؿکمکی کكؾه 
های ؾیگكی يیم بكای آهىلي  کًؿ- قوي ها کمک چًؿايی يمی به ابحکاق یا بهبىؾ جکًیک

ها  جك ال ج٭لیؿ اوث و اهمیث آو پاییى چه بىاها  اشحما٠ی وشىؾ ؾاقؾ؛ ولی شایگاه ایى قوي
کمحك اوث و  ، كهًگ و پیؿایً آوی١ًی ٨، کًین اي جع٭ی٫ هی ؾق هىٔى٠ی که ؾقباقه

 ؾاين- وبكقوی ؾق ایى ؼّىَ قا ٔكوقی يمی بعد

 ػٙٛاٖ خبػتٍب٣ٞ ثشا٢ تٕذٖ ا٘ؼب٣٘ فشض١٥ تم٥ّذ ثٝ
آوقؾو ظكکات و ق٨حاقهای شؿیّؿ  ؾوث جىايؿ وبب به آيچه گ٩حه ٌؿ ج٭لیؿ هی بك اوان

 ؛ٌىؾ یؾیگك  ٨كؾواوٙه ال ٘كی٫ هٍاهؿه و جکكاق یا بالوالی جمام شمئیات ق٨حاق  بی



  ................................................  319ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی

 

بكؾاقی و ايح٭ال يحایس ٠ملکكؾ ؾیگكاو اوث و به ایى  بًابكایى ج٭لیؿ، يمایايگك جىايایی يىؽه
ٌؿو ابحکاقها و  ایؿ قا همکى و اهکاو أا٨ه آوقؾو آيچه یاؾ گك٨حه ؾوث جكجیب ج٭لیؿ، به

ا٨كاؾی  ها یا ا٘ال٠ات، ياگمیك يیالهًؿ کًؿ؛ ولی ايباٌث ههاقت ها قا ٨كاهن هی ههاقت
ها ؾق  کاقبكؾو آو اوث که ال جىايایی یاؾآوقی و يگهؿاقی ا٘ال٠ات و اوحؽكاز ؾوباقه و به

٠الوه ایى ا٨كاؾ بكای جکكاق يحایس آيچه ؾق ؾیگك ا٨كاؾ گىيۀ  - بهيؿلهاو هًاوب، بكؼىقؾاق 
بكؼىقؾاق باًٌؿ- به همیى ؾلیل بكؼی هایی  بایؿ ال ٌایىحگیايؿ  ؼىؾ هٍاهؿه کكؾه

و  Peter Richerson»9پیحك قیچكوىو » ،«Robert Boydقابكت بىیؿ »ٍگكاو هرل هپژو
ای  جىاو قیٍه کًًؿ ج٭لیؿ قا اواوا  هی جّىق هی Tomasello Michael»7لى هایکل جىهاّو »

 هایً ؾق يٝك گك٨ث- بكای ٨كهًگ ايىايی با جمام پیچیؿگی
بمقگی ه٥م و يىٞ ابماقها و  به جًاوبی که هیاو با جىشهًٌاوی و  ٘ب٫ اکحٍا٨ات باوحاو

به يٝك بكؼی ؾايٍمًؿاو  ،ها و ؾ٨ى هكؾگاو وشىؾ ؾاقؾ ، لبانٌؿه اوح٩اؾههای  جکًیک
ها بیٍحك اظحمال ؾاقؾ  جىايایی ج٭لیؿ ؾق ايىاو ؾق همیى اواؼك ایصاؾ ٌؿه اوث و ال يٝك آو

٠ًىاو  به ـ  ا که چك ؛ باٌؿپؿیؿ آهؿه  پیً ال جاقیػهماق وال  31هماق جا 911ج٭لیؿ جًها ؾق 
ؾقؼىقی  ولی ٬اؾق به جىو١ه و يىآوقّی  ،ای ؾاٌحه هىّاقّکحىن ليؿگی اشحما٠ی واؾهىه ـ   هرال

 کًؿ: به ایى هٙلب اٌاقه هی« ؼؿایی جىهن بی»يیم ؾق کحاب  اظمؿالعىىيبىؾه اوث- ویؿ 
 ای ٬اهث ٤البا  جىايایی اوح٩اؾه ال آجً قا ؾاٌحه، ابماقهای واؾه ايىاو قاوث»

 بكؾه و ؾاقای ليؿگی اشحما٠ی بىؾه اوث- همچىو جبكهای وًگی قا به کاق هی
٬اهث  قاوث یای ؾق ٩٬٭ال گكشىحاو، ب٭ایای پیكهكؾ جاقیػ وًگىاقه
 هايؿههایً ليؿه  که ؾو وال په ال قیؽحى ؾيؿاوذبث کكؾه ٕهىهىّاقّکحىنٔ قا 

ؾاؾه یا بكایً ٤فا  یکه ؾیگكاو به ایى ٨كؾ ٤فا ه باٌؿ اوث- ایى ٌایؿ به آو ه١ًا
                                                                                                                                                                 

 هًبٟ: -  9
Boyd, R., & Richerson, P. J. (1988). Culture and the evolutionary process. University of Chicago Press. 

 .Tomasello, M. (2009). The cultural origins of human cognition. Harvard University Pressهًبٟ: -  7
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٬اهحی که ال آ٨كی٭ا  های قاوث ايؿ- به اظحمال بىیاق ٬ىی ايىاو کكؾه جهیه هی
 9-«ايؿ ـ بىؾه ٘ىق واؾه و اولیه هكچًؿ به ايؿ، ؾاقای ليؿگی اشحما٠ی ـ ههاشكت کكؾه

یک ١ٙ٬ه کكؾ جبك وًگی بىؾ که ال  اوح٩اؾه هی هىهىاقکحىنشؿیؿجكیى ابماقی که 
جیم و ِی٭لی ٌؿه بىؾ جٍکیل ٌؿه و گ٩حه  ،هح٭اقوِىقت  بهؾو ٘ك٦  که الوًگ ِا٦ 

هؿت بیً ال یک  هیلیىو وال ٬بل پؿیؿاق ٌؿه و به 3.9ٌىؾ اولیى جبكها بیً ال ظؿوؾ  هی
هیلیىو وال ج٥ییكی ؾق آو ایصاؾ يٍؿه اوث که ایى يکحه به يبىؾ پؿیؿۀ ايباٌث و جکاهل 

ؾايًؿ  جك هی همیى ؾلیل بكؼی ایى اظحمال قا ٬ىی کًؿ- به ها اٌاقه هی ا٘ال٠ات و جکًیک
« الگىی آهىلي با ج٭ىیث یا ظمایث»هىاقکحىن بىیاق يمؾیک به ىکه الگىی آهىلي ؾق ه

 ن- حیجك به بیاو آو پكؾاؼ بىؾه اوث، که پیً
 9«پژوهً ٠لمی»ای بكای هصلۀ ٨كايىىی  ؾق ه٭اله 7«شاو هیًاقؾ اومیث»پكو٨ىىق 
 گىیؿ: هی 3«جعىالت بمقگ ؾق جکاهل»کحابً با ٠ًىاو ای ؾقباقۀ  ٘ی هّاظبه

―Le fait le plus extraordinaire dans l'évolution humaine est à mes yeux que 
l'on a continué à faire les mêmes haches en pierre pendant un million d’années 
،dans le monde entier، sans le moindre signe de changement culturel. Pourquoi? 
Quand on pense au rythme auquel les choses changent aujourd'hui…* ― 

                                                                                                                                                                 
 -334ؼؿایی، َ ، کحاب جىهن بیاظمؿالعىىویؿ -  9
ًٌاوی جکاهلی و ؾاقای  لیىثٔ ؾايٍمًؿ بمقگ John Maynard Smith 1664,3816شاو هیًاقؾ اومیث ٕ-  7

 ٌىؾ- ًٌاؼحه هی« بالی جکاهلی»گفاقاو يٝكیۀ  ٠ًىاو یکی ال بًیاو چًؿیى هؿال و شىایم ٠لمی ه١حبك اوث و به
 هًبٟ:-  9

John Maynard Smith . «L’hérédité ne dépend pas forcément du code» . Special: l'histoire de la vie – La 
Recherche. n°296. Mars 1997. p. 32-35. 

 لیًک ؾوحكوی:
www.larecherche.fr/savoirs/dossier/john-maynard-smith-heredite-ne-depend-pas-forcement-du-
code-01-03-1997-70266 

 .Smith, J. M., & Szathmary, E. (1997). The major transitions in evolution. Oxford University Pressهًبٟ: -  3
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ظاؾذۀ ٤یك٠اؾی ؾق هىیك جکاهل بٍكی ال يٝك هى، ایى اوث که  جكیى بمقگ»
بؿوو هیچ ٠الهحی ال ج٥ییك  ،شای ایى ٠الن ٘ی یک هیلیىو وال ؾق همه

 حى٧٬ ٌؿه بىؾین٨ٖكهًگ، ؾق واؼث هماو جبكهای وًگی ه
 «پكوین--- ايؿیٍین، هی ؾق اهكول هیچیمها ج٥ییكات يكغ و٬حی به چكا؟ 

ؾق ايىاو، قو به جکاهل لباو ؾق ایى ؼّىَ ال ٜهىق شاو هیًاقؾ اومیث  پكو٨ىىق
کًؿ؛ ولی وا١٬یث آو اوث که لباو  ای بمقگ ؾق هىیك جکاهل یاؾ هی ٠ًىاو ظاؾذه به
وث که ايىاو هؿقو قا ال یی اای ال چیمها ظاؾذۀ بمقگی يیىث؛ بلکه هصمى٠ه جًهایی به

قوًٌی  به ـ   اظمؿالعىىکًؿ و ایى يکحه قا ویؿ  ؾیگك هىشىؾات ؾق شهاو ظیىايی هحمایم هی
بیاو و اذبات کكؾه اوث که ايىاو ؼكؾهًّؿ هؿقو ؾق  ،ؼؿایی ؾق کحاب جىهن بی ـ   جمام

ه٭ؿاق لیاؾی او قا ال ؾیگك  کاهل بىؾه اوث و ایى هؿ٦ بهظ٭ی٭ث، هؿ٨ی بكای ٨كایًؿ ج
 کًؿ- ها او قا با ؾقشۀ کمحكی هحمایم هی کًؿ؛ هكچًؿ ؾق بكؼی ٌاؼُ ظیىايات هحمایم هی

ٌؿه اوث و بىیاق اظحمال  قوؿ و١ٔیث هىئلۀ ج٭لیؿ، ج٭كیبا  ظل ٘ىق کلی به يٝك هی به
ی ٔكوقی هماق وال ٬بل ایص31جا  911ؾاقؾ که ایى جىايایی  اؾ ٌؿه و ایى جىايایی، ٌ٘ك

های اکحىاب و ايح٭ال ا٘ال٠ات ال ٘كی٫ هٍاهؿه و الگىبكؾاقی  یا٨حى جىايایی بكای جکاهل
 اوث- 

یه هؿا١٨او های  ای بكای همۀ جمؿو ٠ًىاو اِل و قیٍه که ج٭لیؿ قا به ـ   ایى ٨ٔك
 ،ای ه١یى ٜهىق ٨كهًگ ؾق ؾوقه چه بىاکًًؿ که  چًیى ج٩ىیك هی ـ   کًؿ هٙكض هیايىايی 

ال  کمحكبكای جکاهل بىؾه اوث؛ لیكا یاؾگیكی اشحما٠ی ال ٘كی٫ ج٭لیؿ قؼؿاؾی بىیاق ه٩یؿ 
ه قا بكای قویؿو به ايىاٞ ا٘ال٠ات، جکًیک ها و  یاؾگیكی ٨كؾی، همیًه ؾاقؾ و ٠ِك

، ٨كاهن پفیك يیىث ِىقت ٨كؾی ؾق وٙط ليؿگی اهکاو آوقؾيٍاو به ؾوث ق٨حاقهایی که به
شهث  اشحما٠ی قا به بًابكایى بىیاق اظحمال ؾاقؾ که جکاهل، یاؾگیكّی  ؛کكؾه اوث

ها و ق٨حاق هًاوب  ؛ لیكا ايح٭ال ا٘ال٠ات، ايؿیٍهباٌؿوىؾهًؿی بىیاقي ايحؽاب کكؾه 



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 316

 

که ٨كؾ ؾق یاؾگیكی با ووایل  ٌىؾ و لهايی هیشىیی ؾق ايكژی  ؾیگكاو، هىشب ِك٨ه
 کًؿ-  ِك٦ هی ـ   ؼٙا و١ی وهرال  با ـ  ؾیگك 

يىبۀ  ن بههمیًه ؾاقؾ که هماو جىلیؿ ابماق ج٭لیؿ اوث که ایى ه يیمولی آهىلي اشحما٠ی 
 ـ   ٠ًىاو هرال به ـ  جىاو جّىق کكؾ  بك اوث- هی هاّی ًٌاؼحّی همیًه  ؼىؾ يیالهًؿ ِالظیث

؛ هرل جىايایی بكای جك هىحًؿ که ٌایؿ پیچیؿهاوحىاق اوث  هایی جىاياییؾاؾو  ج٭لیؿ بك جىو١ه
ای اوث که بكؼی پژوهٍگكاو  ها- ایى يکحه های ـهًی ؾیگكاو و جعلیل آو جّىق ظالث

ای که هكکىی  گىيه به ؛کًًؿٙكض هیه« Theory of Mind. ـهىيٝكیۀ »هرال  ال ٘كی٫ 
های  جىايؿ يیث هی ـ کًؿ آو قا بیاو هی ـهىيٝكیۀ و با ؾاٌحى ـ ؾاٌحه باٌؿ  ایى جىايایی قاکه 

 ؾیگكاو قا ب٩همؿ یا جّىق کًؿ-
بكی قا  های همیًه جىايایی چًیى  ،یا ٬ايىو ايحؽاب ٘بی١ی ٘ىق کلی بكای آيکه جکاهل  به

 شای بهقوًؿ، و  ِىقت ژيحیکی به اقخ هی کكؾو به جکكاق ق٨حاقهایی که به بىًؿه شای به
ای بمقگ، بیً ال  بایؿ ٨ایؿه ،ؼٙا بكگمیًؿو آلهىوبا پٍحیبايی یا جکكاق یاؾگیكی واؾه، هرال  

ای که ایى  ٠ًىاو هرال گىيه کًؿ ؾاٌحه باٌؿ؛ به ها جعمیل هی ای که ایى جىايایی همیًه
و يیالهًؿ کًؿ  هیذبات ليؿگی  ؾق هعیٙی بىیاق هح٥یك و بی ،آوقؾ ها قا به ؾوث هی جىايایی

های هعیٙی، والگاق  جا با ؾگكگىيیاوث  یشؿیؿ بىیاق و های  ههاقتجىو١ه و جکاهل 
 -باٌؿ

 ایى و١ٔیث ؾق ٠مل بكای ايىاو به و٬ىٞ پیىوث:
که وی قا ب١ٕا  جا  ی اگك ايىاو واکى آ٨كی٭ا ؾق ه١كْ ايحؽاب وؽث ٘بی١»

گك٨ث، ه٥م وی به ایى ِىقت جکاهل  ٬كاق يمی ، وك ظؿ اي٭كاْ يیم پیً بكؾه
لهاو جکاهلی، هؿجی کىجاه به ٌماق هن ؾق لهايی که ؾق چهاقچىب  آو ا٨ث؛ی يمی
 9-«قوؾ هی
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اوث؛ ٌؿه يیم به ؾوث آهؿه  های ٠لمی ايباٌحه اوث که ال پژوهًای  يکحهو ایى 
ای  ٌىيؿه قظمايه و بىیاق ؾگكگىو ؾق ه١ْك ٌكایٗ بی  هىهىواپیًهیا  هؿقو ی١ًی ايىاو 
بكای ج٩ىیك ٜهىق ج٭لیؿ و ابماقهای هبحًی بك آو  ، جًهایی به يکحه ولی ایى  ٬9كاق گك٨ث؛

وشه  هیچ بهها بكای ج٩ىیك پیؿایً ج٭لیؿ و آهىلي اشحما٠ی  کا٨ی يیىث و جالي
 اوث-  کًًؿه يبىؾه ٬ايٟ

کًًؿه،  ٬ايٟ ِىقت ياگهايی و بؿوو ج٩ىیكی با ایى وشىؾ بایؿ ٨كْ کًین ج٭لیؿ به
بكای ج٩ىیك پیؿایً ٨كهًگ کا٨ی يیىث؛ لیكا ٨كایًؿهای  جًهایی بهپؿیؿاق ٌؿه اوث؛ ولی 

ُّ الگى ـ  ج٭لیؿ همیٍه به ؾو ٘ك٦   يیال ؾاقؾ و ایى ـ   کًًؿه ال ایى الگىو ا٨كاؾ ج٭لیؿ  ی١ًی ٌؽ
 به وشىؾ ا٨كاؾی هحمایم يیال ؾاقؾ جا بكای ؾیگكاو الگى ٌىيؿ- اواوا   ٨كهًگ، ی١ًی ٜهىق 

کًًؿه ا٨كاؾ ج٭لیؿ ٌؿو جىوٗ  هایی بكای پفیك٨حه ى٪٠الوه ج٭لیؿ ؾق ٨كهًگ، به هٍ به
جا هًگاهی که کىی پیؿا يٍىؾ جا ؾق  ،يیالهًؿ ؼىاهؿ بىؾ- ظحی ؾق وٙط ايحؽاب ٘بی١ی

ها  که ٬بال  به آو اهکاو يؿاقؾ ج٭لیؿ و ابماقهای آو ـ ،يىآوقی کًؿ ٘ىق هىحمك بهگكوه 
 ،ٌىؾبًابكایى بكای آيکه ایى ؼّىِیث بكگمیؿه  باًٌؿ؛ـ ال يٝك ژيحیکی وىؾهًؿ  پكؾاؼحین

کكؾو، جکاهل یا٨حه  ياگمیك بایؿ ج٭لیؿ با وشىؾ يىآوقی و جىايایی بكای پیٍك٨ث و جك٬ی و ج١ؿیل
 باٌؿ-

یۀ ج٭لیؿ به ٠ًىاو پایه و اوان ٨كهًگ ايىايی، اگك وشىؾ ا٨كاؾی قا که  بًابكایى ٨ٔك
ؾهًؿ ؾق يٝك يگیكؾ، ؾق ج٩ىیك  گكاو یاؾ هیؾقپی به ؾی هًٝن و هىحمك و پی ِىقت ٌبه به

یه، اگك آهىلي بكياهه ٌکىث هی ٌؿه قا ؾق يٝك  قیمی ؼىقؾ؛ یا به ٠باقت ؾیگك ایى ٨ٔك
قظن اوث و اشالۀ  ؼىقؾ؛ لیكا ٬ايىو ايحؽاب ٘بی١ی بىیاق بی يگك٨حه باٌؿ، ٌکىث هی
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ؿ- اگك بؽىاهین ایى ؾه بك اوث و ٨ىایؿ ژيحیکی يؿاٌحه باٌؿ يمی ٠بىق چیمی قا که همیًه
 ی١ًی: ،جك بیاو کًین ٌٖك قا قوٌى

های اشحما٠ی بك ٠هؿه  ياگمیك بایؿ ا٨كاؾی هحمایم باًٌؿ که ي٭ً ه١لن قا ؾق گكوه»
 «بگیكيؿ-
٠الوه اگك ٠اهل لهاو قا أا٨ه کًین و ؾق يٝك ؾاٌحه باٌین که ٨كهًگ ايىايی ؾق  به

یؿاق ٌؿه اوث و يیم ؾق يٝك ؾاٌحه باٌین که ِىقت ياگهايی پؿ ؾوقۀ لهايی بىیاق کىجاه و به
يؿ، ا هکه ؾق آ٨كی٭ا با٬ی هايؿيبىؾه باًٌؿ همۀ ا٨كاؾ هىشىؾ ١٨لی قوی لهیى اگك ال کىايی 

به گكوه کىچکی ـ  بیاو کكؾین« ًٌاوی ايىاو»به ؾالیلی که به ج٩ّیل ؾق ٨ّل ـ همه 
بىیاق بكای ها و١ٔیث  ،ؾيؿکك المًؿب ههاشكت  ال ٘كی٫ بابو گكؾيؿ که ال آ٨كی٭ا  بالهی

 ای ظحمی ؼىاهؿ ؾاٌث؛ ایًکه: يحیصهقوٌى ؼىاهؿ ٌؿ و 
ّی ؼاَ و هحمكکمی وشىؾ ؾاٌحه و ٌٖك به هایی  ٘ىق ؼاَ ؾق ایى گكوه، قوي آهىٌل

٠ًىاو ٠ىاهلی بكای  به ـ   ٘ىق کلی به ـ   های هح١الی ه٥می که ج٭لیؿ، يٝكیۀ ـهى و ٌایىحگی
کًًؿ، ؾق ایى گكوه ههیا و ٨كاهن  هًگ اشحما٠ی اللم هیکمک و هعكکی بكای ٜهىق ٨ك 

 بىؾه اوث-
 و همچًیى و٬حی ؾق هٕمىو ٨كهًگ ايىايی بًگكین و ببیًین اؼال٪ هح١الی

ٌىؾ که ؾق بكابك ؼىؾؼىاهی ژيحیکی ٬ؿ ٠لن کكؾه اوث به  قا ٌاهل هیهایی  اقلي
٠ًىاو الگىٔ  جكبیحی و با ا٨كاؾی ٕبه ای هؼىاهین قویؿ؛ ایًکه ایى و١ٔیث، با ٌیى ای يحیصه

ها  ايؿ؛ لیكا ژو ها قا ال بیكوو ال ویىحن ٘بی١ی آوقؾه ٌكوٞ ٌؿه اوث که ١ٙ٬ا  ایى اقلي
و اگك  ،يؿاقيؿ جا هرال  آو قا ابؿاٞ کًًؿ چٍمؿاٌثهیچ يیالی به ایراقگكی وا١٬ی بؿوو 

کًًؿٔ چًیى  ا هیِىقجی که بكؼی اؾ٠ اٌحباه ٕبه ِىقت ياگهايی و به ها به شهً
ؾهؿ؛ لیكا ٠لیه  ؿ، ٬ايىو ٘بی١ی هكگم اشالۀ گىحكي آو قا يمیًای قا ایصاؾ کً ؼّیّه

  ایى ٬ايىو اوث-
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ٌؽُ »ياچاق ٠الوه بك وشىؾ  ؼىاهین ؾیؿ به ،بًابكایى اگك به ٨كایًؿ ج٭لیؿ بالگكؾین
اقائه یا  ای که ٌؽُ الگى بایؿ ٌٖك ههن ؾیگكی يیم بكآوقؾه ٌىؾ؛ ی١ًی جصكبه« الگى

والؾ، یا ظاالت ـهًی که  ؾهؿ، یا ا٘ال٠اجی که هًحٍك هی ؾهؿ یا ايصاهً هی پیًٍهاؾ هی
کًًؿه و  ٬ايٌٟىؾٔ بایؿ  گىيه که ؾق يٝكیۀ ـهى ياهیؿه هی ها پكؾه بكؾاٌث ٕآو جىاو ال آو هی

ی ایى ی١ً ،ها ال او ج٭لیؿ کًًؿ و ایى ٌٖك کن بكؼی ال آو باٌؿ جا ا٨كاؾ ؾیگك یا ؾوث هٍى٪
الگىی   ؼّىَ ؾق هكاظل اولیۀ جاقیػ ايىاو به آيکه بكای  ،ؾهًؿ ا٨كاؾی که آهىلي هی

ؾیگكاو باًٌؿ، چیمی قا آوقؾيؿ که ؾیگك ا٨كاؾ گكوهٍاو، هًا٨ٟ، لیبایی و ٨ىایؿ و--- آو قا 
ها ٨٭ٗ هًا٨ٟ ژيحیکی یا وىؾی ال يىٞ  جىاو چًیى جّىق کكؾ که آو و يمی کكؾيؿلمه 

هرل ایراقگكی وا١٬ی بؿوو  ايؿ؛  لمه کكؾههای هح١الی اؼال٬ی  اقليهاؾی قا ؾق 
ـ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ  ٠الوه بك ا٨كاؾ پیٍكو یا الگى په ياگمیك بایؿ ٠اهل ؾیگكی ـ ؛ چٍمؿاٌث

قا ؾووث  ها آوها جمایل پیؿا کًًؿ و  قو ؾق آو گكوه به ایى اقلي که وبب ٌىؾ ا٨كاؾ ؾيباله
اگك ٨ىایؿ ٠ملّی  هٍکلی وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث ،ج٭لیؿ کًًؿ- آقی ؾاٌحه باًٌؿ جا ال آو ٠ؿه

 - هرل يٝن اشحما٠ی، ؤٟ ٬ىايیى و--- لمه کكؾه باًٌؿ؛ يیم  قاپیكوی ال ایى ه١لماو 
و ایى  ؛«٠اهل ٨كؾی»اللم اوث هئل٩ۀ ؾیگكی قا هن به ایى ه١اؾله أا٨ه کًین:  په

ٌىؾ هكؾم  ٌىؾ- ایى ٠اهل هماو چیمی اوث که وبب هی ٠اهل جمام ا٨كاؾ قا ٌاهل هی
ها قا ؾووث ؾاٌحه باًٌؿ و ال يٝك ها  های هحٕاؾ با ژو وؽاوجمًؿی و اقلي گكی وایراق 

ل٧ٙ ایى ٠اهّل ٌؽّی، هكؾم ایى جىايایی قا پیؿا  ه و قوض اوث- بهایى ٠اهل، هماو ي٩ٓ 
ؾهًؿ و به آو جمایل ؾاٌحه باًٌؿ ؾهًؿ پاوػ هربث  چه ایى ه١لماو اقائه هیايؿ جا به آي کكؾه

ج٭لیؿ کًًؿ و وپه ایى ٨كهًگ قا گىحكي ؾهًؿ؛ اها کىی که وشىؾ ایى ٠اهل قا  بحىايًؿو 
یه ای ؼىاهؿ ؾیؿ که ؾق هیايۀ قاه هحى٧٬ ٌؿه و ؾق ج٩ىیك ٜهىق  يپفیكؾ ؼىؾ قا ؾق بكابك ٨ٔك
ی١ًی اؼال٪ هح١الی ايىايی هرل  ـ  والؾ ٨كهًگ قا هحمایم هی ٨كهًگ ايىايی و آيچه ایى

 ٌکىث ؼىقؾه اوث- ـ  و ٠ؿالث چٍمؿاٌثایراقگكی وا١٬ی بؿوو 
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گك٨حى وشىؾ جىايایی ج٭لیؿ ؾق همه و وشىؾ جىايایی بكای يىآوقی و پیٍك٨ث ؾق  ٨ْك
یکی قا ج٩ىیك ه١٩ًث ژيحاگكچه اهکاو  ،هىهىواپیًههای ايىايی  بكؼی ا٨كاؾ ؾق گكوه

کًؿ و  ٜهىق اؼال٪ قا ج٩ىیك يمی  ولی ،کًؿ ٨كاهن هیها  ایى جىاياییو جکاهل   جىو١هبكای 
 ٌکل  به  ،ِىقت ياگهايی و بؿوو ه٭ؿهات ای قا که به ظحی ٜهىق جمؿو هاؾی پیٍك٨حه

گىیین ج٩ىیك ٜهىق  اي وؽى هی کًؿ- آيچه ؾقباقه ج٩ىیك يمی ،ٜاهك ٌؿ  ای بمقگ ه١صمه
٘ىق کاهل ؾق بكابك  اوث که به چٍمؿاٌث٪ و ق٨حاق ایراقگكایايۀ وا١٬ی بؿوو ٨كهًگ، اؼال

ؾق  ای گیكؾ- چه يیالی به چًیى يىآوقی ٬ايىو ايحؽاب ٘بی١ی و ؼىؾؼىاهی ژيحیکی ٬كاق هی
ق٨حاق وشىؾ ؾاقؾ؟ٖ و چكا چًیى ق٨حاقی ج٭لیؿ ٌىؾ؟ٖ و چكا و چگىيه ايحؽاب ٘بی١ی به آو 

 ً ٠بىق کًؿ؟ٖاشاله ؼىاهؿ ؾاؾ ال ٤كبال

 اؿىبَ ٚ پبػخؾ

کا٨ی ؼىاهؿ بىؾ همیى ٌایؿ گ٩حه ٌىؾ بكای ج٩ىیك ٜهىق جمؿو و ٨كهًگ ايىايی 
با  ؾاٌحى جىايایی یاؾگیكی ٨كؾی» ٜهىق ج٭لیؿ یا ؼّىِیّث  ، «ـهىيٝكیۀ » بك اوان که 

٨ْك همحال و بكشىحه قا بؿوو وشىؾ ا٨كاؾ « یاؾگیكی ج٭ىیحی هعلی»یا  «ؼٙاو قوي آلهىو
بك  ِك٨ا    واؾگی به کًؿ؛ لیكا ایى پیكولی  ج٩ىیك هیبگیكین و همیى، پیكولی اوحكاجژیکی قا 

کاقبكؾ الگىی ج٭لیؿ ال آيچه ا٨كاؾ ؾیگك ؾق ظاالت و ٌكایٗ شؿیؿ و ال ٘كی٫ جالي ؼىؾ 
گیكيؿگاو  کًؿ- اللم يیىث هماو ا٨كاؾ يىآوق، همیٍه پیٍكواو و وب٭ث آهىليؿ، جکیه هی هی

؛ یک باق ٨كؾ کا٨ی باٌؿ٘بی١ی و هکكق  وشىؾ جًاوب؛ بلکه ٌایؿ باًٌؿآوقی و ابحکاق ؾق يى 
  و به همیى جكجیب-  يىآوق ٌىؾج٭لیؿ کًؿ و باق ؾیگك 
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 پبػخ:

کن به ِؿها هماق وال لهاو يیال  ها وال یا ؾوث اگك ٜهىق ٨كهًگ ايىايی به هیلیىو
٨كهًگ ٨٭ٗ ؾق چًؿ بىؾ؛ ولی پیؿایً ایى ؾاٌث، ٌایؿ ایى جّىق ؾقوث و کا٨ی هی

جىايؿ ؾق ایى ؾوقۀ بىیاق کىجاه، و با يبىؾ  هماق وال اؼیك بىؾه اوث- چگىيه ایى ظاؾذه هی ؾه
ای ه١یى، اج٩ا٪ ا٨حاؾه باٌؿ؟ٖ اظحمال پیكولی با  قوٌی هحمكکم و ٨ٍكؾه ؾق ؾوقه

اظحمالی به  ،ه کًینپیاؾ ٨كهًگ ايىايی پیچیؿهکن اوث و اگك آو قا قوی  وؼٙا آلهىو
 ٌىؾ-  ؾوث ؼىاهین آوقؾ که شم با ه١صمه هع٭٫ يمی

گىیؿ ایى که هیأا٨ه کًین ایى هىئله  ؾق ؼّىَجكیى يکحه قا  ٠الوه اگك ههن به
های هح١الی ايىايی و  لهاو با ٜهىق اؼال٪ و اقلي اوث و هن« ؾاق قیٍه»٨كهًگ 

 وؼٙا آلهىوو١ٔیحی ال ٘كی٫  چًیىایصاؾ  ،به وشىؾ آهؿه اوث ٬ىايیىجٍکیالت و 
یا٨ث بكياهۀ ژيحیکی ؾوحىق کاق ها ؾق  ؼّىَ که ایى اقلي به ؛ياهمکى ؼىاهؿ ٌؿ

ها وشىؾ يؿاقؾ و اگك هن  وشه هعكکی ؾق ٘بی١ث بكای گكایً به آو هیچ و بهٌىؾ  يمی
هايؿو  ايؿ ال با٬ی هایماو ایصاؾ کكؾه ؾق بؿوها  اٌحباه ایصاؾ ٌىؾ، ابماقهای ؾ٨ا٠ی که ژو به

 و گىحكي آو شلىگیكی ؼىاهًؿ کكؾٖ
: آيچه جك يیىث اهمیث ٬بلی کن ىائلؾیگكی هن هىث که ال ه ىئلۀه ،ال وىی ؾیگك

ها ال ؾقشۀ باالیی ال  کًؿ آو وكآ٤ال جمؿو قویؿه اوث بیاو هی ؾق ؼّىَال وىهكیاو 
چًیى ؾ ؼىؾ قا ها، پیٍیًیاو و اشؿا ؼىّؾ آو ؾق ظالی کهپیٍك٨ث و اؼال٪ بكؼىقؾاق بىؾيؿ؛ 

ها ؼىؾ قا ٨٭ٗ واقذاو و  يؿ؛ ی١ًی وىهكیا هجك بىؾ که ال ؼىؾٌاو پیٍك٨حهکًًؿ  جىِی٧ هی
ها  ؾايىحًؿ و ؾق يهایث، آو يا٬الو جمؿو و ٨كهًگ و اؼال٪ و ٠لن پیٍیًیايٍاو هی

ـ ؼؿاويؿ و  که به وىیٍاو آهؿ که هًبٟ ایى ٠لن و ٨كهًگ و جکاهل ـ ايؿ کكؾهبیاو  قوًٌی به
 آوماو بىؾه اوثٖ
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یه، ؾق ج٩ىیك ٜهىق ٨كهًگ ايىايی په ایى اّ  که ؾق  ٌکال، کاهل يیىث و ایى ٨ٔك
هايًؿ ایراقگكی ظ٭ی٭ی بؿوو ـ  ؾاقؾ های واال ٬كاق اي اؼال٪ هبحًی بك اقلي ه٭ؿهه

 ؼىقؾ-ٌکىث هی ـٌىؾ هی که ايىاو با آو هحمایم چٍمؿاٌث
ـ  ها ال شمله ج٭لیؿ، جىايایی یاؾگیكی و يٝایك آو های ـهًی ـ جىايایی ،گىیین: بله هی

ولی کلیؿي يیىث و  اوث،های اواوی و اللم بكای ٜهىق جمؿو ايىايی  همگی ٌٖك
که ٠لیه ٬ايىو قا هكگم پیؿایً اؼال٪ و يیم اظىاوات هربث ؾق بكابك اؼال٪ هح١الی 

 کًؿ- ایىحؿ، ج٩ىیك يمی هی ماوؼىؾؼىاه های ژو
که   چٍمؿاٌثقیچاقؾ ؾاوکیًم ؾقباقۀ ایراقگكی ظ٭ی٭ی بؿوو گ٩حۀ ٌایؿ یاؾآوقّی 

 :يباٌؿؼالی ال ٨ایؿه  ، هؽّىَ ايىاو اوث
―It is possible that yet another unique quality of man is a capacity for 

genuine، disinterested، true altruism. I hope so، but I am not going to argue the 
case one way or another، nor to speculate over its possible memic evolution.‖ 

قیا و  بی و ایراقگكی ِاؾ٬ايه جىايایی٨كّؾ ؾیگّك ايىاو،  همکى اوث ویژگی هًعّكبه»
ليی  اي بعد کًن و به گمايه ؾقباقهؼىاهن  - چًیى آقلویی ؾاقم؛ ولی يمیاو باٌؿوا١٬ی 

  9-«ايؿیٍن یا٨حى آو ال قاه ج٭لیؿ يمی هحىول ٌىم؛ هماو ٘ىق که به اظحمال جکاهل

                                                                                                                                                                 
 -979ژو ؼىؾؼىاه، َقیچاقؾ ؾاوکیًم، -  9
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 ٞب٢ تىب٣ّٔ داس٣ٙ٤ٚ ثشا٢ تفؼ٥ش ظٟٛس فشًٞٙ د٤ٍش فشض٥ٝ

هكوىم های ٌؿه با قويیا ظحی جؤییؿ جًهایی بهؾق آيچه گفٌث، بیاو ٌؿ که ج٭لیؿ 
جك بیاو ٌؿ که ج٩ىیّك ِك٨ا  بیىلىژیکی  ظل يهایی يیىث و يیم پیً قاهیاؾگیكی اشحما٠ی، 

جىاو به ه١مای ایراقگكی که ٬بال  بیاو ٌؿ هكاش١ه کكؾٔ- به  ؼىقؾ ٕهی هن ٌکىث هی
یه ٠ًىاو اِل و  يه بـ که ج٭لیؿ قا  ی هٙكض ٌؿيؿهای شایگمیى ؾیگك  همیى ؾلیل ٨ٔك

یه بكؾاقی ؾق يٝك هی و يىؽهابماقی بكای ايح٭ال ٠ًىاو  ـ بلکه به هًبٟ ها يیم  گیكيؿ- ایى ٨ٔك
يیىث که ایى ٨كهًگ،  اها به ایى ه١ً کكؾو آو جىِی٧« جکاهلی»جکاهلی هىحًؿ؛ ولی 

بیىلىژیکی اوث؛ بلکه هًٝىق، ٬ىايیًی اوث که ٜهىق و ايحٍاق واظؿهای   هعّىل جکاهل
 کًؿ- اللم هی،  به الگىی ٬ايىو ايحؽاب ٘بی١ی ؾاقویًی با جىشه٨كهًگی قا 

 فشض١٥ تىبُٔ داس٣ٙ٤ٚ ثشا٢ فشًٞٙ 

یه ایى ج٩کك قا که جمام  قیمی ٌؿه هىحًؿ  بكياهه ها ؾق ژو «٨كهًگی واژگاو»ایى ٨ٔك
یه يمی یه، ٨ٔك ای بیىلىژیکی بكای ٨كهًگ يیىث؛ ولی چًیى ٨ْك  پفیكؾ؛ ی١ًی ایى ٨ٔك
هاقک ٨لیى »١ٙ٬ا  يحیصۀ ٨كایًؿ ايحؽاب بیىلىژیکی اوث- « واظؿ ٨كهًگی»گیكؾ که هك  هی

Mark Flinn» ،« قیچاقؾ الکىايؿقAlexander Richard»9 ال  7«مویلیام آیكوي» و
 و ایى يٝكیه هىحًؿ- اگفاق  بًیاو

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ: -  9

Flinn, M. V., & Alexander, R. D. (1982). Culture theory: The developing synthesis from biology. Human 
ecology, 10(3), 383-400. 

 هًبٟ: - 7
Irons, W. (2005). How has evolution shaped human behavior? Richard Alexander's contribution to an 
important question. Evolution and Human Behavior, 26(1), 1-9. 
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ٔ 9ها ٨ًٕىجیپ ژوها  ٜاهكی ژوبیاو ؼّىِیات يحیصۀ لموها  واظؿهای ٨كهًگی 
با٬ی بمايًؿ جىايًؿ  يمیایى واظؿهای ٨كهًگی  ،ٌؿيٍاو جىلیؿو پؿیؿاق يیىحًؿ؛ ولی په ال 

یا ليؿگی کًًؿ؛ هگك آيکه ال کايال ٨كایًؿ جکاهل، بكگمیؿه ٌىيؿ؛ ی١ًی ال ایى واظؿهای 
ؾاقای ه١٩ًحی ؾق هایی که  آوشم  ،ثها قا جىلیؿ یا بًا کكؾه او ٨كهًگی، بكای کىی که آو

و وویلۀ ايح٭ال ایى ٨كهًگ يیم ؾق  ؛هايؿ يمیب٭ا، جىلیؿهرل و ايحٍاق ژيحیکی اوث، با٬ی 
 اوث-« ج٭لیؿ»ایًصا 

یه هماو ٬ايىو ايحؽاب  بًابكایى ٬ايىو ايحؽاب واظؿها و اشمای ٨كهًگی ؾق ایى ٨ٔك
ایى واظؿها، هعّىالت بیىلىژیکی يیىحًؿ؛ ی١ًی ابماق  با ایًکههاوث؛  بیىلىژیکی ژو

ای که و٬حی  گىيه به ؛٦ باٌؿهؿ جىايؿ جّاؾ٨ی و بی ٜهىق واظؿهای ٨كهًگی هی
به   به ٌكایٗ هعیٙی با جىشه ها ٨كاهن ٌىؾ، ٘بی١ث  های ـهًّی اللم بكای جىلیؿ آو جىايایی

 کًؿ- ها بىًؿه هی جكیى آو ايحؽاب هًاوب
یه ؾق ظ٭ی٭ثکكؾو  قوٌى يیال به جالي لیاؾی يؿاقؾ و هماو ٘ىق که  ٧١ٔ ایى ٨ٔك

یۀ بیىلىژیکی هعٓ، ؾق ظل هٍکل  ٌکىث « چٍمؿاٌثیراقگكی وا١٬ی بؿوو ا»٨ٔك
یه هن ٌکىث هی ای ؾق ق٨حاق وشىؾ ؾاقؾ  ؼىقؾ- کؿام وىؾ یا ٨ایؿه ؼىقؾه اوث، ایى ٨ٔك

یا ايحٝاق آو  باٌؿهیچ وىؾ یا ه١٩ًحی ي ؾيبال بهاي  ؾهًؿه که ايصام باٌؿکه اواوا  ق٨حاقی 
ی که ظحی به لیاو ؼىؾ، وقلی و ايّا٨ ؾق ٠ؿالث ای ؟ٖ کؿام وىؾ یا ٨ایؿهباٌؿقا يؿاٌحه 

 يمؾیکاو و ؼايىاؾه اوث، وشىؾ ؾاقؾ؟ٖ
یه هٙكض هی کًؿ جالٌی اوث که ال ج٩ىیك پیؿایً اؼال٪  په همۀ آيچه ایى ٨ٔك

یه چًیى به جّىیك  هٙكضگكیمؾ و  اِیل و ٨كهًگ ؼاَ ايىاو هی کًًؿگاو ایى ٨ٔك
ىق که هىثـ  واژگاو ای ال  کًٍؿ که هك هصمى٠ه هی جىايؿ به وشىؾ بیایؿ و بكای  هی ـ  ه٘ك

                                                                                                                                                                 
 یاهٍاهؿه  ٬ابل یاتٔ ؼّىِیًىجایپ، Phenotype٨: یىیٔ ٕبه ايگلیپ، ٨ًّىجPhénotype: یٕبه ٨كايىى  یپ٨ًىج-  9

و  یىناقگاي یک یها ژو یاوال ب یپ- ٨ًىجیمیىلىژیکی٨ یا یىٌیمیاییب یاتهايًؿ ؼّىِ ؛شايؿاق اوث یک٩ِث 
 پؿیا ٨اقویٔ ٕهحكشن، هًبٟ: ویکی -ٌىؾ یه یصهؾو يح یىا یىو ج١اهل ب هعیٙی یىث٠ىاهل ل  یكجؤذ یىهمچً
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های ـهًی یا ؾیگك ابماقها، آو قا ٨كاهن کًًؿ؛ وپه بكؼی  ایى کاق ٨٭ٗ کا٨ی اوث جىايایی
کًؿ،  ها با واوٙۀ هماو ٬ايىو ژيحیکی ؼىؾؼىاهی که جکاهل بیىلىژیکی قا ج٩ىیك هی ال آو

یه ايحؽاب هی ِىقت جّاؾ٨ی به  هب گكایايهاؼال٪ ایراق به ایى ه١ًاوث که  ٌىؾ- ایى ٨ٔك
ـ  واؾگی بهـ  ایىو واوٙۀ ٬ايىو ؼىؾؼىاه ايحؽاب ٌؿه اوث؛  وشىؾ آهؿه و وپه به

 همکى اوث٤ٖیك

 ٞب٢ د٤ٍش ثشا٢ تىبُٔ فش٣ٍٙٞ ٞب ٚ فشض٥ٝ ٥ٔٓ

های ايحؽاب واظؿهای  های ژيحیکی شبكگكایايه و يٝكیه ؾق بكابك ٌکىث يٝكیه
ج٭لیؿ و ٬ايىو ؾاقویًی بًا  بك اوانگكی های ؾی ه١٩ًث ژيحیکی، يٝكیه بك اوان٨كهًگی 

یه ٌؿه ٌؿو واظؿهای  ها، ايحؽاب ايؿ که با هىائل ٬بلی هح٩اوت هىحًؿ- ایى يىٞ ال ٨ٔك
کًًؿ که واظؿهای  کًًؿ؛ ولی ٨ْك هی ه١٩ًث بیىلىژیکی ي٩ی هی بك اوان٨كهًگی قا 

کًًؿ؛ ی١ًی به هماو ِىقجی که ویكون ؾق  ها ٠مل هی ٨كهًگی هرل ویكون
ٌىيؿ- بًابكایى ویىحن واظؿهای  هن هًح٭ل هیها  ایى ٌىؾ،های والن هًح٭ل هی صمى٠هه

٨كهًگی، ویىحمی اوث که ؾق ویٙكۀ ٬ايىيی هٍابه ٬ايىو ايحؽاب ٘بی١ی ٬كاق ؾاقؾ؛ 
یه  های جکاهل ؾاقویًی بكای ٨كهًگ هىحًؿ- ها، يٝكیه ی١ًی ایى ٨ٔك

قیچاقؾ ؾاوکیًم بىؾ و آو  جىو١ه ؾاؾاولیى کىی که ایى يٝكیۀ جکاهلی قا بكای ٨كهًگ 
یه یا اِل ایى ایؿه به  9؛ياهیؿ« ها هین»قا يٝكیه  شكز کكیىحى٨ك »هكچًؿ اِل ٨ٔك

یه، ج١ؿیل ، گكؾؾ بالهی 7«ویلیاهم های  ها و بهبىؾها، همچًیى ٌاؼه و ال آو لهاو ایى ٨ٔك
های هؽحل٧ با  ایى يٝكیه، گكوه بیى ظاهیاوؾق  9-ه اوثهؽحل٩ی قا به ؼىؾ ؾیؿ

                                                                                                                                                                 
 -127ؼؿایی، َ ، کحاب جىهن بیاظمؿالعىىویؿ -  9
ًٌاوی  ٔ ؾايٍمًؿ آهكیکایی هحؽُّ ؾق لیىث1636ؾواهبك2 ـ 3815هی 31ىقز کكیىحى٨ك ویلیماهم ٕش-  7

 بكوک بىؾ- جکاهلی و اوحاؾ ا٨حؽاقی ٠لىم بیىلىژیکی ؾق ؾايٍگاه ایالحی يیىیىقک ؾق اوحىيی
 هكاش١ه کًیؿ:« هىق بلک ووىلا»٠ًىاو هرال به کحاب  جىايیؿ به هی-  9
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آهكیکایی هٍهىق قویکكؾهای ٠لمّی هح٩اوت وشىؾ ؾاقيؿ و ال شملۀ ایى ا٨كاؾ، ٨یلىى٦ 
 7کًؿ- های ؼىؾ ال آو ؾ٨اٞ هی ها و کحاب اوث که ؾق ج١ؿاؾی ال پژوهً 9«ل ّؾّيثؾيی»

ٌىيؿ؛ ولی همايًؿوالی هًحٍك و هًح٭ل هی ِىقت ها به واظؿهای ٨كهًگی یا هین
ٌىيؿ؛  ها يیىحًؿ؛ ی١ًی ال ٘كی٫ جىلیؿهرل شًىی یا جىلؿ بیىلىژیکی هًحٍك يمی هايًؿ ژو

ها گاهی با  ٌىؾ- ژو ج٭لیؿ ايصام هیبا   ٘ىق ؼاَ به بلکه ایى کاق جًها با آهىلي اشحما٠ی یا 
ٌؿيٍاو قا  کًًؿ جا اظحمال هًح٭ل هی ٌىيؿ و با یکؿیگك همکاقی هیهای ؾیگك هحعؿ  ژو

کًؿ- بكؼی  های ؾیگك به همیى ِىقت ٠مل هی ج٭ىیث کًًؿ؛ هین هن با هینلیاؾجك و 
کًًؿ جا هًحٍك  ـ هصمى٠ۀ ا٠ح٭اؾات ؾیًی يیم به ایى قوي ٠مل هی ٠ًىاو هرال به ه١ح٭ؿيؿ ـ

 ٌىيؿ-
ًٌاوی اوث- اگك ژو ٠باقت اوث ال  همايًّؿ ژو ؾق لیىث ،هین ؾق ٨كهًگ»
ها، هین هن به ه٩هىم ٨كهًگ  لومیا٨حه ؾق کكوهى های وقاذحی ايح٭ال ؾاؾه

ها  ها یا يىل ؾهًؿ و ا٨كاؾ، گكوه هٍؽّی اوث که هىشىؾات آو قا ايح٭ال هی
گیكيؿ- ابماق يگهؿاقی و ايح٭ال هین، ه٥م اوث که  یکی په ال ؾیگكی آو قا ٨كاهی

يٝك گك٨حه  ؾق ـ  وىپ ؼىؾّ  چه بىاو ـ  ى ها، ه٥م ٜك٦ وىپ آ٤الی ٘ب٫ يٝكیۀ هین
ٌکل گك٨حه ای  بكؾاقها یا همحاوالهای اولیه ٌىؾ که ؾق آو وىپ يیم يىؽه هی

 -ايؿ هجکاهل یا٨ح DNAکه ب١ؿا  به اوث 

                                                                                                                                                                 
Suzan Blackmore - The Meme Machine 1999. Oxford, Oxford University Press. Hardback ISBN 0-19-
850365-2. 2000 Paperback ISBN 0-19-286212-X 

ًٌاوی ؾق ؾايٍگاه  های ه١ك٨ث ٨یلىى٦ آهكیکایی و اوحاؾ و هؿیك هكکم پژوهً« يیل ّؾّيثؾ»- پكو٨ىىق  9
 ٌىؾ- جكیى ٨الو٩ۀ ه١اِك ٌمكؾه هی یمیىيی ؾاقؾ و ال بمقگهای جلى هاواچىوث آهكیکاوث- چًؿیى جؤلی٧ و بكياهه

 هًابٟ:-  7
- Dennett, D. (1995) Darwin’s Dangerous Idea, London, Penguin. 
- Dennett, D. (2006) Breaking the Spell: Religion as a natural phenomenon- 
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ال ٨كهًگی هٍؽُ و ه١یى ٕواژگاو لبايی ل٩ٝی یا  ايؿ ٠باقتها  هین
٤یكل٩ٝی، لبان، ق٨حاق و ٤یكهٔ که بیى ا٨كاؾ شاه١ۀ ظیىايی یا ايىايی 

یۀ هین یبكؾاقی ه يىؽه ویژه  ها با هؿ٦ ج٩ىیك جکاهل ٨كهًگی بٍك به ٌىيؿ- ٨ٔك
ًٌاواو  ال ٘كی٫ ايح٭ال هین بكجك بیى ا٨كاؾ هٙكض ٌؿه اوث- بكؼی لیىث

یکی ال ؾالیلی اوث که  ، ی٠ًىاو واژگاو لبايی و ٨كهًگ به  ها ه١ح٭ؿيؿ هین
ی و کی٩ی ٘ىق کْم  ها قا به جىايؿ هین یا٨حى ايىاو به ه٥م بكجك قا که هی ؾوث
يىبۀ ؼىؾ به ايؿاله و يىٞ  که ایى ايح٭ال بهچكا  ؾهؿ؛ بكؾاقی کًؿ، ٌكض هی يىؽه

 - ه٥م وابىحه اوث---
[---] 

گیكؾ؛  بكؾاقی ِىقت هی ها، بك پایۀ اِل ج٭لیؿ و يىؽه ---ايح٭ال و جربیث هین
يیال یا بكول ؼٙا ؾق  هًگام  بهآو ایصاؾ و اؼحكاٞ اوان  بكاها پیؿایً آو، ب١ٕا  

ٌىؾ- به  که ؼىؾ، به پیؿایً هین شؿیؿی هًصك هیپفیكؾ  ِىقت هیشكیاو ج٭لیؿ 
 یابًؿ- ها جًىٞ یا٨حه، بیى ا٨كاؾ ظیىاو و بٍك ايح٭ال هی ایى جكجیب هین

بكؾاقی؛ ظیىايات و  يىؽه یث٬ابلبا ال ٠ًّك ٨كهًگی  ايؿ ٠باقتها  هین
بكؾاقی و  ها قا يىؽه بكؾاقی که هین ی يىؽهال ابماقها ايؿ ٠باقتها هن  ايىاو

و٬ىٞ شهً  هًگام  به ؾهًؿ- ایى ابماق  به ؾیگكاو وكایث هی کًًؿ و هیهعا٨ٝث 
الؾیاؾ و  ها هینجىو١ۀ ها و يیم  بىحه به ؼىؾ هین  ،ومث بهبىؾ و پیٍك٨ث ژيحیکی به

قاهکاقهای جربیث جىايؿ یکی ال  ؿ- ایى هىٔىٞ هیابی ، جکاهل هیها و ايباٌحگی آو
جىاو ايؿاله و يىٞ ه٥مهایماو قا ج٩ىیك  ؾهًؿه باٌؿ- به ایى جكجیب هیبىؾهای به ژو

کكؾ- ٌایؿ بحىاو گ٩ث: جىو١ۀ ٨كهًگی ال آيصا که ٠اهل ٨ٍاقی ؾق ایى قويؿ 
 9-«ٌؿو ايؿالۀ ه٥م و جکاهل يى٠ّی آو جؤذیك ؾاقؾ اوث، ؾق بمقگ
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یۀ ؾیگكی  هٙكض یه، ٨ٔك بىؾو  کىجاه»قا بكای ؼكوز ال ه١ٕل کًًؿگاو ایى ٨ٔك
جك ؾق  که آو قا پیً ؾهًؿ  پیًٍهاؾ هی« لهاو بكای ٜهىق و ايحٍاق ٨كهًگ ايىايی هؿت

یه « هین» ایًکه و ٠باقت اوث ال  بیاو کكؾینيؿ های ؾیگكی که بك ج٭لیؿ اوحىاق  بكقوی ٨ٔك
 حٍك ٌىؾ-جىايؿ با وك٠ث بىیاق لیاؾ هً بكؼال٦ آيچه ؾق بیىلىژی هكوىم اوث هی

قا که ٨كهًگ  ای لهايی  همچًیى ؾاوکیًم بكای ایًکه بحىايؿ کىجاهی ؾوقۀ»
ايىاو ؾق آو جکاهل یا٨حه اوث جىٔیط بؿهؿ و يیم با هؿ٦ اقائۀ ج٩ىیكی بكای هك 

ها همکى اوث  يىٞ شهً ٨كهًگی ؾق ایى ٨كْ، چًیى ايگاٌحه که جؤذیك هین
 9-«ها گفاقی آقام ژوآوا باٌؿ، يه هايًؿ جؤذیك  بىیاق وكیٟ و بك٪

ها،  ٘ىق کلی چًؿیى ا٠حكاْ ٠لمی بك ایى يٝكیه هٙكض ٌؿه و ال شملۀ آو به
ها قا  ٌىؾ، که ٌایؿ بحىاو بكؼی ال آو ها هىاشه هی هایی اوث که ایى يٝكیه با آو ؾٌىاقی

ٙكض ؼىاهن کكؾ که هجىشیه کكؾ یا بكایٍاو ؾلیل آوقؾ؛ اها ؾق اؾاهه، ٨٭ٗ هىائلی قا 
ها قا جىشیه کكؾ یا بكایٍاو ؾلیل آوقؾ؛ هگك با ا٬كاق به قیٍه و ؼاوحگاه ؾیًی  و آوجىا يمی

  اؼال٪ و ٨كهًگ ايىايی-

 ؿٛد ثب آٖ ٔٛاخٝ ٣ٔ« ٞب ٘ظش١٤ ٥ٔٓ»ا٥ِٚٗ ٔـى٣ّ وٝ 

ها بىیاق ؾٌىاق  ٠ًىاو همحاوالهایی هرل ژو ها به جّىق واظؿهای ٨كهًگی یا هین
ٌؿو ؾق ؼّىَ  جىاو ؾقک کكؾ؛ ولی جمایم ٬ائل اي قا هی اوث- ژو و الگىی ٜاهكی

يمایؿ- بله، اگك  ؾٌىاق هی« الگىی ٜاهكی آو»و « همحاوال»ؾق ٨كهًگ، هیاو ؼىّؾ « هین»
ٌؿ جّىق کكؾ که  ا٨کاق یا اظىاوات واؾه بىؾ، ٌایؿ هی ؾق ظؿ  ٠ًىاو هرال به ایى و١ٔیث 

الگىیی بكای همحاوال ٌىؾ و ایى گمیًۀ اؼیك، واؼحاق و جٍکیالجی  ،ایى ا٨کاق و اظىاوات
 ـ   ٠ًىاو هرال بهـ   جىايؿ  ، يمیهىئله های ه٥می اوث؛ ولی ایى ٠ّبی ؾق ه٥م یا ؾق ولىل
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ؼىؾهاو قا ٨٭ٗ به ا٨کاق و قا بگیكؾ- ظحی اگك  شلىی ق٨حاقها و بكؼىقؾها یا ظكکات و ا١٨ال
ايصام جك  ؼیلی واؾه٘ىق ه١مىل  بهچه بىا ظكکات با وشىؾ ایًکه ـ  ها هعؿوؾ کًین  ایؿه

های  واؼحاق و جٍکیالت ولىلايح٭اّل ، يٝك ٬كاق ؾهین قا هؿ های ـهًی ظالثجًها یا  ـ  ٌىيؿ
ؾٌىاق  ـ ٘ىق ؾ٬ی٫ و یکىاو بهـ  ؾیگك ه٥مـ ال ه٥می به  که بیايگك ایى ا٨کاق هىحًؿ ٠ّبی ـ

وث- وا١٬یث بیاو اؾ٠ا، ؼال٦ ایى ٌىؾ ؾق ٠مل ؾیؿه هیو ياهعحمل اوث و ظحی آيچه 
٘ىقی  به ؛بكؾاقی ال ا٨کاق ه١مىال  با ج٥ییك و جعىالت بمقگی همكاه اوث کًؿ که يىؽه هی

ِىقت  ٌؿيً هیاو ؾو یا وه ي٩ك، به ٘ی ٨كایًؿ هًح٭ل ای ٨کك یا ايؿیٍهبىا  که چه
ای ج٥ییك کًؿ و ال آيصا که ایى يٝكیه اواوا  بك چیمی اوحىاق اوث که ال ؼىؾي  قیٍه

 ،هايؿ ٌؿيً هیاو ا٨كاؾ، با٬ی هی کًؿ یا چیمی که په ال ايحٍاق و هًح٭ل بكؾاقی هی يىؽه
٘ىق کاهال   ج٩کك بهایؿه یا اگك  قوؿ- ظال ایى و١ٔیث ؾق ایى ظالث، ؾٌىاق به يٝك هی

کًؿ،  ؾیگكی ج٥ییك هیای  و ایؿه٘ىق کاهل به ٨کك  ٌىؾ یا ظحی بهيؽىقؾه هًح٭ل يمی ؾوث
 چیمی ايحؽاب ؼىاهؿ ٌؿ؟ٖ ؼىاهؿ بىؾ؟ٖ و چهو١ٔیث به چه ِىقت 

پایؿاق  چیمیـ  بكؾاقی ال ٨کك اوث که هماو ج٭لیؿ یا يىؽه و ال آيصا که ؾق ایى ٨كایًؿ ـ
پفیك  اهکاو واژگاو ٨كهًگیگ٩حى ال وا١٬یث جکاهل ؾاقویًی بكای ایى  وؽى هايؿ، يمی

  يؽىاهؿ بىؾ-
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 :ٞؼتٙذسٚ  سٚثٝ ٞب ثب آٖ ٔـىُ دْٚ وٝ ٥ٔٓ

 ٌش٢دسخت تىب٣ّٔ فش٣ٍٙٞ ٚ پذس اك٣ّ ا٤ثبس 

ها هٙكض  هین ۀبه هماو ِىقجی که يٝكی ـ   بپفیكین ايحٍاق و جکاهل بیایین وکىجاه اگك 
ؿ و ايح٭ال و جکاهل يٌى جکریك هی ها و يیم بپفیكین که هینوشىؾ ؾاقؾ ؾق ٨كهًگ  ـ   کًؿ هی
و  «ؾقؼحی جکاهلی بكای ٨كهًگ« ـ   ل جکاهل بیىلىژیکیؾقوث هرـ  ایى ی١ًی  ؛ؿًیاب هی

 ۀقابٙ ؾق ؼّىَها که اوث  ایى پؿقاو و ٨كليؿاو وشىؾ ؾاقؾ و جًها اؼحال٦ای ال  ليصیكه
ایى ظال اگك گىیین-  وؽى هی ـ  و يه يژاؾی یا ژيحیکیـ پؿقی و ٨كليؿی و يىبث ٨كهًگی 

 اوثبىؾه که ٬بل ال آو ؾیگك  یواظؿ ياگمیك بایؿ ال  ،هك واظؿ ٨كهًگی ،ؾقوث باٌؿ٨كْ 
ال واظؿهای ای  ی١ًی هصمى٠هایى،  -جا آؼك و به همیى جكجیب باٌؿ وكچٍمه گك٨حه

واظؿهای هىشىؾ ؾق لهاو ظأك ال ٘كی٫  ۀکه همای و اِلی وشىؾ ؾاقؾ  قیٍه٨كهًگی 
 ايؿ- هحىلؿ ٌؿههصمى٠ه --- ال آو و يیم جكکیب و ج١ؿیل یا بهبىؾ و ج٭لیؿ و بكؾاقی يىؽه

چه چیمهایی  اوثايىاو اؼالّ٪ باقل  ۀهٍؽّ يیاکاّو ایى واظؿهای ٨كهًگی که  ظال
 ،يیاّی وؽاوت ،٤كیبهیک ايؿاؼحى ؼىؾ بكای يصات ؼٙك  بههرل اؼال٬ی  ؟ٖهىحًؿ
 ؾاٌحّى و جىايایی جىاهط با وشىؾ ، کكؾو ٩٠ى بؽٍیؿو و  ،ِبك بك آلاق ؾیگكاو ،اظىاو
 کؿام اوث؟ٖ«  باٌؿبه لیاو ؼىؾ و يمؾیکاو ك گظحی ا   ٠ؿالث»- يیاّی ايح٭اماهکاو 

ٌىؾ چه  ال آو هحىلؿ هی چٍمؿاٌثوا١٬ی و بؿوو  گكیواظؿهای ٨كهًگی که ایراق 
هیچ و  ـ قوايیچه  و چه هاؾیـ  یهیچ وىؾوقایً که ؾق  گكیایراق ؟ هماو هىحًؿ هاییچیم

 ؟ٖوشىؾ يؿاقؾ ـ  هؿتؾقالو يه هؿت  کىجاه يهـ  یهّلعح
ايىايی ال ٜهىق ٨كهًگ و جمؿو ؼاَ  ایى اشمای اؼال٬ی و ٨كهًگّی ، ٠الوه به

هن ؾق و هًىل ايؿ  يٍؿههً٭ْك  ايؿ، هىشىؾ بىؾههماو ابحؿا ال ها  ایى ٌىيؿ- يمیايىاو شؿا 
 ًّ  ؿ-ًکً ؿ و ؾق هیاو ها ؼىؾيمایی هیيقوی ها ٬كاق ؾاق پی
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ال هماو ابحؿا هىحًؿ که اِیل  یواظؿهایـ  ؼىؾـ ها  ایى اوث کهایى ه١٭ىل پاوػ جًها 
ؾق ایى واظؿها، لیكا  ؛باًٌؿ و اهکاو يؿاقؾ ال واظؿهای ؼىؾؼىاه هحىلؿ ٌؿه ايؿ بىؾه

 يو ؾق بكابك  ؿًشًگ با ؼىؾؼىاهی هیایى واظؿها  ؾق ظالی که وشىؾ يؿاقؾ؛ؼىؾؼىاهی 
 - کًًؿ ایىحاؾگی هی
 ۀٌحفبایؿ هیكاخ گ  ،بیىلىژیکی جىلیؿهرلبكی و  هرل اقخ ٨كهًگیبكّی  اقخو  جىلیؿهرل

اهکاو يؿاقؾ جکاهل ؼىايؿه  ، ظحی به هیمايی ايؿک ؾق ٤یك ایى ِىقت  ؛قا ظ٩ٛ کًؿ ؼىؾ
 هايؿ با٬ی يمی شاییاوث، ؾقوث بك٠که  بیًین هیوا١٬یث آيچه ؾق ال آيصا که  وٌىؾٖ 

و١ٔیث  -ظ٭ی٭ی و اِیل اوث ّی پؿق ٨كهًگؼىؾي  وا١٬ی، گكیبكای ايکاق ایًکه ایراق 
ٌؽّی یا ه١٩ًث بؿوو هیچ ٠ؿالث ی١ًی  ؛اوثىقت به همیى ِهن ٠ؿالث وا١٬ی 

 همکاقّی شهث  بهيه و  ـ باٌؿؾهًؿه، به آو اهیؿ ؾاٌحه  ايصام ه ٨كؾّ کـ ی بیىلىژیک
 ،وشىؾ يؿاقؾؼىؾؼىاهی گىيه  اذكی ال هیچ ،ایى واظؿهای ٨كهًگیژق٨ای ؾق  -گكوهی ؾقوو

هیچ يىبحی  ٌىؾ هیآيچه ال ؼىؾؼىاهی ٘بی١ی هحىلؿ  هرال   و  ها آوهیاو په اهکاو يؿاقؾ 
ی ٨كهًگی یواظؿها ـ   ٠ام ٘ىق به ـ  ؾق ق٨حاقهای بٍكی و ؾق ٨كهًگ آقی،  وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ-

هحىلؿ  یبیىلىژیک گكیظ٭ی٭ی و ایراق  گكیایراق  ،«الؾواز ٨كهًگی»که ال کًین  هالظٝه هیقا 
ل٧ٙ به  ،بیًین ها هی همکاقی و ج١اوو بیى ايىاو ۀیا٨ح و آيچه ال هٝاهك جکاهل ايؿ ٌؿه

شا یا  هشاب هىائلوشىؾ ایى واظؿهای اِیل ایصاؾ ٌؿه اوث؛ هكچًؿ ایى هٝاهك ؾق بیٍحك 
هالظٝه هایی قا  ، پیكولیل٧ٙ ایى الؾوازولی به  ،ايؿ جكی هًح٭ل ٌؿه ١ٔی٧ ۀؾقش هب

 ع٭٫ واؼحه اوث-یث، بك ؼىؾؼىاهی ٘بی١ی هکه ايىايکًین  هی
 ؛شای بگیكؾها  هین ۀٔمى يٝكی اهکاو يؿاقؾ ؾقوا١٬ی  گكیٌؿ ایراق بًابكایى قوٌى 

ال کصا  گكیایراق ایى ظ٫ ؾاقین بپكوین ؾق ایى ِىقت پؿق اِلی باٌؿ و ؼىؾي هگك ایًکه 
که به بؿو یا به وشىؾ يؿاقؾ هّلعث یا وىؾی ؾق آو هیچ  ایًکهوشىؾ با  ؛ه اوثآهؿ

 بؿو وكچٍمه گك٨حه ال ؼىؾّ ایى ایراقگكی، اهکاو يؿاقؾ  -ابماقهای ب٭ای ژيحیکی بالگكؾؾ
 ٖباٌؿهای ؾیگكی آهؿه  بؿو واوٙۀ هبپه ١ٙ٬ا  بایؿ  ؛باٌؿ
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ایى ؼّیّه جًها ؾق ٌىؾ و  پیؿا يمیوا١٬ی  گكیهكگم ایراق  یظیىايوكجاوك ؾيیای ؾق 
ایراقگكی واظؿ »بكای شىی پؿق  و به شىثو٬حی  ٠الوه به؛ اوثايىايی  ۀايعّاق گىي

ؾق آو،  لهايی کىجاهی پؿیؿاق ٌؿه که ۀهماو ؾوق بیًین ؾق  هی ،پكؾالین هی «٨كهًگی
اوث- ٌؿه  اقپؿیؿ اي پیٍك٨حهای ه شًبه ۀبمقگ ايىايی با هم و جمؿيّی شهً ٨كهًگی 

جىاو آو قا  ای کاهل اوث که هی هصمى٠هٔمى ؾق ای  واژه «پؿق»٨كهًگی  ۀواژپه ایى 
 - باٌؿهصما ایصاؾ ٌؿه  ِىقت بهجًها و شؿا يیىث که ای  هِك٨ا  واژياهیؿ و « پؿق» ٨كهًگ

٨كهًگی ؾق ايبیا و  ۀایى واظؿ و ایى هصمى٠ؼىاهین ؾیؿ و اگك بیٍحك ؾ٬ث کًین 
  هايؿ که آو قا آوقؾ ها کىايی بىؾه و آو وشىؾ ؾاٌحه اوث ـ   ٍاوال اولیى جا آؼكیً ـ  ٨كوحاؾگاو 

هیچ  ،ؾیى الهیها و پیً ال آهؿو  ال آهؿو آوپیً  ؾق ظالی که ؛يؿا هو به آو ؾ٠ىت کكؾ
 - يؿاٌحه اوثوشىؾ اذكی ال آو 

 ا٨كاؾ وبه ل٧ٙ ایى بمقگاو و هايًؿ آياو ال پیاهبكاو و ٨كوحاؾگاو الهی، اهكوله »
هكچًؿ همکى  ؾهًؿ؛ ها و ظحی کٍىقهایی ؾاقین که ؾیگكاو قا بك ؼىیً جكشیط هی گكوه

ها يیم بك و١ٔیث آوٌماق باٌؿ و  ٌماقيؿ، ايؿک اوث ج١ؿاؾ ا٨كاؾی که بك ؼىؾ ه٭ؿم هی
؛ ولی باٌؿایى بؽًٍ اهؿا٨ی يه٩حه  ب١ٕا  ؾق پّه  چه بىای بك شای يگفاقؾ و جؤذیك 

کلی ایى ظكکث، گاهی ؾق هىیك ِعیط اوث که به ٨ٕل ایى بمقگاو به آو  ٘ىق به
 آهىلؾ-  ؾقن هی ایٍاوهای بكجك ایراق هىحًؿ که بٍكیث ال  ها يمىيهاین- آو قویؿه

 ۀولی هم ؛این هایی ظ٭ی٭ی ؾوث یا٨حه ی ؼىؾؼىاهی ژيحیکی به پیكول اهكوله ؾق بكابك
 ۀکه يمىيهماو کىايی  ؛ هكهىو جالي پیاهبكاو و ٨كوحاؾگاو بمقگ الهی اوثها  ایى

 9-«ؿًجا شىاهٟ ايىايی قا ال ظیىايیحٍاو قهایی بؽٍ  هىحًؿبكجك ایراقگكی وا١٬ی 

که ایى ٨كهًگ قا کىايی  ؛ ایًکهقوین هیقوٌى  ای هيحیص٬ٟٙ به  ٘ىق بهبًابكایى 
که ؾق  هماو واظؿهای ٨كهًگی اوث و ايبیا هىحًؿ و ایى٨كوحاؾگاو  و ؾیى ،ايؿ هآوقؾ

بىؾه چیم ؾیگكی هىلىؾ گیكؾ و اهکاو يؿاقؾ  ؾقؼث جکاهلی ٬كاق هی ۀهكم و قیٍ ۀ٬ا٠ؿ
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که به قؾ ها وشىؾ يؿا ؾق آوؼىؾ يؿاقؾ و چیمی ؾق شم هماو اؼال٪ قا  لیكا هیكاذی ؛باٌؿ
 -باٌؿهًىىب  ايهیا ؼىؾؼىاه٘لبايه  ه١٩ًث٨كهًگ 
یاجی قا هٙكض هی ظل ؾق بكابك کىايی جًها قاه ،قو الایى  ؾق ظالی که ،کًًؿ که چًیى ٨ٔك

ؼىايؿه  «ؾق اشكا یؼٙا»چیمی اوث که هماو بكؾو به  پًاه ،پفیكيؿ ٤یبی قا يمی ۀهؿاؼل
ی ؾق ؼّىَکه  ،ٌىؾ هی ؼىاهین پكؾاؼث- به بعد  ـ   ٌاءالله او ـ  يیم  ياهمکى ۀایى ٨ٔك

 ۀيٝكیگكیمی بكای قاه  هیچ اوث،ؾاٌحه بؿوو بیاو ایًکه ؼٙایی ؾق اشكا وشىؾ  بًابكایى
ؾقؼث  ۀؾق اِىل یا قیٍکه به ایًا٬كاق هگك با  ؛وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث٨كهًگی جکاهلی 
 ـ   جماملیا٬ث ٌایىحگی و با  ـ   ایى ٨كهًگوشىؾ ؾاقؾ و  «اِیل گكی٨كهًگ ایراق »، جکاهلی

 ۀ، پاک، لالل و ٌاؼُ، ؾق ویك و٨اؾاقيیم ؾق هك لهايی، پىكی اوث و  «پؿق ٨كهًگی»
ؾق بكابك ها  ها ٬كاق ؾاقيؿ جمام پیاهبكاو و ٨كوحاؾگاو و کىايی که بك قوي و آییى آو

 کًؿ- ؼىؾيمایی هی

 : سٚ ٞؼتٙذ سٚثٝثب آٖ ٞب  ٔـىُ ػْٛ وٝ ٥ٔٓ

 ، ٔحبَ اػتوُٙؾ ثشٞٓا٘تمبَ ٚاحذٞب٢ فش٣ٍٙٞ ثذٖٚ 

که گیكؾ  چًیى ٨كْ هیها  هین ۀ٨كهًگ یا يٝكیبكای کالویک  جکاهل ؾاقویًّی  ۀيٝكی
ویىحن ؾق ه٭ایىه با جىاو گ٩ث  هیبكؼىقؾاق اوث یا ؾقويی ؾاوقی ٨كهًگی ال ویىحن 
 جؽیلی اوث- ٠لمیی ٌبیه ؾاوحاي بیٍحكکه  ؛ چیمیاوحىاق اوث يؼىؾ ك، بیبیىلىژیک

آيچه ؾق که  هایی هىحًؿ که ٨٭ٗ ٜك٦کٍؿ  هیك یجّىایى ِىقت به به ایى يٝكیه، ا٨كاؾ قا 
هیچ  ؾايین هیؼىبی  به ؾق ظالی که يؿاقيؿ؛ یجؤذیك هیچ  ًؿًک والی هییا همايًؿ هًح٭ل

ؾق ق٨حاق که قا ا٘ال٠اجی یا ایؿه  باٌؿهمکى  ٌىؾ کهپیؿا يمیٌماقیٔ  ٕهگك ايؿکايىايی 
 بك اواناؾقاک و بؿوو ایًکه ٘ب٫ هیماو  ،بپفیكؾ 9گفاقؾ هیی جؤذیك بكؼىقؾهایً یا 

                                                                                                                                                                 
 های ٨كهًگ که ٬بال  بیاو ٌؿ و ؾق ابحؿای ٨ّل بیاو کكؾم هكاش١ه کًیؿ- به ج١كی٧-  9
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با جىشه به اظىاوات و کًؿ و  ا٨کاق بك او جعمیل هیؾیگك جمایالت ٌؽّی ؼىؾ و آيچه 
 -کًؿيقا ؾوباقه بالوالی یا ا٘ال٠ات ایؿه جصلی آو و  ویا٪ و کوب ،---و٠ىا٧٘ ؼىؾ 
 ،ه١یًی بكوؿٌؽُ و٬حی به  هىثبه هك ِىقجی که ای  و ایؿههك ايؿیٍه بًابكایى 

وی لیكا  ؛٬كاق بگیكؾايؿیٍه ؾق آو  ٨كؾج٩کك آو ياگمیك بایؿ بؽٍی ال ٌؽّیث و ٠ىا٧٘ و 
ؾق وپه جكکیب و جكجیب اشمای آو قا و  ،کًؿ هیآو ؾقک ٌكوٞ به ]ؾق ابحؿا[  ـ کن ؾوثـ 

ای که ياٌی ال همكاهی با آو یا بیماقی ال  ال يحیصهوپه  کًؿ؛ والی هی ـهى ؼىؾ ؾوباقه
 پفیكؾ- هی جؤذیك ـ وآیا اشمای هصمىٞ ایى ٨کك، چه يىبث به  آو اوث ـ

ٕهمايًؿ لیكا  ؛يٝكیه اوثایى اوان اِل و ا٠حكأی ؾیگك بك بیايگك  ]هىئله[ ایى
 ؛کًؿ با٘ل هی ـ   والی اوثهمحاايح٭ال و  بك اوانکه ٨٭ٗ  ـ   جکاهل قا هىئلۀاولٔ  ۀيکح

اوث ایى يکحه بیاو  ،جك ؾق ایًصا ههن ۀيکحبلکه  ؛هحى٧٬ ٌىمظؿ جا همیى ؼىاهن  ولی يمی
جکاهل ٨كهًگی  ٨كایًؿ ی بكای٨كليؿ  ـ   يٝك ي٭ٙهال ایى  ـ  وا١٬ی  گكیکه چكا اهکاو يؿاقؾ ایراق 

  -وا٬ٟ ٌىؾها  ؾاقویًی یا هین
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اص  چـٕذاؿتثذٖٚ  ٌش٢ِدس تفؼ٥ش ا٤ثبسػخٗ ٟ٘ب٣٤ 

 ٞب عش٤ك ٥ٔٓ
لیكا واظؿهای ٨كهًگی قا بؿوو   کًین؛ ٠بىق هیها  ياجىايی ج٩ىیك هین هىئلۀاکًىو ال 

جىلیؿ و ابؿاٞ آوق اوث  ها و ا٨كاؾ لیاو ها و با وشىؾ ایًکه بكای ژو يیال ٨كؾی به آوهیچ 
یه هی  کًؿ هی ٘ی هايؿو چًیى ٨كهًگی قا  و با٬یجىايؿ ايحٍاق و بایؿ ببیًین آیا ایى ٨ٔك

 ها ج٩ىیك کًؿ؟ يىل
که به او قویؿه  واظؿهای ٨كهًگی بایؿ ال ٨كؾی به ٨كؾ ؾیگك هًح٭ل ٌىؾ جا با ٨كؾی

بؿو و هحٍکل ال  ـ  ٠لمی ٘ب٫ ٨كْ ـ ایى ٨كؾ  ؾق ظالی که ،کًً ايصام ؾهؿ بكهن اوث
ؾق ظالی که ایى اٌث يؽىاهؿ ؾاهکاو  ؛ بًابكایىايؿ قا واؼحه ها ها آو ه٥می اوث که ژو

کًًؿ جا ٨كؾ ٤كیبه قا ه٭ؿم بؿاقؾ و بك  شًگًؿ و او قا ؾ٠ىت هی با بؿو او هی« واظؿها»
به ایى واظؿها، ؼىؾي جكشیط ؾهؿ، و ؼىؾ قا گكوًه يگه ؾاقؾ و به ؾیگكی ببؽٍؿ، او 

قا  ها ٠مل کًؿ و آوها  به آو ،بپفیكؾ ،قا ؾووث بؿاقؾ ها آو ،يٍاو ؾهؿ هربثواکًً 
وپه هًحٍك والؾ  ،٠مل کًؿ ها قا بپفیكؾ و به آوواظؿها آو ایى ٨كؾ هًحٍك والؾٖ چگىيه 

 ٖ؟گكاهی بؿاقؾقا ؾووث و  ها چگىيه آوو ظحی 
٠لیه ٌىؾ و  ياپفیك ؾق يٝك گك٨حه هی که ؾٌمًی آٌحی ايحٍاق ٨كهًگیپفیك٨حى بكای 

که  کًؿ ىايی ٠مل هیکجمام و گكوه ظحی ٔؿ هّلعث يمؾیکاو و ا٠ٕای و هّلعث ٨كؾ 
وشىؾ ؾاٌحه  گفاقجؤذیك ياگمیك بایؿ ٠اهلی  ،کًؿ ها شمٟ هی ها قا با آو یک هّلعث،گاهی 

ؾوحگاه کاقهای والو  لٍکكیاو و ابماقهای ژو ؼىؾؼىاه و جؤذیكال  بیٍحك يجؤذیك باٌؿ که 
ايحٍاق آو قا  ۀجا اشال  ی و ا٠ّاب به آو پكؾاؼحینًٌٔاو قواوؾق ٨ّل  کهٕ باٌؿ٠ّبی 

، چًیى ٨كهًگیبه  یهیچ يیال وشىؾ بؿوو  یگكوهیا  ٨كؾبؿهؿ؛ چه بكوؿ به ایًکه ؾق 
 -ٌىؾپؿیؿاق 
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به بهحكیى ٌکل  «ؼؿایی جىهن بی»ؾق کحاب  اظمؿالعىىاوث که ویؿ هٙلبی ایى 
که  کاهل بیاو کًن ٘ىق بهقا ایٍاو بهحك آو اوث که وؽى  کًن ٨کك هیبیاو کكؾه و 

 ؾق ایى وؽى ٨ىایؿ بىیاقی يه٩حه اوث: ٌاءالله او
٨٭ٗ  ،يیال یا ج٭لیؿ ال ؾیگكاو هًگام  بهها ال يٝك ابؿاٞ آو،  به هك ظال هىٔىٞ هین»

جىاو آو قا بكای ٌكض ايح٭ال  ها که هی هین ۀولی ٘كض یا يٝكی ؛به ايىاو اؼحّاَ يؿاقؾ
اگك يیال ٨كؾی به ایى ٨كهًگ وشىؾ يؿاٌحه ٨كهًگی ؼاَ و هٍؽُ به کاق گك٨ث، 

ایى ٬ٕیه هًگاهی جٍؿیؿ  يیىث؛ ؾاق ٬اؾق به ج٩ىیك ابؿاٞ ٨كهًگی ه١یى و قیٍهباٌؿ، 
 -باٌؿآ٨كیى  های ٨كؾی او لیاو ٌىؾ که ایى ٨كهًگ بكای ٨كؾ و ژو هی

ها  هین ۀؾق ظال ظأك آيچه ٨همً ههن اوث ایى اوث که آیا ٘كض یا يٝكی
ها و  هماو ویژگیکه  ٌكض ؾهؿ؟ جكیى هئل٩ه ؾق ٨كهًگ ايىاو قا جىايؿ ههن هی

ژو ؼىؾؼىاه ال  ۀهای هًعّك به ٨كؾ او ال ٬بیل ایراقگكی وا١٬ی اوث و ٨كٔی هًً
 -ٌكض و بىٗ آو ٠اشم اوث

ها يیم ال ج٩ىیك ایراقگكی ظ٭ی٭ی کاهال  ياجىاو اوث-  هین ۀوا١٬یث آو اوث که يٝكی
 که ایراقگكّی  قو الایىبلکه  ٌىؾ؛ یا٨ث يمی ای بكای ایراقگك  ؿه٨٭ٗ به ایى ؾلیل که ٨ای يه

ٌىؾ و چىو به لیاو ایى  های ٨كؾی هعىىب هی وا١٬ی، ویژگی ياپىًؿی بكای ژو
ها ال ج٩ىیك  ؾیؿ ؼىٌی يىبث به آو يؿاقؾ- بًابكایى ژو ،کًؿ، ٘بی١ث ها ٠مل هی ژو

باق و ؾٌمى وكوؽث چكاکه ایى ویژگی، ٩ِث لیاو هايًؿ؛ ؾقهیایراقگكی وا١٬ی 
لیكا  ؛ايؿ ياجىاوها يیم ال ٌكض وشىؾ ایى ویژگی  - هینٌىؾ هیهای ٨كؾی ٬لمؿاؾ  ژو

چه بكوؿ به ایًکه هى٫٨  ،هین ٨كهًگی به وشىؾ بیایؿ ٠ًىاو بهجىايؿ  ایراقگكی وا١٬ی يمی
ای  واؼحاق ؼىؾؼىاهايه ّى بؽً و ؾٌم لیكا ایى ؼّلث، ٩ِحی لیاو ؛باٌؿ و با٬ی بمايؿ

ايؿ و بك همیى اوان ها قا به  گفاقی کكؾه های ؼىؾؼىاه ؾق ها پایه اوث که ژو
ایى  - ؾق ؼىؾؼىاهّی کًًؿايؿ، جا ب٭ای ؼىیً قا جٕمیى  هىشىؾاجی ؼىؾؼىاه جبؿیل کكؾه

های ایراقگكی که بك  هگك هماو ظالث ؛های هأ اوحرًایی وشىؾ يؿاقؾ هىشىؾات ٕبؿو
ال ٬بیل  ـ  جك جىٔیط ؾاؾین که پیً ـ  ها اوحىاق اوث یا ایراق ؾوشايبه  ی ؼىؾ ژوؼىؾؼىاه
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بك اي ؾق ٤اق  آٌام به همىایه ایراق ؼايىاؾه يىبث به ٨كليؿايٍاو و ٤فاؾاؾو ؼ٩اي ؼىو
ایى يىٞ ایراقگكی قبٙی  -«اهكول پٍحن قا بؽاقاو جا ٨كؾا پٍحث قا بؽاقاين» ۀ٬ا٠ؿ اوان

گاهايه و وا١٬ی يؿاقؾ-  به ایراقگكی آ
، ال کًاق ایى هىٔىٞ ؾؼى« ژو ؼىؾؼىاه»ها ال کحاب  ؾکحك ؾاوکیًم ؾق ٨ّل هین

ؾق ایى ظىله به ٌماق  هىئلهجكیى  هكچًؿ ایى ٬ٕیه، ههن ؛پكؾالؾ گفقؾ و به آو يمی هی
ؿ اذبات ؾقوحی هكاهً قا ؾاقؾ، که ٬ّ یقوؾ- ؾلیل ایى بكؼىقؾ آو اوث که ال هلعؿ  هی

يیال به  هًگام  بهای قا بًیاو يهؿ که اؼحكاٞ واظؿهای ٨كهًگی  هٙلىب يیىث ٨كٔیه
ها قا ٌكض بكؾاقی و ايح٭ال آو ها یا ؾق هىا٬ٟ يىؽهکكؾو ال آو ها یا هًگام اوح٩اؾه آو
م جٍكیط بٍك يٝیك ایراقگكی و يی ۀؾهؿ؛ بلکه آيچه هٙلىب اوث، ج٩ىیك ٨كهًگ ویژ هی

 -اوثؾلیل پیؿایً و ؼاوحگاه آو 
قیا و وا١٬ی  بی و ٨كّؾ ؾیگّك ايىاو، جىايایی ایراقگكی ِاؾ٬ايه همکى اوث ویژگی هًعّكبه»

ليی هحىول ٌىم؛  اي بعد کًن و به گمايه ؼىاهن ؾقباقه او باٌؿ- چًیى آقلویی ؾاقم؛ ولی يمی
 9-«ايؿیٍن یا٨حى آو ال قاه ج٭لیؿ يمی هماو ٘ىق که به اظحمال جکاهل

ج٩ىیكی هًٙ٭ی  ۀجىايین ایى وؽى قا ا٠حكا٦ ؾکحك ؾاوکیًم به ياجىايی ال اقائ آیا يمی
، ٬لمؿاؾ کًین؟ ؾق باٌؿ والگاقی ؾاٌحهاي  هکه با يٝكیات هلعؿاي ی وا١٬یبكای ایراقگك 

 ٠ًىاو به ،جىاو ؾاٌث؟ آیا ه١٭ىل اوث بپفیكین ٤یك ایى ِىقت چه ج١بیكی ال آو هی
ٌكض و  کًؿ قا ي٭ٓ هی اي جكیى هىائلی که يٝكیات ؼؿاياباوقايه وی بكای ههن ،هرال

 ۀگىیؿ؟ پاوػ قا بك٠هؿ قا جكک هی ی آوچٍمؿاٌحولی بؿوو هیچ  جىٔیعی ؾاقؾ،
  7-«گفاقم ؼىايًؿه هی

                                                                                                                                                                 
 -111قیچاقؾ ؾاوکیًم، ژو ؼىؾؼىاه، َ-  9
 ها- ؼؿایی، هبعد يٝكیۀ هین ، جىهن بیاظمؿالعىىویؿ -  7
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خغب دس اخشا ٤ب ا٤دبد  ١ٚ فشض٥ ٌش٢ثشا٢ تفؼ٥ش ا٤ثبس داٚو٥ٙض ١٘ظش٤

 فشػ٣ٔحلَٛ 

بؿوو  ظ٭ی٭ّی  گكیایراق گىحكي که پیؿایً و کىايی ؾق هٙالب گفٌحه گ٩حن 
ال ٘بی١ث و هاؾه جىايًؿ ؾؼالث بیكوو  يمی ،کًًؿ ها هٙكض هی قا ؾق هیاو ايىاو چٍمؿاٌث

ها ؾق ظ٭ی٭ث ياچاقيؿ  و آو ؾاٌحه اوثهگك آيکه بگىیًؿ ؼٙایی ؾق اشكا وشىؾ  ؛قا يپفیكيؿ
یهچًیى  ؼىؾؼىاه ویىحن یک ال ؾقوو وا١٬ی  گكیلیكا پیؿایً ایراق  ؛قا بًا يهًؿ ای ٨ٔك

بیاو  اظمؿالعىىآيچه ویؿ  ۀایى هٙلب قا ؾق وایگ٩حن همچًیى  ؛همکى اوثيا٘بی١ی، 
با ًٌاؼث چگىيگی جالي ؾاوکیًم و ؾق ابحؿا - کكؾ ؼىاهن وبكقوی بعد اوث هکكؾ

قا  اظمؿالعىىوپه پاوػ ویؿ  ٌكوٞ ؼىاهین کكؾ؛يٝكیه ایى  ۀجىو١بكای  ،ؾیگكاو
به  ـ ٌاءالله اوـ  اوثجع٭ی٫ که هًاوب ایى  آو قاهای  شًبهبكؼی ال  چه بىاو ؼىاهین ؾیؿ 

 ج٩ّیل بیاو ؼىاهین ؾاٌث-
 گىیؿ: قیچاقؾ ؾاوکیًم هی پكو٨ىىق

―It is important not to mis  state the reach of natural selection. Selection doesـ  
not favour the evolution of a cognitive awareness of what is good for your 
genes. That awareness had to wait for the twentieth century to reach a cognitive 
level، and even now full understanding is confined to a minority of scientific 
specialists. 

What natural selection favours is rules of thumb، which work in practice to 
promote the genes that built them. Rules of thumb، by their nature، sometimes 
misfire. In a bird's brain، the rule 'Look after small squawking things in your 
nest، and drop food into their red gapes' typically has the effect of preserving 
the genes that built the rule، because the squawking، gaping objects in an adult 
bird's nest are normally its own offspring. The rule misfires if another baby bird 
somehow gets into the nest، a circumstance that is positively engineered by 
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cuckoos. Could it be that our Good Samaritan urges are misfirings، analogous 
to the misfiring of a reed warbler's parental instincts when it works itself to the 
bone for a young cuckoo? An even closer analogy is the human urge to adopt a 
child. I must rush to add that 'misfiring' is intended only in a strictly Darwinian 
sense. It carries no suggestion of the pejorative. 

The 'mistake' or 'by  .product' idea، which I am espousing، works like thisـ  
Natural selection، in ancestral times when we lived in small and stable bands 
like baboons، programmed into our brains altruistic urges، alongside sexual 
urges، hunger urges، xenophobic urges and so on. An intelligent couple can 
read their Darwin and know that the ultimate reason for their sexual urges is 
procreation. They know that the woman cannot conceive because she is on the 
pill. Yet they find that their sexual desire is in no way diminished by the 
knowledge. Sexual desire is sexual desire and its force، in an individual's 
psychology، is independent of the ultimate Darwinian pressure that drove it. It 
is a strong urge which exists independently of its ultimate rationale. 

I am suggesting that the same is true of the urge to kindness   ـ to altruism، to 
generosity، to empathy، to pity. In ancestral times، we had the opportunity to be 
altruistic only towards close kin and potential reciprocators. Nowadays that 
restriction is no longer there، but the rule of thumb persists. Why would it not? 
It is just like sexual desire. We can no more help ourselves feeling pity when we 
see a weeping unfortunate (who is unrelated and unable to reciprocate) than we 
can help ourselves feeling lust for a member of the opposite sex (who may be 
infertile or otherwise unable to reproduce). Both are misfirings، Darwinian 
mistakes: blessed، precious mistakes.‖1 

                                                                                                                                                                 
 .Dawkins, R. (2016). The god delusion. Random Houseهًبٟ: -  9
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که کكؾيؿ  ليؿگی هیليؿگی بٍك، آؾهیاو ؾق ٌكایٙی  پیً ال جاقیّػ ؾوقاو ؾق بیٍحك »
- يیاکاو کكؾه اوث قا ا٬حٕا هیومث جکاهل  يیکىکاقی به ۀایى چهاق ٌیى ۀهمپیٍك٨ث 

 هماو ٘ىق که ـ  يٍیى  هایی کىچ ، یا پیً ال آو ؾق گكوهکكؾيؿ ليؿگی هیها ؾق قووحاها 
ايؿ-  ؾوق بىؾه ها یا قووحاهای همىایه به ال ؾیگك گكوهجا ظؿوؾی  ـ   کًًؿ ها ق٨حاق هی بابىو

ها با آو ۀجك ال قابٙ هن يمؾیک ٌاو با ايؿ و قابٙه هن بىؾه ٍاويؿبیٍحك ا٠ٕای گكوه، ؼىی
٨كاواو بىؾه اوث و چه  ،؛ ی١ًی هصال يیکىکاقی به ؼىیٍاويؿاواوث ها بىؾه ؾیگك گكوه

یا يه، بىیاق هعحمل بىؾه اوث که آياو ؾق ٘ىل  ٨كؾ ؼىیٍاويؿ او بىؾه باٌؿ گكوه هن
بىؾه  ایؿئالؾوشايبه ليؿگی هكجب همؿیگك قا ببیًًؿ؛ ی١ًی ٌكایٗ بكای جکاهل يیکىکاقی 

 ایؿئالگكايه يیم  ٌهكت يیکىکاقی و يیم وؽاوت شلىه آوقؾو ؾوث بهاوث- ٌكایٗ بكای 
 ۀال چهاق ٌیى کؿامىوٗ هك جىايىحه ج بىؾه اوث- بًابكایى گكایً ژيحیکی به يیکىکاقی هی

جىاو ؾیؿ که چكا اشؿاؾ ها به  قاظحی هیهای يؽىحیى ٌکل بگیكؾ- به ٨ى٪ ؾق ايىاو
ايؿ- اها  ها هكان ؾاٌحه و ال آو ايؿ کكؾه بؿی هی ها هایٍاو يیکی و به ؾیگك گكوه گكوه هن

ا٨ماو ؾیگك ؼىیٍاويؿاو، ا٘ك  اکًىوکًین،  اهكوله بیٍحك ها ؾق ٌهكهای بمقگ ليؿگی هی
په چكا هًىل به  ؛بیًین که ٌایؿ ؾیگك هكگم يبیًین و هكقوله کىايی قا هی ىحًؿيی

 کًین؟ ها يؿاقيؿ، يیکی هی ۀؾیگكاو، و ظحی به کىايی که اِال  ج١ل٭ی به شاه١
گاهی ال آيچه بكای  ۀههن اوث که ؾاهً ايحؽاب ٘بی١ی قا ؾقوث ج١بیك کًین- آ

گاهی بایؿ هًحٝك ظاِل ايحؽاب ٘بی١ ،ها وىؾهًؿ اوث ژو ی يبىؾه اوث- ایى آ
هايؿه جا ؾق ٬كو بیىحن به وٙعی ال ًٌاؼث بكوؿ که ظحی اهكوله يیم ٨هن کاهل آو  هی

- کاق ايحؽاب ٘بی١ی اها، اوثپفیك  جًها بكای ايؿکی ال ؾايٍمًؿاو هحؽُّ اهکاو
 اي قا ا٨مایً های واليؿه ایصاؾ ٬ىا٠ؿ وكايگٍحی بىؾه که ؾق ٠مل ٌايه ب٭ای ژو

،  یک پكيؿه کًًؿ- ؾق ه٥مّ  ؾهؿ- ٬ىا٠ؿ وكايگٍحی با ٘بی١حی که ؾاقيؿ، گاهی ؼٙا هی هی
های  ات هكا٬بث کى و ؾقوو ٌکا٦ شی٥ىی ؾاؼل اليه ال هىشىؾات کىچک شی٣» ۀ٬ا٠ؿ

 کًؿ؛ ؿ ایى ٬ا٠ؿه کمک هیهای هىلْ  ه١مىال  به ظ٩ٛ ژو« ٬كهم شلىی وكٌاو ٤فا بكیم
آو پكيؿه  های ؼىؾّ  پكيؿه، ه١مىال  شىشه ۀشی٥ى ؾق الي ؾاق شی٣ چكاکه اشىام ٌکا٦

ؾیگكی واقؾ اليه ٌىؾ- ایى  ۀپكيؿ ۀقوؾ که شىش هىحًؿ- ایى ٬ا٠ؿه هًگاهی به ؼٙا هی
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 ۀهاؾقاي ۀواو ٤كیم کًؿ- آیا همکى يیىث به هماو و١ٔی اوث که کىکى ایصاؾ هی
ها يیم ؼٙا  ۀقیمؾ، گكایً يیکىکاقاي کىکى هی ۀچکاوک که ؾوحكيصً قا به ؾهاو شىش

جك به ها، جمایل آؾهی به ٬بىل ٨كليؿؼىايؿه اوث- بایؿ ٨ىقا  یاؾآوق  باقل يمؾیک ۀکًؿ؟ يمىي
صا ٨٭ٗ و ٨٭ٗ ه١ًای ؾاقویًی ؾاقؾ و ظاوی هیچ باق اؼال٬ی ایًؾق « ؼٙاکكؾو»ٌىم که 

 یا جع٭یكآهیمی يیىث-
چًیى اوث: ؾق لهاو يیاکاو ها، « ىل ٨ك٠یهعّ»یا « ؼٙا» ۀایؿ کًن ٨کك هی

ايحؽاب ٘بی١ی ؾق کكؾيؿ  ليؿگی هی  ها بابىوهرل  های کىچکی  هًگاهی که آياو ؾق گكوه
هیل شًىی، ظه  هماو ٘ىق که کكؾه؛قیمی  ه٥م آياو هیل به يیکىکاقی قا بكياهه

جىايًؿ  لوز باهىي هییک اوث- کكؾه قا ایصاؾ  هىائلهكاوی و وایك  گكوًگی، بیگايه
 ؛لاؾآوقی اوث آياو شًىّی هیل  که ٠لث ٤ایّی هحىشه بٍىيؿ آذاق ؾاقویى قا بؽىايًؿ و 

جىايؿ باقوق ٌىؾ و ؾق  هّك٦ ٬كَ ٔؿباقؾاقی يمی وبب که لو بهب٩همًؿ  همچًیى
ٌاو ٨كوکً يکًؿ- هیل شًىی، هیل شًىی  ٠یى ظال با ؾايىحى ایى يکحه، هیل شًىی

- ایى هیل ٬ىی، اوثاوث و جىاو آو ؾق قواو ٨كؾ، هىح٭ل ال هؿ٦ ؾاقویًی هعكک آو 
 اي وشىؾ ؾاقؾ- هىح٭ل ال ٠لث ٤ایی

کكؾو، وؽاوت، ٩ٌ٭ث و جكظن يیم  به يیکی هیل باقۀایى اوث همیى يکحه ؾق م يٝك 
 يمؾیک و ٬ؿقًٌاواّو  ايؿ که به ؼىیٍاّو  ِاؾ٪ اوث- يیاکاو ها ٨٭ٗ هصال ؾاٌحه

 ۀاها ایى ٬ا٠ؿ يؿاقؾ؛ها وشىؾ  ٌاو يیکی کًًؿ- اهكوله ؾیگك ایى هعؿوؾیث بال٭ىه
کكؾو همچًاو پابكشاوث- چكا يباٌؿ؟ هیل يیکىکاقی هن ؾقوث هرل هیل  يیکی

ظحی اگك ؼىیٍاويؿهاو  ،قیمؾ ای اٌک هی بیچاقه گًاهّ  بیًین بی اوث- و٬حی هی شًىی
هماو جىايین اظىان جكظن يکًین؛ ؾقوث  يباٌؿ و يحىايؿ ل٧ٙ ها قا شبكاو کًؿ، يمی

ظحی اگك کاهال  يالا باٌؿ یا هى٬حا  ٬اؾق  ،بیًین و٬حی ٨كؾی ال شًه هؽال٧ قا هی ٘ىق که
قوی یا ، کسچیمهايین اظىان ٌهىت يکًین- هك ؾوی ایى به باقوقی يباٌؿ، ٌایؿ يحىا

 9«-: ؼٙاهایی لٙی٧ و واالاوثؼٙای هؿ٦ ؾاقویًی 
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 «ههكباو باي بیًی که هی ايىايیهك با » ؼىاهؿ بگىیؿ اوحكاجژّی  وکیًم هیاقیچاقؾ ؾ
کىچک ليؿگی هایی  گكوهلیكا ايىاو ؾق  ؛بىؾه اوث یژيحیکی و هى٨٭ اوحكاجژّی قولگاقی، 

یا یکی ال  ،کكؾ هال٬ات هیؾق هکاو ليؿگی ؼىؾ که قا  هكکىی ؾق يحیصهکكؾ و  هی
ی١ًی ؾق آیًؿه با او  ؛کكؾ ؾق آیًؿه ؾیؿاق هی یا ٌؽّی بىؾ که او قا ظحما   ً بىؾيمؾیکاي

قا « بیًی ههكباو باي با هك ايىايی که هی» - ایى ژّو ؾاٌث گكی ؾوشايبههمکاقی و ایراق 
 ،کكؾيؿ کىچک ليؿگی هیهای  گكوهها ؾق  که ايىاوؾوقايی ٘بی١ث بكگمیؿه اوث و ؾق 

 ؾق ظالی که ؛کًین و اهكول ؾق ٌهكهای بمقگ ليؿگی هیوپكی ٌؿ لهاو - هى٫٨ و پیكول بىؾ
که اهكول قا کىايی ؛ اها «بیًی ههكباو باي با هك ايىايی که هی» گىیؿ ژو همچًاو هی ایى

ها  ی١ًی با آو ؛يؽىاهین ؾیؿهكگم ها قا  ؾیگك آو باقّ  هىحًؿ و ٤البا  کًین بیگايه  هال٬ات هی
 يؽىاهین ؾاٌث-ای  ٌؿه ًٌاؼحهبىحاو   هكگم بؿه

یه بك اوان  بًابكایى  ؾق ٬الب چًؿ يکحه ها قا  ؾاقین که آو هىئلهچًؿ  اکًىو   ایى ٨ٔك
 :کًین هیبیاو 
با : »گىیؿ هی ،و اکًىو هن وشىؾ ؾاقؾ ايؿ هها بًا کكؾ که ژوبًیاؾیًی اوحكاجژی  :اول ـ  

 ؛«بیًی ههكباو باي هك ايىايی که هی
 گكیایراق » ۀآیؿ که ٔمى يٝكی هایی به ظىاب هی ؾوم: ایى اوحكاجژی ال اوحكاجژی ـ  

و ایى  ؛گیكؾ ٬كاق هی و اکىلكوؾ یىقلجك  ۀشايبؾو گكیایراق  ۀمیلحىو و يٝكیه «ؼىیٍاويؿاّو 
لیكا به ٕکًؿ  قا ج٭ىیث هی٨كاگیك  یک ايحؽابجىايایی  ـ   ؾق اِل ـ  ایى اوحكاجژی ی١ًی 

يیم  که ظاهل ایى ژو هىحًؿا٨كاؾی هیاو قا شايبه ؾو ۀهباؾلو  ٔکًؿ ؼىیٍاويؿاو جىشه هی
بیًین و به ها يیکی  ها قا باق ؾیگك هی ٕلیكا به ا٨كاؾی جىشه ؾاقؾ که آو کًؿ هیج٭ىیث 

 ؛ٔؼىاهًؿ کكؾ
که ايىاو بىؾه ٠لث ٌكایٗ هعیٙی  بهاي  جىو١هایى اوحكاجژی و بكگمیؿو وىم:  ـ  

کىچک هایی  گكوهؾق جًها هکايی و ليؿگی  يمؾیکّی ی١ًی  ؛ه اوثؾق آو جکاهل یا٨حباوحاو 
 ؛یؾیگك  والوکاق، بؿوو هیچ وو١ث گىحكي کنبا 
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 چكاکه ؛ه اوثقا جّعیط يکكؾ يو هىیك  هؾچاق اٌحباه ٌؿ هؿ٨ًؾق ٬ايىو، ایى په  
الماها  يه ال که ج١اهل ؾاقین  کًین و با کىايی بمقگ ليؿگی هی یاهكول ؾق ٌهكهای

 -ايؿ ٌكیکشايبه ؾو هایؾق بكؼىقؾيه و هىحًؿ  ومايمؾیکاي

 پاوػ:
ا٨كاؾ هیاو کكؾو همکاقی  ؾوشايبه بكای آواو گكیایراق به ؼىیٍاويؿاو و ایراق  ل:او 
هرل  ، جك باٌؿ بمقگو چه ،  ؼايىاؾههرل  ،کىچک باٌؿگكوه چه ایى  ؛ اوث ٌکل گك٨حهگكوه 

هن ها با گكوه بیگايه ا٠ٕای لهاو با آو، ق٬ابث با  هنؾق ٠یى ظال ولی  ؛ آو ٬بیله یا هٍابه
گكیى شاٌىا  ج٩ىیك ؾکحكبكقوی ههن ؾق  ۀایى يکحؼّىَ و وؽى ؾق جکاهل یا٨حه اوث، 

 يیالی به جکكاق آو وشىؾ يؿاقؾ-و  بیاو ٌؿ
 اظمؿالعىى٘ىق که ویؿ  گىین هماو به ؼىیٍاويؿاو هی گكیایراق ؼّىَ ولی ؾق 

کًؿ هىحلمم آو  کىی که به يمؾیکايً ایراق هیؾايین  ؼىبی هی اکًىو به 9ه اوثبیاو کكؾ
ٌاو بًٍاوؿ- آقی، ايگیمه و  يمؾیکايً و با يىبث يمؾیکی ٠ًىاو بهها قا اوث که آو

جىشه يٍاو ؾهؿ، و او ال ؾق ؾقوو ٨كؾ يهاؾیًه ٌؿه اوث که به يمؾیکايً يیم هٍى٬ی 
ابكال بؿاقؾ؛  ها آوهیماو يمؾیکی کاقهایی بكؼىقؾاق اوث جا ایى جىشه قا هحًاوب با  و وال
های آو ٨كؾ قا ؾق  هایی ال ژو ـ يىؽه هح٩اوجیيىبث با  که هكکؿام ال ایى ؼىیٍاويؿو ـ چكا

و بك٠که-  ٌىؾ هیيیم بیٍحك  ؾاؾو يٍاو بث بیٍحك ٌىؾ، جىشه- هكچه ایى يىؼىؾ ؾاقيؿ
ٌاو  ها قا ال قوی چهكهبًابكایى ٔكوقی اوث که ٨كؾ ال ٬ؿقجی بكؼىقؾاق باٌؿ جا بحىايؿ آو

بكاؾقي و به بكاؾقي بیً ال  به ایى جكجیب او به پىكي بیً ال پىك ؛ًٌاوایی کًؿ
 ا آؼك-ؾهؿ و به همیى جكجیب ج پىك٠مىیً جىشه يٍاو هی

بكای ، کًؿ قبٙی به يمؾیکی هکايی يؿاقؾ و ها يىٞ بٍك آيچه ؾاوکیًم هٙكض هی
ًاوی آو ؾق اؼحیاق ابماقی ؾ٬ی٫  ،ها بك ایى اوان ها و ج١اهل با آو ًٌاوایی يمؾیکاو و باٌل
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ؾهین  ٌاو جٍؽیُ هی يمؾیکی ۀظىب ؾقشها قا بك  ى جكجیب ؾق ج١اهالت، آوؾاقین و به ای
ایراقگكی به ؼىیٍاويؿاو  ۀٌىؾ ٬ا٠ؿ به ها، با٠د يمی هٌؿو ا٨كاؾ ٤كیب يمؾیک ؾق يحیصهو 

ٌؿو  گیك شابه ایى ؾلیل که په ال  هرال  اٌحباه کكؾه باٌؿ و به بیگايگاو جىشه يٍاو ؾهؿ؛ 
 9يمؾیک ؼىاهًؿ ٌؿٖا٨كاّؾ ها جبؿیل به  آو ،بؿوی بٍك ؾق قووحاها و شىاهٟ کٍاوقلّی 

 ، يٝكی ِىقت به کن ؾوث ١یث ض ٌىؾ که ایى ؤآقی، همکى اوث چًیى هٙك 
ٌىؾ؛ ی١ًی جّىق ٌىؾ گاهی او٬ات  پیىوحًً يمی و٬ىٞ پفیك اوث و چیمی هايٟ ال به هکاوا

ولی اگك  ؛هحىشه بیگايگاو يیم ٌىؾ ،با و٬ىٞ شهً، ایى ویژگی ی١ًی ایراقگكی ؼىیٍاويؿی
جىايؿ با٬ی بمايؿ و گىحكي یابؿ و ٨كشاهً ؾیك یا لوؾ  هكگم يمی  چًیى شهٍی پؿیؿاق ٌىؾ

 ژيحیکّی  ۀهصمى٠ ،شهًال آيصا که  ـ   جمام واؾگی بهـ  اي٭كاْ و يابىؾی اوث؛ لیكا 
هؽّىَ های  ژوهصمى٠ه یا  ـ ؾیگكاوبه و يه  و ـاؼىیٍاويؿبه  گكیایراق هؽّىَ 

با وشىؾ و ، ؼىاهؿ واؼث٨كاهن ؼىاهؿ کكؾ قا شبكاو  گكیایراق آو کىی که به  گكیایراق 
که ال  وشىؾ ٨كیبکاقاوبا و يیم جؽّّی های  اول با هصمى٠ه ۀهصمى٠هیاو ق٬ابث 

ؼىیٍاويؿاو به  گكیکه ایراق  ای یا٨حه شهً ۀایى هصمى٠ ،کًًؿ اوح٩اؾه هی لىظی وىء واؾه
 هً٭كْ ؼىاهؿ ٌؿ-کٍايؿه اوث ها  ٤كیبهوىی  بهقا 

هایی که هؽّىَ ویژگی  با آو ؾوحه ال ژوجىايًؿ  هایی يمی لیكا چًیى ژو--- »
کىايی که يمؾیکايٍاو قا جكشیط  لیكاق٬ابث کًًؿ؛  ایراقگكی ٨٭ٗ به ؼىیٍاويؿاو هىحًؿ

های ؼىؾ قا هًح٭ل واليؿ و ال آيصا که ق٬ابث  ٌکلی گىحكؾه، ژو جىايًؿ به هی ؾهًؿ هی
یا٨حه  های شهً ؾیك یا لوؾ گكوهی که ظاهل ژو ،اوثگیك  بیى ا٨كاؾ گىيه وؽث و ي٩ه

و ٨٭ٗ ایراقگكی ؼىیٍاويؿی بك شای  ؿيٌى هیال آو يژاؾ هىحًؿ، ال گكؾويه ؼاقز 
 7-«هايؿ هی

                                                                                                                                                                 
 -163ؼؿایی، َ  ، جىهن بیاظمؿالعىىویؿ -  9
 -163ؼؿایی، َ  بی، جىهن اظمؿالعىىویؿ -  7
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که ؾق  ای قا ٠لمیٌىاهؿ بكؼی هایلن  ـ   ؾوم بپكؾالم ۀپیً ال آيکه به يکح ـ  اکًىو 
جا هیماو  بیاو يماین کًؿ هی جؤییؿه بیاو کكؾ اظمؿالعىىو آيچه قا ویؿ ؾوحكن بًؿه اوث 

جىهن »که ؾق کحاب  هىٔى٠اجی ۀبك هم ایٍاو ۀاوحؿالل و اظا٘ایى ٬ؿقت و ٠م٫ 
 هٍؽُ ٌىؾ- ،بیاو کكؾه اوث «ؼؿایی بی

ٞب ٚ تٕب٤ض  ثش ٚخٛد ؿٙبخت دل٥ك كٛست ،تخلل٣ صثبِٖ

 داسدٞب تٕشوض  آٖ

ال  هكکؿام :اوثایى ًٌاوین؟ يؽىحیى شىاب واؾه  اهكول چگىيه يمؾیکاو ؼىؾ قا هی
با هؿت ؼىؾ هؿت یا بلًؿ ليؿگی کىجاهـ ٘ب٫  ه١مىل ٘ىق بهـ که  ٌىؾ هحىشه هی ها

چه کىايی  اي  گىحكؾه ۀا٨كاؾ ؼايىاؾ ،ماووالؿیًهای  با جىشه به آهىليو يمؾیکايماو 
واؾه بكای پاوػ ولی ایى  ؛آهیم اوث هى٨٭یث ها هى١٬یثو ایى وویله ؾق بیٍحك  ،هىحًؿ

ؾق هىیك جکاهل ای يىٜهىق  پؿیؿهلیكا همکى اوث لباو،  ؛کا٨ی يیىث اهك وا١٬یّث ًٌاؼث 
  ايىايی باٌؿ و بایؿ بیٍحك ؾق ایى هىٔىٞ ؾ٬ث کًین- ۀگىي

ؼىؾ ال ؼّىِیات لباو  ۀيىب که به ـ   به يمؾیکاوهكبىٖ اِٙالظات ؾ٬ی٫ و ؼاَ 
 ؛اوثهای ؼىیٍاويؿی  ؾقشه بك اوانییم يیال به ًٌاؼث و جم ایؾلیلی بك  ـ   اوثايىايی 

 ،بیًین که ال پؿق و هاؾق لبايی ؼاِی قا هیواژگاو  ،های شهاو ؾق بیٍحك ٨كهًگ هرال  
و  بمقگ پؿقیپؿق هیاو يیم ج٩اوجی که  ٕو بمقگوپه بكاؾق و ؼىاهك و پؿقبمقگ و هاؾق 

ٌكوٞ  ---ها و و ؼاله و ٨كليؿاو آووپه ٠مى و ٠مه و ؾایی  بمقگ هاؾقی وشىؾ ؾاقؾٔپؿق 
ویىحن ًٌاؼحی جك ال آو، بك  و ههن ايؿ ها، هحىلؿ ٌؿه يیال به آو ؾلیل بهواژگاو ایى  -ٌىؾ هی

هًا٫٘  ها جکیه ؾاقؾ- ٨كاواو ايىاو بك ًٌاؼث ؾ٬ی٫ چهكهجىايایی که به ؾاقؾ کاهلی جمكکم 
 -ها ؾاقین یم چهكهیؾق ه٥م بكای ًٌاؼث و جمی ؼّىِ به

جکیه بك ظا٨ٝه  ، پًهاو ايگیمّ  های ٌگ٩ث جىاياییبكؼی ٠الوه بك ویىحن ایى چًیى هم
، ؾلیلی آٌکاق جؽّّیلباو بًابكایى  ؛جّىقات ـهًی ها ال ؼىؾ هاوث بك اوانؾاقؾ که 
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بك ها  هیاو آوگفاٌحى و جمایم ؼىیٍاويؿاو یا٨حه بكای ًٌاؼث  جکاهلویىحمی بك وشىؾ 
ؾلیل وشىؾ  بهؼاَ، اِٙالظات لیكا  ؛ال ؤٟ لباو اوثپیً  ٌاو يمؾیکی ۀهكجب اوان

 يه بك٠که-  ايؿ، جىلؿ یا٨حهایى جمایم 

ٚ اػت،  ـبٖٞب٤ چٟشٜ ثش اػبعخ٤ٛـبٚ٘ذاٖ ؿٙبخت 

 ٞبػت ٞب٢ آٖ چٟشٜ ثش اػبعؿٙبخت افشاد غش٤جٝ ٞٓ 
بكؼىقؾاق ها و اهکاياجی ٠الی  ال جىايایی ًؾايین ايىاو بكای ًٌاؼث ٨كليؿاي اکًىو هی

وا٠ث په ال  99جًها قا ال قوی جّىیك ٠کاوی  يجىايؿ يىلاؾ ٌیكؼىاق  و هاؾق هیاوث 
ها و  پژوهًظحی  -کىؾک ٌیكؼىاق، جٍؽیُ ؾهؿ یىبًٍاوؿ و او قا ال هیاو چًؿ يجىلؿ

 ايٍاوبه هاؾق  جّاویكجىايًؿ کىؾکاو قا ال قوی ها هن هی که ٤كیبه ايؿ واؼحهقوٌى ها  آلهىو
جىاو ال قوی که هیهیاو ؼىیٍاويؿاو وشىؾ ؾاقؾ ٜاهكی جًاوبی ی١ًی  ؾهًؿ؛يىبث 

های ه١كو٦ که  جىاو به بكؼی پژوهًهیؾق ایى ؼّىَ  -آو قا ًٌاؼث ،ها چهكه
 و همکاقايً ايصام ؾاؾه ايؿ هكاش١ه کكؾ-« ىقجكپ» پكو٨ىىق

―A series of experiments investigated the salience of newborn infants' 
facial  visual features for recognition and sex identification .Within 33 hoursـ  
post  partum, mothers recognized photographs of their own offspring whenـ  
presented with those of unrelated neonates .Furthermore, adult subjects were 
able to match photographs of unfamiliar mothers and their infants, and 
determine the sex of neonates, at a greater than chance level of accuracy-‖1 

ًٌاوایی  بكایقا های ٜاهكی چهكه ؾق يىلاؾاو  ها، اهمیث ویژگی ال آلهىو ب١ٕی»
يىلاؾاو، هاؾقاو  ال جىلؿّ  په وا٠ث 99 ۀ٨اِل- ؾق بكقوی کكؾيؿ ٍاوو ج١ییى شًىیح

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

- Porter, R. H., Cernoch, J. M. & Balogh, R. D. Recognition of neonates by facial-visual characteristics. 
Pediatrics, 1984, 74, 501,504. 
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ها ٤كیبه  آويىبث به که ی جىايىحًؿ ِىقت کىؾک ؼىؾ قا ؾق هیاو ؾیگك کىؾکاي هی
با وٙط ؾ٬حی ٨كاجك ال  ـ  جىايىحًؿ  ا٨كاؾ بال٣ هی ،٠الوه به ؛ؾهًؿجٍؽیُ  بىؾيؿ

ِّ   جّاؾ٨ی با جّىیك ٨كليؿاو ها يؿاٌحًؿ  ی قا که ًٌاؼحی ال آوجّاویك هاؾقاي ـ   ك٦بىؾّو 
او   «کًًؿ-ؾهًؿ و شًه يىلاؾاو قا ج١ییى هٙاب٭ث ٌیكؼىاٌق

―Fathers, aunts, and grandmothers of stimulus infants correctly identified 
photographs of those babies. Mothers identified photographs of their own infant 
when the eyes, nose, or mouth were masked, and likewise recognized isolated 
facial features of their infant. The newborn's face comprises several features 
that may mediate individual recognition within hours of birth.‖1 

 ،ؾاٌحًؿٌیكؼىاق که ؾق آلهىو ٌكکث  های کىؾکاّو ها و هاؾقبمقگ پؿقاو، ٠مه»
هاؾقاو جّىیك کىؾکاو  -ًٌاؼحًؿ یؾقوح به ها ٠كٔه ٌؿ که به آو ِىقت ایى يىلاؾاو قا

پىٌیؿه ٌؿه بىؾ جٍؽیُ  ها آویا ؾهاو ٌیكؼىاق ؼىؾ قا ظحی و٬حی ؾو چٍن و بیًی 
- ؾاؾيؿ جٍؽیُ  ـ   شؿاگايه ِىقت به ـ  قا و يیم هٍؽّات ِىقت ٌیكؼىاقاو ؼىؾ  ؛ؾاؾيؿ

ها ؾق ٘ی  آو ۀواوٙ هؾاقؾ که ب هح١ؿؾی هٍؽّات ،ٌؿه هحىلؿ ِىقت ٌیكؼىاق جاله
 -«ٌىؾ ًٌاوایی هی وا٠ات جىلؿ

ال  ـ   هرال ٠ًىاو به ـ  جىايًؿ  هكؾم هیکه  ی قوٌى ٌؿهای ؾیگك  پژوهً٘ی همچًیى 
 ،ها ی ببكيؿ- ال هٍهىقجكیى ایى پژوهًپّ  هاؾق یاپؿق  اب ، به يىبث ٨كليؿقوی جّاویك ٠کاوی

 بىقجم»و  «Silverman ویلىقهى» ،«Nesse يیه» جىوٗ 9111که ؾق وال اوث پژوهٍی 
Bortz»7 ، کكیىح٩ًیلؿ»جىوٗ  9119وال ؾق  ٌؿه ايصام پژوهًيیم و ايصام ٌؿ 

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

- Porter, R. H., Boyle, C., Hardister, T., & Balogh, R. D. Salience of neonates' facial features for recognition 
by family members. Ethology and Sociobiology, 1989, vol. 10, no 5, p. 325,330. 

 هًبٟ:-  7
Nesse, R. M., Silverman, A., & Bortz, A. (1990). Sex differences in ability to recognize family resemblance. 
Ethology and Sociobiology, 11(1), 11-21. 



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 991

 

Christenfeld»  هیل»و Hill»9،  یؿاقتك ب»جىوٗ و ؾق هماو وال Brédart»  يچ٨ك »و 
French»7یىهکلّ »جىوٗ  7111وال ٌؿه ؾق  ايصام جع٭ی٫يیم و  ؛ McLain» ،«وحكلا 
Setters» ،«هىلحىو Moulton» پكات» و Pratt»9، ًواوبكّ » پژوه Bressan» ویاگك » و 
Grassi» قيیالىّ » و 7113،3وال  ؾق Alvergne» ،«٨ىقی Faurie» ؿ یمىيقّ » وRaymond» 
  -71129ؾق وال

                                                                                                                                                                 
 .Christenfeld, N. J. S. & Hill, E. A. 1995: Whose baby are you? Nature 378, 669هًبٟ: -  9
 هًبٟ: -  7

Brédart, S., & French, R. M. Do babies resemble their fathers more than their mothers? A failure to 
replicate Christenfeld and Hill (1995). Evolution and Human Behavior, 20(2), 129-135. 1999. 

 هًبٟ:-  9
McLain, D. K., Setters, D., Moulton, M. P., & Pratt, A. E. (2000). Ascription of resemblance of newborns by 
parents and nonrelatives. Evolution and Human behavior, 21(1), 11-23. 

 هًبٟ:-  3
Bressan, P., & Grassi, M. (2004). Parental resemblance in 1-year-olds and the Gaussian curve. Evolution 
and Human Behavior, 25(3), 133-141. 

 هًبٟ:-  9
Alvergne, A., Faurie, C., & Raymond, M. (2007). Differential facial resemblance of young children to their 
parents: who do children look like more?. Evolution and Human behavior, 28(2), 135-144. 
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به جىايًؿ بكاؾقاو و ؼىاهكاو قا  ؼىبی هی هكؾم بهؾايین  هی ال يٝك ٠لمی همچًیى
ج١ییى هىح٭ین باٌؿ ٤یكظحی اگك هیماو ؼىیٍاويؿی قا جىايًؿ  ظحی هیو  9یکؿیگك هًحىب

 7-بكاؾق و ؼىاهك و ٨كليؿاّو  ،ها ها با يىه ها یا هاؾقبمقگ يىبث پؿقبمقگهرل  کًًؿ؛
 ٠لمّی  ۀبكياهیک چهاقچىب ؾق  «کاهیًىکی»ؾکحك به قهبكی یک جین جع٭ی٭اجی 

حه چًؿ  ۀچهك هىشىؾ ؾق های  ٌاؼُک٧ٍ کاقبكؾ بكای هح١ؿؾی قا های  آلهایً، ای ٌق
بكای  پكؾاؼث هایی به ايصام آلهایً ]يیم[ ، وـ ايصام ؾاؾ بیگايگاو ؾق ه٭ایىه باـ او ىاي

ًٌاوایی ؼىیٍاويؿاو، و جمایم شهث ؾق ايىاو جؽمیًی های والوکاق وشىی  شىث
با اوح٩اؾه ال ایى ایى گكوه  9-ٌاو ؼىیٍاويؿی ۀهیاو ا٨كاؾ بك ظىب ؾقش ٌؿو ٬ائل

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

- Dal Martello, M. F., & Maloney, L. T. (2006). Where are kin recognition signals in the human face?. 
Journal of Vision, 6(12), 2. 
- DeBruine, L. M., Smith, F. G., Jones, B. C., Roberts, S. C., Petrie, M., & Spector, T. D. (2009). Kin 
recognition signals in adult faces. Vision research, 49(1), 38-43. 

 هًابٟ:-  7
- Gaulin, S. J., McBurney, D. H., & Brakeman-Wartell, S. L. (1997). Matrilateral biases in the investment 
of aunts and uncles. Human Nature, 8(2), 139-151. 
- Michalski, R. L., & Shackelford, T. K. (2005). Grandparental investment as a function of relational 
uncertainty and emotional closeness with parents. Human Nature, 16(3), 293-305. 
- Jeon, J., & Buss, D. M. (2007). Altruism towards cousins. Proceedings of the Royal Society of London B: 
Biological Sciences, 274(1614), 1181-1187. 
- Stewart-Williams, S. (2007). Altruism among kin vs. nonkin: effects of cost of help and reciprocal 
exchange. Evolution and human behavior, 28(3), 193-198. 
- Kaminski, G., Dridi, S., Graff, C., & Gentaz, E. (2009). Human ability to detect kinship in strangers' faces: 
effects of the degree of relatedness. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences. 
- Pollet, T. V., Nettle, D., & Nelissen, M. (2007). Maternal grandmothers do go the extra mile: Factoring 
distance and lineage into differential contact with grandchildren. Evolutionary Psychology, 5(4), 
147470490700500412. 

 .Project ANR-08-BLAN-0288-CSD9 - FAMILY’AIRهًبٟ: -  9
http://webcom.upmfgrenoble.fr/LPNC/LpncPerso/Permanents/EGentaz/web/?La_reconnaissance_de_l
a_parent %76 eacute %9 B 
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٨٭ٗ ال  ـ جىايًؿ جا ظؿی هیکلی  ٘ىق بهـ های بال٣  ها جىايىحًؿ اذبات کًًؿ که ايىاو آلهىو
يؿ ا هيبىؾٌؿه  ها ًٌاؼحه بكای آو ٬بال  که  ؼىیٍاويؿی قا ؾق ا٨كاؾیهیماو  ،٘كی٫ جّاویك

ؼىیٍاويؿی هیماو  بك اوانجؿقیس  بهٌىاهؿ و ٬كائى ذابث کكؾيؿ ایى يیم و  ؛کًًؿه١یى 
ؼىیٍاويؿی  ای ًٌاوایی، ظحی بك ٌؿو ٬ائلجمایم بٍكی بكای  جىاياییایى کًؿ-  ج٥ییك هی

١٨ال با٬ی  ايؿ هن ليؿگی يکكؾهو با٨اِله وشىؾ ؾاقؾ يىل یک بیً ال هیايٍاو که  ؾو ٨كؾ
ه های  یا٨حهبا آيچه کاهل  ٘ىق بهها  ایى پژوهً، و هايؿ هی ؾق ؼّىَ ٠لمی ؾق ایى ٠ِك

بیاو  کًؿ ؼىیٍاويؿی، بالی هی ایههن بك  ای ٬كیًه ٠ًىاو بهها  ي٭ٍی که جٍابه چهكه
ؼىیٍاويؿی  ؾق جٍؽیُايىاو جىايایی  ایبك اوث و ؾلیل ؾیگكی  ،جىا٫٨ ؾاقؾاوث ؾاٌحه 

یک بىؾه باًٌؿ، چه ا٠ٕای ؼايىاؾه یک ؾقوو ا٠ٕای يمؾیک چه  ؼىیٍاويؿاو، و 
، و چه ظحی کىايی که ها ؾاقيؿ هیماو ؼىیٍاويؿی ؾوقجكی يىبث به آوای که  ؼايىاؾه

 -ايؿ ٤كیبه کاهال  
٠ىاهل اشحما٠ی  جؤذیكکه ـ  ظحی ایى اظحمال ٬ىیا  وشىؾ ؾاقؾـ  ب١یؿ يیىث وشه هیچ بهو 

٠ملکكؾهای و  هاؾقک ق٨حاق بیًّی  پیًجؽمیى و جىايایی ايىاو،  ؾقباوحاو ؾق هعیٗ 
گكوه، ايحؽاب کكؾه ؾق هماو ]هىشىؾ[ ؾیگك های ا٨كاؾ  ؾیگكاو قا ال ٘كی٫ ًٌاؼث يیث

با قوابٗ جًگاجًگی  ۀقابٙ ـ   کن ؾوث ـ  اولیه   ؾوقاو٠ىاهل اشحما٠ی ؾق ال آيصا که و  ؛باٌؿ
های  ؾق ًٌاؼث ؾقشه ،بىیاق ه١٭ىل اوث که جکاهل ،ا٨كاؾ ؾاٌحههیاو ؼىیٍاويؿی 

٠الوه بك جىايایی بكای  ـ   باًٌؿ ٤كیبهبث به یکؿیگك يىظحی اگك  ـ  ا٨كاؾ ؼىیٍاويؿی هیاو 
که ظحی ؾق بكؼی ال   9باٌؿگكایً ؾاٌحه ها يیم  به ایى ٌایىحگی ،ؼىیٍاويؿاوًٌاؼث 

  - ظیىايات هن وشىؾ ؾاقؾ
، اقلي ؼىیٍاويؿاوؾق بكابك  گكایايهایراق ق٨حاقهای   ،٘ىق که گ٩حین هماو بًابكایى 

کكؾو لهاو اهکاو ؾوق  و هن ،کًؿ هىح٭ینٔ قا بیٍحك هی٤ٕیك کلی و ٨كاگیكايحؽاب 

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Waldman, B. (1988). The ecology of kin recognition. Annual review of ecology and systematics, 543-571. 
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بكای لیكا  ؛ههمی اوث٠اهل ، جىلیؿهرلشًىی بكای ؼىیٍاويؿاو ؾق ايحؽاب ٌكیک 
 consanguinityٕٔؼىیٍاويؿاو که همکى اوث ال الؾواز با  ای هايؿو ال آذاق ه٩ًیؾوق

 9-کًؿ ٨كاهن هیجىايایی بیٍحكی  ظاِل ٌىؾ
کكؾو اقلي ؾق لیاؾ  یبىیاق ههم ؼىیٍاويؿاو، ابماقکكؾو جىايایی هحمایم ؾق يحیصه 
ايىاو ٨ٍاقی قا که ٌكایٗ هعیٙی و اشحما٠ی بك اگك  ؼّىَ به اوث؛ ايحؽاب ٨كؾی

آوقی هیىه ليؿگی  که پیً ال آيکه کٍاوقلی قا ابؿاٞ یا ک٧ٍ کًؿ، با جکیه بك ٌکاق و شمٟـ 
 -ؾق يٝك بگیكین کكؾ قؾ هیواـ  کكؾ هی

يٝك اوث که ال  ای هىئله ،هعاقم ؾق ايىاوبا کكؾو ال ليای  ؾق هك ِىقت، ؾوقی
ی که شای هیچ ٘ىق  به ؛نجك ؾق ایى ؼّىَ وؽى گ٩حی ٌؿه اوث و پیً ٠لمی پفیك٨حه

 هايؿ- ٌک و جكؾیؿی ؾق ایى ؼّىَ با٬ی يمی
شايبه و ؾوقی ال ليای با ؾو گكیایراق و ظحی ها  ؼىیٍاويؿاو و ا٘میًاو به آو گكیایراق 

جا هىحًؿ ٬ؿقجمًؿ جکاهل و  ویىحن قوبههًابٟ وىؾ ٨كاواو بكای ایى  گیهم ،هعاقم
 ؛ٌىؾهٍؽُ ايىاو بكای  ٌاو ؼىیٍاويؿی ًٌاؼحه ٌىيؿ و ؾقشۀؼىیٍاويؿاو 

 وشىؾ ؾاقؾ- هایی يیم ؾق ایى لهیًه پژوهً
 ؛هایٍاو بًٍاوًؿ چهكهال قوی ؼىؾ قا ؼىیٍاويؿاو جىايًؿ  هكؾم هی٠مىم  همچًیى، 
هىح٭ین ال ٘كی٫  قوي بهها قا  جىايًؿ آو ولی هی ايؿ؛ یاؾ گك٨حهها ایى ههاقت قا  که آوچكا 

٨كاهن ها ؾالیلی قا  پژوهً- بًٍاوًؿيیم  «phenotypic correspondenceيىبث ٨ًىجیپی »
ی بكگمیؿه اشحما٠که ال يٝك قا ؾهؿ ايىاو، ٜاهك ا٨كاؾی  اوث که يٍاو هی آوقؾه اوث

هبحًی الگىی یا با  ي ؾاقؾا ؼىؾي یا ٜاهك ٌؽّی که ؾقباقۀ ای با جّىقات ـهًی هىحًؿ
ذابث ٌؿه يیم و  ؛ها ج١اهل ؾاٌحه باٌؿ جا با آو کًؿ هیه٭ایىۀ  ،اي بك ٜاهك ا٨كاؾ ؼايىاؾه

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

- Charlesworth, D., & Charlesworth, B. (1987). Inbreeding depression and its evolutionary consequences. 
Annual review of ecology and systematics, 237-268. 
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، بكای ؾٌى ها بكایً ٨كاهن هی که ال ایى ه٭ایىها٘ال٠اجی اوث که ايىاو ال ٘كی٫ 
 کًؿ- هی  گیكی يؿاٌحى جّمین همکاقی یا همکاقی

و  9ًٌاویٔ جٙاب٫ هىق٨ىلىژیکی ٕقیؽثیا به ٘ىق کلی والوکاقهای ؼىیٍاويؿی 
ا٨كاؾ ال آيصا که ولی  ؛شؿا يیىحًؿیکؿیگك ال یاؾگیكی ال ٘كی٫ ليؿگی هٍحكک، والوکاق 
 جكیى بمقگِىقت، هىشىؾ ؾق های  يٍايه٬كائى و  ،هىحًؿهن  جا ظؿی ٌبیه ال  ه١مى  ؼايىاؾه
جىايًؿ  ذابث ٌؿه اوث که هكؾم هیهمچًیى ؿ- ًيها بكای جٙاب٫ ٜاهكی با٬ی هی٬كائى 

 ا٨كاؾی ال یک شًه یا وى و يژاؾ-  ؼّىَ به چهكه بًٍاوًؿ؛ال قوی شًىاو ؼىؾ قا  هن
٠الوه بك ایًکه هىشىؾ اوث، ١٨ال هن ویىحن ؼىاهین بیاو کًین ایى  اکًىو هی

 العاؾی ؾاوکیًم ۀقاه قا بك يٝكی کاهال  ای که  گىيه آو، اهكول هلمىن اوث؛ بهو اذك هىث 
ؼىیٍاويؿاو  گكیال ایراق  ،گكیکًؿ ؾق اشكای ٬ايىو و ج٥ییك شهث ایراق  که اؾ٠ا هی بًؿؾ  هی

 - وشىؾ ؾاقؾؼٙایی  ،ها ٤كیبهبكای  گكیبه ایراق 

ٚ ثٝ  ،ٞب اص غش٤جٝ ٔؼَٕٛ ثٝ خ٤ٛـبٚ٘ذاٖ خٛد ث٥ؾ عٛس ثٝٔشدْ 

 وٙٙذ ؿبٖ وٕه ٣ٔ ٘ضد٤ى٣ ١دسخٔتٙبػت ثب ٥٘ض خ٤ٛـبٚ٘ذاٖ 
ؾاقین که همه ؾق یک شهث هىحًؿ و يٍاو ؼىبی ؾق ؾوث های  پژوهً هاهكول 

هایٍاو  و چهكهؼّىِیات ٠الی ال قوی  یؼىؾ قا با ؾ٬حؼىیٍاويؿاو ها  ؿ ايىاوًؾه هی
ٌؿه  اقائهؾالیل کا٨ی کًًؿ- هیق٨حاق ها  با آوؾهًؿ و ٘ب٫ همیى جٍؽیُ هیجٍؽیُ 
کًؿ و يیم ذابث  ها کمک هی به ؼىیٍاويؿايً بیً ال ٤كیبه  ه١مىل ٘ىق به ايىاو اوث که 

، چه هیماو ؼىیٍاويؿی بیٍحك ٌىؾهك ؼىیٍاويؿاو، بكای کمک به وی ٌؿه که جمایالت 

                                                                                                                                                                 
ٌکل  ۀاوث که به هٙال١ ًٌاوی یىثال ل  یا ٔ ٌاؼهMorphology: یىیٕبه ايگل یهىق٨ىلىژ  ًٌاوی یا یؽثق -  9

 یكويیٌاهل شىايب هؽحل٧ ٜاهك بپكؾالؾ؛ که  یها ه ؼاَ آو یواؼحاق  های یژگیو و ها ؿامو ٨كم اي یٜاهك 
- ال ٌىؾ یها ه ايؿام یگكچىو اوحؽىاو و ؾ یٌکل و واؼحاق ايؿام ؾاؼل یىٌٕکل، واؼحاق، قيگ، الگىٔ و همچً

 پؿیا ٨اقویٔ ٕهحكشن، هًبٟ: ویکی ٨ك٪ ؾاقؾ- پكؾالؾ، یکه به ٘كل کاق ايؿام ه یمیىلىژیلعاٚ با ٨ یىا
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؛ كؾکها و جع٭ی٭ات ٠لمی هكاش١ه  ه٭الهؼی جىاو به بك  هیؾق ایى ؼّىَ  -ٌىؾ هیبیٍحك 
 کیحایاها» و «Crandal لاکكايؿ» ،«Burnstein بكويٍحایى»پژوهً جع٭ی٭اجی هرل 

Kitayama»  کكوگك» پژوهً ،91139ؾق وال Kruger»7،  ال  7113پژوهٍی ؾق وال
و  «Tremblay الیبجكه» ،«Helle هیلی»، «Lummaaلىها » ،«Lahdenperä كاالؾيپ»
 گىيىالکىقال» ،«Lahamام اله»ال  7119و پژوهٍی ؾق وال  Russell»9 قاول»

Gonsalkorale»، «و هیپل ٨ىvon Hippel»3 ، ًالىکیچهی»و پژوه Michalski»  و
ال  7112و يیم پژوهً ؾیگكی ؾق وال  ،ؾق هماو وال Shackelford»9 کل٩ىقؾٌَ »

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Burnstein, E., Crandall, C., & Kitayama, S. (1994). Some neo-Darwinian decision rules for altruism: 
Weighing cues for inclusive fitness as a function of the biological importance of the decision. Journal of 
Personality and Social Psychology, 67(5), 773. 

 هًبٟ:-  7
Kruger, D. J. (2003). Evolution and altruism: Combining psychological mediators with naturally selected 
tendencies. Evolution and Human Behavior, 24(2), 118-125. 

 هًبٟ: -  9
Lahdenperä, M., Lummaa, V., Helle, S., Tremblay, M., & Russell, A. F. (2004). Fitness benefits of 
prolonged post-reproductive lifespan in women. Nature, 428(6979), 178-181. 

 هًبٟ:-  3
Laham, S. M., Gonsalkorale, K., & von Hippel, W. (2005). Darwinian grandparenting: Preferential 
investment in more certain kin. Personality and Social Psychology Bulletin, 31(1), 63-72. 

 هًبٟ:-  9
Michalski, R. L., & Shackelford, T. K. (2005). Grandparental investment as a function of relational 
uncertainty and emotional closeness with parents. Human Nature, 16(3), 293-305. 
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اوحىاقت »ال  7111و  7112های  و ؾو هٙال١ه ؾق وال ،Buss»9 بىن»و  «Jeon شئىو»
  Stewart Williams»-7   ویلیاهم
ًّ ، جع٭ی٫هىٔىٞ  ، که ؾق باال بیاو ٌؿ اؼیكجع٭ی٭ات ؾق هرال  ٠ًىاو به  پژوه

 ،بكاؾقاوؾق بكابك به همیًه، يىبث ها  هىا٠ؿتهیماو  ۀه٭ایى و ؾق ايىاو گكیایراق 
که  ذابث ٌؿو  ؛و آًٌایاو بىؾ ؼىیٍاويؿاو و وپه ؾق بكابك ؾووحاوؾیگك ؼىاهكاو و 

و يیم  ؛کًًؿ ها کمک هی ال ٤كیبهبیً ها به ؼىیٍاويؿاو ؼىؾ  ؾق آلهىو کًًؿگاو ٌكکث
 هرال  ی١ًی  ؛ها بىحگی ؾاقؾ ؼىیٍاويؿی آو ۀؼىیٍاويؿاو به ؾقش کكؾو یاقیکه ذابث ٌؿه 

پىك٠مى و ؾؼحك٠مى یا پىكؾایی و ؾاؾو  ال یاقیبیً بكاؾق و ؼىاهك، کكؾو  به یاقی
 ايصام يٍىؾ- ٤كیبهبه ؾووحاو  کایى کم چه بىاو  ؛جمایل ؾاقيؿؾایی ؾؼحك 

ای که به  به هماو ايؿالهجا ایى آهاؾگی قا ؾاقيؿ  کلی ٘ىق به هكؾم،  ال بىیاقیآقی، 
ولی ایى جا لهايی اوث  ؛يیم کمک کًًؿبه ؾووحاو ؼىؾ کًًؿ  ؼىیٍاويؿاو ؼىؾ کمک هی

وىؾ ال يیال، بیٍحك ٌىؾ و ه٭ؿاق یا ؾاؾو  یاقی ۀهمیًو٬حی  ؛که همیًه، ايؿک باٌؿ
 ـ ؤىض بهـ هكؾم  گكیکه ایراق آيصا جا  ؛ؼىاهؿ ٌؿهح٩اوت  ٬ٕیه ،كوؾب٨كاجك آهؿه،  ؾوث به

ها قا  ظحی اگك آو ؛ؼىاهؿ بىؾ ـ ؾووحايٍاو و يه آًٌایاو وـ  ٍاوؼىیٍاويؿايؾقباقۀ جًها 
 بىؾه باٌؿ-بك٬كاق هیايٍاو ِمیمايه گكم و ای  قابٙهبىیاق ؾووث ؾاٌحه باًٌؿ و 

ها قا  آو ًٌاوًؿ و هایٍاو هی ذابث ٌؿ که هكؾم، ؼىیٍاويؿاو قا با ِىقتبًابكایى 
 گكیو يیم ذابث ٌؿ که ایراق  ؛کًًؿ هحمایم هیيمؾیکی،  ۀؾقش بك اوانؼىیٍاويؿ و  ٠ًىاو به

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Jeon, J., & Buss, D. M. (2007). Altruism towards cousins. Proceedings of the Royal Society of London B: 
Biological Sciences, 274(1614), 1181-1187. 

 هًابٟ:-  7
Stewart-Williams, S. (2007). Altruism among kin vs. nonkin: effects of cost of help and reciprocal 
exchange. Evolution and human behavior, 28(3), 193-198. 
Stewart-Williams, S. (2008). Human Beings as Evolved Nepotists. Human Nature, 19(4), 414-425 
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ؾق  ؤىض به گكیایى ایراق اهكول ٌىؾ و  جبؿیل يمیبؿوو همیًه  گكیؼىیٍاويؿاو، به ایراق 
ا ؼٙا يکكؾه اوث- به ایى جكجیب وؽى ویؿ ك ؾق اش يیم هیاو ها وشىؾ ؾاقؾ و ٬ايىو

 :ٌىؾ ذابث هی اظمؿالعىى
ها قا بًٍاوؿ و کًؿ، هىحلمم آو اوث که وی آو ایًکه ٨كؾی به يمؾیکايً ایراق هی»

ًاوؿ- ايگیمه آو ای ؾق ؾقوو ٨كؾ يهاؾیًه ٌؿه اوث که به يمؾیکايً  ها قا ال ؾیگكاو باٌل
های ٨كؾی که ؾق ؼىؾ  به يىبث هح٩اوجی ال ژوبا جىشه ها هیماو يمؾیکی آو بك اوان

يیم  ؾاؾو يٍاوهكچه ایى يىبث بیٍحك ٌىؾ، جىشه  ؛ؾاقيؿ، جىشه و اهحمام يٍاو ؾهؿ
 9-«و بك ٠که ٌىؾ هیبیٍحك 

 :ٌىؾ هیاذبات يیم وؽى ایٍاو ایى و 
ها قا ال قوی بًابكایى ٔكوقی اوث که ٨كؾ ال ٬ؿقجی بكؼىقؾاق باٌؿ جا بحىايؿ آو»
بكاؾقي و به بكاؾقي  ٌاو ًٌاوایی کًؿ- به ایى جكجیب او به پىكي بیً ال پىك چهكه

 7-«ؾهؿ و به همیى جكجیب جا آؼك بیً ال پىك٠مىیً جىشه يٍاو هی

 ، ه اوثگ٩ح اظمؿالعىىویؿ  هماو ٘ىق که ی١ًی  ، هٍؽُ ٘ىق بهها  ایى جماهیو 
ا٠حماؾ ِك٨ا  به يمؾیکّی هکايی ؼىیٍاويؿاو  به بكای ایراق ،اهكوليه ؾق گفٌحه و يه ايىاو 

 -کًؿ كؾه و يمیک يمی
اوحكاجژی ؾق یا٨حى ایى  گىحكييمؾیکی هکايی ؾق اهکاو يؿاقؾ هؿل ال يٝك ٠لمی، 

ال  هچًؿ ؾهی١ًی په ال  ـ  اکًىو  -هى٫٨ ٌىؾ ايىاوها ٤یك ال  و ظحی ؾق ؾیگك گىيهيىٞ بٍك 
های  ی ؾق لهیًهياهع٭٭ ـ   هایً قا ؤٟ کكؾوالوکاق ؼىؾ و  ۀيٝكی میلحىوهکه  لهايی

لیىث  های قیأی، ا٘ال٠ات، هعیٗ ًٌاوی، قیأیات، بالی ٠لن لیىث ايًؿهؽحل٧ ٕه
ال  جؿقیس که بههای قیأی  با ؤٟ هؿل ، يٝكی ِىقت بهجصكبی و چه  ِىقت بهچه   ،ٔو---

کًًؿ جا  ؿ بىیاق جالي هیًیاب ها اؾاهه هی جكیى و١ٔیث جكیى و پیچیؿه جكیى جا شاهٟ واؾه
                                                                                                                                                                 

 -163ؼؿایی، َ  ، جىهن بیاظمؿالعىىویؿ -  9
 -163ؼؿایی، َ  ، جىهن بیاظمؿالعىىویؿ -  7
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ج٩ىیك  ٠اهل يمؾیکی هکايی ۀواوٙ ج٩ىیك ایراقگكی ؼىیٍاويؿاو قا بهپفیكبىؾو  اهکاو
اوحكاجژی بحىايؿ ٠اهلی يیىث که   وشه هیچ به جًهایی بهکه يمؾیکی هکايی ایً يحیصه کًًؿ؛

  -کًؿآهیم  هى٨٭ث ،ؼىیٍاويؿاو قا ؾق ٘بی١ث گكیایراق 
 يمؾیکّی کًؿ  بیاو هی ینا هؾ٬ی٫ به آو قویؿجع٭ی٫ ها  ؾه٘كی٫ آيچه اهكول ال آقی، 

هماو به  ،کًؿ لیاؾ هیگكوه ا٨كاؾ هیاو ؼىیٍاويؿی قا  ۀکه ؾقش  ايؿالههماو   به هکايی،
٤فا، الؾواز، ؼايه،  همچىو هىائلی ایق٬ابث بك  ۀپیماي ۀؾقش ، ال آو و ظحی بیً ايؿاله 

اوحكاجژی  وشه هیچ به ،جًهایی بهيمؾیکی هکايی ؛ بًابكایى ؾهؿ ا٨مایً هی قا ---و اليه
به همیى ؾلیل و  کًؿ يمی، هى٫٨ ؾیگك یقا بؿوو ؾؼالث ٠اهلؼىیٍاويؿاو  گكیایراق 

 ،ؿًکً اوحكاجژی هى٫٨ ٠مل هیؾاؾو ایى  گىحكيکه ؾق  هایی هؿل کًین هالظٝه هی
ًاؼحى، ابماقهای ًٌاوایی و هرل  ؛گیكيؿ ؾق يٝك هیيیم ٌكوٖ ؾیگكی قا   یابماقهایباٌل

 ؛که ق٬ابث قا ال هیاو ببكؾای  گىيه بهها  گكوههًٝن ههاشكت ابماقهایی بكای و  بكای جًبیه،
هرل ؛ کًؿ هیکه ق٬ابث قا هحى٧٬ یا ال٥ا کًؿ  هایی قا اللم هی واؾگی ٌكایٗ و ٜك٨یث به یا 

کكؾو ق٬ابث بىؾو گكوه و هًعّك  یا ٌٖك کىچک ،بىؾيٍاو كاواوو ٨ها  وقوؾیبىؾو بىیاق 
 ---- و ها جك هیاو گكوه ؾق وٙعی بمقگ

به  چه بىا یا هىحًؿ، پكؾالايه  ؼیالـ  با جىشه به ٘بی١ثـ یا  ها، ایى ٬یؿها یا ٌٖك ۀهم
هرال  ٠ًىاو به ٖؾاٌحه باًٌؿيیال به ج٩ىیك  ، گكی، اگك ؾٌىاقجك يباٌؿایراق ج٩ىیك ؼىؾ  ۀايؿال 

ویىحن هصالات وشىؾ ؾاقؾ و  همیًهبؿوو  گكیبا اوحكاجژی ایراق  يمؾیکی هکايیهؿلی بكای 
ياهیؿه  بؿوو همیًه گكیایراق  اِال  ایى هؿل  ؾق ظالی کهٌىؾ؛  يیم به آو أا٨ه هی

هصالات بلکه بك ویىحن جًبیه و  ؛اوحىاق يیىث بك يمؾیکی هکايی- ایى هؿل ٌىؾ يمی
ٖ و اگك وشىؾ ؟ه اوثال کصا آهؿ ایى ویىحن؛ ای اوث پیچیؿه وث که ؼىؾ، يٝامپابكشا

وشىؾ و--- ق٨حاقهایٍاو ها و  آوقؾو آو یاؾ ًٌاؼث ؾ٬ی٫ ا٨كاؾ ؾیگك و به بكایهایی والوکاق 
 ٖ؟ٌىؾهى٫٨ اوحمكاق یابؿ و  ىحه اوثجىاي چگىيه هیؾاٌث  يمی
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ی هعاله٭ؿاق، همیى  کًن ٨کك هی ٌؿو  جبؿیل ؾقباقۀاول پكو٨ىىق ؾاوکیًم  ۀبىؾو ٨ٔك
ذابث قا  چٍمؿاٌثوا١٬ی بؿوو  گكیبه ایراق  گكی ؼىیٍاويؿیایراق ٨ك٠یٔ  ۀٕیا يحیص

 ۀهکايی به هماو ايؿاله که ؾقش لیكا يمؾیکّی  ظحی با ٨كْ وشىؾ شهً ژيحیکی؛کًؿ؛  هی
٨٭ٗ ایراقگكی  يهآيصا که جا  ؛ؾهؿ ا٨مایً هیق٬ابث قا هن  ،کًؿ قا لیاؾ هیؼىیٍاويؿی 
 -کًؿ هحى٧٬ هیکلی  ٘ىق بهايحؽاب ٩ِث همکاقی قا بلکه  ،ؼىیٍاويؿی

که په ال او جع٭ی٭اجی ؾیگك  يیمو  9لهیًهؾق ایى  جیلىقجع٭ی٫ به  ـ   هرال ٠ًىاو به ـ  جىاو  هی
 -هكاش١ه کكؾ 7ًو همکاقاي «وثو»پكو٨ىىق جع٭ی٭ات  ؼّىَ به ،ايؿ ايصام ٌؿه

 گىیؿ: هی 9وثاوحىاقت و پكو٨ىىق

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ: -  9

Taylor, P. D. (1992). Altruism in viscous populations—an inclusive fitness model. Evolutionary ecology, 
6(4), 352-356 

 هًابٟ:-  7
- West, S. A., Murray, M. G., Machado, C. A., Griffin, A. S., & Herre, E. A. (2001). Testing Hamilton's rule 
with competition between relatives. Nature, 409(6819), 510-513. 
- West, S. A., Pen, I., & Griffin, A. S. (2002). Cooperation and competition between relatives. Science, 
296(5565), 72-75. 
- Griffin, A. S., West, S. A., & Buckling, A. (2004). Cooperation and competition in pathogenic bacteria. 
Nature, 430(7003), 1024-1027. 
- West, S. A., Gardner, A., Shuker, D. M., Reynolds, T., Burton-Chellow, M., Sykes, E. M., ... & Griffin, A. 
S. (2006). Cooperation and the scale of competition in humans. Current Biology, 16(11), 1103-1106. 

ًٌاوی جکاهلی ؾق ؾپاقجماو  یکی ال هٍهىقجكیى ؾايٍمًؿاو ه١اِك، و اوحاؾ لیىث« اوحىاقت ووث»پكو٨ىىق -  9
کى٩ىقؾ، و ال ا٠ٕای ؾايٍکؿۀ ه١كو٦  کى٩ىقؾ اوث- او هحؽُّ « هاگؿالیى»٠لىم ظیىايات ؾق ؾايٍگاه آ ؾق آ

های شم١ی هٍهىق  هایً او قا ؾق قوايه و اوث- پژوهًجکاهل اشحما٠ی، همکاقی، ق٬ابث و ایراقگكی ؼىیٍاويؿا
 ture ، Science ، PNAS ، Current Biologyکكؾه اوث- بیً ال ؾویىث ه٭اله ؾق هٍهىقجكیى هصالت ٠لمی ؾيیا 

ها، شایمۀ ٠ٕىیث ؾق جٍکیالت  المللی بىیاقی به ؾوث آوقؾه که ال شملۀ آو های بیى ؾاقؾ- شىایم و ج٭ؿیكياهه
ىقهىلن، و شایمۀ ًٌاوی لًؿيى، شایمۀ ٨یلیپ ل یىاوًٌاوی هىلکىلی اقوپا ٕاهبىٔ، هؿال ٠لمی شم١یث ٠لىم ظ لیىث

 اوث-« اؾیًبىقو»ؾق ؾايٍگاه « وحاقۀ بلًؿ هٍاوق»
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―Individuals are predicted to behave more altruistically and less 
competitively towardtheir relatives, because they share a relatively high 
proportion of their genes (e.g.,one half for siblings and oneـ    .(eighth for cousinsـ  
Consequently, by helping a relative reproduce, an individual passes its genes to 
the next generation, increasing their Darwinian fitness. This idea, termed kin 
selection, has been applied to a wide range ofphenomena in systems ranging 
from replicating molecules to humans. 

Nevertheless competition between relatives can reduce, and even totally 
negate, the kin  selected benefits of altruism toward relatives. Recent theoreticalـ  
work has clarified theprocesses and selective forces underlying this effect and 
has demonstrated thegenerality of the effect of competition between relatives.‖1 

ق٨حاق  کمحك و ق٬ابّث بیٍحك  گكیایراق  اب ،بكابك ؼىیٍاويؿاوقوؾ ؾق  ال ا٨كاؾ ايحٝاق هی»
ؿها  لیكا آو ؛کًًؿ هرال  ٠ًىاو بهٕهىحًؿ هن هٍحكک  های ؼىؾ قا با لیاؾی ال ژو ؾِق

ال ٘كی٫  ؾق يحیصه  و ؛ٔلاؾگاوهٍحن بكای ٠مى و یک ،ي٧ّ بكای بكاؾقاو و ؼىاهكاو
های  ژو ـ   بكؾو جًاوب ؾاقویًیبا باال  ـ  ی ٨كؾ جىلیؿهرلبكای  یؼىیٍاويؿ کكؾو به  کمک

ٌىؾ  گ٩حه هی اوؼىیٍاويؿکه به آو ايحؽاب ایؿه کًؿ- ایى  هًح٭ل هیؼىؾ قا به يىل ب١ؿ 
ا ج ها، بكؾاقی هىلکىل ال يىؽه های هؽحل٧  ویىحنها ؾق  ووی١ی ال پؿیؿه ۀهعؿوؾؾق 

 پیاؾه ٌؿه اوث- ، ايىاو
که هحىشه   قا گكیایراق  جىايؿ ٨ىایؿ ايحؽاب ؼىیٍاويؿاو هیهیاو ، ق٬ابث وشىؾبا ایى 

 ،اؼیك کاقهای يٝكّی  -ببكؾ بیىال کاهل  ٘ىق بهو ظحی  کاهً ؾهؿ،  ؼىیٍاويؿاو اوث
هؽ٩ی اوث قوٌى کكؾه و اهمیث  جؤذیكایى وقای که ؾق  ها و يیكوهای ايحؽابی قا٨كایًؿ

 «يٍاو ؾاؾه اوث-ؼىیٍاويؿاو قا هیاو  ق٬ابث جؤذیك

                                                                                                                                                                 
 ٟ:هًب-  9

- West, S. A., Pen, I., & Griffin, A. S. (2002). Cooperation and competition between relatives. Science, 
296(5565), 72-75. 
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 یك گژيحیکی هحؽُّ ؾق ایراق  ۀٌؿو هصمى٠ لهاو با ٨كاهن ، هنایى هٙلباگك بك 
، ایى يکحه؟ ؼىاهؿ ٌؿأا٨ه کًین چه  ، وشىؾ ق٬ابث هیاو ا٨كاؾ یک گىيه قاؼىیٍاويؿاو

مًؿ  هالظٝه  کكؾم:  ًبیايجك  پیًاوث و  اظمؿالعىىال ٘ك٦ ویؿ ای اقٌل
هایی که هؽّىَ ویژگی  جىايًؿ با آو ؾوحه ال ژو هایی يمی لیكا چًیى ژو »

؛ لیكا کىايی که يمؾیکايٍاو قا جكشیط ایراقگكی ٨٭ٗ به ؼىیٍاويؿاو هىحًؿ ق٬ابث کًًؿ
های ؼىؾ قا هًح٭ل واليؿ و ال آيصا که ق٬ابث  ٌکلی گىحكؾه، ژو جىايًؿ به ؾهًؿ هی هی

یا٨حه  های شهً گیك اوث، ؾیك یا لوؾ گكوهی که ظاهل ژو بیى ا٨كاؾ گىيه وؽث و ي٩ه
بك شای  ٌىيؿ و ٨٭ٗ ایراقگكی ؼىیٍاويؿی ال آو يژاؾ هىحًؿ، ال گكؾويه ؼاقز هی

  9-«هايؿ هی

                                                                                                                                                                 
 -163ؼؿایی، َ  ، جىهن بیاظمؿالعىىویؿ -  9
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  ؛«ٚو٥ٙضاد»دْٚ  ١ثشسػ٣ فشض٥

ٚ  چـٕذاؿتثذٖٚ  ٌش٢دٚخب٘جٝ ثٝ ا٤ثبس ٌش٢ا٤ثبسؿذٖ  تجذ٤ُ٤ؼ٣ٙ 

 ٥ٔٓ فش٣ٍٙٞ ػٙٛاٖ ثٝؿذ٘ؾ  ٔٙتمُػپغ 
ی ٌحه باٌین به ایًکه ؾا ای اٌاقهبپكؾالین شا ؾاقؾ ؾوم  ۀاکًىو و پیً ال آيکه به ٨ٔك

بكای  کاهل ی، ال ویىحمايىاو کهبك ایًاوث ؾلیلی ٬ىی  ،پیٍیى گ٩حه ٌؿ آيچه ؾق هٙلب
های والوکاق ایى  هكؾمی١ًی  ي؛٨٭ٗ ؼىیٍاويؿاو ؼىؾ و يهًٌاوایی همه بكؼىقؾاق اوث 

به کاق يیم  کًًؿ هیبىحاو  بؿهها  که با آو کىايیج١اهالت ؼىؾ با ٌؿه ؾق باال قا ؾق  گ٩حه
جك  همچًیى پیًمهایٍاو بًا ٌؿه اوث- ها و ه٥ ها و ؾق ژو ؾق آوویژگی و ایى گیكيؿ  هی

بك ، کًؿ ج١اهل هیٌؽُ با او که  ؾق ايحؽاب ٌكیک یا کىی ؾیؿین جع٭ی٭ات ٠لمی
 ؛ايگیم يیىث و ایى، ٌگ٩ث ؛٨ًىجیپی جّىق او ال ؼىؾي یا يمؾیکايً اوثهٙاب٭ث  اوان

ال و  ،ؾاؾهجىو١ه اشحما٠ی اوث که همکاقی و ج١اوو قا  ۀهىشىؾات ليؿ ۀشمللیكا ايىاو ال 
 بكؼىقؾاق اوث-و ١٨ال ؾق وٙعی وویٟ ٬ؿقجمًؿ  ۀؾوشايب گكیایراق 

یکكؾو  با٘لبكای   جًهایی به هالظٝه ؾق وا٬ٟ همیى   ؛وکیًم کا٨ی اوثاؾوم ؾ ۀ٨ٔك
و جكؾیؿ بكای ٌک شایی  هیچجا  کكؾؼىاهن  وبكقوی بعد  به ج٩ّیل آو قا وشىؾ، با ایى  لیو 

 قوی هؾقها قا ب ۀهم اظمؿالعىىبا٬ی يمايؿ و بیاو ؼىاهن کكؾ که چگىيه پاوػ ویؿ 
٘بی١ث و هاؾه بىحه ؾل ؾق ايىاو ال وا١٬ی  گكیها بكای ج٩ىیك پیؿایً ایراق  ي جماهی جال

 اوث-
 جکیه ؾاقؾ: هىئلهؾو  كؾوم ؾاوکیًم بپیًٍهاؾ 

های  ها ؾق گكوه که آو ٌؿه اوثپؿیؿاق  لهايی ؾق ايىاوشايبه  گكی ؾواول: ایراق 
 بك هبًای يمؾیکی هکايی اوث؛ ی١ًی اواوا   ؛ايؿ کىچکی بىؾه
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و٬حی  ـ   شم يمؾیکی هکايی به ـ  ؾیگكی والوکاق ، بؿوو هیچ شايبه ؾو گكیؾوم: ایى ایراق 
جبؿیل بؿوو ٠ىْ  گكیبه ایراق ، کكؾین به ليؿگی ؾق قووحاها و ٌهكهای بمقگٌكوٞ ها 

 ٌؿه اوث- 
 ٠ًىاو بهؾوشايبه  گكیایراق ال  اواوا  ال آيصا که و  ؛اول ٌكوٞ کًین هىئلۀبایؿ ال په 

 ب١ؿا   چه بىإکه  گىیین ظیىايی وؽى هیه١یى بكای ج٩ىیك ق٨حاق  یبیىلىژیک ۀيٝكییک 
 ایى يٝكیه بالگكؾین:های  ٔ ياگمیك بایؿ به پایهٌىؾ هیهین ٨كهًگی هًح٭ل  ٠ًىاو به

ؾق  گكایايهجىايؿ ق٨حاق ایراق  جکاهل هیکه  9کًًؿ هٙكض هیچًیى  لىق یابكت جك ؾاوکیًم و ق 
ی که  ؛ بهظمایث کًؿها قا  بكابك ٤كیبه  ؛و ؾاقای پاوؽی لیبا باٌؿشايبه  ؾو، ٨كایًؿایى ٌ٘ك

 ا٨مایً اي ايصام ٠ملی که يحیصه ؾلیل یکی ال ا٨كاؾ به ای ه١یى ؾق لعٝه هرال  
وث، ؾق ه١ْك ؼٙك ي اٌؽّیحی ؼىؾهای  ؾق بكابك جىايایی های ٌؽُ ؾیگك جىايایی

یبا یا هماو کاق ل ٌؽّی که وىؾ بكؾه و ؾق لهاو يیال، و٬حی ؾیگك وپه ؾق  ؛گیكؾ ٬كاق هی
هًٙب٫ اول و ؾوم ال آيصا که لهاو کاق و ؾهؿ  ايصام هی گكه١اؾل آو قا ؾق ظ٫ ٌؽُ ایراق 

بلکه  ؛گىیین وؽى يمیؾوشايبه  گكیایراق ال په  ،اوثهن  یا بىیاق يمؾیک بهبا یکؿیگك 
و ایى هًٝىق ها  ؛بًاهینهمکاقی یا  «هىح٭ین ۀشايبؾوبكؾو وىؾ» ٨كایًؿبهحك اوث آو قا 

 يیىث-
ی١ًی بایؿ  ؛ق٨حاق ٘ك٦ ؾوم قا يؿايؿؾق ابحؿا  گكایراق اللم اوث شايبه،  ؾو گكیؾق ایراق 

بىحاو    بؿه -٨اِله بیًؿالؾ ،٘ك٦ ه٭ابلال و پاوػ ؼىب  گكایايهایراق هیاو ٠مل لهايی 
ايحؽاب  ۀها بًا ٌؿه اوث و بكای آيکه ؾق ٠ِك ژو ۀوویل به ق٨حاق، ٠ًىاو به ٘ك٨هؾو

 ٌىؾ:بكایً بكآوقؾه باٌؿ بایؿ چًؿ ٌٖك هى٫٨ ٘بی١ی، 
ها  ايؿ و آو ایراق کكؾه كایٍاوکىايی قا ؾاٌحه باًٌؿ که بآوقؾو یاؾ جىايایی بها٨كاؾ، ایًکه 

جا بحىايًؿ پاوػ لیبا ؾ٬ث ًٌاوایی کًًؿ  به ، ٌاو هکاو ليؿگیو چه ال چه ال ٘كی٫ ِىقت   قا
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 ؾق ٤یك ایى ِىقت ؛ؾاٌحه باًٌؿقا اهیؿ به شبكاو آو ؾق آیًؿه  کن ؾوثیا قیا٨ث کًًؿ ؾ
 ژيحیکّی  ۀو ایى، ی١ًی هصمى٠ ؛باٌؿ گكایايهایراق  بایؿ اواوا   يشاه١ه یا بیٍحك  ۀهم
های ها ؼىؾؼىاه  لیكا ژو ؛همکى اوثياولی ایى ٨كْ،  ؼىاهین ؾاٌث؛هعٓ  ۀگكایايایراق 

باٌؿ و ؾوشايبه  گكیاوان ایراق  - ایى، ی١ًی يمؾیکی هکايی اهکاو يؿاقؾگكایراق هىحًؿ، يه 
قا ٨كاهن  کاقی ٨كیبژيحیکی  ۀای، شهً، هصمى٠ ٨ْك وشىؾ چًیى هصمى٠ه  ظحی به

 ؼىاهؿ بكؾ- بیىال کاهل  ٘ىق بهایراقی قا  ۀؼىاهؿ کكؾ که هصمى٠
های ظیىايی واؾه وشىؾ  يمؾیکی هکايی ٠اهلی اوث که ياگمیك بایؿ ؾق شاه١ه ،بله

 :بكآوقؾه ٌىؾؾاٌحه باٌؿ جا چًؿ ٌٖك اواوی 
وشىؾ ؾاٌحه هکكق،  ِىقت بهها با يى٠ی ال يٝن و  ي٭ً ۀهای هباؾل و١ٔیثبایؿ  ـ   
 باًٌؿ؛ حی بكای ؾیؿاق بیٍحك ؾاٌحهجا ا٨كاؾ ٨ِكباٌؿ 

ث ـ   ؛ب٭ا یا ظیات، ٘ىاليی باٌؿ بایؿ ٨ِك
 ٘ىاليی يباٌؿ؛ؼیلی و پاوػ لیبا  ٌؿه ايصامکاق ایراقی هیاو  یلهاي ۀ٨اِلبایؿ  ـ  
کىی به وك٠ث  ؾهؿ بایؿ به ی١ًی کىی که هی ؛ًؿًج٥ییك کپی ؾق  پیها  اللم اوث ي٭ً ـ  
 ؛جبؿیل ٌىؾ بكؾ کًؿ یا بهكه هی ؾقیا٨ث هی که

 «ؾهًؿه»ال بهایی باٌؿ که کًؿ بیً  ؾقیا٨ث هی «گیكيؿه بهكه»ی که اوث وىؾاللم  ـ  
کًًؿه ؾق  ؾقیا٨ث ؾق ظالی که ؛ؾق اؼحیاق ؾاقؾ٤فای ٨كاوايی  «ؾهًؿه» هرال   ؛ؾهؿ هی

 ؛بكؾ ی به وك هیگكوًگی ٌؿیؿ و١ٔیث 
، یهیمىياگك  هرال   ؾو شايبه وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ؛ ۀگكایايا٠مال ایراق بایؿ جًاوبی هیاو  ـ  

کًؿ جا ٤فا به ؾوث بیاوقؾ  کكؾو هیمىو ؾوم ِك٦ هی لهاو ه١یًی قا بكای پاکیمه هؿت
، کًؿ کًًؿه ِك٦ هیباٌؿ که هیمىو جمیم  ای ايكژیه٭ؿاق  ۀبه ايؿال  آهؿه بایؿ ؾوث ی به٤فا

 - --و-
پیؿایً  اِّل و  ،ؾو شايبه يیىث گكیاوان ایراق  ،جًهایی بهيمؾیکی هکايی بًابكایى 

آيچه بكؼی پژوهٍگكاو  ؾق ظالی که ؛بمقگ ال يٝك ٠لمی اوثه١مایی چًیى ق٨حاقی، 
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یا٨حه اوث- جکاهل  گكی ؼىیٍاويؿاوال ایراق شايبه ؾو گكیایراق  ایى اوث کهکًًؿ  هٙكض هی
بك يمؾیکی هکايی جًها بؿوو بهكه،  گكیگىیؿ ایراق هی ؾاوکیًم ،بیاو کكؾم هماو ٘ىق که

پؿیؿاق بلکه آيچه ؾق ابحؿا  ؛يیىث ِعیطکه  ياهؿ گكی ؾوشايبه هیاق و آو قا ایرجکیه ؾاقؾ، 
 اوث-بىؾه  یبیىلىژیک ۀؾوشايب گكیو جکاهل یا٨حه اوث ایراق ٌؿه 

هماو ژيی يیىث که  ،ب٭ا و ايحٍاق پیكول ٌؿه اوثؾق به ٠باقت ؾیگك ژيی که ایصاؾ و 
 ٩ِثایى بلکه آيچه ایصاؾ ٌؿه  ؛«بیًی و يیالهًؿ اوث ببؽً هی هكکهبه » گىیؿ هی

ب١ؿ  ۀبىپاق و ؾق هكجبؼا٘ك ولی او قا به  ؛ببؽًبه او يیال ؾاقؾ بؿه و که ی کىبه »اوث که: 
و ؛ «با جى ق٨حاق ؼىاهؿ کكؾایًکه به او بؽٍیؿی که په ال با او ه١اهله کى به هماو ِىقجی 

 واؼحه قوٌىؼؿایی  ؾق کحاب جىهن بی اظمؿالعىىاوث که ویؿ ای  هماو يکحهایى 
 گىیؿ: اوث؛ آيصا که هی

به هى بؿه جا " اوث که ٩ِثایى پكؾالؾ ظاهل  کىی که به ایراقگكی ؾوشايبه هی»
هیچ  بی"ايؿ و اهکاو يؿاقؾ به  گفاقی کكؾه ها پایه - ایى ٩ِث قا ژو"هى هن به جى بؿهن

ؼىقؾو یا هايًؿ آو، هك  ٨كیب ؾلیل بهظحی اگك  ٌىؾ؛جبؿیل  "ؾهن ی به جى هیچٍمؿاٌح
، بیىلىژیکی اوث- ولی هىئلهکه ایى چكا يىٞ ؼٙایی ؾق اشكای ایى ٬ا٠ؿه قوی ؾهؿ؛ 

ایراقگكی ؾوشايبه  ۀگى ؾقباق و  اگك آو قا بیىلىژیکی يؿايین، ؾیگك اواوا  ه١ًایی بكای گ٩ث
 9«هايؿٖ اِل ژيحیکّی ؾاقویًی با٬ی يمییک  ٠ًىاو به

وشىؾ ٩ِث ه اوث ذابث ٌؿ ،ٌىؾ که ال يٝك ٠لمیؾق يٝك گك٨حه همچًیى بایؿ 
 چٍمؿاٌثگكی بؿوو که ٩ِث ایراق  ای با هصمى٠ه «بگیك و يؿه» گىیؿ که هیؾهًؿه  ٨كیب

 ؛ٌىؾ هی چٍمؿاٌثبؿوو  گكیایراق  ۀهًصك به اي٭كاْ هصمى٠ه١مىال   ،کًؿ ظمل هیقا 
ایى ٩ِث قا به حكي ىگ ۀايحؽاب ٘بی١ی هكگم اشال  قغ ؾهؿ ٬ايىّو  ییی١ًی ظحی اگك ؼٙا

 ؿ-ؾه يمیب١ؿی های  يىل
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اوحكاجژی  [ی اليى٠]، آو هى٫٨ال يٝك ٠لمی ذابث ٌؿه اوث اوحكاجژی همچًیى 
قوي هماو چیمی که ی١ًی ـ  به وشىؾ بیایؿ یي٭ّ« وحؿ و ؾاؾ» ۀ٬ا٠ؿؾق و٬حی  اوث که

 -ؾاٌحه باٌؿ ؾق ؼىؾ٩ِث ایراقگكی ؾوشايبه قا همكاه با هصالات  ـ ٌىؾ ؼىايؿه هیبالی  ظ٭ه
 :٨كهایؿ هی اظمؿالعىىویؿ 

ايحؽاب ٘بی١ی  "ؾهؿ گیكؾ و يمی هی"بالی که  ال وىی ؾیگك، ؾق ؼّىَ ٨كؾ ظ٭ه»
که به بؽٍیؿو ٠اؾت کكؾه جا آيصا که ؾهؿ  قأی هیلىظی  ه١مىال  به اي٭كاْ ٨كؾ واؾه

بالها،  ظ٭هوشىؾ ظٕىق  ها با لىض - هىٔىٞ اي٭كاْ واؾهاوث ؾق ؾام ٨كیب گك٨حاق ٌؿه
وشىؾ  ها ؾق اکركیث باًٌؿ- ؾق يحیصه با لىض ظحی اگك واؾه ؛ای ظحمی اوث ٬ٕیه

 اي٭كاْ ؼىاهؿ بىؾ-ٌاو گیكؾ، ٨كشام کاق  ها وىاقی هیبالی که جا آؼك کاق ال آو ظ٭ه
لیكا وی اواوا   ؛گیكؾ بال اِىال  ؾق هبعد ایراقگكی شای يمی ٘بی١ی، ظ٭ه ٘ىق به

گىیؿ پٍحث قا  هكاهً ایى اوث که هی هرال  ها ٨كؾ ظىابگك که ا ؛ؾهؿ گیكؾ و يمی هی
وپاقم جا اگك قولی وكم قا  ات قا به یاؾ هی ولی هى چهكه ی؛ؼاقاين جا پٍحن قا بؽاقاي هی

گیكؾ و ایى  شای هی]ؾق هبعد ایراقگكی[ کاله بگفاقی، ؾیگك پٍحث قا يؽاقاين، 
 ٌىؾ ياٌی هی جکاهلی ٤الب بىؾه و الاوث که ؾق ٘بی١ث  ای ال ایراقگكی ؾوشايبه يمىيه

 که بایؿ آو قا ؾق چهاقچىب ایراقگكی ؾوشايبه بكقوی کكؾ- 
جىاو جّىق کكؾ چگىيه ایى ایراقگكی ؾوشايبه همکى اوث به ؼٙا بكوؾ و  وا٬ٟ يمی به

 9-«به ایراقگكی وا١٬ی جبؿیل ٌىؾ
 گكیایراق  که ؾقبالی، ٠اهلی اوث  قوي ظ٭هبیاو کًین چگىيه يى٠ی  بهپه بایؿ 

های  کكؾو اوحكاجژی واؾهبا اوح٩اؾه ال ـ  کاق  و چگىيه وشىؾ ٨كیبکًؿ  وكوقی هیشايبه ؾو
 ل،ىق جكیٌىؾ- په ال آيکه  لىض هی یا واؾه چٍمؿاٌثهئذّك بؿوو  یبا٠د يابىؾ ـ   جکاهلی

ًٌاؼث  ،ؾقوحی ایى ج٩ىیكبكای  بایؿ ظحما   ،شايبه قا هٙكض کكؾؾو گكیایراق  ۀيٝكی
--- ٌؿو آو و و ايحؽابیا٨حى  و جکاهل ،و ٌكایٗ ٜهىق آو و ٌكوٖهى٫٨ های  اوحكاجژی
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یک هؿل  9ها بالی  ۀيٝكیبا اوح٩اؾه ال میلحىو ویلیام هبكت اکىلكوؾ و اق  -جع٭ی٫ کًین
 - کكؾيؿبكای ایى هًٝىق ؤٟ قیأی 

يىٌحى جّمین  هرال  قا ايصام ؾهًؿ؛ ه١یًی کاق بایؿ که وشىؾ ؾاقؾ گكوهی ٨ْك کًین 
جىايؿ ايحؽاب کًؿ کاقی قا ايصام بؿهؿ یا ايصام يؿهؿ و  هیگكوه ایى ال ا٨كاؾ  هكکؿام ؛شم١ی

و ٨کك  يؿهًؿکاقی ايصام  به ایى ٨کك کًًؿ که هیچگكوه همکى اوث جمام ا٠ٕای ایى 
ؿ ا٨كاؾ به همیى ِىقت ٨کك کًً ۀؾهًؿ- ظال اگك هم ايصام هیقا کاق  یؾیگك  ا٨كاؾکًًؿ 

اوث که همکاقی ایى  «کاق»بكای ايصام  ایؿئالو ظالث  ،لیاو ؼىاهًؿ ؾیؿگكوه  ۀهم
 پىًؿيؿ- ایى و١ٔیث قا هی ج١ؿاؾ کمیه١مىل  ٘ىق بهولی  ؛کاهل وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ

اوحكاجژی  ؾق يٝك بگیكین:قا جًها ؾو اوحكاجژی  ،و١ٔیثٌؿو جك  واؾهجىايین بكای  هی
ال ؾو ي٩ك هرال جًها  ٠ًىاو بهگكوه ظالحی که بكای  -کاقی ٨كیبهمکاقی یا اوحكاجژی 

با جىشه به وىؾی  باٌؿ، کًًؿه یگك و ؾیگكی همکاق  ها ظیله و یکی ال آوباٌؿ جٍکیل ٌؿه 
لیكا  ؛گك ؼىاهؿ بىؾ ظیلهال آّو پیكولی که آیؿ ؾٌىاق يؽىاهؿ بىؾ قوٌى کًین  که به ؾوث هی

ؾق ظالی  ؛بكؾ وىؾ هیاو  ،کًؿ هیو ايكژی هّك٦ ؾهؿ  ی ايصام هیؾیگكی کاق ٨كؾ و٬حی 
ال وىؾ کاقکكؾ ٌؽُ ؾیگك يیم هٕا٦ بك ایًکه اوث و ايصام يؿاؾه هیچ کاقی  يؼىؾ که

 هًؿ ٌؿه اوث- بهكه
ث بكای ايصام کاق وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ به اظحمال بىیاق لیاؾ یک جًها اگك بًابكایى  ٨ِك
ایى ٨ْك کًین اها بیاییؿ  ؛ؿ کكؾًقا ايحؽاب ؼىاه «کاقی ٨كیب»اوحكاجژی  ،ج٭كیبا  همه

ث»یک به ٨٭ٗ ظالث  ی١ًی ؾو  ؛ٌىؾ جکكاق هیهكجبه  ِؿ هرال  ٌىؾ و  يمیهعؿوؾ  «٨ِك
ث بكای  ِؿ٬بلی گكوه ؾق هىشىؾ ٨كؾ  شم١ی ؾاقيؿ- همچًیى ٨كْ کًین ٨كؾ کاق ٨ِك

اول ٌكوٞ به همکاقی  ۀی١ًی هكجب ؛لىض يیىث واؾه ای هؿکًً همکاقیکًًؿه،  همکاقی
هرل ؼىاهؿ کكؾ و ؾق  به بلهه٭ا، وك بميؿ کاقی ٨كیبولی اگك ال ٘ك٦ ه٭ابل  ،ؼىاهؿ کكؾ
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 ؛کًؿ ، او هن همکاقی هیکًؿو و٬حی ٨كؾ ؾوم با او همکاقی  ،کًؿ هی کاقی ٨كیبب١ؿ  ۀهكجب
کكؾه اول، همکاقی  ۀؾق هكجبظحی اگك  کًؿ؛ هرل هی به اوث و ه٭ابله «ظىابگك»ی١ًی 
و یک یا چًؿ  ،کاقی ٨كیبگك ها یک یا چًؿ باق  جىايین ٨كْ کًین ظیله همچًیى هی باٌؿ-

اقچىبی هلیكا اکًىو ؾق چ ؛بكؾ های ؾیگكی قا به کاق هی کًؿ یا اوحكاجژی باق همکاقی هی
ث٬كاق ؾاقین  اظحماالت  ؾق يحیصهٌىؾ و  گیكی ؾق آو جکكاق هی های جّمین که ٨ِك

 ها ٬كاق ؾاقؾ- یبىیاقی پیً قو 
یک گماقي بكت اکىلكوؾ اق  ، پكو٨ىىقجكیى اوحكاجژیآهیم هى٨٭یثًٌاؼث بكای 

هال  کكؾ و ج٭كیبا   ۀجهیالمللی  بیى  ،های هؽحل٧ قیأیات ٌّث پژوهٍگك ؾق ٠ِك
بهحك  کًًؿکه جّىق هی هایی قا ؼىاوث اوحكاجژی ها لهیًهًٌاوی و ؾیگك  قواو ،٨یمیک
 ۀٌكوٞ به ه٭ایىقیمی و په ال آو،  قا بكياههها  ایى اوحكاجژیوپه  ؛هٙكض کًًؿهىحًؿ 

 -کكؾیکؿیگك ها با  اوحكاجژی
ٕایى به آو « ثجیث ٨ىق جَ » ۀاوحكاجژی بىیاق واؾ ،پیكولجكیى اوحكاجژی ؾق ایى گماقي

اوحكاجژی هماو یا  «به هى بؿه جا به جى بؿهن»و  «چیمیؾق بكابك چیمی »ی١ًی  ؛بىؾَؾقٔ 
وك ٘ك٦ ؾوم که ال اوحىاق اوث ی ق٨حاق بك ج١اهل با  کاهال  ی بىؾ- ایى اوحكاجژی ظىابگك 

کكؾ ال او شؿا ٌى و هك و٬ث  کاقی ٨كیباگك همکاقی کكؾ با او همکاقی کى و اگك  ؛ليؿ هی
ؾوباقه با او  آيچه ؾق گفٌحه بىؾه اوثکكؾو هك  ل همکاقی کكؾ، با ٨كاهىي٘ك٦ ه٭اب

 بیاوق-  قا به یاؾ قيق٨حا یىهمکاقی کى و ٨٭ٗ آؼك 
 ۀهصمى٠یک کاق ؾق  ٌؿه اوث که وشىؾ ٨كیبقوٌى ها  همچًیى ال ٘كی٫ پژوهً

کاهل  ٘ىق به ـ ها لىض واؾه ۀی١ًی هصمى٠ ؾهؿ ـ ه١٩ًث ايصام هیبؿوو  گكیژيحیکی که ایراق 
هیماو لیاؾی باٌؿ   ايه بهظىابگك اگك ق٨حاق بًابكایى  ؛ٌىؾها هی لىض با٠د يابىؾی واؾه

 ۀها قا يابىؾ ؼىاهؿ کكؾ و هم لىض واؾه ۀ، همکاق ٨كیبوگكيه ژو  ؛بكجكی ؼىاهؿ یا٨ث ظحما  
ؾاوکیًم اگك قولی  ؾکحكيٝك هؿ های ايىايّی  ؾق يحیصه هصمى٠ه -ها هً٭كْ ؼىاهًؿ ٌؿ آو
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ؿ و بایؿ ًهای ؼیلی ؾوق هً٭كْ ٌؿه باٌ ؾق لهاوبایؿ  ،پؿیؿاق ٌؿه باًٌؿجکاهل  ؾق ٔمّى 
 ايىايی که اهكول بك لهیى ویٙكه ؾاقؾ- ۀشاه١يه ؾق یا٨ث، ها  ٨ىیلهیاو آو قا ؾق 

 «یظىابگك اوحكاجژی »که ایً ؛قویؿ ايگیم ای ٌگ٩ث بكت اکىلكوؾ به يحیصهاق 
 ۀکًًؿ بًىیىؿ که ظکایثو په ال آو جّمین گك٨ث گماقي ؾیگكی  ،ٌایٟ اوثاوحكاجژی 

وپه  ؛ٌىؾ هح٩اوت آ٤ال هیهای  با يىبثهای بىیاق  اوحكاجژیی١ًی ؾق ابحؿا  جکاهل باٌؿ؛
ؿ و ٨٭ٗ يٌى  قايؿه هیکًاقی به  هایی هباقله ٘ی ؿيکمحكی ؾاق  آوقیکه وىؾ هایی اوحكاجژی
ی و١ٔیحهماو ایى  ايؿ- کكؾههع٭٫ بیٍحكی قا  آوقیکه وىؾهايًؿ  با٬ی هی هایی اوحكاجژی
 ٌىؾ- ؾق ٘بی١ث و ايحؽاب ٘بی١ی ؾیؿه هی اوث که

 یو ؾق ٌكایٙکلی  ٘ىق بهبه ؾوث آوقؾ به ایى جكجیب بىؾ که اکىلكوؾ ای که  يحیصه
هايؿ- وپه ی با٬ی هیظىابگك جژی لهايی، اوحكا ٌؿو هؿت وپكیپه ال ٠٭اليی، 

که اوحكاجژی هٍؽُ کكؾيؿ قا ٌكایٙی  میلحىوه اکىلكوؾ ؾق همکاقی با پكو٨ىىق
ایى و به  ؛و پایؿاق با٬ی بمايؿ ىؾٌجا پؿیؿاق  يیال ؾاقؾ ـ یظىابگك هٍابه اوحكاجژی ـ همکاقی 

 9-بكجكی یابؿ ای که ايحؽاب ٘بی١ی ؾق آو ظاکن اوث جكجیب ؾق شاه١ه
 گكیایراق که اوث  ایى ؾاقینٌؿه  ذابث ٠لمّی  ۀيحیص ٠ًىاو بهآيچه اکًىو کلی  ٘ىق به

ایى ولی ٘ك٦ ه٭ابل قا ؾق  ؛ؾهؿ هی»که ٬كاق ؾهؿ ی ظىابگك الگىی  ۀؾق ویٙك شايبه ؾو
قا ؾاقین که  کاقی ٨كیبو يیم الگىی  ؛«کًؿ هرل هی به گیكؾ و با او ه٭ابلهيٝك هیج١اهل، لیك 

 هىئله بًابكایىکًؿ-  يابىؾ هی ـ ٬ؿق هن لیاؾ باًٌؿهك ـ  بهكه قاؾقیا٨ث بؿوو  گكاّو ایراق  ۀهم
 -کاهل ظل ٌؿه اوث ٘ىق به

ژيی ؼٙایی قغ ؾاؾه باٌؿ و ظىابگك ؾو یا وه  ۀظحی اگك بگىیین ؾق اشكای ٬ا٠ؿ»
لىض جبؿیل  واؾهيیىث که ظىابگك به  ابه ایى ه١ً وشه هیچ به ،کًؿبال ل٧ٙ  باق به ظ٭ه

ًاوی ؾووث ال هن یاؾوپاقی بهٌؿه اوث؛ لیكا ایى ٬ٕیه ظىل  شًه  چهكه و باٌل

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

- Axelrod, R., & Hamilton, W. (1981). The Evolution of cooperation. Science, 211 (4489), 1390-1396. 
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لىض جبؿیل ٌىؾ،  واؾهبال، اگك ظىابگك به  وشىؾ ظ٭ه چكؼؿ، و اِىال  با بال هی ظ٭ه
٨كشاهً اي٭كاْ و يابىؾی ؼىاهؿ بىؾ- بًابكایى هاؾام که ایراقگكی ٜاهكی و ٤یكوا١٬ی، 

اوحىاق باٌؿ، ایراقگكی ؾوشايبه  ]ه٭ابل[ های ٨كؾی ٘ك٦ بك هبًای جٍؽیُ ویژگی
 جىايؿ به ایراقگكی وا١٬ی هًصك ٌىؾ- يمی

ق ایرا ۀالله هماو ٘ىق که ؿ؛ؾاقيباال قا  بًابكایى، لموها  ظىابگكها ؾق جکاهل ؾوّث 
ها و چه با  ؼا٘كوپكؾو چهكه هب ۀوویل ؾوشايبه، جٍؽیُ ؾ٬ی٫ ا٨كاؾ اوث؛ چه به

٘ك٦ ه٭ابل ؾق  ٠ًىاو بهکكؾو هکايی که ٘ك٦ ه٭ابل ؾق آو وکىيث ؾاقؾ که او قا  ظ٩ٛ
 9-«ؾهؿ ه١اهله جٍؽیُ هی

یبًابكایى  بىؾه ؼىیٍاويؿاو  گكیایراق  بك اوانچه  قیچاقؾ ؾاوکیًم  ۀقوٌى ٌؿ ٨ٔك
 ِعیط ،با يمؾیکی هکايی و ؼٙا ؾق اشكا همكاه  بهؾو شاي گكیایراق  بك اوانباٌؿ و چه 

 گكی- ایراق ایصاؾ کًؿقا  چٍمؿاٌثوا١٬ی بؿوو  گكیيیىث و هكگم همکى يیىث ایراق 
بكؼىقؾهای ؾق و ه ؾق شاه١يیم شايبه ؾو گكیاهكول وشىؾ ؾاقؾ و ایراق همیى ؼىیٍاويؿاو جا 

 هىشىؾ اوث- هىائلؾق کاق و جصاقت و ؾیگك  هقولاي
های پیٍیى جکاهل، ؾق  ؾق ؾوقهها  ژوکه بًگكین اگك به ویژگی ایراقگكی ؾوشايبه »

و به ایراقگكی وا١٬ی يیم ال بیى يك٨حه ايؿ و ٘ب٫ آيچه بیاو ٌؿ هًىل  ايىاو يهاؾیًه کكؾه
یابین که اهكوله هن ایى يىٞ ایراق، ؾق جمام ق٨حاقها و ج١اهالت ها  ؾقهی ،اوث يٍؿهجبؿیل 

ؼؿهات ؾق  ۀجىاو به کاقکكؾو و اقائ با ؾیگك ا٨كاؾ بٍك کاهال  ٠یاو اوث؛ ال آو شمله هی
٨كوي اهكولی يیم  و و ؼكیؿ ،الای ؾقیا٨ث اشكت اٌاقه کكؾ- ؾاؾووحؿ پایاپای ؾق گفٌحه

قوؾ- بًابكایى ایراقگكی ؾوشايبه اهكول يیم قواز  ؾوشايبه به ٌماق هیهایی ال ایراقگكی  شلىه
ولی يه ؾق گفٌحه و يه ؾق لهاو ظال، به ایراقگكی وا١٬ی و ٠مؿی جبؿیل يٍؿه  ؛ؾاقؾ

 7-«اوث

                                                                                                                                                                 
 -161ؼؿایی، َ  ، جىهن بیاظمؿالعىىویؿ -  9
 هًبٟ ٬بلی--  7
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یؾق اؾاهه کا٨ی اوث و  ـ ٌاءالله او بكقوی ـایى  کًن ٨کك هی ؼىاهن ؾیگكی  ۀبه ٨ٔك
 ههكوقلی ۀيٝكی ؛ ی١ًیاؼال٪ ايىايی قا ج٩ىیك کًؿٜهىق کًؿ  جالي هیکه پكؾاؼث 
ؾق ایى  ی ًٌاو قواو٠لن ا٠ّاب و بكقوی آيچه اقچىب هؾق چجك  پیً کهٕج١ا٧٘ٔ  ؾوشايبه

ۀ   به آو اٌاقه کكؾین- ،کًؿ هیاؼال٬ی ه١ك٨ی   ٠ِك
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 اخالل٣ دس ح٥ٛا٘بتٞب٢  پب٤ٝٚ دٚخب٘جٝ  ٚسص٢٘ظش٤ٝ ٟٔش

ی وبكقوی بعدآيچه ج٭ؿین ٌؿ به ؾق  اؼال٪ ؾق  های ٘بی١ی و اشحما٠ّی  پایه های ه٨ٔك
، وا١٬ی گكیو ایراق جىاو بكای اؼال٪ هح١الی  يمیکكؾم قوٌى و ؼحن اپكؾهلعؿاو يٝكیات 

٨كهًگ هعّىلی ال ظحی  یا٘بی١ی  جکاهل یا والگاقّی  ٨كایًؿوقؾی ال ؾوحا ٠ًىاو به
 -جىشه يکكؾن اؼال٬ی ؾو ٠اهل قوض و ه١لبه  ؾاؾ و ؾق ٠یى ظال اقائهج٩ىیك اقی، کهم

ؾیى ؾق ؾاوحاو ٨كليؿاو ٌؿو واقؾلهاو با  ؾو ٠اهل هنایى چگىيه همچًیى بیاو کكؾم که 
 يؿ-٨كاهن ٌؿ ،ایى لهیىقوی بك آؾم 

ههكوقلی »یا  «اشحما٠ی های اؼال٬ی ؾق ظیىاياّت  پایه» آيچهبه بكقوی  ،ؾق اؾاهه
و٬حی ـ  ها  ایى پایهآیا و ؼىاهین ؾیؿ يام ؾاقؾ ؼىاهین پكؾاؼث  ٕج١ا٧٘ٔ« ؾوشايبه

ؿ ًجىاي هی ـ   ٨كاهن باٌؿکه ه١مىل اوث  یِىقج بهکكؾو  ج٭ىیثو  لباو ،ـهًیهای  جىايایی
به ؿ؟ ًٔمیك یا ظه اؼال٬ی باٌؾق شهث ٤كیمی  ۀواؾجکاهل اظىاوات  ایبك  ؾلیلی

که ؾق ابحؿای ٨ّل ؾق چًؿ  بكؼی پژوهٍگكاو اهكول  چاقلم ؾاقویى وهماو ِىقجی که 
یه ، بیاو کكؾین جك پیًوٙك   ٖکًًؿؼىؾ اؾ٠ا هیهای   ؾق ٨ٔك

قا  ای هىئله ،کًین هایلنایى هىٔىٞ  وبكقوی بعدٌكوٞ به  هٍؽّا  پیً ال آيکه 
یا « یک پایه و اوان بىؾو»کايؿیؿایی بكای کًین  اي جع٭ی٫ هی آيچه ؾقباقه: یاؾآوق ٌىم

بؿوو ظ٭ی٭ی  گكیج٩ىیك ایراق  ۀ- ؾقباق ؾق ٠الن ظیىايی اوث« یک ِىقت ابحؿایی بىؾو»
باق یک کًین- ؾق ایًصا  هیجع٭ی٫ ، هبحًی بك ؾقؾهای ایراق هح١الیو اؼال٪  چٍمؿاٌث

 بیاو ٌؿ و به آو اٌاقه کكؾم- جك  کًن که پیً شلب هیای  ه٥الٙهجىشه ٌما قا به ؾیگك 
 گىیؿ: ؾاقویى هی

ؾاٌحه کًن که جمایلی يؿاقم اِكاق آ٤ال  گىيه ایىبهحك اوث وؽى ؼىؾ قا ؾق ابحؿا »
 کهؿهؿ بهای ـهًی او اشاله  جىاياییاشحما٠ی، ؾق ِىقجی که  هك ظیىاوباٌن به ایًکه 

گیكی ق٨حاقهای هٍابه ايىاو قا پیؿا کًؿ، ٬اؾق  هماو ١٨الیث و هماو ؾقشه ال ٌکل
ال آيصا ها قا به ؾوث بیاوقؾ- به همیى قوي  ايًؿههماو ظه اؼال٬ی ؼىاهؿ بىؾ ؾ٬ی٭ا  
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ظه هؽّىَ به لیبایی ال ها،  بكؼی ال آو وشىؾ ؾاقيؿ کهظیىايات بىیاق هؽحل٩ی که 
ظىان ٌگ٩حی ووی١ی ا ِىقت بهآيکه با چیمهای هؽحل٧،  با وشىؾ يؿ ـبكؼىقؾاق 

به ؾقوحی و ؼٙا ؾاٌحه باًٌؿ؛ يىبث  یظه ؼاِایى ظیىايات همکى اوث  ـ کًًؿ هی
 بکٍايؿ- بىیاق هح٩اوت هایبا بكؼىقؾ ها قاهال پیكوی  وىی بههكچًؿ ایى اظىان، او قا 

جعث هماو ٌكایٗ  ها ؾ٬ی٭ا   ؾق يٝك بگیكین، ايىاوـ  هرال ٠ًىاو به ا٨كا٘ی قا ـ یظالحاگك 
هیچ جكؾیؿی جّىق  بیبىیاق ؾٌىاق اوث که ولی  ايؿ؛ جكبیث ٌؿه هاليبىق کلىيی هايًؿ 

ا٬ؿام به کٍحى بایؿ ا٠ح٭اؾ ؾاٌحه باًٌؿ که  ـ ليبىقهای کاقگك ايًؿه ؾوٌیمه ـکًین لياو 
ؼىؾ قا بکًٍؿ  وقؾؼحكاو باق بایؿ هاؾقاو يیم و  ،ه٭ؿناوث بكایٍاو واشبی  ،بكاؾقايٍاو

 ٖکكؾو هن به ـهًً ؼٙىق يکًؿ ؾق ایى شاه١ه ٨کك ؾؼالثی کى هیچؾق ٠یى ظال و 
 ،يٝكهؿ ظالّث ایى ؾق  ؾیگكاشحما٠ی یا هك ظیىاو  ليبىق  كمٝبه ييکحه،  ایى با وشىؾ

« وشؿاو»بىؾو، یا هماو چیمی که ال آو به  اٌحباه یاؾقوث  ۀؾقباق  تااظىاوای  پاقه
هالکیث  ؼّىَؾاؼلی ؾق  یک ظه، یلیكا هك ٨كؾ؛ به ؾوث بیاوقؾ کًین ج١بیك هی

٬ؿقت و ذبات کمحكی ال بكؼی ؾیگك  -جك ؾاقؾ ذباتهح١الی یا باهای ه١یى  بكؼی ٤كیمه
ٌىؾ که بایؿ ال  هیهایی  ايگیمهای بك های بىیاق  ایصاؾ ج١اْقبا٠د و ایى بكؼىقؾاقيؿ، 

همچًاو که پیىوحه ال ـهى ٠بىق ـ های پیٍیى  ؾقیا٨ثو٬حی  و ، کكؾپیكوی  ها آو
بؿبؽحی قا  اظىان قاظحی یا ياؼًٍىؾی یا ظحیجىايؿ  هی ،ٌىيؿ هیـ ه٭ایىه  ًًؿک هی

گاه کًؿ که ،کًؿ ایصاؾ هی بهحك اوث ال یکی ال » و ؾق ایى ظالث، هاي١ی بایؿ ظیىاو قا آ
ق٨حاقی که بایؿ پیً بگیكؾ کؿام اوث  ۀ٘كی٭یا  «، پیكوی کًؿؾیگكیبیٍحك ال ها  ايگیمه

ایًکه کؿام قاه ؾقوث اوث و کؿام قاه  ؛پیً بگیكؾو قوي ؾیگكی که يبایؿ 
 9-«ياؾقوث---

که  يیىحین٬ىايیًی اشحما٠ی یا هصمى٠ه ویىحن هیچ وشىی  شىث ؾقها ولی  ؛بله
ليؿگی اشحما٠ی ایصاؾ یک ليؿگی ؾق گكوه یا بىؾو ؾق قاوحای  بحىايؿ هالک ؾقوث یا ٤لٗ

و هى٫٨  ه١مىال    بىیاقی، ليؿگی اشحما٠ّی ؾايین که ظیىايات  ؼىبی هی و يیم به ؛باٌؿهى٫٨ 
                                                                                                                                                                 

 -7111هصله ا٠الی جمؿو:  ،يىیىی: هصؿه هعمىؾ هلیعی جكشمه و ه٭ؿهه پیؿایً ايىاو و ايحؽاب شًىی-  9
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 ،جىلیٟ وٜای٧ ها، هصالاتهایی بكای  ویىحنو  لبايی بكای اقجباٖيیم و  ؾاقيؿ ای پیچیؿه
ـ ؾايىحه  ٠باقت ؾیگك ژيحیکی یا به ِىقت ٤كیمی ـ جىايؿ به ایى لباو هیو  ،--- ؾاقيؿالؾواز و

ه١ًی چیمی  به ،ٌىؾ هیٌمكؾه ٤لٗ آيچه یا ٌىؾ  هعىىب هیآيچه ِعیط ٌىؾ- ؾق ایًصا 
یک ای ا٠ٕ٠ًىاو  بههای ژيحیکی و يیم  ٜك٦ ٠ًىاو بهاي٩كاؾی بكای شايؿاقاو اوث که 

ج٩ىیك ٜهىق وشىی  ؾق شىث٘ىق که باقها گ٩حن  ولی هماو؛ باٌؿباق  گكوه، وىؾهًؿ یا لیاو
ٕیا كی ؾیگبكای ؾاٌحى ؼیك  ؾووث بك اوانهىحین که ايىايی هح١الی اؼال٬ّی ٩ِات 

ؾاٌحى  ه٭ؿم٨ایؿه بكای ؾیگكیٔ و و١اؾت و  ،شلب ه١٩ًث ؛يام بگفاقی یهایل٘ىق که هك 
ایى  -یا وىؾ هح٭ابلی اوث چٍمؿاٌثهیچ بؿوو  ،و ٨كليؿاوؼىیٍحى ٤كیبه بك 

 ج٩ىیك و ؾايىحى ؼاوحگاهً هىحین- ؾق پیؼّىِیحی اوث که 
جىايؿ ٨٭ٗ یک  هیکه قا  چیمیآو  هحؤو٩ايهؾايٍمًؿاو  بىیاقی الال آيصا که  ٠الوه به

یک  ٠ًىاو بهچیمی که ها  با ،اج٩ا٪ بی٩حؿ ها وظً یا ؾق آلهایٍگاه و با٢ؾق باق یا ؾق هىاقؾ يا
٘ىقی که جبؿیل به یک ٘بی١ث و  بهـ  وشىیً هىحین ؾق شىثت باذباو پایؿاق ق٨حاق 
و ؾق ىؾ ٌ هیها  یا٨حه ؾق شاه١ه ؾق ٘ىل وال ای گىحكي کن پؿیؿه وؼى یا ؾوث ؼل٫

يٝك اوث اذبات وشىؾ چًیى هؿآيچه  گیكيؿ؛ اٌحباه هی ـ ٌىؾ شاهای هؽحل٧ هٍاهؿه هی
يه اوث،  ٌاو هکكق ؾق ظیىايات ؾق هعیٗ ٘بی١ی ِىقت بهآو  ۀهٍاهؿو  یق٨حاق یا بكؼىقؾ

 ها- وظً یا با٢ یآلهایٍگاههای  ـ و١ٔیث هرال ٠ًىاو بهـ و وی های هًم ظالث
 ؼال٦يى٠ی ايصام ؾهؿ و بك  جىايؿ بهظیىاو هییک که  ياؾقهای  ظالثبكؼی  ۀؾقباق  ،بله

 به کمکال ٘ك٦ ه٭ابل یا  چٍمؿاٌثبؿوو ؾاؾو  ٤فاهرل  ـ  اوث «گىيه»آو  هح١اق٦ّ ق٨حاق 
يعىی  بهکه  ق٨حاقهایی ؼّىَؾق  هماو ٘ىق که ؛کًین ـ بعد يمی ٤كیبه ی٨كؾ

ـ یا ظحی ؾق ٘بی١ث په ال ایًکه جىوٗ  هرل آلهایٍگاه ـ ت گك٨حه ِىق  ها اقی ؾق آوک ؾوث
بی١ی ؾیگك  ايىاو ؾوث آيچه ؾق  کًین؛ ِعبث يمیکاقی ٌؿه یا با وشىؾ هك ٠اهل ٤ی٘ك

  ایراقهرل  ؛کًین ؼاَ ايىاو اوث اؾ٠ا هیکه اوث  یاِیل ، ق٨حاقوشىیً هىحین شىث
ؾق ج١ؿاؾی ٘بی١ث و ؼى و ل٫ُؼ  ٠ًىاو بههىشىؾ بىؾه و شا  ؾق همهج٭كیبا  و  که ؾق ٘ىل لهاو
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بىؾو ؾاق  اؾاههو  ،ذبات لهايی و هکايیال ؼّىِیث ق٨حاقی که ؾاقؾ؛ ال ا٨كاؾ گىيه وشىؾ 
 بكؼىقؾاق اوث-ؼاقشی  جؤذیكبؿوو هیچ 

و ظ٭ی٭ی و اِیل ؾق ظیىايات  چٍمؿاٌثبؿوو  گكیوشىؾ ایراق  ؾق پی که هكکىی
يیم بیاوقؾ و ٌاهؿ  ٠ًىاو بهیا ظحی هح١ؿؾی قا یگايه  جىايؿ ظاالت ٨كؾّی  ، يمیاوث
 ه١یى ۀگىيیک و قا ؾق آبلکه بایؿ وشىؾ پیً بکٍؿ؛ جىايؿ ظاالت آلهایٍگاهی قا  يمی

هرل و١ٔیث  ؛ايحٍاق ؾاقؾ پفیك٨حًی یِىقج بهایى ؼّىِیث کًؿ که  ذابثاذبات کًؿ و 
ا٨كاؾ گىيه به ایى کاق  ۀهميٝك اوث ایى يیىث که هؿآيچه ی١ًی بىؾو آو ؾق ايىاو؛  ٌایٟ

، بایؿ هکكق و شؿای ال هن و ؾق چٍمؿاٌثگكی بؿوو ایراق های  و١ٔیثبلکه  ؛بپكؾاليؿ
اؾاهه  «گىيه»های هماو  ؿ و بایؿ اذبات ٌىؾ که ٘ی يىلًباٌهىشىؾ  ،ٌكایٗ ٘بی١ی

 -ايؿ یا٨حه

تىب٣ّٔ  خلٛك٥ت٤ه  ػٙٛاٖ ثٝاخالق  ٢خٛٚ خؼت

 )داس٣ٙ٤ٚ(

های  ٌکلکًین که  هٍاهؿه هی پیگیكی کًین ؾق ٘بی١ثجکاهل قا  ٨كایًؿو٬حی 
آيچه ه١مىل  ٘ىق بهو ايؿ  آهؿهجك  جك و واؾه های ابحؿایی په ال ٌکلهمىاقه یا٨حه  جکاهل

ؾق  چه بىا ٌاو و کاقبكؾٌىيؿ  ؾگكگىو هیبیًین ؼّىِیات و هٍؽّاجی اوث که  هی
لیكا  ؛اوث  بىؾه اي ٌکل اولیهکه ؾق ابحؿا یا ؾق ؿ باٌاِلی  ۀ٤یك ال وٜی٩ یوٜای٧ ؾیگك 

 ٌىؾ- ظاِل هیهایی بىیاق کًؿ و ايباٌحی و وپه با ايحؽاب،  جکاهل ؾق گام
قها  یال ؼاِیح يهایحا  جکاهل  ٨كایًؿکه اوث کًین بىیاق ياؾق  هالظٝه هیهمچًیى 

وىؾهًؿ یا  بىؾو ا٬حّاؾیوكباق  ؾلیل بهو ظحی اگك آو ؼاِیث اج٩ا٪ بی٩حؿ و اگك  ؛ٌىؾ
ؼىاهؿ هؿت، با٬ی ؾق ؾقال يکه آذاق ٌىؾ  جبؿیل هیابحؿایی ٠الهث یا يٍايی ه٩یؿ يباٌؿ به 

 :هايؿ
 گىیؿ: هی «وال ؾی٨كايه »پكو٨ىىق 
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―... Evolution rarely throws out anything. Structures are transformed، 
modified، co  opted for other functions، or ‘tweaked’ in another direction descentـ  
with modification، as Darwin called it. Thus، the frontal fins of fish became the 
front limbs of land animals، which over time turned into hoofs، paws، wings، 
hands، and flippers. Occasionally، a structure loses all function and becomes 
superfluous، but this is a gradual process، often ending in rudimentary traits 
rather than disappearance.We find tiny vestiges of leg bones under the skin of 
whales and remnants of a pelvis in snakes. 

This is why to the biologist، a Russian doll is such a satisfying plaything، 
especially if it has a historical dimension. I own a doll that shows Russian 
President Vladimir Putin on the outside، within whom we discover، in this 
order، Yeltsin، Gorbachev، Brezhnev، Kruschev، Stalin  ، and Lenin. Finding a 
little Lenin and Stalin within Putin will hardly surprise most political analysts. 
The same is true for biological traits: the old always remains present in the 
new.‖1 

ٌىيؿ، ج٥ییك  ها جبؿیل هیبلکه واؼحاق ايؿالؾ؛  ؾوق هیچیمی قا يؿقت  به ،جکاهل »--- 
 یک ؾقیا ، ٌىيؿ ؼًری هیؾیگك  یبكای ايصام کاقها یهای یهمکاق ؾق شهث کًًؿ،  هی

ـ پىٌیؿه  يهؿ که ؾاقویى بك آو يام هی گىيه آوـ  با ج٥ییكاجی ؾق شهحی ؾیگك جباق ؾیگك
لی  شايؿاقاو ؼٍکی های شلىیی ها جبؿیل به ايؿام های شلىیی هاهی - بالهٌىؾ هی
ؾو ؾوث و  ،ها بال ،ها چًگال ،ها نبه ُو ؾق ٘ىل لهاو، ها به جؿقیس  ىؾ و ایى ايؿامٌ هی
ؾهؿ و  ؼىؾ قا ال ؾوث هیکاقایی  ۀواؼحاق، همیک گاهی  -ؿيٌى ها جبؿیل هی باله
پًهاو  ،آيکه ٠ٕى شای به جؿقیصی اوث و ٤البا   ٨كایًؿولی ایى  ؛ٌىؾ ٔكوقی هی٤یك 

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

De Waal, F. (2009). Primates and philosophers: How morality evolved. Princeton University Press. p.p. 21-
22. 
http://press.princeton.edu/chapters/s8240.pdf 
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های وا٪،  ب٭ایای کىچکی ال اوحؽىاو -ٌىؾ هیجبؿیل  به ٩ِحی ال ٩ِات ابحؿایی ٌىؾ
 این- یا٨حه ؾق هاقهااوحؽىاو لگى ها و ب٭ایایی ال  لیك پىوث يهًگ

 ک٠كووًٌان جّىق کًؿ یک  ٌىؾ ؾايٍمًؿ لیىث هیبا٠د ایى ؾلیلی اوث که 
 ک٠كوویک ١ؿ جاقیؽی ؾاٌحه باٌؿٖ اگك بُ  ؼّىَ به اوث؛ یشالببالی  اوباب ،قووی

بیكويی هٍؽُ  ۀالیقوی  «والؾیمیك پىجیى»شمهىق قوویه  یهئکه ؾق آو ق ؾاقم قووی 
 این:  ؾیگكی به جكجیب لیك ک٧ٍ کكؾه چیمهایؾاؼل آو  ؾق ظالی که اوث؛
 -«لًیى»و  «اوحالیى»، «ى٦ٌچؼكو»، «٧ژيبك»، «گىقباچ٧»، «یلحىیى»

جعلیلگكاو ویاوی، بىیاقی ال بكای بؽً ايؿکی ال لًیى و اوحالیى ؾق پىجیى کكؾو پیؿا 
ایًکه ٩ِث  ی وشىؾ ؾاقؾ؛٩ِات بیىلىژیک- همیى و١ٔیث يیم بكای ايگیك اوث ٌگ٩ث

 -«شؿیؿ، هىشىؾ اوث٩ِث ٬ؿیمی، همیٍه ؾقوو 

ؾق که وشىؾ ؾاقؾ  یاهگياؼىؾآ ، ٤كایم و ق٨حاقهای هٙلب ایى ایبك   يمىيهیک  ٠ًىاو به
 ،هٍابه ىائلهايؿو ال لیاو و هبكای ؾوقؼىؾی  ؼىؾبه یظكکاج ٠ًىاو بهبیٍحك ظیىايات 

هرال  ٠ًىاو به بیًین؛ هیؾق جکاهل شىمايی همیى و١ٔیث قا يیم و کًین،  هٍاهؿه هی
هٙلب ایى ؼؿایی به  ؾق کحاب جىهن بی اظمؿالعىىویؿ - ها ايؿام گٍث پهیا ق٨حى  جعلیل

 کًن: بؽٍی ال آو قا ؾق ایًصا بیاو هی کهاوث اٌاقه کكؾه 
ها که ؾق بكؼی ظاالت آذاق آو جا  ؾاؾو ايؿام الؾوثق٨حى و  جعلیلگٍث یا  په»

قوؾ؛ چكاکه ایى  هٍاهؿه اوث، ؾلیل ؾیگكی بك جکاهل به ٌماق هی ظؿوؾی ٬ابل
 ؾلیل بهق٨حى ٠ٕى یا بكول ؾگكگىيی ؾق آو،  و البیىاوث جکاهل  ٨كایًؿ ۀو١ٔیث يحیص

ؾهؿ- چًؿ هرال ال  وی هیای ؾیگك ق  ٌؿو آو به ٨ایؿه ٠ٕى یا جبؿیل ۀق٨حى ٨ایؿ البیى
 کًین: گٍث قا ؾق ایًصا ـکك هی په

ای وشىؾ ؾاقؾ- ؾق بكؼی  ق٨حه ؾق بكؼی هاقها پاهای جعلیل ؛ق٨حه های جعلیل ايؿام
ٌىؾ- ایى  ها بكای پكوال اوح٩اؾه يمی ال آوچًیى هىحًؿ؛ لیكا هایی که ایى پكيؿگاو يیم بال

لؾو ؾق آب و  که ؾق ٌیكشهٌىؾ  ؾیؿه هی ؼىاق ویژه ؾق بكؼی هك٤او هاهی هىٔىٞ به
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جك  ٨كوق٨حى به ا٠ما٪ يىبحا  لیاؾ آب جبعك ؾاقيؿ؛ جا ال ایى ٘كی٫ ظیىاو بحىايؿ قاظث
 ها به ؾوث آوقؾ-  ٤فایً قا ال هاهی

 هايًؿ چٍن ؾق هاهیاو کىّق ؾقوو ٤اقها-  ؛ايؿام هحكوک یا کىقٌؿه
وى ها آو اوث که ال یک ق٨حى ل، ؾلیل ایى جعلیکكؾمجك جٍكیط  پیً هماو ٘ىق که

 همكاه  بهظیىاو يیىث و ال وىی ؾیگك بكای ظیىاو، همیًه  ۀيٝك هىقؾ اوح٩اؾهؿايؿام 
٨ایؿه اوث؛ چكاکه هاهی ؾق  ٨ایؿه یا کن چٍن هاهیاو کىق ؾقوو ٤اقها بی هرال  ؾاقؾ- 

 ٘ىق بهلیكا  ؛لیاؾ اوثحى چٍن بیًا ؾاٌ باليگه ۀهمیً ؾق ظالی که کًؿ؛ جاقیکی ليؿگی هی
همچىو ؾیگك  ،ؾهىحمك به ايكژی يیال ؾاقؾ- هًگاهی که چٍن بال باٌؿ و به کاق بكؾه ٌى

يحیصه شايؿاق به ٤فای بیٍحكی يیال ؾاقؾ و بكای  کًؿ و ؾق ا٠ٕای بؿو ايكژی هّك٦ هی
قو ٌىؾ- به ایى جكجیب  های ليؿگی قوبه بیٍحك، بایؿ بیً ال پیً با ؾٌىاقی جىلیؿهرلب٭ا و 

کىٌؿ ؼىؾ  ظیىايی هی ۀجك جکاهل یا٨حه اوث کمحك ٌىؾ، گىيايؿاهی که پیً ۀچه ٨ایؿهك 
یا ال ٘كی٫ پىٌايؿو  ؼىاه ال ٘كی٫ ٨كوکاوحى ال آو باٌؿ، ؛کًؿجؿقیس ال آو آوىؾه  قا به

های هًاوب آو  پفیكؾ که شهً ٠ٕى با پىوث؛ و ایى و١ٔیث هًگاهی ِىقت هی
هًؿ ٌىيؿ، ال ایى ٠ٕى، آوىؾه  ٨كاهن باٌؿ- ظیىاياجی که ال شهً ژيحیکی هًاوب بهكه

جىايًؿ با٬ی بمايًؿ؛ لیكا  جك ؼىاهؿ ٌؿ و ؾق يحیصه بهحك هی هّك٦ کن ٍاوو شىم ٌىيؿ هی
ٌؿو ٤فا، هعیٗ، آو ؾوحه ال  کمیاب هًگام  به٤فای کمحك بىًؿه کًًؿ- جىايًؿ به  هی

ظیىايی، ج٥ییك و  ۀگمیًؿ- به ایى جكجیب ؾق گىي شايؿاقايی قا که بكای ب٭ا جىاياجك باًٌؿ، بكهی
پفیكؾ؛ هماو ٘ىق که  آقام ِىقت هی جؿقیس و آقام ؾهؿ که البحه ایى ج٥ییك به جعىل قغ هی

 9-«گىيه بىؾه اوثؾق جکاهل همىاقه همیى 

اگك  ـ  با جکاهل اوثهاللم و همكاه همیٍه  که ج٭كیبا   کلی ـ ۀایى هالظٝبًابكایى ٘ب٫ 
ـ بكای  ه٥م ها هرال   های ها وكچٍمه گك٨حه یا ٠ٕىی جؽّّی ؾق بؿو ـ ال بؿو« اؼال٪»

 ؾهی ها بكای ٌکل های جىايایی ؼّىَؾق ویژگی بایؿ همیى  ،اؼال٪ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ

                                                                                                                                                                 
 -86، 1631َؼؿایی، چاپ اول،  ، جىهن بیاظمؿالعىىویؿ -  9
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ای  هٍؽّه٩ِث یا »ظه اؼال٬ی ال آيصا که و  ؛ؾقوث باٌؿيیم  اظکام اؼال٬ی به
 یجؤذیك هیچ  ،هعىىب يٍىؾايىاو ٔكوقی  ۀگىيو ؼّىِیحی که بكای  «ابحؿایی يیىث

ی٘ب٫   په ياگمیك بایؿ  ،يؿاقؾ ظه ایى جك ال  جکاهلی، ٌکلی واؾه ۀؾق ولىل  جکاهل، ۀ٨ٔك
ظه اؼال٬ی وشىؾ ؾاٌحه  جكّ  و اگك ایى ٌکل واؾه ؛وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ اؼال٬ی کًىيی

و  ؛وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ «ظه اؼال٬ی»٬بل ال  ،لهايیال يٝك بایؿ  ـ   ٘ب٫ آيچه گ٩حه ٌؿ ـ   باٌؿ
 پیؿا کًین-  ـ ابحؿایی ِىقت بههكچًؿ ـ بكؼی ال ظیىايات ؾق بایؿ آو قا  ؾق يحیصه

یاگك بًابكایى  ای که  واؾههای  ایى ٌکلجىلیؿ اؼال٪ ال جکاهل ؾقوث باٌؿ،  ۀ٨ٔك
ها ج٩ىیك  قا ال آوظه اؼال٬ی جکاهل جىاو  ظیىايات پیؿا کًین و هیبكؼی جىايین ؾق  هی
و ؾلیل  هجکاهل و ایًکه چكا ٘بی١ث آو قا بكگمیؿایى  آوقؾو ؾوث بهجىاو قاه  يیم هی، و کكؾ

 ؿ؟ٖيٌى ، ؾق کصا ؾیؿه هیکكؾٌؿو آو قا ج٩ىیك  جکاهلی یا پیچیؿه ۀو ولىلاقج٭ا 

اخالق  ١پب٤ ا٢وب٘ذ٤ذ ػٙٛاٖ ثٝ(، ٚسص٢ دٚخب٘جٝ)ٟٔش تؼبعف

 تىب٣ّٔ

 ؾقوشى و جع٭ی٫  شىثبه   ٨ّل بیاو کكؾینایى که ؾق ابحؿای   ؾاقویى٘كض پیًٍهاؾی 
 هٍؽّا   ای هگىي ٠ًىاو به ـ  بٍكی  ۀگىيو  ،کًؿ قوابٗ اشحما٠ی اٌاقه هیؼّىَ 

و  ،کكؾو کاقهای اشحما٠ی و هٍحكک بكای هماهًگهای هح١ؿؾی والوکاق ال  ـ   اشحما٠ی
 «لباو»هرال  ٠ًىاو به هاایى ابماق  ۀال شمل ؛بكؾ ، بهكه هیآهیم هى٨٭یث یٔمايث اقجبا٘

ی های ـهًی ؾیگك  ولی ال جىايایی ؛ا٨كاؾ اوثهیاو ٌکل ؾقوث  بها٘ال٠ات بكای ايح٭ال 
بهكه   ايؿیًٍؿ ؾیگكاو به آو هی بكآوقؾ یا جّىق ق٨حاق ؾیگكاو یا آيچه ٠مىها  بكای  هرال   يیم
 ؛اوثبا اظىاوات ؾق اقجباٖ های ؾیگكی هن ؾاقؾ که  جىاياییو به همیى جكجیب بكؾ  هی

 ٌىؾ- ؼىايؿه هی ٔشايبهوقلی ؾوٕههك  هايًؿ آيچه ج١ا٧٘
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و آيچه به  ٍاوی ها يیث یا بكآوقؾ ا٠ح٭اؾات ؾیگكاو و اوحًحاز اؾقاکی ايىاو بكای جىايایی 
ال  ٌىؾ- ؼىايؿه هی٠٭لٔ  ۀٕيٝكی ـهى ۀکًًؿ، گاهی يٝكی قیمی هی ٘كضايؿیًٍؿ یا  آو هی

 ال ؾیؿگاه ها ؾاقؾ- ؾیؿگاهی هح٩اوت، ٌؽّی ؾیگكجىايین ب٩همین  ٘كی٫ ایى جىايایی هی
اظىاوات و ظاالت ٠ا٩٘ی با ؾیگكاو کكؾو و هٍاقکث  ج٭ىینجىايایی  ،ال وىی ؾیگك

 لی ؾوشايبهههكوق  جىايایّی  ۀوویل به -ٌىؾهیياهیؿه  ٔج١ا٧ٕ٘شايبه وقلی ؾوههك  ه١مىال  
 ًظمو و ايؿوه وبب ی اظىان ؼىٌبؽحی کًین و بهال ؼىٌبؽحی ؾیگك  جىايین هی

 ايؿوهگیى ٌىین-
بىیاق ٬ؿیمی  جىايایّی ، گكوهیک ؾق لیىحی  جىايایی هنقوابٗ اشحما٠ی یا ه١مىل  ٘ىق به

 ٠ًىاو بهظحی  ـ  آو قا ال هایی  جىاو با بالگٍث به گفٌحه، يٍايه ؾق ٠الن ظیىايی اوث و هی
هكا٬بث ٨كليؿايٍاو یا ال والؿیى هكا٬بث  ِىقت به پیؿا کكؾ که ه١مىال   ـ   ؼميؿگاوهرال ؾق 

ؾق پىحايؿاقاو جىو١ه  کكؾوبك٬كاق  اقجباٖ ایى جىايایّی  -ٌىؾ هحصلی هی يمؾیکايٍاوال  ا٨كاؾ
بكؼی  -هن کٍیؿه ٌؿهای بیگايه  گكوههای ظیىايات به ا٨كاؾ  ؾق بكؼی گىيه چه بىاو  یا٨ث

بكای  ٌکل ابحؿایی  بهبىیاق يمؾیک  قاکكؾو  هكا٬بثایى يىٞ ال ال پژوهٍگكاو، 
 ؾیگك٨كؾ  کكؾو اظىانجىايایی یا « ؾقؾی هن»که ؾاقویى آو قا ؾايًؿ  هیؼّىِیحی 

ٕSympathyياهیؿ ٔ- 
 گىیؿ: هی «چاقلم ؾاقویى»

"Many animals, however, certainly sympathise with each other's distress or 
danger." 

با  ،ا٨حاؾوؼٙك  ا٨حاؾو یا به وؽحی به١ٙ٬ا  ؾق ظیىايات  بىیاقی الظال به هك »
 9-«کًًؿ هی ؾقؾی هناظىان  یکؿیگك

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Darwin, C. R. 1871. The descent of man, and selection in relation to sex. London: John Murray. Volume. 1. 
1st edition. 
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بك ههكوقلی به يٝك او ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ و ؼّىِیث به ایى  وال ؾی٨كايه هرال،  ٠ًىاو به 
 ،قوؿجك هی پیچیؿههای  ٌکلٌىؾ و به  ٌكوٞ هی های واؾه و ابحؿایی هؿلکه ال  ؾوشايبه

 9-واقؾ اوثاٌکاالت هح١ؿؾی 
 ؛وشىی آذاق ههكوقلی ؾوشايبه ؾق شىاهٟ ظیىايی پكؾاؼث به شىثجىاو  يمی ٠الوه به
٨كايه ؼّىَ ؾق ایى  بكؼىقؾاق باًٌؿ-اقجباٖ ؼايىاؾگی يى٠ی ال که شايؿاقايی ؾق هگك 

آیا ال او پكویؿ و ه٩اؾ آو ایى بىؾ که « ؾاالیی الها»ی که وئالپاوػ به ؾق  وال ؾی
 7:گىیؿ هی ؾاقيؿ، شايبهوقلی ؾوههك جىايایی ها هن  پٍث الک

―Si l’on trouve une certaine empathie à la fois chez les oiseaux et chez les 
mammifères, il est probable que cette aptitude remonte à leurs ancêtres 
reptiliens. Mais pas n’importe quells reptiles, puisque la plupart ignorent les 
soins parentaux. L’un des signes les plus sûrs de cette sollicitude, selon Paul 
MacLean, l’expert américain en neurosciences qui a situé dans le système 
limbique le siège des émotions(, est l’«appel de détresse» des jeunes animaux. 
Les jeunes singes le font tout le temps. Laissés en arrière par maman, ils 
appellent jusqu’à ce qu’elle se retourne. Qu’ils ont l’air malheureux, assis tout 
seuls sur une branche maîtresse, à émettre, lèvres retroussées, des appels qui 
ne s’adressent à personne en particulier, longue série de couinements plaintifs * 
MacLean relève qu’il n’y a pas d’«appel de détresse » chez la plupart des 
reptiles, par exemple les serpents, les lézards et les tortues. 

Mais chez quelques espèces reptiliennes, les jeunes appellent bel et bien 
quand ils se sentent mal à l’aise ou en danger, pour que maman vienne s’occuper 
d’eux. Avez  vous jamais tenu en main un bébé alligator ? Soyez prudent, parceـ  

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Preston, S. D., & De Waal, F. B. (2002). Empathy: Its ultimate and proximate bases. Behavioral and brain 
sciences, 25(01), 1-20. 

گیكؾ که  که ال ایى ا٠ح٭اؾ وی وكچٍمه هی ها ؾاقؾ ـ پٍث به الک ٨كايه ؾی وال بكای جىشهی که ؾاالیی الها-  7
 يىیىؿ- ـ جىٔیط هی کًؿ پٍث، شهاو قا بك پٍث ؼىؾ ظمل هی الک



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 991

 

qu’ils ont de belles dents, mais aussi parce qu’ils émettent des vagissements 
gutturaux quand on les dérange, et voici la femelle (leur mère) qui vole sur 
l’eau* Ça vous apprendra à douter des sentiments reptiliens* J’ai donné ces 
explications au dalaï lama. On ne peut attendre de l’empathie, lui ai je dit, que 
des seuls animaux qui ont des attachements, et peu de reptiles sont dans ce cas.‖ 

 ،بیًین پىحايؿاقاو هیهمچًیى  پكيؿگاو،شايبه قا ؾق وقلی ؾوو٬حی يى٠ی ال ههك --- »
ی١ًی ؼميؿگاو  ـ  ایى هىشىؾات پیٍیًیاو  به ًهای قیٍهجىايایی ؾق اوث ایى جك  ٌایىحه
٨كليؿاو ال والؿیى هكا٬بث ها  آو بیٍحكلیكا ؾق  ؛ای ؼميؿهولی يه هك  يیم بالگكؾؾ؛ ـ باوحايی

 9«ل هکلیىپُ » به يٝك پكو٨ىىق ـ   های ههن بكای ایى جىايایی یکی ال يٍايه وشىؾ يؿاقؾ-
ًان آهكیکایی ه٥م یا ای  ؾوحگاه کًاقهکه اظىاوات قا ؾق و کىی  ا٠ّاب ه٥م کاٌق

یاقی یا ؾقؼىاوث » ـ  ک٧ٍ کكؾه٥م ٔ Limbic systemٕ «لیمبیکویىحن »
 ؾهًؿ- کىچک ظیىايات، بكول هیهای  بچهاوث که  «ؼىاوحى کمک

پٍث ؼىؾ و و٬حی هاؾق  ،هىحًؿؼىاوحى  یاقیکمک و ؾق ظال  ا  مئؾا ها هیمىو بچه
و  ،ها بچكؼؿ ومث آو هاؾق بهؼىاهًؿ جا  ليًؿ و یاقی هی ٨كیاؾ هیکًؿ  ها هی قا به آو

ٌىؾ و  هیپؿیؿاق ها  ايؿوه ؾق آوظمو و ٠الهث  ايؿ يٍىحه ی جًهاؾقؼح ۀقوی ٌاؼو٬حی 
 کًٍؿ- شی٣ هی ٨كؾ ؼاِی يیىثهحىشه که  با ِؿاهایی

يؿگاو مؾق بیٍحك ؼ «ؼىاوحى یاقی»که گیكؾ  چًیى ؾق يٝك هی MacLeanٕٔلیى هک
، ها پٍث ولی بكؼی ال ايىاٞ الک وشىؾ يؿاقيؿ؛ ـ  پٍث ها، وىوماق و الک هايًؿ ا١٨یـ 

جمىاض  به ظالجا کًًؿ- آیا  ای باًٌؿ ِؿا هی کًًؿه ؾق و١ٔیث ياقاظثها  بچهو٬حی 
 ؛های لیبایی ؾاقؾ لیكا ؾيؿاو ،ایؿ؟ بایؿ جكویؿ آهكیکایی کىچکی قا ؾق ؾوحاو ؼىؾ گك٨حه

٨كیاؾ  ؾيبال بهآوقؾ و  هیگلىی ؼىؾ ؾقِؿا و ٨كیاؾی ال کًؿ  یياقاظحاظىان ولی و٬حی 

                                                                                                                                                                 
ه٥م »ٔ ِاظب يٝكیۀ Paul D. MacLeanٕ 7112جا  9199« پل هکلیى»پمٌک و ؾايٍمًؿ ا٠ّاب آهكیکایی -  9

و کىقجکه  ویىحن لیمبیک گىیؿ وه ٘ب٭ه ؾق ه٥م وشىؾ ؾاقؾ: ه٥م ؼميؿگاو، ه٥م کًاقی یا اوث؛ که هی« وىم
 شؿیؿ ه٥می-



  ................................................  999ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی

 

ؾهؿ که ؾقباقۀ  هیا٠الو ٖ ایى به ٌما 9آیؿ ؾقهیپكوال به قوی آب  ٔهاؾقٕاو، جمىاض هاؾه 
 ---ٖجكؾیؿی يؿاٌحه باٌیؿؼميؿگاو  تاظىاوا

٨٭ٗ ؾق ظیىاياجی که با هگك  ؛ؾاٌحه باٌینشايبه قا وقلی ؾووشىؾ ههك ٝاق يبایؿ ايح
 7-«--چًیى هىحًؿٖ ایىو ايؿکی ال ؼميؿگاو  ،ؾاقيؿیکؿیگك اقجباٖ 

 ـ پىحايؿاقاو ؼّىَ بهـ ؾق ظیىايات  گكایايهق٨حاقهای ایراق  «وال ؾی» و ؾق يحیصه ال يٝك
، و ايحؽاب ٘بی١ی هحمكکم اوث وشىؾ ؾاقؾ يیمايىايی  ۀبك ابماقهایی ٌبیه به آيچه ؾق گىي

یابی کلی  ٘ىق بهشايبه یا وقلی ؾوابماقهای ههك  وىی بهيیم  ابماقهای ًٌاوایی و اقٌل
وشىؾ  یبمقگه١٩ًث هاؾی  ایى گكایً،لیكا ؾق  ؛گكایً ؾاقؾ ظاالت ٠ا٩٘ی ؾق ؾیگكاو

يیىث چیمی  ـ وال ؾی ال يٝكـ ؾايین  هی یهٍؽّه یا ؼّىِیث ايىايقا آيچه په ؾاقؾ- 
به آو گكایً که ايحؽاب ٘بی١ی والوکاقهایی ای ال ق٨حاق ياٌی ال  یا٨حه شم ٌکل جکاهل

کاق  و والٌىؾ؛ ایى  ـ یا٨ث هی ِىقت ابحؿایی هكچًؿ به يیم ـؾق ظیىايات ؾیگك ؾاٌحه اوث، و 
کكؾو والؿیى ال ٨كليؿايٍاو ایصاؾ ٌؿه  هكا٬بثکه با اوث  «شايبه ؾوههكوقلی »هماو 

 -اوث
یه، اولیى ِىقت ایى ههك بًابكایى ٘ب٫  هكا٬بث اشحما٠ی،  ۀشايبؾو وقلیایى ٨ٔك

و و٬حی اوث ه٩یؿ ذبث کكؾه  ٩ِث جکاهلی ٠ًىاو بهکه آو قا ال ٨كليؿايٍاو بىؾه والؿیى 
 هماو ٘ىق کهو  گمیًؿ؛ بكهیؾق هىیك جکاهل  ،ه١٩ًث به ؾوث بیاوقؾوىؾ و  ًبكای

ث ا٨مایًؾاقای ٨ىایؿی ؾق  ـ   هیچ جكؾیؿی بیکه  ـ   يمؾیکاوهیاو همکاقی   یها ٨ِك
ا٨كاؾ بال٣ هن هیاو اشحما٠ی اقجباٖ  ۀوویل ، جىايایی بكای همکاقی بهاوثو ب٭ جىلیؿهرل

                                                                                                                                                                 
 کًؿ- ٕهحكشنٔ ٘ك٦ ٌما ًٌا هی وك٠ث به - به 9
که جع٭ی٭ی اوث « ٨كايه ؾی وال»يىٌحۀ « بىيىبى، ؼؿا و ها»جكشمۀ ٌؽّی ال يىؽۀ ٨كايىىی کحاب  :هًبٟ-  7

 ها- ايىايیث ؾق يؽىحیؾق ؼّىَ 
Le bonobo, Dieu et nous: A la recherche de l'humanisme chez les primates - Frans De Waal. Éditions Les 

Liens qui Libèrent pour la traduction française, 2013. 
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 گكیٕایراق  جىايؿ ال يٝك جکاهلی ه٩یؿ باٌؿ هیهیايٍاو ؼىیٍاويؿی  ۀقابٙوشىؾ ظحی بؿوو 
 -ؾوشايبهٔ

 «ٚاَ د٢فشا٘غ »خغٛط و٣ّ ٘ظش١٤ ٟٔشٚسص٢ دٚخب٘ج١ 

ای  ه٭اله« اوح٩ايی پكیىحىو»با ؾکحك  وال ؾی٨كايه  پكو٨ىىق 7117ؾق وال 
ؼىؾي قا بیاو کكؾ- ایى ۀ ههكوقلی ؾوشايب ها و ؾالیل يٝكیۀ جع٭ی٭اجی هًحٍك و ؾق آو، پایه

، جماهی وى یکجىايؿ ال  های هح١ؿؾ جمكکم ؾاقؾ و هی جؽُّيٝكیه بك ابماقی ٠ّبی با 
ٔ قا با وٙىض emotional levels of empathy« ٕوٙىض ٠ا٩٘ی بكای ههكوقلی ؾوشايبه»
ٔ هكبىٖ و ال وىی ؾیگك cognitive levels of empathy« ًٌٕاؼحی ههكوقلی ؾوشايبه»

ؾق ظیىايات هكجبٗ کًؿ-  شايبهوقلی ؾوههكوقلی ؾوشايبه ٠ٕا٩٘ۀ هح٭ابلٔ ايىاو قا با ههك 
ج٩ىیكی بكای ههكوقلی  وال ؾی ۀکكؾو قویکكؾهای هؽحل٧، يٝكی ؾق قاوحای یکی
اوان اقجباٖ  کًؿ جا همۀ ٨كایًؿهایی قا که بك ای وویٟ پیًٍهاؾ هی ؾوشايبه ؾق ظىله

 ٠ا٩٘ی ا٨كاؾ هىحًؿ، ؾقبكبگیكؾ- 
شای ؾیگكی و ههكوقلی  بىؾو ٠ا٩٘ی، ٬كاقؾاؾو ؼىؾ به ُهىكی وال ؾیؾق يٝكیۀ 

هایی هىحًؿ که ه٥م بكای ًٌاؼث هعیٗ ا٘كا٦ ؼىؾ و ؾقک  ؾوشايبۀ ًٌاؼحی، قاه
 ها جىِی٩اجی گیكؾ و همۀ ایى ها به کاق هی های ؾقويی ؾیگكاو و الگىبكؾاقی ال آو ظالث

های همکى ؾق بكابك ایى  کكؾو پاوػ ٠ّبی هىحًؿ که ؾق ه٥م، ١٨ال و هًصك به ١٨ال
 -  ِىقت ياهًاوب ِىقت هًاوب و چه به چه به ٌىيؿ؛  هیها  ظالث

ؾوشايبه  ههكوقلیٔ Action Modelـ  PAM Perceptionٕ و ق٨حاقاؾقاک هؿل  ؾق
ٌؽُ ٕکىی که ههك یک ٌىؾ که و٬حی  ای ٠ا٩٘ی و هٍحكک ه١ك٨ی هی ٠ًىاو جصكبه به

يحیصۀ اؾقاک  ؾق ـ   ٌىؾٔ قا وقلؾٔ اظىاوات هٍابه ٨كؾ ؾیگك ٕکه به او ههكوقلی هی هی
ا٨حؿ- ایى ٨كایًؿ ٕههكوقلی ؾوشايبهٔ يحیصۀ وشىؾ  کًؿ، اج٩ا٪ هی اظىان هی ـ   ظالث او

وقلؾ و و٬حی کىی که هعبث  يماؾها یا جّىقات ظالث ٠ا٩٘ی ؾق کىی اوث که ههك هی
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گاه ٌىؾ ایى ٨كایًؿ به کًؿ ال و١ٔیث کىی که به او هعبث هی هی ِىقت  ٌىؾ آ
 ىؾ-ٌ ؼىؾی ١٨ال هی ؼىؾبه

―Perception of the emotional state of another automatically activates shared 
representations causing a matching emotional state in the observer. With 
increasing cognition، state  ،matching evolved into more complex formsـ  
including concern for the other and perspective  taking.‖1ـ  

ؼىؾی يماؾهای  ٘ىق ؼىؾبه جّىقکكؾو و١ٔیث ٠ا٩٘ی ٌؽّی ؾیگك، به»
کًؿ که و١ٔیث ٠ا٩٘ی هحًاوب با ٌؽُ ؾیگك قا ؾق بیًًؿه وبب  هٍحكکی قا ١٨ال هی

جكی جکاهل  های پیچیؿه ٌىؾ- با ا٨مایً اؾقاک، ایى جًاوّب و١ٔیث، به ٌکل هی
ال آو شمله  ؾقک هًٝىق یا «ؾیؿگاهبكگك٨حى »و  «ؾیگكیهكا٬بث ال »یابؿ، که  هی

 «هىحًؿ-

ِىقت  ؾیگكی، به بًابكایى اهکاو اؾقاک ظالث ٠ا٩٘ی یا اظىان ٌؽّّی 
ظالث ٠ا٩٘ی یک که ؾق  کًؿ ؼل٫ هیهای هٍحكکی قا  ؼىؾی، يماؾها و شلىه ؼىؾبه

هرل  ایى اؾقاک ؾق بكؼی شايؿاقاو ـ ا٨مایًٌىؾ؛ ولی با  هحًاوب، ؾق ٨كّؾ بیًًؿه ایصاؾ هی
یابًؿ جا جىشهات و  جكی جکاهل هی های پیچیؿه ٌکل ـ ایى ظاالت ٠ا٩٘ی هٍحكک به ايىاو

ؾق  وال ؾی قویکكؾهای يٝكی ؾیگكاو قا ؾقبكبگیكيؿ- په ههكوقلی ؾوشايبه ال يٝك
گاهی يىبث ال هىٌیاقی و چه بىا ياٌی که  ـ  ايىاو  چیمی شم  ـ  ؿباٌؾیگك ٨كؾی به يیال آ

 پكيؿگاوای پیٍك٨حه ال هماو ههكوقلی ؾوشايبۀ هىشىؾ ؾق ٠الن پىحايؿاقاو و ظحی  هكجبه
 يیىث-

―L’empathie nécessite une conscience de l’autre et une sensibilité à ses 
besoins. Elle est probablement née des soins parentaux، comme ceux que l’on 

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Frans De Waal. Putting the Altruism Back into Altruism: The Evolution of Empathy - Annual Review of 
Psychology. Vol. 59: 279-300 (Volume publication date January 2008) First published online as a Review 
in Advance on June 5, 2007. DOI: 10.1146/annurev.psych.59.103006.093625 
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trouve chez les mammifères ،mais il y a aussi des preuves d’empathie chez les 
oiseaux.‖1 

گاهی يىبث به ؾیگكی» ظىاویث و اظىان يىبث  و ههكوقلی ؾوشايبه، آ
قوؾ که ههكوقلی ؾوشايبه ال  کًؿ- بیٍحك ایى اظحمال هی به يیالهای او قا ایصاؾ هی

هايًؿ  ؛ باٌؿٕهكا٬بث والؿیى ال ٨كليؿايٍاؤ وكچٍمه گك٨حه  ؾو والؿیىکك  هكا٬بث
هایی يیم ؾیؿه ٌؿه که ههكوقلی ؾوشايبه  ؛ ولی يٍايه بیًین آيچه ؾق پىحايؿاقاو هی

 «ؾق پكيؿگاو هن وشىؾ ؾاقؾ-
يٝك گك٨حه  جؽّّی ؾق ه٥م بكای ههكوقلی ؾوشايبه ؾق یک ٠ٕى٘بی١حا  هکاو یا 

ؾ- ایى ؾؼالث ؾاق که ؾق ایى ٨كایًؿ  هىثيىاظی و جٍکیالت ٠ّبی  ٌىؾ؛ ولی بكؼی يمی
جك بكای هٍاقکث هیاو اؾقاک و ظكکث یا ق٨حاق، اوحىاق  ای ٠ام اوان ایؿه هؿل، بك

و  7 ٌىؾ ؾیؿه هی« ول٩گايگ پكیًم»٠ًىاو هرال ؾق يٝكیۀ  و١ٔیحی که به ايًؿه اوث؛ 
کًؿ که ٌایؿ هٍهىقجكیى  جؤییؿ هیی و ا٠ّاب، آو قا ًٌاو قواواکحٍا٨ات بىیاقی ؾق 

بًابكایى  9؛های ٬بل بیاو کكؾین که ؾق ٬ىمث باٌؿ« ای ویىحن ا٠ّاب آیًه»ها ک٧ٍ  آو
اگك هرال   ،کًؿ ٠ًىاو هرال وشىؾ چیمی که به ٘ك٦ ايىاو ظكکث هی هماو ٘ىق که به

                                                                                                                                                                 
 .Frans De Waal - Le bonobo, Dieu et nous,à la recherche de l’humanisme chez les primates. p. 15هًبٟ: -  9
 هًبٟ:-  7

Prinz, W. (1992). Why don't we perceive our brain states?. European Journal of Cognitive Psychology, 4(1), 
1-20. 
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events: a neurophysiological study. Experimental brain research, 91(1), 176-180. 
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٨كایًؿ ًٌاوایی آو چیم و اؾقاک ظكکحی که اللم اوث  ،ؾيبال ؾاٌحه باٌؿ  ؼٙكی قا به
شايبه  ٌىؾ، و١ٔیث ٨كایًؿ ههكوقلی ؾو ؼىؾی ؾق ه٥م ١٨ال هی ٘ىق ؼىؾبه به ،ايصام ٌىؾ

 هن به همیى ِىقت اوث-
ههكوقلی  PAMٕٔ ظكکحی اوث، هؿل اؾقاک و ق٨حاق ،همچًیى هماو ٘ىق که ق٨حاق

ؼّىَ یا هکايی  ای به یا ظحی ظاؾذه ییا ظیىاي وویلۀ ٨كؾی ؾیگك جىايؿ به ؾوشايبه هن هی
هعكک، ال  وویلۀ ؼىؾّ  ٘ىق هىح٭ین به جىايؿ به ٌؿو هی ه١یى، جعكیک ٌىؾ و ایى جعكیک

ظحی  ـ  جىايؿ ال ٘كی٫ جّىق ظالث ٨كؾی ؾیگك  ٘كی٫ ؾیؿو یا ًٌیؿو آو ايصام ٌىؾ یا هی
٘ىق کلی ؾق چهاقچىب  ق، بهِىقت پفیكؾ؛ ولی ال آيصا که ایى والوکا ـ  اگك ظأك يیىث

جك  ٬ىی هىح٭ین با ؾیگكاوهای  جکاهلی ٘كاظی ٌؿه اوث ياگمیك ٠ملکكؾ آو، ؾق ج١اهل
جك  ؼىاهؿ بىؾ؛ ی١ًی ههكوقلی ؾوشايبه با هٍاهؿه یا ًٌیؿو هىح٭ین ال ٌؽّی ؾیگك، ٬ىی

 9ٌىؾ- ای اوث که ِك٨ا  با جّىق یا جؽیل ایصاؾ هی ال ههكوقلی ؾوشايبه
ی اوث که بكای ههكوقلی ؾوشايبه بایؿ ؾق ایى هؿل ، جصكبۀ ٠ا٩٘ی هٍحكک، ٌ٘ك

هگك و٬حی که  ،بًابكایى ههكوقلی ؾوشايبه ؾق کاق يؽىاهؿ بىؾ ؛وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ
ٌىؾ ب٩همؿ و لموها  ظالث اظىاوات ٌؽُ ؾیگكی قا که به او هعبث هی« کًًؿه هعبث»

ىق یا اؾقاک، بؿوو اظىاّن و١ٔیث ٌىؾ- بًابكایى ِك٨ا  جّ ؾو ٨كؾ هٙاب٫ با یکؿیگك يمی
٠ا٩٘ی ٌؽُ ؾیگك، کا٨ی يؽىاهؿ بىؾ- ایى هؿل، وشىؾ چًؿ ؾقشه ال ههكوقلی ؾوشايبه 

ظالث  ؾق ؼّىَکًًؿه  ها و يماؾهای هىشىؾ ؾق ٨كؾ هعبث اوان ؾقشات جمایل قا بك
 گیكؾ- ٠ا٩٘ی ٘ك٦ ؾیگك، ٨ْك هی
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یه، ههكوقلی ؾوشايبه با ايباٌث جصكبه، جٍابه و هن يٍیًی  به ایى جكجیب ؾق ایى ٨ٔك
هرال  ـ  ايؿ  ای ال ليؿگی ؼىؾ به وؽحی ليؿگی کكؾه ٌىؾ؛ هرال  ا٨كاؾی که ؾق ؾوقه لیاؾ هی

با ؾیؿو ا٨كاؾ ؾیگكی که ؾق ظالث بیماقی یا قيس به وك  ـ  ايؿ کىؾکی وؽحی قا گفقايؿه ؾوقاو
ها بكای  ؾهًؿ و ٌایؿ به آو ٠لث اوث که آو پاوػ ٠ا٩٘ی ٌؿیؿجكی يٍاو هی بكيؿ، هی

ؼىاوحى ؾق بیماق یا ؾیگكايی که ؾق  کٍیؿو و یاقی قویؿو به يماؾها و جّىقات ظالث قيس
 9ؾاقا هىحًؿ-جكی قا  جك و وكیٟ اهکاو آواو ،بكيؿ قيس و وؽحی به وك هی

یی ٠ا٩٘ی گى پاوػؾقشۀ  ،یا آًٌاجك باٌؿجك  به ایى جكجیب هكچه ظالث ٨كؾ ؾیگك، ٌبیه
یهـ  بًابكایى  ؛ٌىؾ يیم بیٍحك هی های ظالث ٠ا٩٘ی قا  جصكبه، يمىؾها و شلىه ـ   ٘ب٫ ایى ٨ٔك

والؾ- همچًیى ال٩ث و  جك هی يحیصه ؾقشۀ ههكوقلی ؾوشايبه قا ٬ىی کًؿ و ؾق جك هی آواو
و  ها آویی ًٌاؼث هیاو يٍیًی هیاو ؾو ٨كؾ، ال آيصا که جصكبۀ هٍحكک و جىايا هن

ٌؿو يمىؾ و شلىۀ  شهث آواو و ؾ٬ی٫ کًؿ، به لیاؾ هیقا  ؾق ٨كهًگ و ق٨حاق ٍاواٌحكاک
کًؿ- هؿل  ها بیٍحك هی کؿام ال آيها يمؾ ؾیگكی، ههكوقلی ؾوشايبه قا هن هیاو آوظالث هك 

٨كؾ گیكؾ که پاوػ هك ٨كؾ به ههكوقلی ؾوشايبه با  اؾقاک و ق٨حاق ٠ا٩٘ی چًیى ٨ْك هی
کًًؿه ایصاؾ  ؼىؾی ؾق ٨كؾ هعبث ِىقت ؼىؾبه هایی اوث که به همیى شلىه ؾلیل بهؾیگك، 

 کكؾه اوث-
ؾاٌحى بكای ههكوقلی ؾوشايبه یا اظىان يىبث به ؾیگكی  ٘ىق کلی هىئلۀ جىايایی به

ی، اکًىو وا١٬یحی اوث ٠لمی و با ؾالیل بىیاقی جؤییؿ ٌؿه اوث و ئِىقت شم هكچًؿ به
مًؿی ؾاقین که وشىؾ جىايایی  هماو ٘ىق که ٬بال  اٌاقه کكؾم اهكول جع٭ی٭ات هح١ؿؾ و اقٌل

]ایى  کًؿ- ال شمله کن بكؼی ال هٝاهك ابحؿایی آو قا جؤییؿ هی ههكوقلی ؾوشايبه یا ؾوث
ٌؿو ق٨حاقهای ظیىايات، هماو ٘ىق که ؼىّؾ  يٝكیۀ هیؿايی اوث؛ ی١ًی يمؾیک جع٭ی٭ات[
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ؾالیلی ال همچًیى کًؿ؛  هایً ي٭ل هی ها و کحاب پژوهً ؾق ج١ؿاؾی ال وال ؾیپكو٨ىىق 
ٌاءالله شمئیات بیٍحك ایى  ، که اوال شملۀ ایى ؾالیل اوثی و ٠لن ا٠ّاب ًٌاو قواو

 ؼىاهؿ آهؿ- وال ؾیؾالیل، ٘ی بعد ؾقباقۀ يٝكیۀ 

آٚسدٖ ثش ٘ظش١٤  د٥ُِثشا٢  ٚاَ د٢فشا٘غ ٥ٔذا٣٘ تالؽ 

 خٛدؽ
بىيىبى و هلعؿ: جع٭ی٭ی ؾقباقۀ ايىايیث ؾق » ًکحابهماو ٘ىق که ؾق  ـ   وال ؾی
٬كاقکكؾو اوحؿالّل اقجبا٘ی هیاو کًؿ ال ٘كی٫ بك  جالي هی ـ   يىٌحه اوث« ها يؽىحی

اها بیٍحك  9و ٨لى٩ۀ اؼال٬ی بكای يٝكیۀ ؼىؾ ؾلیل اقائه ؾهؿ؛ جکاهلیبیىلىژی 
های ب١ؿی  ىمثهماو ٘ىق که به ؼىاوث ؼؿا ؾق ٬ ـ  يیىث و  ِعیطهای او  اوحؿالل

آهیؽحى  ؛ هرل ه٥الٙۀ ؾقهنجکیه ؾاقيؿ های بىیاقی  بك ه٥الٙه ـ   بكایماو قوٌى ؼىاهؿ ٌؿ
کكؾو ههكوقلی ؾوشايبه با ههكبايی و قظمث  ههكوقلی ؾوشايبه با وكایث ٠ا٩٘ی و هؽلىٖ

 ٘ب٫ آيچه بیاو ـ   وال ؾی ٠الوه بك ایى،کكؾو ؼىاوث ؼىؾؼىاهايه با ٠ؿالث-  و يیم هؽلىٖ
ٌؿه هايًؿ ایراقگكی  ها و ج٩ىیكهای جکاهلی ذابث و يٝكیه« ژو ؼىؾؼىاه»يٝكیۀ  ـ   ؼىاهؿ ٌؿ
 کًؿ- ؾقک يمی  قوًٌی جمام هب ؾوشايبه قا 

ٌاهپايمه ال جىايایی و اوح١ؿاؾ کا٨ی بكؼىقؾاق اوث جا بحىاو آو قا  ،وال ؾیبه يٝك 
جكؾیؿ ؾاقؾ ٌاهپايمؾه قا  وال ؾیبا وشىؾ ایًکه بًؿی کكؾ-  اؼال٬ی ؾوحه ی٠ًىاو هىشىؾ به

، «اؼال٪»کًؿ ٌاهپايمه ال  هیجّكیط هیچ جكؾیؿی   بیولی  ،هىشىؾی اؼال٬ی بًاهؿ
 بكؼىقؾاق اوث-« پیىيؿهای اؼال٬ی»و « های اؼال٬ی اقلي»

 گىیؿ: هی« وال ؾی٨كايه »
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―Je terminerai par deux autres récits sur la morale en tête à tête et le souci 
de la communauté chez nos proches parents. Je ne prétends pas que les grands 
singes soient des êtres moraux au sens ou nous le sommes, mais ces deux 
ingrédients cruciaux sont bel et bien présents.‖ 

جىشه  ؾق ؼّىَ ،های اؼال٪ ای ال چهكه با ؾو ؾاوحاو ؾیگك ؾقباقۀ چهكه»
به شاه١ه ؾق يمؾیکايماو هٙلب قا به پایاو ؼىاهن بكؾ- هى ایى پیًٍهاؾ قا هٙكض 

به هماو ه١ًایی که ها هىشىؾاجی اؼال٬ی  ـ  های يؽىحی  که هیمىو کًن يمی
ایى ؾو يىٞ ق٨حاق، وا١٬ا  ؾق هك ؾو وشىؾ  هىشىؾاجی اؼال٬ی هىحًؿ؛ ولی ـ   هىحین

 9-«ؾاقؾ
آوقی وشىؾ ؾاقؾ که هؿ٦ بكؼی ال  ها ٬ىايیى المام ؾق شاه١ۀ ٌاهپايمه وال ؾیال يٝك 

وىی  که بكؼی ؾیگك، به  ظالی ٬كاقگك٨حى ؾق واؼحاق هكهی گكوه اوث؛ ؾق ها جع٭٫ّ  آو
ٌاهپايمه  ،وال ؾی٨كايه - به يٝك کكؾو به اظحكام ؾوشايبه ؾق بكؼی کاقها جمایل ؾاقيؿ هلمم

های ؾوشايبه بك٬كاق کًؿ و ايحٝاق ؾقیا٨ث  كاؾ گكوه اقجباٖجىايؿ ؾق ج١اهالت ؼىؾ با ا٨ هی
جىايؿ ؾق  ًٌاوؿ و يیم هی ٨همؿ و يیم چگىيگی ؼىاوحى آو قا هی ؼىبی هی پاوػ ؼىب قا به

 ها بؿوو هیچ ٠ىٔی، ببؽٍؿ- بكؼی ظالث
٨همؿ و ال ٠ىا٬ب ياٌی  هی ؼىبی ایى ه١یاقها و ٬ىايیى قا ٌاهپايمه به ،وال ؾیبه يٝك 

گاه اوث- وی ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ ایى ٠٭ىبث به يیم ىحى ایى ٬ىايیىال ٌک ؾق  ،های بىیاق ؼىبی آ
 - اوث« های اؼال٬ی ٠٭ىبث» ٠مال  های ٌاهپايمه  گله

ؾهؿ و جالي  کًؿ جىشه بىیاقی يٍاو هی که ؾق آو ليؿگی هی ٌاهپايمه به گكوهی
ی هکكق ياٌی ال ها يماٞ ا وشىؾب ؛کًؿ اقجبا٘ات ؼىب با ا٠ٕای گكوه قا ظ٩ٛ کًؿ هی

کًؿ، که يحیصۀ چًیى  هماو ٬ىايیًی که جٍکیالت هكهی اللم هیوبب  بهها  ٘لبی هباقله
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هایی  جىاو هؿاؼله یا٨حى به جىلیؿهرل و الؾواز اوث- به همیى ؾلیل هی جالٌی گاهی ؾوث
ها بك وك قهبكی گكوه  کًًؿگاو ظحی ؾق يماٞ ها شؿاکكؾو يماٞ قا ٌاهؿ بىؾ که هؿ٦ ال آو

کًًؿ شى قا آقام، یا هیاو ا٨كاؾ  هایی قا به ذبث قوايؿ که و١ی هی جىاو ؾؼالث ث و يیم هیاو
 ِلط و آٌحی بك٬كاق کًًؿ- 

 ٖاوثایى ه١یاقها و ٬ىايیى، ه١یاقها و ٬ىايیى اؼال٬ی  ،وال ؾیو ٘بی١حا  ال يٝك 
ـ  کًؿ ٘ب٫ آيچه گماو هی ها قا بكقوی کًؿ و ـ ى وال جالي کكؾ جا هیمىوچًؿی وال ؾی

شىیی  به ؾلؾق لهايی که همىایگايً ؾق وؽحی و جًگًا گك٨حاقيؿ، هالظٝه کكؾ ٌاهپايمه 
کًؿ  پكؾالؾ- وی هٍاهؿه کكؾ که بىيىبى ٤فای ؼىؾ قا با ؾیگكاو ٬ىمث هی هی ها آوو جىلی 

کًًؿ- وی بكؼی  به همیى جكجیب با یکؿیگك همکاقی هی يیمها  و به ایى جكجیب بكؼی ال ٨یل
ی قا هًحٍك کكؾ وجع٭ی٭اجً ال  های بیىلىژیکّی  اِىل و پایه ؾق ؼّىَاي  هؾق جؤییؿ ٨ٔك
، با اوحًاؾ به ایى هٍاهؿات ٌؿه بكای ظه ايىايی اؼال٪، بؽًٍ و لٙا٨ث گك٨حه ٨ْك

چًیى ؾلیل  وال ؾیؼّىَ ج٩ىیكی که ال ایى هٍاهؿات اقائه ؾاؾ، هٙالبی يىٌث-  و به
های وا١٬ی  های ؾیگكاو، ال ٬ابلیث ق ـهًی ظالثجّىها بكای  آوقؾ که ٌاهپايمه هی

 cognitiveٕ« شايبۀ ًٌاؼحی یا اؾقاکی ههكوقلی ؾو»قا  و ایى ؼّىِیثبكؼىقؾاقيؿ 
empathyؾاٌحى  های هؽحل٧ يمایاو ٌىؾ؛ ال شمله: ج١ل٫ جىايؿ به ٌکل هی که ياهؿ ٔ هی

ؾق ه١كْ ظالث  - همچًیى و٬حی یکی ال ا٨كاؾ گكوهپٍحیبايی به ؾیگكاو و اقائۀ
گیكؾ ٌاهپايمه ال جىايایی هٍاقکث با هماو اظىان یا ٠ا٩٘ه  ای ٬كاق هی کًًؿه ياقاظث

، هًگام قا همچًیى وشىؾ يى٠ی والگاقی ق٨حاقی ال ٘كی٫ آهىلي وال ؾی بكؼىقؾاق اوث-
ای ب١ؿ ال آو  ؾيبال ظاؾذه چه ال هًگام والؾت و چه به هایی بكای ا٨كاؾ ياجىاو ـ وشىؾ ظالث

کًؿ؛ لیكا هیمىو، بكای ظمایث ال ایى ا٨كاؾ، ق٨حاقهای  ـ هالظٝه هی و ظىاؾخ ٤یكهًحٝكه
گیكؾ جا  گفٌث ٬كاق هیؾق ؾوحۀ جىاهط و  بیٍحكؾهؿ که  ها يٍاو هی ؼاِی قا ؾق بكابك آو
ها قا  کًؿ که آو های بىیاقی اوحًاؾ هی به ؾاوحاو وال ؾی٨كايه ؾق ه٭ام ههكبايی- 

َ بكای اوحؿالل بك وشىؾ ههكوقلی ؾوشايبه ؾق ظیىايات، قوایث ی ؼاقوٌ بههمىاقه 
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پكؾالی ؼىؾ بكای  هایی که وی ؾق يٝكیه ها قا ؼىاهین آوقؾ؛ ؾاوحاو کًؿ که بكؼی ال آو هی
بىيىبى و هلعؿ: جع٭ی٭ی ؾقباقۀ ايىايیث »های اؼال٪ ؾق ظیىايات ؾق کحاب ؼىؾ  وشىؾ پایه

که ؾق اؾاهه به بكقوی ایى اوحؿالالت ؼىاهین  9کًؿ ها جکیه هی بك آو« ها ؾق هیاو يؽىحی
 ٌىيؿٖجىايؿ ؾلیلی بكای وشىؾ اؼال٪ ؾق ظیىايات ٌمكؾه  پكؾاؼث و ایًکه آیا هی

وبكقوی بكؼی هٍاهؿات هیؿايی بپكؾالین شا ؾاقؾ چًؿ هىئله قا  پیً ال آيکه به بعد
کًؿ هٍاهؿۀ  وحًاؾ هیها ا به آو وال ؾییاؾآوق ٌىم- همه یا بیٍحك هٍاهؿاجی که ٨كايه 

هایی که پكو٨ىىق ؾيبال  - گكوه ٌاهپايمهیىثکه ؾق ٌكایٗ ٘بی١ی ؼىؾ ياوث ظیىاياجی 
های  وظً بمقگ بىؾه و ٨٭ٗ ٩٬ه ؼاِی هىحًؿ؛ ظحی اگك ایى با٢ وظً ؾق با٢کًؿ  هی

بی١ی بىیاقی جعث ، ظیىايات ؾق ایى هعیٗباٌؿ  آلهایٍگاهی يبىؾه جؤذیك  ها با ٠ىاهل ٤ی٘ك
 گیكيؿ؛ ال شمله:  ٬كاق هی

که  ها ـ وظً- ایى يکحه بىیاق ههن اوث- هیمىو * اذكپفیكی هح٭ابل با کاقکًاو با٢
جىايًؿ ق٨حاق بیكويی قا ج٭لیؿ کًًؿ و با ٘ك٦ ؾوم والگاق ٌىيؿ- با  ـ هی ظیىاياجی باهىي هىحًؿ

ال يٝك ٠لمی به  ًها و جع٭ی٭اج ؾق کحاب وال ؾی٨كايه همیث ایى اذكپفیكی، اوشىؾ 
ها ال ایى هٍاهؿات  گیكی جىاو يحیصه يحیصه يمی پكؾالؾ و ؾق هیماو کا٨ی به ایى هىئله يمی

 ها ج١مین ؾاؾ- ؼاَ قا به جماهی گىيه
؛ لیكا کًًؿ ِىقت ٘بی١ی ق٨حاق يمی به وال ؾیها ؾق گكوه پكو٨ىىق ٨كايه  * هیمىو

جكوًؿ و ال  ، به ٤فا ؾوحكوی ؾاقيؿ، ال ظیىايات ؾقيؿه يمییکىٌٍوؽحی و بؿوو هیچ 
چه ال  ها ـ ؾق ٌكایٗ ٘بی١ی همه یا بیٍحك و١ی آو که ؾق ظالی کًًؿ و---  ها ؾوقی يمی آو

اؼحّاَ ؾاقؾ  ای کكؾو ال ظیىايات ؾقيؿه به پیؿاکكؾو ٤فا و ؾوقی ـ   يٝك بؿيی و چه ٨کكی
ها ؾق  همچًیى ق٬ابث بكای قهبكی و الؾواز- هیمىو ؛کًؿ ٌاو قا جهؿیؿ هیکه وشىؾ

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

de Waal, F. (2013). The Bonobo and the Atheist: In Search of Humanism Among the Primates. WW Norton 
& Company. 
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 کاهال  ِىقجی  که به ـ  های اؾقاکی ؼىؾ و همكاه با ٬ىايیى ژيحیکی  وظً با جىايایی با٢
 کًًؿ-ق٨حاق هی يؿـبكؼىقؾاق  ، ال آوؾق شًگل ٌاو ظالث ٘بی١ی هؽال٧ّ 

 ثشسػ٣ داػتبٖ آٔٛع ٚ د٤ض٢

 وٙذ: چ٥ٙٗ حىب٤ت ٣ٔ ٚاَ د٢فشا٘غ 

او  یًٌاؼحن- قول  هایی بىؾ که هی هیمىو يكی لیباجك ال ؾیگك هیمىو« آهىن»
ؾو ویب قا ؾق ؾهاو ؼىؾ گفاٌث؛ چیمی که هكا به ایى ٨کك ايؿاؼث که 

ؾهًؿ- ؾو چٍن بمقگ ؾق ووٗ ياهمکى قا ايصام  جىايًؿ کاقهای ها هی هپايمهاٌ
هىیی ویاه، پكپٍث و بكا٪ و ی، ؾاٌحً هیکلی ؾووث وِىقّت هحًاوب ؼىؾ 

 های يك با ها و پاهایً ٠ٕالت ٬ؿقجمًؿی ؾاٌث- بكؼال٦ ؾیگك هیمىو ؾوث
وشىؾ ایًکه ؾق اوز بىؾ، هكگم ؾق شمٟ، پكؼاٌگك يبىؾ و بىیاق هىقؾ ا٘میًاو بىؾ- 

ؾاٌحًی بىؾ و و٬حی ُهكؾ ب١ٕی ال ها گكیه کكؾین و ؾیگك  آهىن بىیاق ؾووث
جؤذیك ٬كاق  با او چًؿ قول وکىت کكؾيؿ و اٌحهایٍاو جعثها ؾق همكاهی  يؽىحی
 گك٨ث-

بكؾ؛ ولی په ال هكگً  چیمی قيس هی ؾايىحین او ال چه ؾق آو لهاو يمی
٘ىقی که ظصن لیاؾی ال ٌکن او قا ا٥ٌال  به ؛هٍاهؿه کكؾین کبؿي بمقگ ٌؿه

ايی يیم ؾاٌث- ؾق یک وال،  ال % ولو ؼىؾ قا 99کكؾه بىؾ- او چًؿیى ٤ؿۀ و٘ك
ؾوث ؾاؾه بىؾ- بیماقی او ١ٙ٬ا  ٘ی چًؿ وال پیٍك٨ث کكؾه بىؾ؛ ولی با ایى 

اي قا هؽ٩ی کًؿ  جىايىث بیماقی ای که ؾیگك بؿيً يمی وشىؾ او جا آو لعٝه
کكؾ؛ ولی  ها ٬بل اظىان ؾقؾ هی آهىن ال هاه١ٙ٬ا  کكؾ-  ِىقت ٠اؾی ق٨حاق هی به

یگاه او قا ال بیى ببكؾ- به يٝك جىايىث شا جكیى ٠الهث یا يٍايۀ ٧١ٔ، هی کىچک
ٌىيؿ- ؾق ٌكایٗ ٘بی١ی گاهی یکی ال  ها ایى يکحه قا هحىشه هی قوؿ هیمىو هی
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ٌىؾ جا  ها شؿا هی کٍؿ چًؿ ه٩حه ال ؾیگك هیمىو های يكی که قيس هی هیمىو
گیكی  گكؾؾ جا پیً ال آيکه ؾوباقه گىٌه هایً بهبىؾ یابؿ و په ال آو بالهی لؼن

حی قا بكای جّىقات  ويمایی کًؿ  ايؿام و ٬ؿقت ٠ْك ؼىؾکًؿ، ؾق گكوه  هیچ ٨ِك
 اي با٬ی يگفاقؾ- گله ؾقباقۀ بیماقی و ياجىايی

چیمی ال ظال ؼىؾي بكول يؿاؾ- ؾق آو قول ؾیؿین با  آهىن جا ٌب هكؾيً هیچ
کٍیؿ و ِىقجً ؼیه ٠ك٪ بىؾ- ؾقوو یکی  وك٠ث ٌّث باق ؾق ؾ٬ی٭ه ي٩ه هی

ها بیكوو  که ب٭یۀ هیمىو  ظالی ال کحاو يٍىحه بىؾ؛ ؾقای  ها قوی کیىه ال ٩٬ه
یؿ بىؾيؿ- يمی ؼىاوث ال ایى ٩٬ه بیكوو بیایؿ- او قا جًها  ٩٬ه لیك يىق ؼىٌق

گفاٌحین جا ؾاهپمٌک بیایؿ و او قا ال يمؾیک ه١ایًه کًؿ- ال آيصا که ؾیگك 
آهىن پٍحً گفقؾ ؾقی قا که  کكؾيؿ جا ببیًًؿ بك او چه هی وآهؿ هی ها ق٨ث هیمىو

ؾهین با یکؿیگك اقجباٖ بك٬كاق کًًؿ- آهىن ها اشاله  به آويٍىحه بىؾ بال کكؾین جا 
آهؿ و به آقاهی وك « ؾیمی» يام بهای  ؾقوث ؾق کًاق پًصكه يٍىث و هیمىو هاؾه

او قا گك٨ث جا پٍث گىًٌ قا جمیم کًؿ- آو هیمىو هاؾه ب١ؿ ال آو، ٌكوٞ به 
ها ؼیلی ؾووث  ال ٘كی٫ پًصكه کكؾ- ٌاهپايمه قیؽحى ه٭ؿاق لیاؾی الیا٦ چىب

شا  های ؼىؾ قا با ایى الیا٦ چىب بىاليؿ- ایًکه ایى الیا٦ ؾق همه ؾاقيؿ اليه
به آهىن ال ایى الیا٦ چىب  ،ؾیمی ؼىابًؿ- ها يیم هی ا٘كا٨ٍاو باًٌؿ و قوی آو

ٍاهؿۀ ؾاؾ- با ه ؾاؾ و ب١ؿ، هیمىو يك ؾیگكی قا ؾیؿین که همیى کاق قا ايصام هی
ایًکه آهىن يٍىحه بىؾ و پٍحً قا به ؾیىاق جکیه ؾاؾه بىؾ و با الیا٦ چىب هیچ 

باق ق٨ث جا ایى الیا٦ چىب قا هیاو پٍث او و ؾیىاق  ؾیمی چًؿ، کكؾ کاقی يمی
 بگفاقؾ-

ؾیمی ٨همیؿه بىؾ آهىن  قوايؿ که بىؾٖ آیا ایى هًٝكه ایى قا يمی شالبیهًٝكۀ 
جك جکیه کًؿ؟ ؾقوث به هماو ِىقجی  به چیمی يكم اوثظال ؼىٌی يؿاقؾ و بهحك 

ؼىاهین بالٍی قا پٍث بیماق  هیؾق بیماقوحاو ؾهین و٬حی  که ها ايصام هی
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ؾاؾ ال آيچه  بگفاقین؟ٖ ٌایؿ ؾیمی و٬حی پٍث ؼىؾ قا قوی الیا٦ چىب ٬كاق هی
ـ  وا٬ٟ به ؾق ظالی بىؾ که ها او قا ـکكؾ ایى قا ٨همیؿه بىؾ و ایى  ؼىؾي اظىان هی

ها قا با ؾیگكی ٬ىمث  ٕؾق ظالث ٠اؾی آوؾايىحین  ه١حاؾ به الیا٦ چىب هی
ها،  ؾاٌثٔ- ٬ايٟ ٌؿم که يؽىحی کكؾ و ٨٭ٗ بكای ؼىؾي يگه هی يمی

ؾق  ،ؼّىَ و٬حی ؾووحاو ؾهًؿ؛ به گیكيؿ و پكوقي هی های ؾیگكاو قا هی ؾیؿگاه
ها ؾق  آلهىوبكيؿ- ؾقوث اوث که اگك ایى  قيس یا ٌكایٗ ؾٌىاقی به وك هی

ها همیٍگی يیىحًؿ؛ ولی ؾق ایى يىٞ  آلهایٍگاه ايصام ٌىؾ ١ٙ٬ا  ایى ٬ابلیث
ٌىؾ جا ايىاو قا ؾق ٨ٕایی  ها ؼىاوحه هی ٘ىق ه١مىل ال يؽىحی ها به پژوهً

ؾلیل وشىؾ ؾیؿگاه بٍكگىيۀ هحمكکم بك ايىاو، به  بهجك  هًّى٠ی بًٍاوًؿ- پیً
ا٬حبان ؾیؿگاه »کكؾم- ؾق آلهایٍات ال يىٞ  وشىؾ ابهاهاجی ؾق ٠لىم ؼىؾهاو اٌاقه

هیاو یک هیمىو و هیمىو ؾیگك، هٍؽُ ٌؿه اوث که ٌاهپايمه، « ؾیگكی
ًٌاوؿ و  هیمىو به آو چیمی که هی ،کًؿ و ؾق ٌكایٗ ٘بی١ی بىیاق بهحك ٠مل هی
 ؾیمی بًابكایى اگك ه١لىم ٌىؾ ؛ؾهؿ ًٌاوًؿ جىشه يٍاو هی ؾیگكاو آو قا يمی

 و٤كیبی قغ يؿاؾه اوث- ؾقک کكؾه، اج٩ا٪ ٠صیب آهىن قاو١ٔیث 
که هیچ اهیؿی به   ظالی بكايگیم هكؾ؛ ؾق آهىن با هكگی جكظن، ؾق قول ب١ؿ

 ٌؿ- هايؿيً يبىؾ و جًها ی٭یًی که وشىؾ ؾاٌث ؾقؾی بىؾ که لیاؾ و لیاؾجك هی ليؿه
ها بالگى  ایى ؾاوحاو ؾو ِىقت هحًا٬ٓ قا ؾق ليؿگی اشحما٠ی يؽىحی

 کًؿ: هی
قا  یکًًؿ که هفکك  اول: ایًکه ؾق شهايی بؿوو ٩ٌ٭ث و ههكبايی ليؿگی هی

قا جا بیٍحكیى لهاو همکى هؽ٩ی يگه ؾاقؾ  اي کًؿ قيس و ؾقؾ شىمايی واؾاق هی
 وكوؽث ظ٩ٛ کًؿ؛ ٠ًىاو هیمىو هفکكّ  جا بحىايؿ شایگاه ؼىؾ قا به
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ها ایى  ها وابىحه به گكوهی بىیاق هًىصن هىحًؿ که به آو اها ؾوم: يؽىحی
ؾهؿ جا به ٠ا٩٘ه و کمک ؾیگكاو جکیه کًًؿ؛ ظحی اگك ؼاقز ال جمام  اهکاو قا هی

 قوابٗ ؼىیٍاويؿی باٌؿ- 
 ٨هن و ؾقک ایى ظ٭ای٫ ؾوگايه ؾٌىاق اوث---

ۀ  ؾیمی به آهىن بهکكؾو  کمک ٌىؾ؛  واقؾ هی «ایراقگكی»٘ىق قومی به ٠ِك
ؼٙكايؿاؼحى  ای ؾاقؾ ٕهرال  به ؾهؿ همیًه ق٨حاقی که بكای کىی که ايصاهً هی

ظالی  قوؿ- ایى ؾق ٨ىایؿ آو به ٌؽّی ؾیگك هی که ؾق ظالی یا هّك٦ ايكژیٔ؛ 
جىشه چًؿايی به  گكی،ایراق باقۀ ها ؾق  وشؿل بیٍحك بعد ًٌاوی لیىثاوث که ؾق 

 9-« ؿ---ؾهً ها يٍاو يمی ها و هعكک هٍى٪

 پبػخ:

ؾق بكابك آهىن  ،ؾیمی، هئيد هیمىوجىاو جىِی٧ ق٨حاقی قا که  هیچ ٌکلی يمی  به
بؿوو ٠ًىاو ایراقگكی ظ٭ی٭ّی  ـ به کًؿ بیاو هی وال ؾی به آو ِىقجی که ؾکحك ايصام ؾاؾ ـ

 ؿاٌّث هیچ ه١٩ًحی پفیك٨ث:چٍم
ۀ ایراق  کكؾو ؾیمی به آهىن به کمک» ٌىؾ؛  واقؾ هی گكی٘ىق قومی به ٠ِك

ؼٙكايؿاؼحى  ای ؾاقؾ ٕهرال  به ؾهؿ همیًه ق٨حاقی که بكای کىی که ايصاهً هی
 «قوؿ- ٨ىایؿ آو به ٌؽّی ؾیگك هی که ؾق ظالی یا هّك٦ ايكژیٔ؛ 

 که بیاو ؼىاهن کكؾ چكا:
 ٠ٕى ال یک گكوه هىحًؿ و يىبث به یکؿیگك بیگايه يیىحًؿ؛ اول: آهىن و ؾیمی ؾو

ٌىؾ ؾیمی  اوث؛ ی١ًی بك گلۀ ؼىؾ هىلٗ اوث و جؤکیؿ هی آل٩ايّك  ؾوم: آهىن هیمىّو 
ًٌاوؿ و  ٠ًىاو ٌكیک ٕکه همیٍه هن بىؾه اوثٔ هی ؼىبی او قا به ـ به ٠ًىاو هئيد بهـ 

                                                                                                                                                                 
 ، جكشمۀ ٌؽّی-99جا 99، يىؽۀ ٨كايىىی، َ«٨كايه ؾی وال»، «بىيىبى، ؼؿا و ها»کحاب -  9
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٠ًىاو ٨كؾی ال گكوهی که آهىن آو قا  اظحماال  کىؾکايی هن ال او ؾاٌحه اوث و يیم او قا به
 ًٌاوؿ؛ کًؿ هی قهبك هی

های ؼىؾ به  ؾق ٌكض و بیاو ؾاوحاو وال ؾی ٤یك٠لمی که ؾکحك قوي  بهؾاقؾ جىشه: شا 
ٔ ؾاوحايً مايگی های ؾقاهاجیک ٤ٕن ای ؾاٌحه باٌن- او ٨٭ٗ بك شًبه بًؿؾ اٌاقه کاق هی

که  یا ياؼىاوحه ـ ٠مؿا  ؼىاهؿ به آو بكوؿ و  پكؾالؾ که هی کًؿ و ٨٭ٗ به چیمی هی جمكکم هی
و ایًکه آیا  ،ؾیمی، هىائل ههمی هرل وى هیمىو هئيد ـ ؾق هك ِىقت ياگىاق اوث

 کًؿ- ل قا هؽ٩ی هیئ٨كليؿايی ال آهىن ؾاٌحه یا يه و ؾیگك هىا
 ؾاٌحًؿ؛و همه او قا ؾووث  بىؾوىم: آهىن ؾق يٝك همه ال اظحكام بكؼىقؾاق 

های يك با وشىؾ ایًکه ؾق اوز بىؾ، هكگم ؾق شمٟ،  او بكؼال٦ ؾیگك هیمىو»
ؾاٌحًی بىؾ و و٬حی  و بىیاق هىقؾ ا٘میًاو بىؾ- آهىن بىیاق ؾووث پكؼاٌگك يبىؾ

ها ؾق همكاهی با او چًؿ قول وکىت  ُهكؾ ب١ٕی ال ها گكیه کكؾین و ؾیگك يؽىحی
 «جؤذیك ٬كاق گك٨ث- کكؾيؿ و اٌحهایٍاو جعث

ؾاٌحًؿ، او  ؾق ؾل به او هعبث کن به هماو ايؿاله که ؾیگكاو ؾیمی هن ؾوثبًابكایى 
 ث ؾاٌث-قا ؾوو

آهىن کايؿیؿی همحال بكای هباؾله و همکاقی ؾق گفٌحه و آیًؿه اوث و ال آيصا  په
١ٙ٬ا  یکی ال ؾالیل ؾووحی و  ،ها بك جباؾل ٕؾاؾووحؿٔ اوحىاق اوث که شاه١ۀ ٌاهپايمه

هماو ٘ىق که ؼىؾ  ؛کكؾ ؼىبی همکاقی هی اظحكاهی که آهىن ؾاٌث، ایى بىؾ که او به
 گىیؿ: هی وال ؾی

―Je suis toujours frappé de voir combien la société chimpanzé tourne 
autour du donnant  donnant. Ces grands singes construisent une économieـ  
sociale où l’on se favorise et défavorise à tous les niveaux, de l’alimentation au 
sexe et de la toilette au soutien dans les combats. Ils semblent tenir des comptes 
précis et développer des attentes voire créer des obligations, d’où leur 
réaction négative si leur confiance est trahie.‖ 
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بیًن چ٭ؿق شاه١ۀ  ٌىم و٬حی هی همیٍه ؾچاق ظیكت و وكگكؾايی هی»
ها، ا٬حّاؾی  ها ؾق ؾاؾووحؿ، هحمكکم و شؿی اوث- ایى يؽىحی ٌاهپايمه

کكؾو ؾق همۀ وٙىض  ايؿ که ؾق آو، ٬ؿقؾايی و هعكوم گفاقی کكؾه اشحما٠ی پایه
کكؾو،  ا٨ثقوؿ و ال يٝ ٌىؾ و به قابٙۀ شًىی هی وشىؾ ؾاقؾ؛ ال ج٥فیه ٌكوٞ هی

قوؿ ایى شاه١ه، با  قوؿ- به يٝك هی کكؾو ؾق يبكؾ هی به همکاقی و ظمایث
بكؾ و ظحی  کًؿ و جى١٬ات قا پیً هی هایی ؾ٬ی٫ ]هىائل قا[ ظ٩ٛ هی ظىاب

آ٨كیًؿ- به همیى ؾلیل اگك به ا٘میًايٍاو ؼیايث ٌىؾ واکًً  الحماهاجی قا يیم هی
 9-«ؿًؾه ه٩ًی يٍاو هی

، آهىن ؾق ایى ویىحّن هبحًی بك ؾاؾووحؿ و هعاوبات ؾ٬ی٫ ١ًیقوًٌی ی و ایى، به
 -ٌؽّیث همحالی اوث

ؾق ایى ظاؾذه هماو چیمی قا يبیًؿ که ؾق همۀ  وال ؾیٌىؾ  ٠اهلی با٠د هیپه چه 
آهىن کاقها و ؼؿهات بىیاقی قا ج٭ؿین ا٠ٕای گكوه ١ٙ٬ا  بیًؿ؟ٖ  ها هی شىاهٟ ٌاهپايمه

ؾیمی بًابكایى بىیاق اظحمال ؾاقؾ که  ؛ؾق آو با٬ی بمايؿکكؾه جا به هىًؿ قیاوث بكوؿ و 
به او کكؾه یا ل٩ٙی که به او ؾاٌحه اوث،  آهىنؾلیل ؼؿهث ٬بلی یا کمکی که ٬بال   به

 - باٌؿهؿیىو آهىن بىؾه 
―… les chimpanzés apprécient les faveurs reçues et s'en souviennent.‖ 

 7-«آوقيؿ يهًؿ و آو قا به یاؾ هی ؼىبی اقلي هی بهها بمقگىاقی قا  ٌاهپايمه»
 -جىاو آو قا قؾ کكؾ ٘ىقی که هكگم يمی به ؛٠الوه بك ایى، ج٩ىیك لیك بىیاق هعحمل اوث

 گىین: هی

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ: -  9

Frans De Waal - Le bonobo, Dieu et nous, à la recherche de l’humanisme chez les primates. p. 134- 
 هًبٟ:-  7

Frans De Waal - Le bonobo, Dieu et nous, à la recherche de l’humanisme chez les primates. p. 134- 



  ................................................  962ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی

 

که ؾق وقایً وىؾ و ه١٩ًحی ؾق  باٌؿای  ؾیمی ال يىٞ بمقگىاقايه همکى اوث ٠مل 
 -باٌؿٌحه يآیًؿه وشىؾ ؾاٌحه و ظحی پاوؽی به ق٨حاق لیبای گف

های بىیاقی هبحًی اوث؛ ال شمله اوحكاجژی بؽًٍ ؾق  شاه١ۀ ؾوشايبه، بك اوحكاجژی
هماو ٘ىق که  ـ  کكؾو ؾق ابحؿا و وپه ؾقؼىاوث پاوػ ؾق آیًؿه، و آهىن  ابحؿا یا کمک

بىؾه  ،کكؾو هىا٠ؿت ؾق ابحؿا بكای بؽًٍ یا پیٍکً همحال یکايؿیؿ  ـ   اٌاقه کكؾم٬بال  
اي بىیاق هىقؾ ا٘میًاو بىؾه اوث؛ په ؾق ایى  اوث؛ لیكا ال اظحكام بكؼىقؾاق و ؾق گله

مًؿ و به ٠ملی ايصام ؾاؾه که بكای آهىنؾیمی ، چهاقچىب ٘ىق کلی ؼىب بىؾه و  اقٌل
 اوحكاجژی هى٨٭ی قا اشكا کكؾه اوث-

ؾ و هكگم پاوػ ؾايىث که او ؼىاهؿ هك  بله، آهىن ؾق ظال اظحٕاق بىؾ؛ ولی ؾیمی يمی
که او   ظالی آهیم يیىث و ؾق هى٨٭یث وال ؾی ؼىبی به او يؽىاهؿ ؾاؾ و ه٥الٙۀ پكو٨ىىق

 ٠مؿا  ٌىؾ؛ بًابكایى  هحىشه ایى يکحه هی ،ؼىؾ قا گىحكي ؾهؿ کاقی ٨كیبکًؿ  جالي هی
گكایايۀ  آوقؾ جا هماو ٬ايىو ه٥الٙه های ؾیگك ايىايی هی ؾاوحاو ؾیمی قا همكاه با ؾاوحاو

 9یکىاو ٬بلی قا که ٬بال  باقها ؾق ایى جع٭ی٫ بیاو کكؾین، به کاق ببًؿؾ:
―Prenons les attentions de Daisy pour Amos agonisant, ou les soins des 

humains aux malades en phase terminale. A quoi bon Beaucoup s'occupent de 
leur conjoint comme l'a fait ma mère pendant les dernières années de vie de 
mon père. Quel poids elle a porté, elle tellement plus petite, lui à peine capable 
de marcher. Pensons à ce qu'il faut faire pour un conjoint atteint de la maladie 
d'Alzheimer, qui nécessite une surveillance de tous les instants, ne vous sait 
aucun gré de vos efforts, et manifeste sa surprise chaque fois que vous entrez 
dans la pièce, en vous reprochant de l'avoir abandonné. Qu'allez  vous yـ  
gagner? Du stress et de lépuisement, rien d'autre. Dans aucun de ces cas on n'a 
de chances d'être payé de retour, alors que la théorie évolutionniste est très 

                                                                                                                                                                 
ٌکلی که ؾق ؾوث ؾاقم يگاه کى- وپه ؾوث ؾیگكي قا که ؾق  گىیؿ: به گكؾوی کكوی ایى ٬ا٠ؿه یا ه٥الٙه هی-  9

 یى گكؾووث-گىیؿ: ببیىٖ ایى هن گكؾ اوث؛ بًابكا کًؿ و به جى هی ٌکلی گك٨حه اوث بلًؿ هی آو چیم کكوی



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 961

 

claire: l’altruisme doit bénéficier soit aux parents par le sang, soit à ceux qui 
ont la volonté et la capacité de rendre la faveur. Un conjoint mourant n'a pas le 
profil.‖ 

قا که  ای ظال اظحٕاق یا جىشه بالیًی ؾق بیایین جىشهات ؾیمی به آهىّن »
جىشه يٝك بگیكین- ٨ایؿۀ  ؾهًؿ ؾقها به بیماق يااهیؿ ال ؾقهاو ايصام هی ايىاو

ؾق هاؾقم ؾقوث هرل جىشهی که ا٨كاؾ به همىكايٍاو چیىث؟ٖ ال بىیاقی 
ؾاٌث که  قا بكهی هایی ؾاؾ؟ٖ او وليه پؿقم به او يٍاو هی های آؼك ليؿگّی  وال

ق٨ث-  وؽحی قاه هی که به  ظالی ها بىؾ؛ ؾق ال ]بكؾاٌحى[ آو جك ؼىؾي بىیاق ياجىاو
٨کك کًین که یکی ال همىكاو هبحال به آلمایمك بایؿ ايصام ؾهؿ؛  چیمیبیایین به 

جىايؿ هیچ جٍکكی ال  کىی که يیالهًؿ هكا٬بث همیٍگی اوث و هكگم يمی
لؾه  ٌىیؿ با ؾیؿو ٌما ٌگ٩ث های ٌما کًؿ و هك باق که واقؾ اجا٬ً هی جالي

یؿ- ا کًؿ که چكا او قا جًها گفاٌحه ًٌاوؿ و وكليً هی ٌىؾ، ٌما قا يمی هی
ها و يه چیم ؾیگكٖ و  بكؾو ای ج٭الکكؾو و قيس چیمی به ؾوث ؼىاهیؿ آوقؾ؟ پاقه چه

حی بكای پاوؽی يیکى وشىؾ يؿاقؾ؛  کؿام ال ایى ظالث ؾق هیچ  که ؾق ظالی ها ٨ِك
يٝكیۀ جکاهل بىیاق قوٌى اوث: ایراقگكی بایؿ هحىشه ؼىیٍاويؿاو یا کىايی باٌؿ 

 یی به ٠مل يیک ٌما بكؼىقؾاقيؿ- همىّك ؾقگى اوػپکه ال اقاؾه و جىايایی بكای 
 9-«های هٙلىبی بكؼىقؾاق يیىث ظال اظحٕاق ال ایى چًیى جىايایی

بىا   ظال اظحٕاق اوث و چه آهىن ؾق ؾايىحه اوث که يمی ای ؾیمی ٌاهپايمۀ هاؾه
ی کكؾه و ظح هًصك به ٨ىت اوث اِال  ؾقک يمی ایى ه١ًا قا که یکی ال ا٨كاؾ، ؾق بیماقّی 

آهىن چیمی شم همیى ظاؾذۀ ياگهايی قا ال و١ٔیث ؼىؾي  ،کكؾه اوث هیهن اگك ؾقک 
ؾاؾه اوث- اها یکی  های ٘ىاليی و١ٔیث ؼىبی قا ال ؼىؾي بكول هی ؾهؿ و هؿت بكول يمی

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Frans De Waal - Le bonobo, Dieu et nous, à la recherche de l’humanisme chez les primates. p.p. 48-49. 
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ؼىبی ال  کًؿ به های پایايی ٠مكي جىشه هی ال ؾو لوز ؾق ايىاو که به همىك ؼىؾ ؾق وال
گاه اوث و بهه١ًای آؼكیى لعٝات یا قو  کًؿ که هكگم ؾق  ؼىبی ؾقک هی لهای پایايی آ

 ه٭ابل، چیمی ال همىك ؼىؾ به ؾوث يؽىاهؿ آوقؾ-
قا که  ای ظال اظحٕاق یا جىشه بالیًی بیایین جىشهات ؾیمی به آهىّن ؾق»

ؾهًؿ ؾق يٝك بگیكین- ٨ایؿۀ جىشه ها به بیماق يااهیؿ ال ؾقهاو ايصام هی ايىاو
 --- -«همىكايٍاو چیىث؟ٖ بىیاقی ال ا٨كاؾ به

کن ؾو ج٩ىیك هعحمل قا بكای ق٨حاق ؾیمی ؾق  ایى ه٭ایىه ؾقوث يیىث- ؾوث ه١ح٭ؿم
ۀ ایراقگكی ؾوشايبه بیاو کكؾم بىؾو هكگ آهىن ا٘الٞ  ؾیمی ال ظحمی ،٠الوه به ؛٠ِك

الیا٦ چىب یا ه٭ؿاقی با ؾاؾو  هكا٬بث ال ٌىهك بیماق بكای همىك ۀهمیً همچًیى ؛يؿاقؾ
 ه٭ایىه يیىث- حى آو ؾق پٍث آهىن ٬ابلگفاٌ

بىؾه و به ؾو يىٞ ای  پیچیؿهگیكی  آيچه ؾیمی ايصام ؾاؾه اوث هىٟٔبه يٝك بًؿه 
 و وببی ؾاقؾ:ايگیمه  ،کؿامهك  ٌىؾ کهج٭ىین هی٠مل 

آهىن »ها قایس اوث- ایًکه  و ایى کاق هیاو ٌاهپايمه ؛هىئلۀ اول: ٠ملیات جمیمکكؾو
آقاهی وك او قا گك٨ث جا  ؾیمی آهؿ و به يام بهای  ؾقوث کًاق پًصكه يٍىث و هیمىو هاؾه

آو قا  ،وال ؾیگىيه که  یا آوـ  هباؾله، ٠ملی اوث هحؿاول ؾق «پٍث گىًٌ قا جمیم کًؿ
ٌؿو ؾق جمیمکكؾو یا  ٬ؿم پیً ی١ًی  ،و ایى ٨كایًؿ ـ   يهؿ يام هی «بىحاو بؿه»
 اوث؛« جباؾلی»گفاٌحى ٤فا ٠ملی ٠اؾی و هٍؽّا   اٌحكاک به

ٌكوٞ به قیؽحى ه٭ؿاق لیاؾی »ٌىؾ که ؾیمی  گك هی اها هىئلۀ ؾوم: ؾق ایى شمله شلىه
جك ایى اوث که آيچه ؾیمی ايصام ؾاؾ اواوا   و ه١٭ىاليه« الیا٦ چىب ال ٘كی٫ پًصكه کكؾ

جىايىث  کكؾو به ؼىّؾ ؾیىاق یا لهیى قا يمی اوث- ؾیمی اظىان جکیههحىشه ؼىؾي بىؾه 
ؾاؾ و او قا ؾق و١ٔیث  ؾیمی قا آلاق هی ،کكؾ و ایى هًٝكه جعمل کًؿ و آهىن ایى کاق قا هی

شای  ، او قا جًها ؾق ایى ؼّىِیث بهيؾاؾ؛ بًابكایى ه٥م ای ٬كاق هی کًًؿه بىیاق ياقاظث
ال ؾقوو، بك آو جمكکم کكؾ و ال جىشه به جمیمکكؾو، هًّك٦  آهىن ٬كاق ؾاؾ و به ایى جكجیب
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ٌایؿ ؾیمی و٬حی پٍث ؼىؾ قا قوی الیا٦ چىب ٬كاق »په ؾلیلی يؿاقؾ ٨ْك کًین  ؛ٌؿ
جماهی ایى ٨كایًؿ،  -«کكؾ ایى قا ٨همیؿه بىؾ ؾاؾ ال آيچه ؼىؾي اظىان هی هی

کًؿ- آیا و٬حی  یث هیؾق هؿل ؼىؾي ال آو ظما وال ؾیهماو ٘ىق که  ؛ؼىؾی اوث ؼىؾبه
هایی آًٌا وشىؾ ؾاٌحه  گیكی و جصكبۀ هٍحكک یا هىٟٔ ٬ؿیمیؼىیٍاويؿی یا ؾووحی 

 کًؿ؟ باٌؿ، ههكوقلی ؾوشايبه بهحك ٠مل يمی
های ؾیگك  ها قا ؾق اؼحیاق ؾاقین و ؾیمی ؾق ه٭ایىه با هیمىو بىیاق ؼىب، همۀ ایى 

او قا چًیى جىِی٧  وال ؾییى ؾلیل و به همگیكی ؼاِی ؾق بكابك الیا٦ چىب ؾاقؾ  هىٟٔ
به  وال ؾیکًن جىِی٧  و جؤکیؿ هی« يٍىث ٠اؾت ؾاٌث قوی ایى الیا٦ هی»کًؿ که  هی

ی١ًی او ق٨حاقی اوحرًایی ؾق ه٭ایىه با ؾیگكاو ؾاٌث؛ وگكيه  ،«٠اؾت ؾاٌث»
ؾاٌحى آو بكای ؼىؾي، ق٨حاقی يیىث که با  يگفاٌحى الیا٦ چىب و يگه اٌحكاک به

 جىِی٧ ٌىؾ؛ بلکه ق٨حاقی ٠اؾی و ٘بی١ی اوث-« ؾاٌحى ٠اؾت»جىِی٧ 
« حىؾاٌ ٠اؾت»ؼىاهن به آو اٌاقه کًن ایى اوث که جىِی٧  ٘ىق کلی آيچه هی به
ؾیمی هٍکلی ٌؽّی بكای اوح٩اؾه ال ایى ٌایؿ  ـ   ؼیلی واؾه ـ  ی١ًی « الیا٦ چىب»بكای 

ؾاؾو یا ؼىابیؿو قوی شىن و٩ث ؾاٌحه اوث؟ٖ  الیا٦ ؾاٌحه، یا ٌایؿ هٍکلی بكای جکیه
 ها ٠اؾت ؾاٌحه باٌؿ؟ٖ ٌؿ ؾیمی به آو وگكيه چه ٠اهلی با٠د هی
جىايىحه جعمل کًؿ پٍث ؼىؾ قا  ِال  يمیگىيه اوث، ٌایؿ او ا ظال که و١ٔیث ایى

ؼىاوث که هی ؾق بكابك هكکىی جا آيصا که ؛ِىقت هىح٭ین قوی ؾیىاق یا لهیى ٬كاق ؾهؿ به
ؾايین ؾاؾ- و ال آيصا که هی با او الیا٦ چىبی قا ٌكیک ٌىؾ بكؼىقؾی ؼّمايه يٍاو هی

ٕهرال  ال  ؾاقؾ ؼىؾهیمىو، ٠ىا٧٘ ؾاقؾ و ٬ؿقت همايًؿوالی ظالث ؾیگكاو قا ؾق ؾقوو 
او  که ؾق ظالی  قا ـ هماو اظىان آهىنپه ؾیمی  ،ایٔ های ٠ّبی آیًه ٘كی٫ ولىل

ـ  کٍیؿ ؾق و١ٔیث بؿيی ؼىبی يبىؾ و به ؾیىاق جکیه کكؾه بىؾ و ال بیماقی ؾقؾ هی قوًٌی به
ای  ٨٭ٗ ایى هًٝكه يًٌاوؿ و ه٥م ؾق ؼىؾي اظىان کكؾ؛ ولی ؾیمی ؾلیل ؾقؾ او قا يمی

کًؿ- يحیصه  که او ؾووحً يؿاقؾ یا جعملً قا يؿاقؾ با هٝاهك ؾقؾ ؾووحً یکصا شمٟ هیقا 
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ایًکه او ياگمیك بایؿ کاقی ايصام ؾهؿ جا ایى هًٝكه قا به پایاو بكوايؿ و به همیى ؾلیل 
 آهىن گفاٌث- هیمىو يك ؾیگك هن همیى کاق قا ايصام ؾاؾ- ه٭ؿاقی الیا٦ چىب، پٍث 

و  ايح٭ال ٠ا٩٘ی ؾیمی، چیمی شم واکًٍی واؾه ال آذاقوٗ ٌؿه جى ایى ٠مل ايصام
٬ؿق  ؼّىَ که آهىن به او يمؾیک اوث و ظالث او آو به يیىث؛ ؾوقکكؾو ؾقؾ ال ؼىؾي

ؾیمی يؿاقؾ- بكای ؾاؾو به آهىن، همیًۀ لیاؾی  ٌؿیؿ يیىث که با٠د ٨كاق او ٌىؾ و یاقی
ّٗ هًاوب ایصاؾ هی جىشه به ٨كاهن په ایى ظالث، با   وال ؾیؼىّؾ ٌىؾ و  بىؾو همۀ ٌكای

 ؾق ه٭الۀ ؾیگكی به ایى هٙلب اٌاقه کكؾه اوث:
"Emotional Contagion: 
Self  centered vicarious arousal, known as personal distress, represents theـ  

oldest kind of empathy. A good example seems the intensified pain response of 
mice seeing other mice in pain (Langford et al. 2006). Emotional contagion may 
lead individuals frightened by the alarm of others to hide or flee, a mother 
distressed by her offspring’s distress to reassure both herself and her  offspring 
by warming or nursing them, or inhibit an individual from inflicting pain upon 
another because of the vicarious negative arousal induced by the other’s distress 
calls. Thus, simple empathic reactions may benefit both the actor and 
individuals close to them.‖ 

 وكایث ٠ا٩٘ی»
پكیٍايی ٌؽّی که با يام ـ  بكايگیؽحگی ٤یكهىح٭ین ؼىؾؼىاهايه ٕیا ؼىؾؼىاهیٔ

با  ،ها جكیى يىٞ ٠ا٩٘ه اوث- پاوػ به ؾقؾ لیاؾ ؾق هىي ـ بیايگك ٬ؿیمی ٌىؾهیًٌاؼحه 
های ؼىب  قوؿ یکی ال يمىيه به يٝك هی ،کًٍؿ های ؾیگكی که ؾقؾ هی هٍاهؿۀ هىي

ٔ- وكایث ٠ا٩٘ی، هًصك به ظالث 7116كایحی اوث ٕاليگ٩ىقؾ و ؾايٍصىیايً چًیى و
ٌىؾ که ٌاهؿ هٍؿاقی هىحًؿ که ال ٘ك٦ ؾیگكاو ِاؾق هی ٌىؾ  جكن ؾق ا٨كاؾی هی

ٌىؾ؛ یا  ها هی ٌؿو یا ٨كاق آو ٕکىايی که ؾق قيس و وؽحی هىحًؿٔ و با٠ث هؽ٩ی
ها قا گكم  والؾ آو ًؿ واؾاق هیک کىؾکايً اظىان ؾقؾ هیکٍیؿو  قيسهاؾقی قا که ال 

شهث  بهـ  ٌىؾ کىی ها ٤فا بؿهؿ جا ؼىؾ و کىؾکايً قا آقام کًؿ؛ یا با٠د هی کًؿ یا به آو
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٨كؾ ؾیگكی قا ال ـ  ؾهؿ قوايؿو به ؾیگكی وى٪ هی اظىاوات ه٩ًی که او قا به کمک
اؾۀ های ٠ا٩٘ی و يحیصه واکًً به ٨كؾ وىم بالؾاقؾ- ؾققوايؿو  آویبیا قيصايؿو 

کًًؿگاو و ا٨كاؾ ؼىیٍاويؿ يمؾیکٍاو وىؾ  هبحًی بك ههكوقلی ؾوشايبه، به همۀ ٠مل
 9-«قوايؿه اوث

 کكؾو هباؾلهگیكی، یا ؼىؾؼىاهی هعٓ اوث یا  ٘ىق کلی، هعكک ؾق هك ؾو هىٟٔ به
و يه چیم ؾیگكی و ال يىٞ ایراقگكی ظ٭ی٭ّی بؿوو هیچ ؾقؼىاوث ه١٩ًث یا اهیؿ به هیچ 

، یا ظحی ٌؽُ ؾیگك  اظىانی يیىث- همچًیى ؾاٌحى ٠ىا٧٘ و جىايایی چٍمؿاٌح
ها چیمهایی اوث که وشىؾٌاو قا ؾق ؾیگك ظیىايات  ؾیگك، همۀ ایى ؾیؿگاه ٌؽُگك٨حى 

های  ؾق هىشىؾات ؾیگك ٤یك ال ايىاو يیم وشىؾ ؾاقؾ و ٌٖكین کًین؛ بلکه ه١ح٭ؿايکاق يمی
ىق اؼال٪ کا٨ی يیىث؛ بلکه ِك٨ا  ابماقهای ولی بكای ٜه اوثاواوی بكای ٜهىق اؼال٪ 

 ای هىحًؿ- ژيحیکی و ؼىؾؼىاهايه

 «پ٣٘ٛ٥»ثشسػ٣ داػتبٖ ٥ٕٖٔٛ پ٥ش 
های  اوث که هیمىو یپیك و ياجىاي پیٍكوی ایى ؾاوحاو، هاشكای ؾیگكی ؾقباقۀ هیمىو

 وال ؾی ىىقؾیگكی اوث که پكو٨کًًؿ- ایى ؾاوحاو، هاشكای  هاؾۀ ؾیگك به او جىشه هی
یهبك   کًؿ: اي ظکایث هی ای اذبات ٨ٔك

 ٌىيؿ- ؼىؾی ايصام هی ِىقت ؼىؾبه ا٠مال ؼىب هن، به»
های ؾیگك ؾق  بىؾ که قولگاق ؼىؾ قا بیكوو ال گكوه ٌاهپايمه یهیمىو پیك  "پیىيی"

گفقايؿ- چًؿ قولی  ها هی جؽّّی يؽىحی های ایىحگاه لهیًی هكکم هلی پژوهً
ق٨حى و باالق٨حى  بؿظال ٌؿ و و٬حی ؾقؾ ياٌی ال الحهاب ه٩اِل به وكا٤ً آهؿ، قاه

کكؾيؿ- پیىيی بكای  های هاؾۀ ؾیگك به او کمک هی بكای او ؾٌىاق ٌؿ؛ ولی هیمىو
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De Waal, F. B. (2008). Putting the altruism back into altruism: the evolution of empathy. Annu. Rev. 
Psychol., 59, 279-300. 
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يؿ کكؾو آيصا شمٟ ٌؿه بىؾ که چًؿ هیمىو بمقگ بكای يٝا٨ث یباالق٨حى ال ؾقؼث بلًؿ 
بؿوو وشىؾ  ـ  ووال کن  هیمىو هئيد با وىیک کٍیؿ؛ ولی  لؾ و قيس هی ي٩ه هی ي٩ه

گفاقؾ و  آیؿ و ؾوث ؼىؾ قا بك پٍحً هی به پٍث او هی ـ   بیًٍاوهیچ قابٙۀ ؼىیٍاويؿی 
قايؿ جا پیىيی به ؾیگكاو هلع٫ ٌىؾ- همچًیى هٍاهؿه  او قا با جالي بىیاق به شلى هی

قوؾ که ؾق  وىی آبؽىقی هی ـ به ياچاق و بهـ ٌىؾ و با آقاهی  هیپیىيی بلًؿ کكؾین که 
آیًؿ و آب قا  های هئيد شىاو با ؼٍىيث به شلى هی ای ٬كاق ؾاقؾ- گاهی هیمىو ٨اِله
ؾهًؿ- ؾق ابحؿا هیچ جّىقی  گكؾيؿ و آب قا به او هی ؾاقيؿ؛ وپه به يمؾ پیىيی بكهی بكهی

های هاؾه ؾهاو ؼىؾ قا ؾق ؾهاو  یؿم هیمىوؾ ٨٭ٗ هی"ؾاؾ، يؿاٌحین:  ال آيچه قغ هی
کكؾ و  جك ٌؿ- پیىيی ؾهاو ؼىؾ قا بال هی ولی به هكوق لهاو، وأط -"ؾهًؿ پیىيی ٬كاق هی

 قیؽحًؿ- جك هاؾه شكیايی ال آب قا به ؾهاو او هی های کىچک هیمىو
 ظیىايی اوث که ٨٭ٗ ؾق ۀایى هالظٝات بؽٍی ال ٠كِۀ ههكوقلی ؾوشايب

ها، ٨یل و ظحی هىي ِعكایی هن هىقؾ  ؾ جىشه يیىث؛ بلکه ؾق وگها هىق  يؽىحی
ها ظمایث  ؼىقؾه، ایراق، و ال آو های ٌکىث ها که به هیمىو جىشه اوث- ٌاهپايمه

ؾهًؿ و جکكاق  بىوًؿ، هماقاو ظالث ال ایى ؾوث قا ٌکل هی هیها قا  آوکًًؿ و  هی
او، به اظىاوات و ٠ىا٧٘ کًًؿ و ایى، هماقاو باق هٍاهؿه ٌؿه اوث- پىحايؿاق  هی

ها ؾق ه١كْ  کًًؿ یکی ال آو ؾیگكاو، ظىان هىحًؿ و هًگاهی که هٍاهؿه هی
 9-«ؾهًؿ ال١مل يٍاو هی وؽحی ٬كاق گك٨حه اوث، ٠که

 پبػخ:
جىايىث  پیىيی هیمىو هاؾۀ پیك و ياجىاو يبىؾ که يحىايؿ هیچ کاقی ايصام ؾهؿ؛ بلکه هی

ليؿگی اشحما٠ی ؾاٌث و با ؾیگكاو، ق٨حاقهایی ج١اهلی ها به ؼىؾي جکیه کًؿ-  بیٍحك و٬ث
ها، ؾق هكجبۀ  های آل٩ا بىؾ؛ ی١ًی هیاو هاؾه کًن که ٬بال  ال هاؾهؾاٌث- ایى قا هن أا٨ه هی
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 De Waal, F. (2013). Le bonobo, Dieu et nous. Éditions Les liens qui libèrent. p.p. 13-14. 
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جك  ایى ی١ًی او ؾووحاو و بىحگايی ؾاٌث و ١ٙ٬ا  پیً 9باالی اشحما٠ی ٬كاق ؾاٌث؛
همچًیى ؾیگك ٠ىاهل ههن ؾق ليؿگی  ؛کكؾه بىؾؼؿهاجی قا به ج١ؿاؾ لیاؾی ال ا٨كاؾ گله اقائه 

بك ایى هٙلب گىاهی  وال ؾی ها هماو ٘ىق که وؽًاو پكو٨ىىق اشحما٠ی گلۀ ٌاهپايمه
ؾهؿ؛ آيصا که وی ؾق شایی ؾیگك ؾق شكیاو آلهىيی که ب١ؿها ؼىاهین گ٩ث ال ایى  هی

 گىیؿ: آوقؾ، هی هیمىو وؽى به هیاو هی
کًؿٖ جمام ليؿگی او ؾق  لؾه يمی ها قا ٌگ٩ث ٬لب بمقگی که پیىيی ؾاٌث هكگم»

و  واؼث هیبهحكیى ُؼل٫ و هماز بىؾ: همیٍه آهاؾۀ کمک به ؾیگكاو بىؾ و همه قا آقام 
، ال او ؾق ؾل اي ایى، ج٩ىیكکًًؿۀ ؾووحی و اظحكاهی بىؾ که ا٨كاؾ گكوه ؾق آؼك ليؿگی

 7-«ؾاٌحًؿ
های هاؾۀ  ث جىوٗ یکی ال هیمىوپیىيی بكای باالق٨حى ال ؾقؼکكؾو به  بًابكایى کمک

ۀ ایراقگكی ؾوشايبۀ بیىلىژیکی ج٩ىیك کكؾ؛ هرال   جىاو به ووال قا هی وى کن واؾگی ؾق ٠ِك
جك  جىايؿ ؾؼحك یکی ال ؾووحاو پیىيی بىؾه باٌؿ و پیىيی هرال  پیً وى، هی هیمىو هاؾۀ کن

شايبۀ ابٙۀ ؾوق کكؾه، یا هیايٍاو  ها کمک هی های کىچک به آو ؾق قابٙه با هیمىو
های  های هح٭ابل ٬ؿقجمًؿی هیاو هیمىو جىايىحه اقجباٖ ٬ؿقجمًؿی وشىؾ ؾاٌحه، یا هی

کىچک و ؼىّؾ پیىيی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ؛ هماو ٘ىق که گ٩حن پیىيی یاقاو لیاؾی ؾق هیاو 
ا٠ٕای گكوه ؾاٌث- ایى ٠الوه بك آو اوث که او همىاقه ليؿگی اشحما٠ی ؾاٌحه و ؼاقز 

 ِىقت ٠اؾی ليؿگی کًؿ- جىايىحه به ی ٤یكهًحٝكه، هیها ال بعكاو
ؾق  وال ؾی ؾايین پكو٨ىىق ٌىین- اکًىو هی هكگم با قوي بیاو ایى ؾاوحاو، ٨كی٩حه يمی

٬لب بمقگ »ليؿ؛ هرل ٠باقت  آهیمي چگىيه ؾوث به ه٥الٙه هی ٠باقات ٨كیب گیكیکاق  به
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و ایى، »یا « همیٍه ایى آهاؾگی قا ؾاٌث که به ؾیگكاو کمک یا همه قا آقام کًؿ»یا « پیىيی
« ، ال او ؾق ؾل ؾاٌحًؿ-اي ؾق آؼك ليؿگیج٩ىیكکًًؿۀ ؾووحی و اظحكاهی بىؾ که ا٨كاؾ گكوه 

گىيه که ؾق آلهىو ب١ؿی   اي اوث و هماو ؾايىث او ؾق لعٝات آؼك ليؿگی که يمی هیچ
 قوايی قایگاو به ؾیگكاو يبىؾ- پیىيی هكگم همىاقه آهاؾۀ اقائۀ کمک، بیاو ؼىاهؿ ٌؿ

ه همچًیى هی پیىيی و ؾیگكاو قا جّىق کكؾ؛ هیاو بىحاو   بؿههای هح١ؿؾ  جىاو ٠ِك
هرل جمیمکكؾو یکؿیگك یا ؾاؾو ه٭ؿاقی ٤فا ؾق بكابك ايصام ایى ؼؿهات ٕهمچىو کمک 

وظً، ٌكایٙی  ؼّىَ که ٌكایٗ ؾق با٢ هبكای باالق٨حى یا قیؽحى آب به جه ظل٫ اؤ؛ ب
پیىيی ظحی اگك ؾق  ایى اوث که مؾلی ٌكایٗ ٘بی١ی يیىث- هًٝىق  آقهايی اوث و به وًگ

ؾق ٘بی١ث،  که ؾق ظالی کكؾ؛  بالهن ٤فای قولايۀ ؼىؾ قا ؾقیا٨ث هی ،ٌكایٗ ؼىبی هن يبىؾ
اگك پاوؽی لیبا ال ٬بل  ٨همًؿ و ؼىبی هی گىيه يیىث و ا٨كاؾ ؾیگك يیم ایى قا به و١ٔیث ایى

پیىيی و هیاو وشىؾ يؿاٌث یا چًیى پاوؽی هىقؾ ايحٝاق يبىؾ و اگك قابٙۀ ؼىیٍاويؿی 
همکى هكگم  ،کكؾيؿ وشىؾ يؿاٌث هایی به او اقائه هی های هئيد ؾیگكی که کمک هیمىو

 ای قا ٌاهؿ باٌین- ٌؿه قیمی چًیى ق٨حاق بكياههيبىؾ 
که جىوٗ پیىيی ؾاؾه ٌؿه  باٌؿ کمکی بىؾهبكابك ؾق ٨٭ٗ جىايؿ  ظحی پاوػ لیبا هی

 : کكؾه اوثکمک ١ِىؾ کكؾو هیمىيی که به پیىيی بكای  يٝا٨ث ٬بالهرال  ؾق  اوث؛
کكؾو آيصا  که چًؿ هیمىو بمقگ بكای يٝا٨ث یپیىيی بكای باالق٨حى ال ؾقؼث بلًؿ »

ووال  وىهیمىو هئيد با یک کٍیؿ؛ ولی  لؾ و قيس هی ي٩ه هی شمٟ ٌؿه بىؾيؿ ي٩ه
آیؿ و ؾوث ؼىؾ قا بك  ـ به پٍث او هی بؿوو وشىؾ هیچ قابٙۀ ؼىیٍاويؿی بیًٍاو کن ـ

 «قايؿ جا پیىيی به ؾیگكاو هلع٫ ٌىؾ- گفاقؾ و او قا با جالي بىیاق به شلى هی پٍحً هی
وًصّی اقائۀ  ؼّىَ اهکاو کًن ق٨حاق پیىيی و ؾیگكاو ؾق آلهىو ؼاَ ؾق جّىق هی

ای وأط بك آو ج٩ىیكی اوث که بیاو کكؾم-  كی، ؾلیل و اٌاقهؼؿهث قایگاو به ؾیگ
 بیایین قوی شمئیات ایى آلهىو و يحایس آو ؾقيگی ؾاٌحه باٌین: 

بكؾاقؾ و به ها بؿهؿ- چه ١ٙ٬ۀ وبم قا ايحؽاب  ای ال پیىيی ؼىاوحین هك هكجبه ١ٙ٬ه»
ٔ Ritaٕ "قیحا"ه جًها ج٩اوت ؾق آيچه بىؾ ک ؛گك٨ث کكؾ و چه ٬كهم، همیٍه شایمه هی هی
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که  ابه ایى ه١ً ؛بىؾ "ؼىؾؼىاهايه" ،های ٬كهم آوقؾ- ١ٙ٬ه ـ به ؾوث هی هیمىو ؾیگكـ 
بىؾ؛ ی١ًی  "اشحما٠ی" ،های وبم ١ٙ٬ه که ؾق ظالی قوايؿ؛  پیىيی هیقا جًها به شایمه 

 قیحا-هن به و ؾاؾ  هیپیىيی قا هن به اشالۀ ؾاؾو پاؾاي 
ِىقت هحىالی ايحؽاب کًؿ، پیىيی ال وه باق  به بایىث چًؿیى باق په ال آيکه هی

های ؾیگك هیاو ؾو هیمىو  آلهایً ؾو باق ١ٙ٬ۀ وبم قا ايحؽاب کكؾ- ؾق بكؼی آلهىو
ؾیگك، و١ٔیث به ُيه باق ايحؽاب ١ٙ٬ۀ اشحما٠ی ؾق هیاو ؾه باق ايحؽاب هًصك ٌؿ؛ ولی 

 يه لیاؾ بىؾ ؛اق پیىيی بىؾؾاؾو ؾیگكاو هىا٫٨ با ق٨ح ٘ىق هحىوٗ، هیل بكای یاقی ٠مىها  به
گفاٌحین و هماو ٨كایًؿ  جًهایی ؾق اجا٬ی هی قا به یاگك هیمىي که ؾق ظالی و يه جّاؾ٨ی- 

٠باقت ؾیگك ايحؽاب  ٌؿ- به ها ؾیؿه يمی کكؾین جمایمی هیاو ايحؽاب قيگ قا اشكا هی
 9-«اشحما٠ی، هىحلمم وشىؾ ٌكیک اوث

اوث که یا پاوػ لیبای  چٍمؿاٌثهای هاؾه به پیىيی با  کكؾو هیمىو په کمک
هؿت یا ؾقالهؿت-  ای کىجاه ؾق آیًؿه ای بهكه چٍمؿاٌث٠ًىاو  ٬بلی بىؾه یا اقائۀ ؼؿهحی به

مى،  های هئيد ؾیگك ٕشىقشیأ  ٌىؾ که پیىيی و یکی ال هیمىو یاؾآوق هی وال ؾیؾٔق
جك بیاو کكؾه  ای اوث که پیً ؛ و ایى هىا٫٨ هماو يکحهبیٍحك با یکؿیگك همکاقی ؾاٌحًؿ

بىؾ ٕی١ًی هاؾقواالق گلهٔ و به ا٨كاؾ گكوه ؼىؾ بىیاق کمک  آل٩ااوث؛ ایًکه او هئيد 
اوان ٬ايىو هباؾله و ا٬حّاؾ اشحما٠ی جباؾلی اوث که  ٘ىق ٘بی١ی بك کكؾ و ایى به هی

 هاوث- هبحًی بك هعاوبات ؾ٬ی٫ ؾق شاه١ۀ ٌاهپايمه
هیچ هایی که ؾق آلهىو همكاه با پیىيی بىؾيؿ،  هیمىو ؾق ؼّىَ وال ؾیی ول

هایی بىؾه اوث که ؾق لهاو قيس و  هیمىو ؾهؿ و ایًکه آیا او یکی ال هاؾه يمیا٘ال٠اجی 
کكؾه یا يه- ظحی اگك هكچه ؾقباقۀ ایى آلهىو گ٩حه ٌؿه  اي، پیىيی به او کمک هی وؽحی

٘ىق کاهل ؾقوث يیىثٔ هماو  ى ؼىاهؿ ٌؿ که بهقوٌ که ؾق ظالی اوث ؾقوث باٌؿ ٕ
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ها  کًؿ؛ ی١ًی هك ق٨حاق او که ال ٜاهك ایراقگكایايه ؾق گلۀ هیمىو هٙلبی قا که گ٩حین جؤییؿ هی
 ؾق ویٙكۀ ٬ايىو ژو ؼىؾؼىاه بىؾه اوث-  ،٘ىق کلی ظیىاياتٔ بكؼىقؾاق اوث ٕیا به

که پاؾاي، هصايی اوث  ،وبه همیى ؾلیل ظحی با وشىؾ ؾايىحى ایى يکحه جىوٗ هیمى
حی بكای  آولهن با ،ايؿالؾ يمی ها قا به ؼٙك و هیچ وكباقی بكایٍاو يؿاقؾ یا آو ها ٨ِك

ها ظحی  ؾهًؿ؛ هگك به هیماو و ه٭ؿاقی ه١یى؛ ی١ًی ق٨حاق آو يمیبه ؾیگكاو هًؿٌؿو  بهكه
ایى آلهىو ، ؾق يحیصه ؛، ؼىؾؼىاهايه اوثباٌؿبا وشىؾ يبىؾ هیچ بهایی که بك ٠مل هحكجب 

ؾهؿ و ایى آلهىو،  چیمی ال ؾوث يمی آلهایؿ؛ لیكا ؾق ظ٭ی٭ث هیمىو هیچ ایراقگكی قا يمی
گفاقؾ؛ ی١ًی ایراقی يیىث و آهاؾگی بكای همکاقی اشحما٠ی،  هیچ باقی بك ؾوي او يمی

 هايؿ که ؼىؾؼىاهی بك آو جىلٗ ؾاقؾ- ؾق چهاقچىبی با٬ی هی
گفقؾ و ؼىؾي قا به  ؾايىث چه هی یبؿیهی اوث هیمىو ؾووث ٕؾق آلهىؤ ه»

ا٨کًؿ جا بك ايحؽاب ؾووث ؼىؾي ؾق اجا٪ هصاوق جؤذیك بگفاقؾ و با ایصاؾ  لظمث هی
کٍیؿو، یا اِكاقکكؾو  کًًؿه ؾق هیايٍاو هرل ايؿاؼحى آب ؾهاو، شی٣ ق٨حاقهای هصاب

ؼّىَ په ال ايحؽاب  های ٌكیک به او قا بحكوايؿ- هیمىو های کٍیؿه، با ؾوث
ؾاؾ و  کكؾيؿ؛ ولی ایى ٨ٍاقها يحیصۀ ه١کىن هی ىاهايه، به ایى ِىقت ق٨حاق هیؼىؾؼ

گىیؿ:  ٌؿ- گىیی ٌاهپايمه به ؾووحً هی های اشحما٠ی هی آهؿو ايحؽاب هًصك به پاییى
 9-«کًی به ؼىبی ٠مل کى وگكيه به چیمی ؾوث پیؿا يمی

ها بایؿ با  یمىوکه همکاقی با ؾیگكی ؾق هوالؾ  په ایى آلهىو ؾق ظ٭ی٭ث قوٌى هی
و بهكه ؾق  ؛ظحی اگك هیچ وؽحی و لظمحی بكای ؾهًؿه يؿاٌحه باٌؿ ؛ای همكاه باٌؿ بهكه

اوث- واؾاقکكؾو ؾیگكی هٙاب٫ ؼىاوث ؼىؾ، « ي٩ىايی»کن ال يىٞ  ایًصا ؾوث
ث هی کكؾو او و هلمم هٙیٟ ؾهؿ  کكؾيً به ق٨حاقی ؼىب و آقام، بهایی اوث که به او ٨ِك

با پیىيی ؾق ٌكایٗ قا های هاؾه  وح٩اؾه کًؿٖ ظال چكا بایؿ ق٨حاق هیمىوال ٤فای هصايی ا

                                                                                                                                                                 
 -311وال، يىؽۀ ٨كايىىی، َّی ال کحاب بىيىبى، ؼؿا و ها، ٨كايه ؾیهًبٟ: جكشمۀ ٌؽ-  9
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يى٠ی ق٨حاق ایراقگكایايه ٨ْك کًین؟ بلکه ایى ق٨حاق، ؾق ظىلۀ ٬ايىو ؼىؾؼىاهی ، او ّی بیماق 
 گیكؾ- هعٓ ٬كاق هی

های  اها ؾق ایًکه ایى ؾاوحاو ؾلیلی بك وشىؾ ٠ىا٧٘، ههكوقلی ؾوشايبه و جىايایی
 وال ؾیهن ظاالت ؾیگكی اوث، اٌکالی وشىؾ يؿاقؾ- جًها اٌکال ؾق جؤویل ـهًی بكای ٨

 ؾايؿ- ها قا پایه و اوان اؼال٪ ايىايی هی ایى يکحه اوث که وی ایى جىايایی
هٍاهؿات ؾیگكی قا  ،با همیى قوي ؼاَ ؼىؾ وال ؾی به همیى جكجیب پكو٨ىىق

کًؿ جا وشىؾ ههكوقلی  یاو هیهای ؾیگكی قا يیم ؾقباقۀ ظیىايات ؾیگك ب و ؾاوحاو هٙكض
ها قا ؾق ایًصا بیاو  ها به اذبات بكوايؿ که بكؼی ال ایى ؾاوحاو ؾوشايبه قا ؾق هیاو آو

 کًین- هی

ٞب٢ د٤ٍش٢ وٝ دس  ٞب ثب والؽ خب٘ج١ والؽدٚ داػتبٖ ٟٔشٚسص٢

 خٛس٘ذ ٘جشدٞب ؿىؼت ٣ٔ
کًؿ که ؾق یکی ال قولها هًگام بالؾیؿي ال  ؾاوحاو ؾیگكی قا ظکایث هی وال ؾی

ؾق ظال ؾق يمىا  Grünauٔؾق گكويى ٕ «Konrad Lorenzُکًكاؾ لىقيحه »جع٭ی٭اجی ایىحگاه 
های بمقگ وشىؾ ؾاقيؿ-  های لیاؾی ؾقوو ٩٬ه ؛ شایی ؾق ایى ایىحگاه که کال٢بىؾ و٬ىٞ

ها  ؼىؾی هیاو کال٢ های ؼىؾبه گك هباقله هكجب يٝاقه٘ىق  پژوهٍگكايی که ؾق ایىحگاه به
ؼىقؾه ؾق  ٌؿيؿ با پكيؿگاو ٌکىث بىؾيؿ هٍاهؿه کكؾيؿ بكؼی ال پكيؿگايی که پیكول هی

 ؾقؾی هنؾاؾيؿ ٌبیه کاقهایی که بكؼی ال ؾووحاو بكای  هایی يٍاو هی ال١مل يبكؾ، ٠که
کكؾو ال ٘كی٫ پكيؿۀ  جٍىی٫ و ؾلگكمکكؾو ههكبايايه با پكها یا  ؾهًؿ؛ هرل يىالي يٍاو هی

ی١ًی ههكوقلی ؾوشايبه و يى٠ی جىلی و ؾلؿاقی  وال ؾیایى ال يٝك  ؛ؾیگك با جمان هً٭اقها
 جىايًؿ قيس و ؾقؾ ؾیگكاو قا اظىان کًًؿ-  پكيؿگاو هیایًکه ؾق کال٢ وشىؾ ؾاقؾ و 

  کًؿ- وی ؾاوحاو ؾیگكی يیم ؾقباقۀ ٤الها ظکایث هی
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 ؿذ ٍ٘شاٖ ٣ٕٔٞؼشؽ خبعش  غبص٢ وٝ ثٝ
ای ال ٤الهای  ؾق گكويى پژوهٍگكاو، گله هيحق کىيكاؾ لىجع٭ی٭اجی ؾق هماو ایىحگاه 

- يؿکكؾ کكؾيؿ- ایى گله آلاؾايه ؾق ٘بی١ث ليؿگی هی قا جكبیث هی Lorenz geeseٔ9لىقيحه ٕ
هایی قا بكای ذبث ٔكباو ٬لب ٤الها کاق گفاٌحًؿ که ه٭ؿاق ٔكباو قا  پژوهٍگكاو ؾوحگاه

ای قا  کكؾ و ال آيصا که هك ٤ال یک ٌكیک ليؿگی ؾاٌث، ایى ؾوحگاه پًصكه هؽابكه هی
 گٍىؾ-  بكای پژوهٍگكاو بكای بكقوی ههكوقلی ؾوشايبه ؾق ٤الها هی

 ،ؾٌى او يك با ؾیگك پكيؿگاو گله واقؾ هباقله هیپژوهٍگكاو ؾقیا٨حًؿ و٬حی یکی ال پكيؿگ
 ًؿجىاي ی١ًی ٤الها هن هی وال ؾی و ایى ال يٝكگیكؾ  ٔكباو ٬لب همىك او هن ٌحاب هی

 -ؾاٌحه باًٌؿؾقؾ یکؿیگك قا اظىان کًًؿ و با ؾیگكاو ههكوقلی ؾوشايبه 

 پبػخ:
که کًؿ ذابث يمی قا ویىحن ٠ىا٧٘ ابحؿایییک ایى هٍاهؿات چیمی ٨كاجك ال وشىؾ 

ؾق  ـ  های ؾاقای ليؿگی اشحما٠ی  وىؾهًؿبىؾيً ؾق گىيه ؾلیل به٬ايىو ايحؽاب ٘بی١ی 
ٌىيؿ-  ج٩ىیك هی کاهال   ايحؽاب کكؾه اوث و ال يٝك بیىلىژیکی ـ   ٌاو ٔمى ٌكایٗ ليؿگی

 ـ ال يٝك قوًٌی به کكؾو و اظىان قيس ؾیگكاو ـ و ؾلگكم ؾقؾی هناها پكي به کلماجی هرل 
يیىث؛ لیكا ه١مىال  ایى ق٨حاقها هعؿوؾ به ا٨كاؾ گكوه اوث و ؾق بیٍحك  ٬بىل ٬ابل٠لمی 

 قوؾ- ؾقوو گله ٨كاجك يمی ياوپیما ال ؾایكۀ يمؾیکاو و ؾووحاو و هن ٬ٟهىا
ؼىاهین ایى يٝكیه قا  بیً ال آيچه ج٭ؿین ٌؿ يیىث- اکًىو هی وبكقوّی  يیالی به بعد

های  ؼللها و  وبكقوی کًین و ي٭ُ اي بعد ؼٙىٖ اواویجكیى  جىشه به بكؼی ال ههن با
کًًؿ ههكوقلی ؾوشايبه پایه و  و ؾیگك کىايی که اؾ٠ا هی وال ؾی پكو٨ىىقاؾ٠ای  هىشىؾ ؾق

                                                                                                                                                                 
ًٌان  ًٌان و پكيؿه ظیىاؤ ىویؾق  ٨3828ىقیه17، ویىؾق  3861يىاهبكKonrad Lorenzٕ :ٔ7کًكاؾ لىقيحه ٕ-  9

ؾق  3871ؾق وال  ٌىؾ- وی هی ًٌاوی هؿقو هعىىب هكؾماجكیً، که ال هئوىاو اهل  ًٌان ظیىايات، و قواو
؛ ه به پژوهً ق٨حاقهای ٤كیمی ظیىايات پكؾاؼحه اوثح٨یمیىلىژی ٠مىهی به شایمۀ يىبل ؾوث یا٨ث- لىقي

 ٤ٕكاب المقٞٔ- «کال٢ ظالل»ؼّىَ ٤ال ؼاکىحكی و  هب
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چیمی  ههكوقلی ؾوشايبهکه  والینقوٌى و  ،اؼال٪ اوث بیاو کًینبكای اوان ٘بی١ی 
 ات اشحما٠ی يیىث-ای پیٍك٨حه ال جکاهل ههكوقلی هىشىؾ ؾق ظیىاي شم هكظله

 

ٟٔشٚسص٢ دٚخب٘جٝ )تؼبعف( ثشا٢ ت٥ِٛذ ا٤ثبس، سحٕت ٚ اخالق 

 وبف٣ ٥٘ؼت

جىايایی بكای ههكوقلی ؾوشايبه یا اظىان يىبث به  ؾاٌحىال يٝك بكؼی پژوهٍگكاو 
هىشىؾ ليؿه با ٠ىا٧٘ و اظىاوات و اؾقاکات ؾیگكاو،  ـ   ٘ىق ؼالِه به ـ  ی١ًی  ؾیگكی،

؛ به اٌحكاک بگفاقؾها  با آوایى اظىاوات و اؾقاکات قا جىايؿ  گیكؾ و هی جعث جؤذیك ٬كاق هی
چه ليؿگی با ؾیگكاو، و ۀ یا اؾقاک جصكبو. ٠ا٩٘ی ییگى پاوػجىايایی بكای ؾاٌحى ی١ًی 

بؽٍیؿو به  ؾیگكاو یا ًٌیؿو ال آياو یا آقاهًبكای وقوؾ به یاقی آهاؾگی همكاه با  بىا
 - ها یا--- آو

بىؾ که جىايایی بكای ههكوقلی ؾوشايبه و اظىان  ایىا٠ح٭اؾ قایس  ،های ٘ىاليی هؿت
گاهايه يىبث به ؾیگكاو  وهًٙ٭ی  ٨كایًؿیک يحیصۀ  ، همگی٨كؾ ؾیگك ج٩کك و اظىان آ

هٍؽُ ٌؿه اوث  ـ   های اؼیك ههؼّىَ ؾق ؾ به ـ  های يىیى  اوث؛ ولی ال ٘كی٫ پژوهً
و  يیىث ٨كؾ گیكی که ایى ه٩هىم کلی بكای ههكوقلی ؾوشايبه همیٍه يحیصۀ جّمین

گاهايه   -اوث ؼىؾی و ؾقويی ؼىؾبه ی٨كایًؿ  ،و ؾق بىیاقی ظاالت يؽىاهؿ بىؾٔكوقجا  آ
٠مىهی همكاه با  یؾق کالن ؾقن یا ؼايه یا ظحی ؾق هکاي ،٠ًىاو هرال به
کًؿ و  کٍیؿو هی ٌكوٞ به ؼمیالهیا ؾق هك شای ؾیگك، ٌؽّی  ـ   ٬ٙاقهرل واگى ـ  ها  ٤كیبه

 یکٍؿ- ؾق لایٍگاه، ٌیكؼىاق کىچک او هن ؼمیاله هی ٨كؾ کًاقیکكؾو،  ه٭اوهث با وشىؾ
کًًؿ  بیًین همۀ کىؾکاو ؾیگك هن ال او ج٭لیؿ هی کًؿ، بال٨اِله هی کكؾو هی ٌكوٞ به گكیه

 حاوؾاقویی به کىؾک ،ٌىؾ- پكوحاق یا پمٌک با وكيگ یؿو بلًؿ هیکٍ و ِؿای گكیه و شی٣
بیًی که ا٠ّابث  هی ؾق ظالیگفاقؾ و ؼىؾت قا  هی ًکًؿ یا پايىمايی قوی لؼم جمقی٫ هی
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٠ًىاو هرال ؾق  - همچًیى بههىحیشای آو کىؾک  گىیا ؼىؾت به ؛قیؽحه اوث هن به
هن اظىان  جىبیًی یکی ال بالیگكاو ؾق شایی ٬كاق ؾاقؾ که هىا کن اوث، و  هی ی٨یلم

بیًی که  گفقؾ و هاٌیًی قا هی بیًی که ال ؼیاباو هی کًی؛ یا ٌؽّی قا هی جًگی ي٩ه هی
بؿو  ؛ ]ؾق ایى هى٬ٟ[ٌىؾ و همکى اوث به او بكؼىقؾ کًؿ با وك٠ث لیاؾ به او يمؾیک هی

ال ایى  یبىیاق  هىائلو  ؾىیا کىی هىحی که ووٗ شاؾه ٬كاق ؾاق گ ؛ا٨حؿ ٌما هن به لكله هی
 ؾوث-

قا که  ای های ههكوقلی ؾوشايبه ظالثهایی که بیاو کكؾم  جماهی ایى هرالؾق ظ٭ی٭ث 
یا چیمی اوث که  ؾیگكياٌی ال ٨كؾی کًؿ آيچه ؾقک کكؾه  اظىان هی یؾق آو ٨كؾ

ؾق ایى ؼّىَ وشىؾ   گاهیآ يىٞ - و٬حی هیچ ؾهؿ يٍاو يمی کًؿ ؾیگكی اظىان هی
ٌىؾ و جًها وكایث ٠ا٩٘ی یا ههكوقلی ؾوشايبۀ  ٠ا٩٘ه، ؾوشايبه ؼىايؿه يمی ،يؿاٌحه باٌؿ

 ابحؿایی اوث-
هحؽُّ ؾق ٠ا٩٘ه و  ،وىئؿی ًٌان قواو٠ًىاو هرالی بكای ایى هٙلب، ؾايٍمًؿ  به

 Ulfؾیمبكگ اول٧ » ،ی بیىلىژیکیًٌاو قواوج١بیكهای ِىقت و ههكوقلی ؾوشايبه و ٠لن 
Dimberg»9  ،ًهای  آلهىوٌىؾ  آيچه ايح٭ال ٠ا٩٘ی ؼىايؿه هی ؾق ؼّىَو گكوه
های الکحكوهیىگكا٨ی ٠ٕالت ِىقت، ؾلیل  گیكی ايؿ و ال ٘كی٫ ايؿاله ايصام ؾاؾهلیاؾی قا 

ؾق کًًؿگاو  هماقم ذايیه کا٨ی اوث جا ٌكکث911ايؿ که بالۀ لهايی کىجاه ؾق ظؿوؾ  آوقؾه
ها يٍاو  قوی ٩ِعۀ جلىیمیىو به آوها  ٩ِاجی قا که ِىقتیا هٍؽّات يًؿ بحىاها  آلهىو

 -کًًؿاجؽاـ ٌىؾ  ؾاؾه هی
ايؿ که ایى الگىبكؾاقی ال اظىاوات یا  های ؾیگكی يیم يٍاو ؾاؾه ٠الوه آلهىو به

گاهايه و قوٌ بهجىايؿ  ها هی ؾق ِىقتؼّىِیات بیايی   اقاؾی ايح٭ال یابؿ- پكو٨ىىق ٤یكی ياآ

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

- Dimberg, U., & Karlsson, B. (1997). Facial reactions to different emotionally relevant stimuli. 
Scandinavian Journal of Psychology, 38(4), 297-303. 
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قا هایی  ها جّاویكی ال چهكه هایی قا ايصام ؾاؾيؿ که ؾق آو مبكگ و همکاقايً آلهىویؾ
ه هیچًؿیى ي٩ك قا بكای که ج١بیكهای هؽحل٩ی يٍاو ؾاؾيؿ  کكؾ؛ ولی  ؾق آلهایٍگاه ٠ٔك

ایى بىؾ که ؾوقۀ يمایً جّاویك بىیاق کىجاه بىؾ و ذابث ٌؿ که ایى ا٨كاؾ ؾق ج٩اوت ایى هكجبه 
ال ایى ج١ابیك، ج٭لیؿ کًًؿ و ؼىؾ قا ؾق ظاالت ٠ا٩٘ی هٙاب٫ با آيچه ؾق جّىیك جمایل ؾاٌحًؿ 

ٌؿيؿ و ؾق هایی که ايؿوهگیى بىؾيؿ، ٤مگیى هی یا٨حًؿ؛ ی١ًی هرال  ؾق بكابك چهكهبىؾ هی
گاه يبىؾيؿ که آو  ٌؿيؿ و ؾق ظ٭ی٭ث آو هایی که ٌاؾ بىؾيؿ ٌاؾهاو هی بكابك چهكه ها آ

گاهايه یا  قوي بهٌؿ  و يمی ٌؿيؿ وك٠ث ٜاهك و هؽ٩ی هی یكا بهايؿ؛ ل  جّاویك قا ؾیؿه آ
  9ها قا ؾقک کكؾ- اقاؾی آو

ی ًٌاو قواو٘ىق کاهل با ؾیؿگاه  بىؾ که بههایی  اولیى آلهىوای ال  يمىيه ىوایى آله
 وًحی ؾقباقۀ ههكوقلی ؾوشايبه ٕج١ا٧٘ٔ یا ايح٭ال ٠ىا٧٘ و اظىاوات، هحًا٬ٓ بىؾ-

قوٌى ٌؿ که جىايایی بكای ههكوقلی  ـ   ال وىی ؾیگك ـ  ها  یا٨حى پژوهً وپه با اؾاهه
ؾق بكؼی ظیىايات اشحما٠ی هرل  ،ؾوشايبۀ ابحؿایی یا پایه و اوان ههكوقلی ؾوشايبه

ها هن وشىؾ ؾاقؾ- بكؼی هٍاهؿات هیؿايی و  ٌاهپايمه، بابىو و اوقايگىجاو یا ظحی ؾق وگ
اظىاوات، گفاقی  به اٌحكاکو ؾیگكاو ؾاؾ که جىايایی اظىان  آلهایٍگاهی يیم يٍاو

 7ٌایؿ گاهی ال هكلهای یک گىيه هن ٨كاجك بكوؾ-

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

- Dimberg, U., Thunberg, M., & Elmehed, K. (2000). Unconscious facial reactions to emotional facial 
expressions. Psychological science, 11(1), 86-89. 
- Dimberg, U., & Thunberg, M. (2012). Empathy, emotional contagion, and rapid facial reactions to angry 
and happy facial expressions. PsyCh Journal, 1(2), 118-127. 

 هًابٟ:-  7
- Ross, M. D., Menzler, S., & Zimmermann, E. (2008). Rapid facial mimicry in orangutan play. Biology 
letters, 4(1), 27-30. 
- Silva, K., & de Sousa, L. (2011). ‘Canis empathicus’? A proposal on dogs' capacity to empathize with 
humans. Biology letters, rsbl20110083. 
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ها قوٌى ٌؿه اوث که ایى جىايایی ههكوقلی  همچًیى ال بكؼی هٍاهؿات و آلهىو
 9گیكی ٕاوجیىنٔ وشىؾ يؿاقؾ- ؾوشايبه و اظىان ؾیگكی، ؾق کىؾکاو هبحال به گىٌه

ۀ ههكوقلی ؾوشايبهج٭كیبا  جماهّی اهكول  بك ي٭ً ایى ههكوقلی و  ،پژوهٍگكاو ؾق ٠ِك
٘ىق ٠مىهی  به اها ؛يٝك ؾاقيؿ گیكی بكای کمک به ؾیگكاو اج٩ا٪ اهمیث آو ؾق جّمین

يٝك يؿاقيؿ؛ چكاکه  ؾقباقۀ وبب ایى اهمیث و ظحی بك ه٩هىم ههكوقلی ؾوشايبه اج٩ا٪
ٌىؾ  های قوايی و ٠٭اليی ا٘ال٪ هی پؿیؿهال بك بىیاقی  «٠باقت»کًین ایى  هٍاهؿه هی

یک و الماها  ظحی اشمای  ايؿ با یکؿیگك هح٩اوتها  ایى پؿیؿهقوٌى ؼىاهؿ ٌؿ ـ  اؾاههؾق ـ که 
 ویىحن يیىحًؿ-یک چیم یا 

کاؾهیک ها  بك آويام ههكوقلی ؾوشايبه  ،ال هیاو ه٩اهین هؽحل٩ی که ؾق جع٭ی٭ات آ
 ىاو به ظاالت لیك اٌاقه ؾاٌث:ج يهاؾه ٌؿه اوث، هی

ههكوقلی ؾوشايبۀ »ًٌاؼث ظالث ؾقويی ٨كّؾ ؾیگك، ال شمله ا٨کاق و اظىاوات او که ـ  
 7؛ٌىؾ يیم ياهیؿه هیٔ cognitive empathy« ًٌٕاؼحی

                                                                                                                                                                 
- Koski, S. E., & Sterck, E. H. (2010). Empathic chimpanzees: a proposal of the levels of emotional and 
cognitive processing in chimpanzee empathy. European Journal of Developmental Psychology, 7(1), 38-66. 
- Sümegi, Z., Oláh, K., & Topál, J. (2014). Emotional contagion in dogs as measured by change in 
cognitive task performance. Applied Animal Behaviour Science, 160, 106-115. 
- Palagi, E., Nicotra, V., & Cordoni, G. (2015). Rapid mimicry and emotional contagion in domestic dogs. 
Royal Society open science, 2(12), 150505. 
- Palagi, E., Norscia, I., & Demuru, E. (2014). Yawn contagion in humans and bonobos: emotional affinity 
matters more than species. PeerJ, 2, e519. 

 هًبٟ:-  9
Helt, M. S., Eigsti, I. M., Snyder, P. J., & Fein, D. A. (2010). Contagious yawning in autistic and typical 
development. Child development, 81(5), 1620-1631. 

 هًابٟ:-  7
- Wispé, L. (1986). The distinction between sympathy and empathy: To call forth a concept, a word is 
needed. Journal of personality and social psychology, 50(2), 314. 
- Eslinger, P. J. (1998). Neurological and neuropsychological bases of empathy. European neurology, 39(4), 
193-199. 
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  9؛های ٠ّبی آو ٨كؾ جکیه بك هماو ظالث ٨كؾ ؾیگك یا هٙاب٭ث با پاوػ ـ  
 7؛کًؿ اظىان هیاظىاوی هٙاب٫ آيچه ٌؽّی ؾیگك ـ 

 9؛ؾیگكی شای بهـ ٬كاقؾاؾو ؼىؾ 
 3کًؿ؛ اي ٨کك یا آو قا اظىان هی ـ جّىق آيچه ؾیگكی ؾقباقه

 9؛ؾیگكی بىؾین همکى بىؾ اظىان کًین شای بهـ جالي بكای جّىق آيچه اگك 

                                                                                                                                                                 
- Preston, S. D., & De Waal, F. B. (2002). Empathy: Its ultimate and proximate bases. Behavioral and brain 
sciences, 25(01), 1-20. 

 هًابٟ:-  9
- Dimberg, U., Thunberg, M., & Elmehed, K. (2000). Unconscious facial reactions to emotional facial 
expressions. Psychological science, 11(1), 86-89 . 
- Hoffman, M. L. (2001). Empathy and moral development: Implications for caring and justice. Cambridge 
University Press. 

 هًابٟ:-  7
- Eisenberg, N., & Miller, P. A. (1987). The relation of empathy to prosocial and related behaviors. 
Psychological bulletin, 101(1), 91. 
- Damasio, A. R. (2003). Looking for Spinoza: Joy, sorrow, and the feeling brain. Houghton Mifflin 
Harcourt. 
- Decety, J., & Chaminade, T. (2003). Neural correlates of feeling sympathy. Neuropsychologia, 41(2), 
127-138. 

 هًابٟ:-  9
- Wispé, L. (1986). The distinction between sympathy and empathy: To call forth a concept, a word is 
needed. Journal of personality and social psychology, 50(2), 314. 

 هًابٟ:-  3
- Adolphs, R. (1999). Social cognition and the human brain. Trends in cognitive sciences, 3(12), 469-479. 
- Ruby, P., & Decety, J. (2004). How would you feel versus how do you think she would feel? A 
neuroimaging study of perspective-taking with social emotions. Journal of cognitive neuroscience, 16(6), 
988-999. 

 هًابٟ:-  9
- Piaget, J. (1953). The origins of intelligence in children. Journal of Consulting Psychology, 17(6), 467 . 
- Povinelli, D. J. (1993). Reconstructing the evolution of mind. American Psychologist, 48(5), 493. 
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 9بیًین؛ هیـ اظىان جًگًا و وؽحی، و٬حی ؾیگكی قا ؾق ظالث جًگًا و وؽحی 
 ،یا پاوػ ٠ا٩٘ی به ٨كؾ ؾیگكی که يیالهًؿ اوث- ایى ه٩هىمکكؾو ؾیگكی  ـ اظىان

 9ٌىؾ---- قا ٌاهل هیو 7ههكوقلی به ؾیگكی و قظمث و ٩ٌ٭ث و ؾلىىلی
 ؾی ویًگمىو٨كؾقیک »و پكو٨ىىق  Tania Singer»3 جايیا ویًگك»ال يٝك پكو٨ىىق 

Frédérique de Vignemont»9  به آو قا ههكوقلی ؾوشايبه کلی ه٩هىم اگك بؽىاهین
- اوث کن به بكؼی ظؿوؾ يیال ًٌاوین جىِی٧ کًین، ؾوث ِىقجی که ؾق ايىاو هی

٠ًىاو هرال ههكوقلی ؾوشايبه با ٨كؾی ؾیگك قا ظه کًین بایؿ  بًابكایى بكای آيکه به
 ايؿ ال: که ٠باقت 6هایی ٨كاهن باٌؿ ٌٖك

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

- Krebs, D. (1975). Empathy and altruism. Journal of personality and social psychology, 32(6), 1134- 
- Hoffman, M. L. (1981). The development of empathy. Altruism and helping behavior: Social, personality, 
and developmental perspectives, 41-63. 

 هًابٟ:-  7
- Batson, C. D. (1991). The altruism question: Toward a social-psychological answer. Hillsdale, NJ: 
Erlbaum. 
- De Vignemont, F., & Singer, T. (2006). The empathic brain: how, when and why?. Trends in cognitive 
sciences, 10(10), 435-441. 
- Singer, T., & Klimecki, O. M. (2014). Empathy and compassion. Current Biology, 24(18), R875-R878. 

 .Batson, C. D. (2009). These things called empathy: eight related but distinct phenomenaهًبٟ: -  9
ؾق ٠لىم ه١ك٨حی و ايىايی بٍكّی ؾايٍکؿه هاکه  اشحما٠ی بؾپاقجماو ٠لىم ا٠ّاهؿیك « جايیا ویًگك»پكو٨ىىق -  3

ههكوقلی و والوکاقهای لهیًۀ هحؽُّ شهايی ؾق یک ٠ًىاو  بهوی پاليک ؾق ؾايٍگاه الیپمیگ آلماو اوث- 
ؿ، ا٠ّاب و هىقهىيی يه٩حه ؾق وقای ق٨حاق اشحما٠ی بٍكی اوث- اوحاؾ ا٨حؽاقی ؾق ؾايٍگاه الیپمیگ آلماو و  ٌق

یى، و ٠ٕى ا٨حؽاقی ؾق آلهایٍگاه جع٭ی٭ات يٝن اشحما٠ی و ٠ّبی ؾق ؾايٍگاه لوقیػ آلماو ؾايٍگاه هاهبىلث بكل
ِؿ ه٭الۀ جع٭ی٭اجّی  ال شم١یث هاکه پاليک قا به ؾوث آوقؾه اوث و بیً ال « اجى هاو»اوث- وی هؿال 

 المللی ؾاقؾ- ٠لمی بیى ٌؿه ؾق هصالت هًحٍك
ؿیك جع٭ی٭ات اؼحّاِی ٨لى٩ۀ ٠لىم ًٌاؼحی، ؾق ؾايٍکؿۀ ؾق ظال ظأك ه« ویًگمىو ؾی٨كؾقیک »ؾکحك -  9

 وث-مچًیى هع٭٫ ؾق ؾايٍگاه کىلىهبیاهلی جع٭ی٭ات ٠لمی ؾق ؾايٍکؿه شاو يیکىؾ پاقیه، ه
 هًبٟ:-  6
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ظالث ٨كؾ  بىؾو ؾقک اظىاوات؛ ی١ًی هىٔىٞ ٨٭ٗ ٨هن یا اؾقاک ٠٭لی ٨كاهن  -  ال٧
 ؾیگك يیىث؛

یؿه ياه بهٌباهث ایى اظىان به اظىان ٌؽُ ؾیگك؛ وگكيه ههكوقلی ؾوشاي -  ب
چیمی يمؾیک به جٍكی٩ات و اظحكام بؿوو ؾووحی ٠می٫ ؼىاهؿ بىؾ؛ هرال   ِك٨ا  ٌىؾ و  يمی

ؼا٘ك او ايؿوهگیى باٌی، ایى ههكوقلی  اگك ٌؽّی اظىان ظىاؾت کًؿ و جى به
 ؛هؿيٝك يیىث کاؾهیّک ؾوشايبه به ه١ًای آ 

او  هًٍؤ ایى اظىان ١ٌىق آو ٌؽُ اوث؛ ی١ًی اظىان ٌما بایؿ ال اظىان -  ز
هرال  اگك  ؛لهايی هیاو اظىان ؾو ٨كؾ يباٌؿ وكچٍمه بگیكؾ و ٨٭ٗ وشىؾ هٙاب٭ث یا هن

لیبا ؾاٌحه باٌیؿ یا هك  ای هًٝكهلؾگی ؾق بكابك  یکىايی ال ٌگ٩ثٌما ؾو ي٩ك اظىان 
ایى ههكوقلی ؾوشايبه ؼىايؿه  ،کًًؿه ؼٍمگیى ٌىیؿ ای ياقاظث بكابك هًٝكهؾوی ٌما ؾق 

 ؛هٙاب٭ث اظىان ؾق بكابك چیمی ياهیؿه ٌىؾ جك اوث ٌىؾ و ٌایىحه يمی
ال آّو او بىؾه، و آو چیمی قا  ؾوشايبه ب٩همی که اظىان اولبایؿ ؾق ههكوقلی  -ؾ

کًؿ؛ بًابكایى اگك چیمی قا اظىان کًی که او  کًی که او اظىان کكؾه یا هی اظىان هی
ایى  ،بؿوو آيکه بؿايی اظىان اِلی هكبىٖ به او بىؾه و ال ٘ك٦ اووث ،کًؿ ظه هی

گاهايه اوث و اللم اوث ههكوقلی ؾوشايبه، ٨٭ٗ  وكایث ٠ا٩٘ی یا وكایث اظىاوات ياآ
 وىی ٌؽّی که با او ههكوقلی ؾاقی- ؛ ی١ًی قو بهباٌؿهحىشه ٌؽُ ؾیگكی 

 ٌؽُپه اللهۀ ههكوقلی ؾوشايبه، جىايایی بكای جٍؽیُ و ه٭ایىۀ ظاالت ـهًی 
ٌؿه، و ظاالت  ؾاؾو وأط و قوٌى هیاو ظاالت ؾقک میؾیگك، همكاه با جىايایی جمی

بیماق یا ٨كؾ گك٨حاق، ال آيچه  اوث؛ هرال  اظىان ؾلىىلی به و١ٔیث ٌؽّی، ؾق ليؿگی
کًؿ هحمایم اوث و يیم ظالث ايؿوهی که همکى اوث با ٌؽّی  ؼىؾ بیماق اظىان هی

                                                                                                                                                                 
- De Vignemont, F., & Singer, T. (2006). The empathic brain: how, when and why?. Trends in cognitive 
sciences, 10(10), 435-441. 



  ................................................  912ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی

 

٘ىق کاهل هٙاب٫ با اظىان آو ٌؽُ  ؾیگك ؾق آو هٍاقکث ؾاٌحه باٌین، ٌایؿ به
 - ---يباٌؿ

 9،«وكایث ٠ا٩٘ی»و ایى ج١كی٧، ههكوقلی ؾوشايبه قا ال وٙىض ؾیگك هايًؿ 
 ۀيٝكی»یا  9«يٝكیۀ همايًؿوالی»یا  7«ٌؿو واو لی ؾوشايبۀ ابحؿایی، یا هنههكوق »

                                                                                                                                                                 
وكایث ٠ا٩٘ی: ايح٭ال ظالث هماشی ١ٌٕىق یا اظىانٔ هیاو ؾو یا چًؿ ي٩ك، که همکى اوث به ؾقشۀ  -9

؛ و يیم هرالی بكای ایى ظالث اوث ٌىؾ هیياهیؿه ها  ظكکث هلی یا ظكکث جىؾهای که  ؛ پؿیؿهٌؿو بكوؿ گیك همه
ٌىؾ؛ و به ایى جكجیب  ؼىايؿه هی «ؾ ؾق شمٟ و لٍکكه١ًىیات هىشى»ؼّىِیحی اوث که ٠ًىاو هرالی ؾیگك،  به

ًٌاوی  قواو»ایى پؿیؿه قا  ،ًٌاوی گیكؾ- ؾق قواو ل٫ ؾیگكی ال ٘كی٫ جکكاق قابٙۀ ؾوشايبه ٌکل هیهماز و ُؼ 
و٬حی به گكیۀ کىؾک ؾیگك با گكیه پاوػ ـ يیم ا٩٘ال گىیًؿ که آو قا ؾق  ٔ هیcrowd psychology« ٕشم١یحی

يٝك وشىؾ ؾاقؾ که وكایث ٠ا٩٘ی،  - ؾق هعا٨ل ٠لمی، جا ظؿ لیاؾی بك ایى يکحه اج٩ا٪کًین هؿه هیهٍا  ـ ؾهًؿ هی
گیكی  ٠ؿم ٌکل بىیاق کىچک، ٌایؿبكای ا٩٘ال اوث، و ؾلیل آو جٍؽیُ ؼىؾ ال ؾیگكی  ايىاٞ ٠ؿميى٠ی ال 

 ٌىؾ يى٠ی الظٝه هیايبىه، آيچه ههای  شم١یثبكای ؛ ؾق ظالی که باٌؿ ابماقهای اواوی بكای ایى جٍؽیُ
 اوث-« شم١یحیهىیث »ؾق بكابك « ٨كؾیهای  هىیث» یهى٬حال٭ای 

گاهايه  ؾهی یا اجؽاـ ؼىؾبه ٌىؾٔ والهاو ٌؿو هن ياهیؿه هی واو  ههكوقلی ؾوشايبۀ ابحؿایی ٕکه هن -7 ؼىؾی و ياآ
ليؿگّی »که هٍابه ظالث ای همكاه باٌؿ  با پؿیؿهجىايؿ  ؾیگك اوث و هی ٌؿۀ ٌؽُ ال هًٝكۀ شىمايی هٍاهؿه

 ال ٌؽُ ؾیگك اوث- « ٠ا٩٘ی یا ًٌاؼحی
٨كایًؿ بالجىلیؿ ق٨حاق ظكکحی ٌؽُ ؾیگكی اوث و ایى، گاهی  که گىيه ج١كی٧ کكؾ جىاو آو قا ایى همچًیى هی

گاهايه و بؿوو اظىان، هًصك به وابىحگی و پیىيؿ با اٌؽاَ ظأك هی به ها  ٌىؾ؛ ظحی اگك همۀ آو ِىقت ياآ
گاهايه ی اله یکؿیگك بیگايه باًٌؿ- هراليىبث ب یا اوث ٕگك٨حى جیک ِىقت یا های  بیاوال   چًیى ظالحی، ج٭لیؿ ياآ

ٔ ؾق ظكکث، کالم یا لکًث ؾق tic٘ىق هكجب ٕ يمایاو و به ،ِىقت ٤یكهًحٝكه که بهاقاؾی  اي٭باْ ٕاوپاونٔ ٤یك
 ٔ-ٌىؾ و---  جکكاق هیکالم ؾق شكیاو اقجباٖ هىحمك با ؾیگكی 

کكؾو یک  ٘ىق کلی جىايایی بالجىلیؿ ووایل یا اهؿا٦، بكای یک ٨كایًؿ یا یک کاق، یا اٜهاق و ا٠الم اها ج٭لیؿ، به
 اظىان اوث-

ؾهؿ جا  جىايایّی بیىلىژیکی اوث و به کىايی که ال ایى جىايایی بكؼىقؾاقيؿ ایى اهکاو قا هی والی واو  يٝكیۀ هن -9
 والی کًًؿ- واو  کًًؿ، ؾق ؾقوو ؼىؾٌاو هن ق٨حاق ؾیگكاو ؾقک هیؼىؾی، آيچه قا ال  ِىقت ؼىؾبه به
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٘ىق کلی با  کًؿ و يیم به ، هحمایم هیههكبايی يىبث به ؾیگكییا ٨٭ٗ اظىان  9«جئىقی
 7هح٩اوت اوث-« ج٭لیؿ»و « والی ـهًی واو هن»

اؼال٪ ؾق  های واؾه و ابحؿایی کًؿ ؾقباقۀ ٌکل که اؾ٠ا هی وال ؾی اها پكو٨ىىق
جك و  کىٌؿ ج١كی٧ وویٟ هی ـ   هماو ٘ىق که بیاو ٌؿـ کًؿ  وشى هی ظیىايات جع٭ی٫ و شىث

ها قا  يٝك بگیكؾ که بحىايؿ همۀ ایى ه٩اهین قا ؾق ؼىؾ ؾاٌحه باٌؿ و آو ای قا ؾق گیكايه آواو
ا ؼىؾ ال يٝك ه ؼىؾّی  ایى به 9گیكؾ- يٝك هی ؾق ههكوقلی ؾوشايبه٠ًىاو وٙىض هؽحل٧  به

 ؾق ایى ظ٭ی٭ث پًهاو اوث که پكو٨ىىق یٌىؾ؛ ولی اٌکال بمقگ اٌکالی هعىىب يمی
ؾق ج٩ىیكهای ؼىؾ بیى ایى وٙىض هؽحل٧ ههكوقلی ؾوشايبه، ؾچاق اٌحباه  وال ؾی
 ه٭بىلبكای  وال ؾی ٌؿه جىوٗ پكو٨ىىق های اوح٩اؾه قويهایی ال  جك يمىيه ٌىؾ- پیً هی

شىؾ ابماقهای ايح٭ال ٠ا٩٘ی ؾق ظیىايات و وشىؾ ؾاؾو ٨كیبً بیاو ٌؿ- بله، و شلىه
به يٝك  گكایايهؾهًؿ که ایراق  ٌىاهؿی بكای ایًکه ایى ظیىايات گاهی ق٨حاقی ايصام هی

یا ایًکه  يؿهای اؼال٬ی بكؼىقؾاق  هكگم به ه١ًای آو يیىث که ایى ظیىايات ال پایه ،قوؿ هی
هایی که ؾق  - ؾق بعداوثكی هعكک ایى ق٨حاقها هماو قظمث یا ٩ٌ٭ث یا جىشه به ؾیگ

بیاو  قا وال ؾیٌؿه جىوٗ  ؾالیل هیؿايی اقائه هىشىؾ ؾق های هٙالب پیٍیى اقائه ٌؿ ي٭ُ

                                                                                                                                                                 
بك٬كاقکكؾو اوحؿاللی  کًؿ کىی که ال ایى جىايایی بكؼىقؾاق اوث با گفق ال ٨كایًؿ اقجباٖ ٨كْ هیجئىقی يٝكیۀ  -9

 ؿ-های ـهًی ؾیگكاو قا ؾقک کًؿ و ب٩هم ثها و ظال جىايؿ يیث ٨كؾ ؾیگك، هیهیاو اوباب و ٠ىا٬ب ق٨حاق 
جىايًؿ ههكوقلی ؾوشايبه با  ٌىؾ هی ای قا که جّىق هی ٌكو٘ی که بیاو ؾاٌحن ؾق ظ٭ی٭ث ؾایكۀ هىشىؾات ليؿه-  7

گاهی و اؾقاک ـاجی و جمایم ٬ائل یکؿیگك ؾاٌحه باًٌؿ هعؿوؾ هی ٌؿو هیاو  کًؿ؛ لیكا بكؼی ظیىايات جىايایی بكای آ
گاهايه يؿاقيؿ- ظیىايات ؼىؾ و ؾیگكی قا به آهیم، آیًه قا  ِىقت هى٨٭یث جىايًؿ به ايؿکی وشىؾ ؾاقيؿ که هی ِىقت آ

 بیالهایًؿ و ؼىؾٌاو قا ؾق آو ًٌاوایی کًًؿ-
 هًبٟ:-  9

Preston, S. D., & De Waal, F. B. (2002). Empathy: Its ultimate and proximate bases. Behavioral and brain 
sciences, 25(01), 1-20. 
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های هىشىؾ ؾق اوحؿالل هبحًی بك  ؾیگكی قا يیم بیاو و ي٭ُ هىائل]ؾق اؾاهه[ و  کكؾم
  -کكؾایى ظاالت قا يیم قوٌى ؼىاهن 

 ی«الکكوا»با هصلۀ  وال ؾی٨كايه  پكو٨ىىقپكوً و پاوػ لیك ؾق یکی ال ؾیؿاقهای 
 ٨كايىه آهؿه اوث:

 پكوً ٕهصلۀ الکكوأ:»
ها  کًًؿ يؽىحی کًیؿ که بیاو هی ها و هٍاهؿات بىیاقی قا جىِی٧ هی ٌما آلهىو

قا جّؿی٫ « لیبایی»هایی ٬هكهايايه و ههكبايايه ؾاٌحه باًٌؿ و  گیكی جىايًؿ هىٟٔ هی
 گیكیؿ؟ ای هی يحیصهچه ها  ایى ال؛ کًًؿ و---

 ٔ:وال ؾیپاوػ ٨ٕكايه 
ق٨حاقهایی  ـ   ال شمله ظٍكاتـ  این که ظیىاياّت اشحما٠ی  ها ٬بل ؾايىحه ال هؿت

همايًؿ آيچه ؾق ايىاو ـ  ییق٨حاقهاکه چًیى قوؿ  ب١یؿ به يٝك هیبىیاق ایراقگكایايه ؾاقيؿ و 
 -ٌىؾـ ايگیمه و هٍى٬ی ؾاٌحه باٌؿ ايصام هی

ال ابماقهایی ٌبیه  ـ   و يیم ٌایؿ پكيؿگاوـ  ىْلن ٌؿه اوث که پىحايؿاقاو ولی اهكوله ه
- ایى والوکاقها، ٠ىا٧٘ و اظىاوات ؾیگكاو قا يؿبه ابماقهای هىشىؾ ؾق ايىاو بكؼىقؾاق 

جىايًؿ به  گیكيؿ و به ایى جكجیب هی ذیك ٬كاق هیجؤ ها جعث گفاقيؿ و با آو به اٌحكاک هی
 ق شهث ق٨اه و ؼىٌبؽحی ؾیگكاو ظىان باًٌؿ-ظحی ؾ وها کمک کًًؿ  آو

های  ای با هیمىو کاپىچی ؾاٌحین: شلىی یکی ال هیمىو ٠ًىاو هرال جصكبه به
ها قا شلىی ؼىؾي  کًًؿه ؾق ایى آلهىو ؾو ٌیء ٬كاق گك٨حه بىؾ- و٬حی یکی ال آو ٌكکث

قا گك٨ث؛ اها و٬حی ٌیء ؾوم  ٠ًىاو شایمه هی ویب قا بهیک گك٨ث ٬ىمحی ال  هی
ظلی قا  ها قاه ٘ىق کلی هیمىو قویؿ- به هی یویب کكؾ به هك ؾو هیمىو جکه ايحؽاب هی

ؾق چًیى  ؾق ظالی کهها قا ٨كاهن کًؿ؛  گمیًًؿ که اهکاو ٤فاؾاؾو به هك ؾوی آو بكهی
ای ٘ك٦ ؾوم ـ  هیچ ه١٩ًث ٌؽّی ايحؽابی  وشىؾ يؿاقؾ- ایى و١ٔیث ٨٭ٗ  ـ   ٤یك ال أق
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بًابكایى ههكوقلی ؾوشايبه و٬حی  ًٌاوًؿ؛ هیها یکؿیگك قا  هیمىوؾهؿ که  لهايی قغ هی
 9-«کًؿ ا٨كاؾ ؼىیٍاويؿ هىحًؿ، بهحك ٠مل هی

 گىین: هی
ای  ذابث ٌؿه اوث که بكؼی ظیىايات اشحما٠ی، ال ق٨حاقهای ایراقگكایايه ،بله

؛ چه اوثؼىبی ؾق چهاقچىب ایراقگكی بیىلىژیکّی ؼىؾؼىاه، ج٩ىیك ٌؿه  بهبكؼىقؾاقيؿ که 
ذابث  همچًیى ؛ایراقگكی ؼىیٍاويؿاو یا ایراقگكی ؾوشايبه یا ایراقگكی بكای ٌهكت و---
جىايًؿ ؾق  و هی يؿٌؿه اوث که ظیىايات ال ابماقهایی ٌبیه به آيچه ايىاو ؾاقؾ بكؼىقؾاق 

جىايًؿ به  همچًیى هی ؛ها جؤذیك بپفیكيؿ ٠ىا٧٘ و اظىاواّت ؾیگكاو هٍاقکث کًًؿ و ال آو
کًًؿ هگك ایًکه ٨ایؿۀ ٌؽّی یا ژيحیکی  مک کًًؿ؛ ولی به ایى ِىقت ٠مل يمیها ک آو

ؾق آو کاق وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ و هكگم ذابث يٍؿه اوث که ایى ظیىايات ؾق بكابك ؾیگكاو، 
 -باًٌؿ  ايصام ؾاؾهظىان بىؾه یا بكای ق٨اه و ؼىٌبؽحی ا٨كاؾ بیگايۀ ؾیگك جالٌی 

اي  کًؿ، جًها یک شمله ايحهای وؽى ؼىؾ بیاو هیؾق  وال ؾی اها آلهىيی که پكو٨ىىق
ها یکؿیگك قا  ؾهؿ که هیمىو ایى و١ٔیث ٨٭ٗ لهايی قغ هی»ؾقوث اوث: ایًکه 

و ؾق  کكؾینشا ؾق ایى جع٭ی٫ بیاو  ای اوث که ؾق چًؿیى و ایى هماو يکحه« ًٌاوًؿ هی
ی هن که ؾق ایًصا بیاو هی ه ؾق آلهىو بلکه آيچ ؛کًؿ کا٨ی يیىث ظ٭ی٭ث ظحی ایى ٌ٘ك

به  باٌؿٌٖك بكآوقؾه ٌؿه  9ایى اوث که هیمىو کاپىچی ٨٭ٗ و٬حی که  ،ذابث ٌؿه
؛ هیمىو باٌؿؼىیٍاويؿ و يمؾیک  ،ايحؽاب اشحما٠ی جمایل ؾاقؾ: ایًکه هیمىو همىایه

؛ و هیمىو ؾیگك وهن ٤فایی بیٍحك یا بهحك ال باٌؿ ٘ىق کاهل ؾق هیؿاو ؾیؿ او همىایه به
  7-ٌؿباؼىؾ او يؿاٌحه 

                                                                                                                                                                 
 م-1636هاقن 4هٙبى٠اجی ٨كايه ؾی وال با هصله الکكوا ؾق جاقیػ هّاظبۀ -  9

Entretien Frans de Waal - «La nature n’est pas seulement régie par la loi du plus fort» - Recueilli par Marie 
Verdier. - La Croix – Jeudi 4 Mars 2010. 
http://www.emory.edu/LIVING_LINKS/empathy/Reviewfiles/LaCroix.pdf 

 هًبٟ:-  7
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ٞب٢ خٛدخٛاٞب٘ٝ ٤ب ا٤ثبسٌشا٤ب٘ٝ  تٛا٘ذ ٤ى٣ اص ا٘تخبة تل٤ٛش ٥ٕٖٔٛ وبپٛچ٣ وٝ ٣ٔ

 ٥ٌ.0شد ٥ٕٖٔٛ ٕٞؼب٤ٝ اٚ سا ص٤ش ٘ظش ٣ٔ دس حب٣ِ وٝسا ا٘دبْ دٞذ؛ 

و گكوهی ال پژوهٍگكاو ؾیگك، چًؿیى آلهىو بكای اذبات يٝكیۀ ؼىؾ ايصام  وال ؾی
ؾهؿ؛ ایًکه ٠اهلی که بك ق٨حاقها و  ؾاؾيؿ؛ ولی جماهی يحایس، یک و١ٔیث قا يٍاو هی

های  چه هیمىو  ،کًؿ ظکن هی ـ   ٘ىق ؼاَ بهـ  ها  و هیمىو ـ   ٘ىق ٠ام به ـ  ج١اهالت ظیىايات 
 7ؾیگك- ٠اهلؼىؾؼىاهی اوث و يه  ، جك جك و چه کىچک بمقگ

                                                                                                                                                                 
De Waal, F. B., Leimgruber, K., & Greenberg, A. R. (2008). Giving is self-rewarding for monkeys. 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 105,(36),13685-13689. 

 هًبٟ:-  9
De Waal, F. B., Leimgruber, K., & Greenberg, A. R. (2008). Giving is self-rewarding for monkeys. 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 105,(36),13685-13689. 

 هًابٟ:-  7
- De Waal, F. B., & Suchak, M. (2010). Prosocial primates: selfish and unselfish motivations. Philosophical 
Transactions of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 365(1553), 2711-2722. 
- Lakshminarayanan, V. R., & Santos, L. R. (2008). Capuchin monkeys are sensitive to others' welfare. 
Current Biology, 18(21), R999-R1000. 
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جىايًؿ گاهی ق٨حاقهای ؾوشايبه  آيکه اشحما٠ی هىحًؿ و هی با وشىؾها  ؾقباقۀ يؽىحی
ها به ٌؽُ ؾیگك جىشهی  ذابث ٌؿه اوث که آو 9ها و هٍاهؿات، ؾاٌحه باًٌؿ، ؾق آلهىو

اؾاهه یکی  - ؾقباٌؿکًًؿ؛ هگك آيکه آو ٨كؾ، ؼىیٍاويؿ یا ٌكیکی ؾق همکاقی و جباؾل  يمی
 ال ؾالیل ایى هٙلب قا بیاو ؼىاهین کكؾ-

، «خ٤ٛـبٚ٘ذ٢» وٝؿبٔپب٘ضٜ، ثٝ آػب٤ؾ ٚ ساحت٣ اػضب٢ ٌش٣ٞٚ 

 دٞذ ا٥ٕٞت٣ ٣ٕ٘ ،وٙذ ٞب سا ثٝ ٤ىذ٤ٍش ٔشثٛط ٣ٕ٘ آٖ

« شىاو ویلک»ال پكو٨ىىق اوث ای ٠لمی  ٠ًىاو ایى وك٨ّل ؾق ظ٭ی٭ث ٠ًىاو ه٭اله
وال  ؾقایّی کالی٩كيیا، آجاليحا، جگمان و لىیمیايا، که های آهكیک و همکاقايً ؾق ؾايٍگاه

 7هًحٍك کكؾيؿ-ٔ Natureّيیچك ٕؾق هصلۀ ه١كو٦  7119
جىايًؿ به ؾیگك ا٨كاؾ گكوه ؼىؾ جىشه  ها هی گكوه جع٭ی٫ بكای ؾايىحى ایًکه آیا ٌاهپايمه

جكجیب چًؿ آلهایً قا ها به اٌحكاک بگفاقيؿ  با آو چٍمؿاٌثکًًؿ و ٤فای ؼىؾ قا بؿوو 
ها ال  آیا هیمىو باقۀ ایى اهکاو پكؾاؼث که٘ىق هٍؽُ ایى آلهىو به جع٭ی٫ ؾق  ؾاؾيؿ و به

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

- Silk, J., Brosnan, S., Vonk, J., Henrich, J., Povinelli, D.J., Shapiro, S., Richardson, A., Lambeth, S., and 
Mascaro, J. (2005). Chimpanzees are indifferent to the welfare of unrelated group members. Nature, 
437(7063), .1359-1357 
- Jensen, K., Hare, B., Call, J., & Tomasello, M. (2006). What's in it for me? Self-regard precludes altruism 
and spite in chimpanzees. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 273(1589), 
1013-1021. 
- Vonk, J., Brosnan, S. F., Silk, J. B., Henrich, J., Richardson, A. S., Lambeth, S. P., ... & Povinelli, D. J. 
(2008). Chimpanzees do not take advantage of very low cost opportunities to deliver food to unrelated group 
members. Animal Behaviour, 75(5), 1757-1770. 

 هًبٟ:-   7
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2005, « Chimpanzees are indifferent to the Susan « Chimpanzees are indifferent to the Steve Richardson, 
welfare of unrelated group members », Nature 437: 1357-1359. 
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جىايایی بكای شلب ه١٩ًث و ٨ایؿه بكای ؾیگك ا٨كاؾ بؿوو آيکه هیچ ٨ایؿۀ ٌؽّی یا 
 يؿ؟ژيحیکی بكایٍاو ؾاٌحه باٌؿ بكؼىقؾاق 

ث قا ؾا گكوه پژوهً به همۀ هیمىو های ؾیگك  ؾ جا ٤فایی بكای هیمىوها ایى ٨ِك
ای بكایٍاو ؾاٌحه باٌؿ و بؿوو ایًکه ظحی  بؿوو آيکه هیچ همیًه ،٨كاهن کًًؿ

بىیاق ؾوقجك ال  ـ   وا٬ٟ ؾق–ها  هّالعٍاو با یکؿیگك جٕاؾی ؾاٌحه باٌؿ- ؾق ایى آلهىو
 هح٭ابل ؾق ٌهكت و ؼىؾيمایی، و چٍمؿاٌثایراقگكی بىؾین و ٨٭ٗ هكظلۀ بؽًٍ بؿوو 

هرال  یکی ال ٬كاقؾاؾها به ایى ِىقت  ؛ای وشىؾ ؾاٌث گىيه ٨ؿاکاقی یا همیًه هیچبؿوو 
قا ال هیاو ؾو ايحؽاب همکى بکٍؿ، جّمین  ً٘ابیجىايىث بیى ایًکه  بىؾ که هیمىو هی

 بگیكؾ-
ٌؿ ٤فا ٨٭ٗ به هیمىيی بكوؿ که ً٘اب قا  ها با٠د هی کٍیؿو یکی ال ً٘اب

هماو ه٭ؿاق ٤فا قا بكای کىی که  ـ   ؾوم ً٘ابی١ًی کٍیؿو  ـ  کٍیؿ؛ ولی ايحؽاب ؾوم  هی
گكوهً که ؾق ٩٬ه هصاوق  های هن کٍیؿ و هماو ه٭ؿاق قا بكای یکی ال هیمىو آو قا هی

وشىؾ  ها يیىث، هیمىو اول با ای هیاو هیمىو کكؾ- قوٌى ٌؿ و٬حی قابٙه بىؾ ٨كاهن هی
اي ٨كاهن کًؿ جمایلی به ایى کاق يؿاقؾ و کٍیؿو  جىايؿ ٤فا قا بكای ؼىؾ و همىایه ایًکه هی

و ایى، ی١ًی هیمىو جا لهايی که هیچ هّلعث  ؛ؾهؿ ؾیگك جكشیط يمی ً٘ابقا بك  ً٘ابی
ٌؽّی یا هٍحكک یا لیايی که بٍىؾ آو قا ؾ٨ٟ کكؾ وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ هكگم به هیمىو 

 کًؿ- ؾیگك جىشه يمی
―Humans are an unusually prosocial species-we vote، give blood، recycle، 

give tithes and punish violators of social norms. Experimental evidence 
indicates that people willingly incur costs to help strangers in anonymous 
one  ،shot interactions، and that altruistic behaviour is motivated، at least in partـ  
by empathy and concern for the welfare of others (hereafter referred to as 
other regarding preferences). In contrast، cooperative behaviour in nonـ    humanـ  
primates is mainly limited to kin and reciprocating partners، and is virtually 
never extended to unfamiliar individuals. Here we present experimental tests of 
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the existence of other regarding preferences in nonـ    human primates، and showـ  
that chimpanzees (Pan troglodytes) do not take advantage of opportunities to 
deliver benefits to familiar individuals at no material cost to themselves، 
suggesting that chimpanzee behaviour is not motivated by other  regardingـ  
preferences. Chimpanzees are among the primates most likely to demonstrate 
prosocial behaviours. They participate in a variety of collective activities، 
including territorial patrols، coalitionary aggression، cooperative hunting، food 
sharing and joint mate guarding. Consolation of victims of aggression and 
anecdotal accounts of solicitous treatment of injured individuals suggest that 
chimpanzees may feel empathy. Chimpanzees sometimes reject exchanges in 
which they receive less valuable rewards than others، which may be one 
element of a 'sense of fairness'، but there is no evidence that they are averse to 
interactions in which they benefit more than others.‖ 

 ق٨حاق اشحما٠ی ـ   ِىقجی ٤یك٠اؾی بهـ  ٌىؾ که  هایی هعىىب هی ايىاو ال گىيه»
ؾهن پىل ؼىؾ قا  کًین، یک ؾهین، بالیا٨ث هی ؾهین، ؼىو هی هربث ؾاقؾ؛ قأی هی

کًین-  ؾهین، و کىی قا که با ه١یاقهای اشحما٠ی هؽال٩ث کًؿ هصالات هی هالیات هی
ایث ؼا٘ك ؾق ٌكایٙی که ٠کهؾه يٍاو هیٌىاهؿ جصكبی  ال١مل،  ؿ که هكؾم با ٔق

و  9هایی کمک کًًؿ ؼكيؿ جا به ٤كیبه به شاو هیقيس وٜای٩ی قا   باقه و ياگهايی يیىث یک
ِىقت  هكچًؿ به  ـ  ؿ آيچه ها قا به ایى ق٨حاق ایراقگكایايه ؾه يٍاو هی يیم ایى ٌىاهؿ جصكبی

ههكوقلی ؾوشايبه و ٠اهلی اوث که جىشه به ق٨اه و آوایً ؾیگكاو  ،ؼىايؿ هی ٨كا ـ  شمئی
يیم اٌاقه  "ؾهًؿ ه ؾیگكاو جكشیط هیجىشه به آيچ"ٌىؾ ٕو به ایى ؼّىِیث  ياهیؿه هی

هایی که ال يىٞ ايىاو يیىحًؿ،  ٌؿه اوثٔ؛ اها ؾق ه٭ابل، ق٨حاقهای همکاقايه ؾق يؽىحی
های ؾوشايبه ٨كایًؿجًها ؾق ؼىیٍاويؿاو ٕایراقگكی ؼىیٍاويؿیٔ و کىايی که ؾق 

وشه ایى ق٨حاق، به ا٨كاؾ  هیچ ٌىؾ و به ٌىيؿ، ؼالِه هی ٕایراقگكی ؾوشايبهٔ واقؾ هی
های جع٭ی٭اجی قا ؾقباقۀ وشىؾ  یابؿ- ؾق ایًصا يحایس آلهىو گىحكي يمی ها ٤كیبهياآًٌا یا 

                                                                                                                                                                 
 یا پاوػ يیکى ؾق آیًؿه وشىؾ يؿاقؾ-« بىحاو  بؿه»اوث که ؾق آو اظحمال هًٝىق ؾق ایًصا ظاالجی -  9
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کًین و  های ٤یكايىاو اقائه هی ؾق يؽىحیؾهًؿ  هًؿی به آيچه ؾیگكاو جكشیط هی ٠ال٬ه
ها بكای ؾاؾو بهكه و ٨ایؿه به ا٨كاؾ گكوه ؼىؾ  ؾهین که ٌاهپايمه ال ٨كِث و هیيٍا

گىیؿ که  و ایى به ها هی ؛ای بكایً يؿاٌحه باٌؿ ظحی اگك هیچ همیًه ،کًؿ اوح٩اؾه يمی
ها قا  ؾهؿ ٠اهلی يیىث که ق٨حاق ٌاهپايمه جىشه به ؾیگكی و آيچه ؾیگكی قا جكشیط هی

های بیٍحكی بكای ق٨حاقهای  ال جىايایی ها یاو يؽىحیجعكیک کًؿ- ٌاهپايمه ؾق ه
کًًؿ؛  ها ؾق کاقهای اشحما٠ّی بىیاقی هٍاقکث هی هیمىو اشحما٠ی بكؼىقؾاق اوث- ایى

، شم١ی ؾوحه شم١ی، ٌکاقّ  ؼىؾ، جهاشن ؾوحه یال شمله يگهبايی ال ٬لمكو 
و، ٨ؿاکاقی ؾیؿگا با آویب ؾقؾی هنگفاٌحى ٤فا، هعا٨ٝث ال ش٩ث، جىلی و  اٌحكاک به

هؿاوای ظاکی ال ٌؿه وشىؾ ؾاقؾ که  ها، همچًیى بكؼی ظاالت ذبث ؾق بكابك ؾٌمًی
جىايًؿ ههكوقلی ؾوشايبه قا  ها هی گىیًؿ ٌاهپايمه هیها  ایى - جماهیاوثا٨كاؾ بیماق 

ای کمحك  ها شایمه ای قا که ؾق آو های ؾوشايبه ها گاهی و١ٔیث اظىان کًًؿ- ٌاهپايمه
« ظه ٠ؿالث یا ايّا٦»کًًؿ و ایى ٌایؿ ٠ًّكی ال ٠ًاِك  گیكيؿ قؾ هی ال ؾیگكاو هی

های هح٭ابلی  ها کًً آو هوشىؾ يؿاقؾ کهىٔىٞ ایى ؛ ولی هیچ ٌىاهؿی هبًی بك باٌؿ
  9-«آوقيؿ قؾ کًًؿ او به ؾوث هیها بهكۀ بیٍحكی يىبث به ؾیگك  قا که ؾق آو
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، خض دس ٔحذٚد٠ خ٤ٛـبٚ٘ذ٢ ٚ آؿٙب٣٤، ثٝ خٛاٖ ٞب٢ ٥ٕٖٔٛ

 وٙٙذ د٤ٍشاٖ تٛخٝ ٣ٕ٘

 ـ   ٠ًىاو هرال بهـ  ذابث ٌؿه اوث که شىاو های  همچًیى ؾقباقۀ هیمىو
هك ؾو شًه جمایل ؾاقيؿ؛  هب ،گفاٌحى ٤فا اٌحكاک کاپىچی بكای به٤الب های  هیمىو هاؾه

ولی ٨٭ٗ با ا٨كاؾ آًٌا با ؼىؾ که ج٭كیبا  ؾق هماو هكجبۀ اشحما٠ی هىحًؿ و ق٬یبی بكایٍاو 
ایى هٍاقکّث و٬حی يىٞ ٤فا بهحك باٌؿ ٌىيؿٖ همچًیى ذابث ٌؿه اوث  هعىىب يمی

هًگاهی که هیمىو ؾیگكی ها  ایى هیمىوٌىؾ و يیم ذابث ٌؿه اوث که  هٍكوٖ، کمحك هی
ٌاو وشىؾ يؿاقؾ کمحك ال لهايی که هیمىيی ؾق هصاوقجٍاو باٌؿ ه٭ؿاقی ال  ؾق همىایگی

 9-قیميؿ ٤فای ؼىؾ قا ؾق ٨ٕای بیى ؾو ٩٬ه هی
شايبۀ اؼال٬ی با ؾیگكاو بىیاق ؾوق هىحین- ؾوبًابكایى ال اؼال٪، ایراقگكی و ههكوقلی 

٠ًىاو  به شايبه یا ایراقگكی یا چیم ؾیگكی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ که ـپه ظحی اگك ههكوقلی ؾو
هایی ؼىاهؿ بىؾ که اهحمام ظیىايات  همايًؿ هماو آلهىو ،ـ يٍايۀ ٩ِای ؾقوو اوث هرال

ؼّىَ اگك ایى ظالث هیچ  به ؛ؾهؿ کكؾو ٤فا بكای ؾیگكاو يٍاو هی قا بكای ٨كاهن
  همیًه یا لظمحی يؿاٌحه باٌؿ-
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 ٌشا٤ب٘ٝػٙٛاٖ ٔـٛق سفتبس ا٤ثبس ثٝ ٟٔشٚسص٢ دٚخب٘جٝ

بكای ا٨كاؾ هىِى٦ ای که  ٨ایؿه ؾلیل به گكایايهق٨حاق ایراق جکاهل،  ۀؾق چهاقچىب يٝكی
کًؿ به  ـ بكای هصمى٠ۀ ژيحیکی که آو قا ظمل هی با ؾ٬ث بیٍحك ؾهًؿۀ آو یا ـ به آو یا ايصام

که  ی٨ایؿه و هًا١٨ ؾلیل بهکًؿ  جّىق هی وال ؾیاوث- بىؾه هى٫٨ پیكول و آوقؾ،  ؾوث هی
ق٨حاق ایراقگكایايه بكای ايصام « جٍىی٫ ٌؽّی»، ٠اهلی وشىؾ ؾاقؾ که ؾق قوؾ ايحٝاق هی

باٌؿ؛ ٌؿه کًؿ- په ایى و١ٔیث يیالهًؿ آو اوث که ال يٝك هاؾی آلهایً  ي٭ً بالی هی
بكایً  ٬بلی ؾاٌحه باٌؿ که ؾق يهایث، ایى ق٨حاق و ًٌاؼث ی١ًی هىشىؾ ليؿه بایؿ ه١ك٨ث

جىايؿ ٬یؿهایی  هی ،ٌؿه ٘ىقی که جعلیل جعكیک ايصام آوقؾ؛ به ه١٩ًحی قا به ؾوث هی
، ه١٩ًحی هىح٭ین قا هعؿوؾ یا ؼٙكی ه١یى گكایايهي٩ىايی قا ؤٟ کًؿ ٕلیكا هك ق٨حاق ایراق 

ه هی وىی هًا٨ٟ و يحایس هىقؾ ايحٝاق ؾق آیًؿه و  گیكی به ---ٔ و با٠د شهثکًؿ قا ٠ٔك
 ٌىؾ-ل هٍؽُ ال ٬ب

جا پایه یک ياهمؾ ایؿئال اوث کًؿ ههكوقلی ؾوشايبه، جّىق هی وال ؾیقو ٨كايه  الایى
٠ًىاو پاوؽی به  ٌؿه باٌؿ؛ ی١ًی ایراقگكی بكای کمک و به ؾهی و اواوی بكای آذاق شهث

 -باًٌؿ ؾقؾ ؾیگكاو و ظالث ياگىاقی که همکى اوث ؾق آو ٬كاق گك٨حه
 گىیؿ:هی وال ؾی پكو٨ىىق

―Empathy is an ideal candidate mechanism to underlie so  called directedـ  
altruism، i.e.  ، altruism in response to another’s pain، need، or distress. Evidence 
is accumulating that this mechanism is phylogenetically ancient، probably as 
old as mammals and bird ... Empathy  induced altruism derives its strength fromـ  
the emotional stake it offers the self in the other’s welfare. The dynamics of the 
empathy mechanism agree with predictions from kin selection and reciprocal 
altruism theory.‖1 
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آيچه کايؿیؿایی باٌؿ بكای لیكواؼث جا  ایؿئالوالوکاقی اوث  ههكوقلی ؾوشايبه،»
ی١ًی ایراقگكی بكای پاوػ به قيس، يیال یا ٌىؾ؛  ياهیؿه هی« ٌؿه ؾهی شهثایراقگكی »

ای وشىؾ ؾاقؾ که ایى والوکاق ٕی١ًی ههكوقلی  ٌؿه وؽحی ٨كؾی ؾیگك- ٌىاهؿ گكؾآوقی
به چه بىا ٬ؿیمی اوث و  ٨9یلىژيی،کكؾو ٌؽّی ؾیگكٔ ال يٝك  ؾوشايبه یا اظىان

ٌؿه ؾق  --- ایراقگكی ایصاؾ٬ؿهث ؾاٌحه باٌؿايؿالۀ ٜهىق پىحايؿاقاو و پكيؿگاو، 
ال ق٨اه و آوایً ؾیگكی به « ؼىؾ»ههكوقلی ؾوشايبه، يیكوی ؼىؾ قا ال بهكۀ ٠ا٩٘ی که 

های  یبیً پیًهای ابماق ههكوقلی ؾوشايبه با  کًؿ- هکايیىن آوقؾ، جؤهیى هی ؾوث هی
 «ؼىايی ؾاقؾ- هنايحؽاب ؼىیٍاويؿی و يٝكیۀ ایراقگكی ؾوشايبه، 

اٌکالی ؾق ایى ؼّىَ وشىؾ يؿاقؾ- هماو ٘ىق که هًگام بكقوی ٠ىا٧٘ ؾق ٨ّل 
ه١ح٭ؿین وشىؾ ههكوقلی ؾوشايبه، بكای ایًکه ايىاو هىشىؾی اؼال٬ی  ،٬بلی گ٩حین

ولی بكای  ؛٠ىاهل اواوی و ٔكوقی اوثال  ـ   البحه په ال آيکه اؼال٪ قا یاؾ گك٨ث ـ  ٌىؾ 
های ـهًی و  ؾیگك چه ٬ابلیث های جىاياییپیؿایً اؼال٪، کا٨ی يیىث؛ ظحی اگك با همۀ 

 شمٟ ٌىؾ-  های ٠ا٩٘ی یا ظحی اشحما٠ی چه ٬ابلیث
 ؾقؾی هنؾقؾ و  کكؾو ٠ًىاو والوکاق جکاهلی بكای اظىان ههكوقلی ؾوشايبه به

یا  هٕكهای  ٤فاها یا يىٌیؿيی هاؾقاو به کىؾکايٍاو و يیم بكای اظىان جكن ال بكؼی
ؾق  یؾیگك  که و٬حی ٨كؾو٬حی با جصكبۀ ٬بلی و--- ٌاهؿ باٌؿ  ـ   ظحی هىشىؾات ليؿۀ ؾیگك

 اللم و ٔكوقی اوث-  ـ  ٌىؾ یكؾ ؾچاق چه آویب و لیايی هیگ ه١كْ هماو ؼٙك ٬كاق هی
و ههكوقلی ؾوشايبه و جىايایّی جّىق آيچه ؾیگكی   ،٘ىق کلی به ٠ىا٧٘ و اظىاوات 

٘ىق  به بكای ٌؽُ ؾیگك ایصاؾ کًؿ جىايؿ  یک ٠مل هیکًؿ یا جّىق آيچه  اظىان هی

                                                                                                                                                                 
Frans De Waal. Putting the Altruism Back into Altruism: The Evolution of Empathy - Annual Review of 
Psychology. Vol. 59: 279-300 (Volume publication date January 2008) First published online as a Review 
in Advance on June 5, 2007. DOI: 10.1146/annurev.psych.59.103006.093625 

ای  های هىشىؾات ليؿه قوابٗ جکاهلی هؽحل٧ هیاو گكوههٙال١ۀ ؾق ای  ٌاؼه٨یلىژيی یا ٠لن وقاذث يژاؾی، -  9
 -ٌىيؿ آٌکاق هیهای شمئی، پژوهً و جعلیل جٍکیل هىشىؾات هؽحل٧،  اوث که ال ٘كی٫ جعلیل
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ؼیك و ٌؿو هیاو  م ٬ائلیاؼال٪ و جمی بكؼىقؾاقی الاواوی بكای  ىائلیهمه، ه  ،ؼاَ
قا يؿاٌحه باٌؿ ها  ایى ىی که؛ په هكکايؿ هایی بكای وشىؾ اؼال٪ ؛ ی١ًی ٌٖكهىحًؿ ٌك

جىايًؿ  يمی جًهایی بهاهکاو يؿاقؾ اؼال٪ یا ظه اؼال٬ی ؾاٌحه باٌؿ؛ ولی هكگم 
، ٠ؿالث و ایصاؾ چٍمؿاٌثکًًؿۀ اؼال٬ی هرل ایراقگكی وا١٬ی بؿوو ج٩ىیكکًًؿه یا جىلیؿ 

ِىقجی به آو  يٝام و ٬ىايیًی بكای اوحىاقکكؾو ٠ؿالث و ٬ايىو اؼال٬ی پیٍك٨حه و هحك٬ی ـ
 ـ باًٌؿ- که ؾق ايىاو هىث

ال  یهح١ؿؾ های ِىقتِك٨ا  کًؿ  بیاو هی« وال ؾی٨كايه »هایی که  همۀ ظالث
هًا٨ٟ و همایایی  ؾلیل بهها قا  آوايؿ و ٘بی١ث يیم  ها ؤٟ کكؾه که ژو اوث هایی اوحكاجژی

 ها یا ٘ب٫ آوقا ؾاقاوث ها  آوبكای کىی که کًؿ؛ همایایی که  که ؾق ؼىؾ ؾاقيؿ ايحؽاب هی
اواوا  ؼىؾؼىاهايه و ژيحیکی هىحًؿ ها  جمام ایى ظالث ؛ ی١ًیآیؿ ث هیکًؿ به ؾو ق٨حاق هی

که ای ال هك يى٠ی  بؿوو هیچ ٨ایؿه ،چٍمؿاٌثو هیچ ؾلیلی بك وشىؾ ایراقگكی بؿوو 
بًابكایى بىؾو ٠ىا٧٘ و  ؾهؿ؛ اقائه يمیـ  ٌىؾ ؾیؿه هیِىقجی که ؾق ايىاو به هماو  باٌؿ ـ

اوث که ایى ظیىايات ایى یا بكؼی ظیىايات ٨٭ٗ به ایى ه١ًهكوقلی ؾوشايبه ؾق هیمىو ه
 اؾقاکات و ٌهىؾ،ها بكای  ايؿ و ایى جىايایی قا ال پیٍیًیاو ؼىؾ به اقخ بكؾه ها جىايایی

؛ اوثهای ق٨حاقی و اؼال٬ی ایصاؾ ٌىيؿ، ٔكوقی و اواوی  همچًیى بكای آيکه اقلي
چه بكوؿ به اؼال٪ واالی  ،شحما٠ّی اقجبا٘ی کا٨ی يیىثولی بكای جکاهل اؼال٪ ا

 ایراقگكی وا١٬یٖ
 ؾق ظالی که ،ای، اؾقاکات و ٌهىؾ اؼال٬ی ؾاٌحه باٌؿ اهکاو يؿاقؾ هیچ هىشىؾ ليؿه

شای او بگفاقؾ- همچًیى اللم اوث  يحىايؿ ظالث ٌؽّی ؾیگك قا اظىان کًؿ یا ؼىؾ قا به
ِىقت هربث یا  قا به« ب»بك « ال٧»٨كؾ بحىايؿ جؤذیك ٠مل اقاؾی یا ٠اهؿايه ال ٘ك٦ ٨كؾ 

ٔ agentive empathyٕ ه٩ًی اقلیابی کًؿ و ایى چیمی اوث که ههكوقلی ؾوشايبۀ ١٨ال
« ال٧»ى اللم اوث ٨كؾ بحىايؿ اظىاوات هربث یا ه٩ًی هك ؾو ٨كؾ ٌىؾ- همچًی ياهیؿه هی
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واکًٍی ها  کؿام ال آوبىحگی و اجعاؾ با هك  قا ؾقک کًؿ و بحىايؿ ال ٘كی٫ هن« ب»و 
 ؾاٌحه باٌؿ-٠ا٩٘ی 

 ٌىؾ- هی ٔ ياهیؿهemotional empathyوشؿايی ٕههكوقلی ؾوشايبۀ  ایى ٬ابلیث گاهی 
جا با جکیه بك چگىيگی  باٌؿها قا ؾاقاوث کا٨ی  که آو ایى ؾو ابماق ٌایؿ بكای کىی 

ق٨حاقّی ابحؿایی و بىیاق واؾه  ظکنٌؿه جىوٗ ایى ؾو ابماق،  اقجباٖ و جكکیب ا٘ال٠ات جىلیؿ
ؾاوقی اؼال٬ی » گك٨حى ظکمی که بكؼی ال پژوهٍگكاو آو قا قا بكول ؾهؿ؛ ی١ًی ٌکل

ِىقت  الض بهٙبكؾو اِ کاق ؾق بهايگاقی  وهلياهًؿ و ؾق وا٬ٟ، يى٠ی  هی« ابحؿایی
 ،- همچًیى به يٝك بكؼی پژوهٍگكاوِعیط يیىثو ال يٝك ٠لمی، اوث  هیشجى ٬ابل ٤یك

کن ؾو  ؾوثٌىؾ  هی ٔ ياهیؿهnaïve moralityابحؿاییٔ ٕگكایی واؾه ٕیا  بكای آيچه اؼال٪
یابی کاقهایی اوث که اظحمال ؾاقؾ  هىحۀ اول 9وشىؾ ؾاقؾ:هىحۀ بًیاؾیى  هكبىٖ به اقٌل

کاقهای هح١ل٫ به با٠د آلاق بؿيی به ٌؽّی ؾیگك ٌىؾ و هىحۀ ؾوم هكبىٖ به 
 اوث- ؾوشايبهگكایی و همکاقی یا ایراقگكی  هرل، ؾوشايبه به ه١اهله

 sense of« ٕو ٌكؼیك اظىان »های ٔكوقی بكای وشىؾ  هىحۀ اول ٌایؿ یکی ال پایه
good and evil ٔو جؤذیك آو بك « ال٧»؛ هرال  ايصام ٠ملی ه١یى جىوٗ ٌؽُ باٌؿ

ٌىؾ و  ج٩ىیك و جؤویل هی« ههكوقلی ؾوشايبۀ ٨ا٠ل»ال ٘كی٫ والوکاق « ب»ٌؽّیث 
یابی « ههكوقلی ؾوشايبۀ وشؿايی»وپه  ظالث  کًؿ که آو چیمی هیا٬ؿام به اقٌل

 - یا با ٌاؾی و وكوق ،با قيس چه همكاه؛ کًؿ هی٨كاهن کًًؿه  بكای هٍاهؿهههكوقلی 
ٌؿه جىوٗ ٌؽُ  ايصام هىحۀ ؾوم با ه٩ىم ٠ؿالث و ٜلن ؾق اقجباٖ اوث- ٠مل

يٝك ٕیا ٠مّل با يیثٔ هؿ٠ًىاو ٠مل اقاؾّی  به ٨ا٠لشايبۀ ؾوال ٘كی٫ ههكوقلی « ال٧»
یابی و بك  ،شايبۀ وشؿايیؾوٌىؾ- وپه ال ٘كی٫ ابماق ههكوقلی  ج٩ىیك هی هبًای آو، اقٌل

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

- Nurock, V. (2011). Sommes-nous naturellement moraux? (p. 304). PUF. 
- Nurock, V. (2004). Intuition morale et morale naïve. L'Année sociologique, 54(2), 435-453. 
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ایث و  ٌىؾ؛ جىلیؿ هی های اظىاوی ال١مل ٠که چه با ؼٍن و ي٩كت، چه با اهحًاو و ٔق
 - کًؿ اظىان هی« ب»چه هٙاب٫ یا ٌبیه آيچه ٨كؾ 

یا  یبىؾو کاق  جىايؿ ٘بی١ث ٠مؿی هاهگی هی ذابث ٌؿه اوث که ايىاو ال ابحؿای ُيه 
هاهگی  قا ؾق آؼك يه بىؾوبىؾو و ٌاؾ جىايؿ ج١بیكهای ٤مگیى ٠ملکكؾ قا ؾقک کًؿ، و يیم هی

جىايؿ ق٨حاق هح٭ابل قا  ـ هی ی١ًی و٬حی ٠مك او ٨٭ٗ یک وال اوث هاه ـ وهب٩همؿ- په ال 
ایًکه هحىشه  بك اوانجىايؿ ٠مل ه٩ًی قا  هاهگی هی پايمؾه ؾقک کًؿ؛ وپه ؾق وى ج٭كیبا  

ییجمیٌکلی هح٩اوت  به  ،بىؾه اوث یا هىشىؾ ليؿه شاو هىشىؾ بی ابی کًؿ- ؾق م ؾهؿ و اقٌل
وٜی٩ه یا ٠ملی ه١یى با ؾیگكاو ٌكوٞ به  جىايًؿ بكای ايصام هاهگی کىؾکاو هی هصؿهوى 

با ؾیگكاو  ،قوٌی ج٭كیبا  هىاوی جىايؿ به والگی کىؾک هی چهاقهمکاقی کًًؿ و ؾق وى 
یا ظىى و  ،ؼیك و ٌكؿ- ه٩هىم ٠ؿالث و ٜلن ؾق کىؾکاو ب١ؿ ال ه٩هىم ؾاٌحه باٌهٍاقکث 

یاؾآوقؾو و  اوث که وابىحه به جىايایی به هایی جىاياییٌىؾ؛ لیكا يیالهًؿ  ٬بط آ٤ال هی
 گكی اوث- هعاوبه

ٌىؾ بكؼی  ها هٍؽُ هی ال وىی ؾیگك جع٭ی٭ات ؾیگكی وشىؾ ؾاقؾ که ال ٘كی٫ آو
ی ؾق ٠مل، ایى ؾو ابماق ی١ًی ههكوقلی ؾوشايبۀ ٨ا٠ل و ههكوقل   ها هرل يؽىحی ظیىايات 

اؾ٠ا  ،ایى جع٭ی٭اتاوحًاؾ به  اای ب ـ ؾاقيؿ، و ٠ؿه هكچًؿ ؾق ظؿی واؾه ؾوشايبۀ وشؿايی قا ـ
ٕیا ظىى و ٬بطٔ و « ؼیك و ٌك»ؾاؾو  ؾلیلی اوث بك وشىؾ جىايایی جٍؽیُ ها کًًؿ ایى

قو  اوحؿاللی قوبه یو ٜلن ؾق ظیىايات؛ ولی ؾق ایًصا با پكوٍ لمؾاؾو هیاو ٠ؿیجىايایی جمی
ها  ٘ىق کاهل بكایً ؾلیل آوقؾه ٌىؾ- کىؾکاو هن ال ایى جىايایی ن که بایؿ بهٌىی هی

جىاو  ها- ظال آیا بك ایى اوان هی جك ال يؽىحی ِىقجی وأط ظحی به چه بىاو  يؿبكؼىقؾاق 
ـ  ؼىبی بهـ یا  يؿال جىايایی ٬ٕاوت اؼال٬ی بكؼىقؾاق والگی  چهاقگ٩ث کىؾکاو ؾق وى 

 جٍؽیُ ؾهًؿ؟ٖ  قا ال ٌك ؼیك
ًٌاؼث اؼال٪، ِؿوق اظکام اؼال٬ی و الحمام به اؼال٪، هىائل ؾیگكی قا اللم 

 کًؿ؛ ال شمله: هی



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 617

 

اول: ًٌاؼث ایى اؼال٪ ال يٝك ٠ملی؛ و ایى، ی١ًی وشىؾؾاٌحى آو ؾق ؾيیای وا١٬ی  ـ  
ِىقجی  به ِىقجی هصْىن و ٌاؼُ ٕو ایًصا هكظلۀ آهىلي اوثٔ؛ ولی ظال که اؼال٪ ـ به

ٌکل هٍؽُ ؾق بكابك ها وشىؾ ؾاقؾ، چه کىی آو قا واقؾ کكؾه اوث و هًبٟ  ـ به گكیمياپفیك
 آو چیىث؟

ؾاٌحى اؼال٪ اوثٔ،  ؾاٌحى آو ٕو ایًصا هكظلۀ ؾووث ؾوم: هیل به اؼال٪ و ؾووث ـ  
هماو ٘ىق  چًیى ٠لحی، ه٩٭ىؾ و ظحی  ؾق ظالی که ؛یابی و ج٩ىیك اوث که ایى يیالهًؿ ٠لث

قوٌى کكؾین ياهمکى اوث؛ لیكا بالگٍث جماهّی اهىق  اظمؿالعىىویؿ  بیاياتی٫ که ال ٘ك 
 ها- و هاوث یا به ٨كهًّگ جعث ویٙكۀ ژ یا به ژو

یابی اؼال٬ی ٕهكظلۀ ج٩کك اؼال٬یٔ و ؾق  ـ   وىم: ؾاٌحى جىايایی ج٩کك ال ٘كی٫ اقٌل
ال ٬بلی ؼىؾيمایی ؾق ایًصا يیم هماو وئ ؛پیٍك٨حه وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ یایًصا بایؿ ویىحم

باقه، بؿوو هیچ  یک کىی آو قا ؤٟ کكؾ و چكا اذك آو قا به کًؿ: اؼال٪ ال کصا آهؿ، چه هی
 های ايىايّی به ذبث قویؿه اوث، ٌاهؿ هىحین؟ٖ جكیى جمؿو ه٭ؿهاجی که ؾق باوحايی

چهاقم: ؤٟ ٬ىايیى و ویىحن اؼال٬ی پیٍك٨حه ٕهكظلۀ جًٝین اشحما٠ی و ویاوی  ـ  
 های اؼال٬ی اوثٔ؛ و ایى ظالث يیم همايًؿ يکحۀ وىم اوث- که هبحًی بك اقلي

جمؿو یا ٨كهًگ »و « ظه اؼال٬ی»جماهی ایى هىائل چهاقگايه بكای ایًکه ؾق باب 
جك گ٩حه ٌؿ و ؾق  او ٘ىق که پیًوؽى بكايین اللم و ٔكوقی هىحًؿ؛ و هم« اؼال٬ی
ها با ج٩ىیك ٘بی١ی یا هاؾی، ؾٌىاق اوث-  شا به آو اٌاقه کكؾین، ج٩ىیك ایى پؿیؿه چًؿیى

 ٨كهًگاؼال٬ی و  یک ظهاي،  وشه اهکاو يؿاقؾ ٘بی١ث و ٬ايىّو ؼىؾؼىاهايه هیچ به
چ یا بؿوو هی چٍمؿاٌثاؼال٬ی بىالؾ که هبحًی بك ؾقؾهای ایراقگكی ظ٭ی٭ی بؿوو 

ائبه و ياؼالّّی ٘ك٨ايۀ ؼالُ ال هك ٌ کاهال  بی ٠ؿالّث  بك اوانیا  باٌؿ٠ىٔی 
  -باٌؿ، هیهى، يژاؾ یا--- ٬بیلههرل ؼايىاؾه، همىك یا گكوه، ٌهك،   ای ٘لبايه ه١٩ًث
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 ثشسػ٣ آص٣٘ٛٔ د٤ٍش ثشا٢ ٟٔشٚسص٢ دٚخب٘جٝ: 

 ٥ٕٖٔٛ ٔبوبن
ای ایى  ٌایؿ ٠ؿه که ؾهن قوبكقوی ٬كا هایلن ؾق ایًصا آلهىو ؾیگكی قا هىقؾ بعد

٩ٌ٭ث و ؾلىىلی و جكظن ؾق بكابك  ه١ًی بهآلهىو قا بكای اؾ٠ای وشىؾ ههكوقلی ؾوشايبه 
 -کًًؿ هیؾیگكاو ؾق ظیىايات اوح٩اؾه 

اوحًلی ویچکیى »، «Jules Massermanشىلم هاّوكَهى »گكوه پژوهٍگك هحٍکل ال  
Stanley Wechkin»  ویلیام جكیه »وWilliam Terris» های ه٥م و  بیماقی ال ؾپاقجماو

ای پژوهٍی  ه٭اله 9163پمٌکی ؾايٍکؿۀ پمٌکی ؾق ٌیکاگى ؾق وال  ا٠ّاب و قواو
به آو اوحؿالل « ؼاوحگاه اؼال٪ ال ٘بی١ث اوث»که ٘ك٨ؿاقاو ه٭ىلۀ  9هًحٍك کكؾيؿ

 کًًؿ- هی
ليصیك ؾق هایی اي٩كاؾی ٬كاق ؾاؾه ٌؿيؿ که ؾو  هیمىو هاکاک ؾق ٩٬هپايمؾه ؾق ابحؿا 

یکی ال آو ؾو ليصیك يمؾیک به يىق آبی و ليصیك ؾوم يمؾیک به يىق ٬كهم، - ها آویماو بىؾ آو
وك٠ث  ها به ٌؿيؿ- هیمىو ٘ىق هحًاوب ؼاهىي و قوٌى هی بىؾ- ؾو چكا٢ به آویماو

٨همیؿيؿ اگك ؾق پاوػ به یکی ال ؾو يىق ٬كهم یا آبی، ليصیك هًاوب کٍیؿه ٌىؾ ٤فا به 
 آوقؾو ٤فا بىؾ- ؾوث ایى جًها قاه بهيؿ و ؾق ایى آلهىو، آوق  ؾوث هی

 یٌؿه قا ؾق ٩٬ى ؾاؾه های هصمى٠ۀ آهىلي هیمىو ،په ال آو، گكوه پژوهً هكکؿام
ؾق هصاوقت آو، ٩٬ه ؾیگكی بىؾ که هیمىو ؾیگكی ؾق آو ٬كاق  ؾق ظالی که؛ ًؿگفاٌح

کٍیؿ ؾق هؿت ه١یًی  هیها ؾق ٩٬ه اول یکی ال ليصیكها قا  ؾاٌث- و٬حی یکی ال هیمىو
ؾاّؾ آلهىو قا به ایى ق آوقؾ، و ؾق ؾوقۀ ب١ؿی ٬كا  ِىقت ٠اؾی ٤فای ؼىؾ قا به ؾوث هی به
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ٌؿ، هیمىو اول و٠ؿۀ  جكجیب ج٥ییك ؾاؾيؿ که و٬حی ليصیك هىا٫٨ با يىق ٬كهم کٍیؿه هی
 گك٨ث؛ ولی ؾق بكابك هیمىو همىایه ٌىک الکحكیکی ؾقؾياکی ؾقیا٨ث ٤فایی ؼىؾ قا هی

ؾاؾ بؿوو آيکه هیچ آلاقی به  اها ليصیك هىا٫٨ با يىق آبی ٤فا قا به هیمىو اول هی 9کكؾ؛ هی
هیمىو، جكشیط ایراقگكایايه قا ال يٝك  پًسهای  ايحؽاب ٨٭ٗاي بكوايؿ-  هیمىو ؾوم همىایه

لکحكیکی ها ال ؾیؿو هیمىو ؾیگكی که ؾچاق ٌىک ا آهاقی يٍاو يؿاؾ و بیٍحك هیمىو
٘ىقی که بىیاقی ال  گك٨حًؿ؛ به ٬كاق هی ای کًًؿه ياقاظث ١یثٌىؾ ؾق ؤ هی

قا يمایاو يىق آبی هكبىٖ به کٍیؿو ليصیك ها به  ؾاؾو آو جمایل و جكشیطهایٍاو  ايحؽاب
کكؾيؿ و  پىٌی هی با ایى کاق، ال يیمی ال و٠ؿۀ ٤فایی ؼىؾ چٍن ؾق ظالی که؛ واؼث هی

کؿام ال ؾو ليصیك، ال همۀ ٤فای ؼىؾ چٍن پىٌی  ها با يکٍیؿو هیچ ظحی بكؼی ال آو
پًس قول شای آيکه ليصیكی قا بکٍؿ  ها جكشیط ؾاؾ به کكؾيؿ؛ ٘ىقی که یکی ال هیمىو هی

جا شایی که يمؾیک گی قا جعمل کكؾ گكوًقول  ؾوالؾههايؿ و هیمىو ؾیگكی هحىالی گكوًه 
 بىؾ بمیكؾ-

کًًؿ که ظه اؼال٬ی ؾق ظیىايات وشىؾ  بكؼی با اوحًاؾ به ایى آلهىو، اوحؿالل هی
ایى آلهىو  ولی کًؿ جا هیمىو ؾیگك آلاق يبیًؿ؛ ؾاقؾ؛ لیكا با ٨ؿاکاقی، ال ؼىقؾو اشحًاب هی

ؾلیلی بكای ایًکه  اوث و يه٩ٌ٭ث  ؾلىىلی و ه١ًی بهؾلیلی بك وشىؾ ههكوقلی ؾوشايبه  يه
به یک ؾلیل واؾه؛ ایًکه ؛ هىحًؿٌؿه، پیكّو اؼال٪ یا اواوا  اؼال٬ی  های ذبث گیكی هىٟٔ

های  ٌىؾ- وأط اوث که آویب ایى آلهىو با٠د آویب قوايی ٌؿیؿ به ؼىؾ هیمىو هی
ؼّىَ  به ٌىؾ؛ کًًؿه ؾق جىايایی جعمل قوايی هی ٨كوىؾههای  ٬ؿقجمًؿ قوايی با٠د آویب

ای ؾق هاکاک بىیاق لیاؾ اوث و ال يٝك ٠لمی  های آیًه که ي٭ً ٠ا٩٘ی ابحؿایّی ولىل

                                                                                                                                                                 
کًؿ، ؼىايًؿه اظىان  کًؿ ؾق ؼّىَ اؼال٪ ؾق ظیىايات پژوهً هی ال٬ی که ٨كْ هیال ایى آلهىو اؼ-  9

هایی ؾق لهاو ظأك  کًؿ و چه بىا ؼىايًؿه به يى٠ی هٙمئى اوث که ال ايصام چًیى آلهىو ايمشاق و بیماقی پیؿا هی
 آیؿ- هماي١ث به ٠مل هی
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ٌىؾ و  ذابث ٌؿه اوث که ههكوقلی ؾوشايبۀ ا٨كا٘ی، هًصك به ظاالت ٨كوىؾگی بىیاق هی
 9گیكی یا ظحی ؼىؾکٍی ٌىؾ- جىايؿ با٠د گىٌه هی

، ههكوقلی ؾوشايبه یا ؾلىىلی و جىاو گ٩ث: آيچه ؾق ایى آلهىو اج٩ا٪ ا٨حاؾ په هی
های  بىحگی و ايىصام با هیمىو اي يیىث و ظحی هن ه١ًای اؼال٬ی ٩ٌ٭ث و قظمث به

ال١ملی ؾق بكابك هًٝكۀ هىلًاکی اوث که آویب قوايی و  ٠که ِك٨ا  ؾیگك هن يیىث؛ بلکه 
جا آيصا  کًؿ گاهی جکكاق ایى جصكبه قا يپفیكؾ؛ ؾقؾهایی ظاِل کكؾه که هاکاک قا واؾاق هی

ال   بلکه هؿ٦  ،اها وبب ًًؿ؛ک ٘ىق کاهل ال ؼىقؾو، هماي١ث هی ها به که بكؼی ال آو
هعكک قوايی کاهال   ؾلیل بهؼىؾؾاقی ال ٤فا یا ؼىؾؾاقی ال کٍیؿو ليصیك ٬كهم جًها 

 ؾیؿوٌؿه ال جكن ؾقؾ ٌؽّی جىلیؿ ؼىؾؼىاهايه اوث؛ لیكا با ایى ؼىؾؾاقی، هیمىو،
کًؿ- بًابكایى ٠ىا٩٘ی که ؾق چًیى  ٌىک الکحكیکی قا ال ؼىؾ ؾوق هی ؾیؿه با آویبهیمىو 

ٌىيؿ ٠ىا٧٘ و اظىاواجی بىیاق ه٩ًی، يمؾیک به ج٩ًك و بیماقی  هایی بكايگیؽحه هی آلهىو
 یياپفیك  جعمل ج٭كیبا   هلٌىيؿ و ایى ال يٝك هاکاک، ٠ا هىحًؿ که با٠د ؾقؾ و ي٩كت هی

 ؛ٌىؾ ٔ هیempathic distressٕ «٠ا٩٘یپكیٍايی » يام بهو هًصك به و١ٔیحی اوث 
؛ ؾهؿ هیها قا ؾق ه١ْك اظىاوات ٬ىی و ج٭كیبا  ؾائمی ٬كاق  ؼّىَ که ایى آلهىو، آو به

ّٗ همكاه با ٜهىق بیماقی ـ ال يٝك ٠لمی، ؾق ٔمّى  واؾگی به  ی١ًی ـ های قوايی هًصك  ٌكای
یى جكجیب، ال ایى آلهىو هٍؽُ ٌىؾ- به ا گك٨حه هیؾق يٝك  outٔـ  burnٕ ؼىؾکٍیبه 
ٌؿه، ٬بال  ؾق ه١كْ آویب ٌىک الکحكیکی ٬كاق گك٨حه باٌؿ،  ٌىؾ اگك هیمىّو ايحؽاب هی

 ؼىاهؿ بىؾ:  یجك  پاوػ، ؼىؾؾاقی ٬ىی
―This self  starvation was more likely to appear in animals that hadـ  

themselves experienced electroshock in the role of the Sas-‖ 
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Klimecki, O., & Singer, T. (2012). Empathic distress fatigue rather than compassion fatigue? Integrating 
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ؾق ؾیؿو با ٌىک الکحكیکی قا  ایى ا٠حّاب ٤فا ؾق ظیىاياجی که ؼىؾٌاو آویب»
ـ با اظحمال بیٍحكی  ی١ًی هیىو همىایهـ  ايؿ کًًؿه جصكبه کكؾه ي٭ً هیمىو جعكیک

 9-«ٌىؾ پؿیؿاق هی

ؾق هعیٗ ٘بی١ی، هاکاک ؾق ه١كْ ایى يىٞ آلاق و اـیث قوايّی جکكاقپفیك ٬كاق 
ای قا بكای اهؿا٦ وىؾهًّؿ ژيحیکّی  های آیًه ها ابماقهایی هرل ولىل یكؾ و ژوگ يمی

ههكوقلی ؾوشايبه با ٨كليؿاو و ؼىیٍاويؿاو  که ٠باقت اوث الايؿ  ؼىؾؼىاهايه ٨كاهن کكؾه
قو ؾق آلهىو  الایىِىقت ؾوشايبه به هباؾله پكؾاؼث؛  جىاو با او به یا با آو کىی که هی

ٌىؾ پاوػ هربث هیمىو با ؾقؾهای هیمىو همىایه، و٬حی هیمىو  ٌؿه هالظٝه هی گ٩حه
 ٌىؾ-  با او آًٌایّی بیٍحكی ؾاٌحه باٌؿ، بیٍحك هی

―it is likely that a compatable relationship between animals in the home cage 
favors ‘altruistic’ behavior.‖ 

وشىؾ ؾاقؾ، ٩٬ه ؾق  ظیىايات هىشىؾهیاو   که یا گىيههمکاق اظحمال ؾاقؾ قابٙۀ »
 7«ق٨حاق ایراقگكایايه قا ظمایث کًؿ-

شا ؾاقؾ به ایى يکحه جىشه ؾاٌحه باٌین که ایى ابماقها ؾق ٘بی١ث، با اظىان  همچًیى
به  ٌىؾ، هی ه١كْ ؼٙكگك٨حى ؾق  ٬كاق ال ؼىقؾو بكؼی ٤فاهای هىمىم یاهايٟ ؾقؾی که 

قوايؿ- ؾیؿو ظاالت ؾیگكاو و همايًؿوالی ٠ا٩ّ٘ی ج٭كیبا  به هماو هیماو،  ٨كؾ وىؾ هی
٘ىق کلی شای هیچ  ٠اهل ٬ؿقجمًؿجك و وىؾهًؿجكی بكای بالؾاٌحى اوث؛ بًابكایى به

 .ٌگ٩حی ال يحایس ایى آلهىو وشىؾ يؿاقؾ
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ه اؼال٪ بك اوی کاها ؾقباقۀ ج٩ىیك اؼال٪ و چگىيگی ٠ملکكؾ آو، اللم اوث پایه و او 
وىؾ و بؿوو کىب  چٍمؿاٌثی١ًی ایراقگكی ظ٭ی٭ی بؿوو   ،هبًای آو بًا ٌؿه اوث

ظ٭ی٭ی  ىوآلهیک ؼّىِیحی که ٨٭ٗ ؾق ايىاو وشىؾ ؾاقؾ- اگك  ؛ج٩ىیك ٌىؾ ،ه١٩ًث
ٌٕكایٙی که ؾق آوقؾو وىؾی  ؾوث شلب ه١٩ًحی یا بهبكای بؿوو جؤذیكپفیكی ال ٠ىاهلی 

جكجیب بؿهین، هكگم ایراقی ظ٭ی٭ی یا ههكوقلی ؾوشايبۀ قؾه يٍؿٔ بكآو  پیٍیىهای  آلهىو
- چًؿیى پژوهً ؾیگك ؾق ایى قاوحا ؾق اؼحیاق ؾیؿقا يؽىاهین  چٍمؿاٌثوا١٬ی بؿوو 

هگك ؾق هكلها و ؾق چهاقچىب  ، ؿکً جؤکیؿ هییىايات يبىؾ جىشه به ؾیگكاو ؾق ظبك ؾاقین که 
 .کكؾم ها قا بیاو که بكؼی ال آو هّلعث ژيحیکی؛

 آ٤ب دس ح٥ٛا٘بت، ػذاِت ٚخٛد داسد؟

آلهىو یا هصمى٠ه  ،کٍؿ بىیاق پیً هی وال ؾیهایی که ٨كايه  ال ؾیگك ه٥الٙه
ها، اذبات وشىؾ اظىان یا جمایل به ٠ؿالث ؾق  هایی اوث که هؿ٦ ال آو آلهىو

وبكقوی ٬كاق  کًن و هىقؾ بعد ها قا ؾق ایًصا بیاو هی هاوث که یکی ال ایى آلهىو هیمىو
 قا قوٌى کًن- وال ؾی٨كايه هىشىؾ ؾق اوحؿالل ؾهن جا اٌکاالت  هی

ای  ٘ىقی که ١ٙ٬ه ای ال پژوهٍگكاو ا٬ؿام به جكبیث هیمىو کاپىچی کكؾيؿ؛ به ٠ؿه
٘ىق هٍؽُ ؼیاقٔ بگیكؾ- په ال ایى  بهه١یى قا بؿهؿ و ؾق الای آو، ه٭ؿاقی وبمی ٕ

بیًؿ  هیمىو، همىایگاو ؼىؾ قا هی ،ها که ؾق آو قا ايصام ؾاؾيؿ های ؾیگكی هكظله، آلهىو
ؾق ؿ و ایى يگیك  ؼیاق، ايگىق هی شای بهکه ؾق الای هماو جالي یا ظحی بؿوو هیچ جالٌی 

هٍاهؿه کكؾيؿ  هٍگكاو- پژوها ايگىق قا بىیاق ؾووث ؾاقيؿ اوث که ایى يىٞ هیمىو ظالی
، ال ال گك٨حى ؼیاق اهحًاٞؾاؾيؿ، یا با  ای که بایؿ هی ال ؾاؾو ١ٙ٬ه اهحًاٞیا با ها  هیمىو

ؾاؾيؿ و ١ٙ٬ه  های جًؿی هی ها پاوػ ؛ ظحی بكؼی ال هیمىوکًًؿ اؾاهۀ آلهىو ؼىؾؾاقی هی
 کكؾيؿٖ ٘ك٦ پژوهٍگك پكجاب هی ؼیاق قا به
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ؿ که گك٨حًـ چًیى يحیصه 9 «بكووًاو»و  وال ؾی ٨كايه ال شمله بكؼی ؾايٍمًؿاو ـ
ايؿ؛ لیكا به پاؾاٌی هٍابه همىایۀ ؼىؾ ؾوث يیا٨حه  ووحن قا ٨همیؿه ها ه٩هىم ٜلن هیمىو

 ؾق ظالی کهؼیاق، کاقی ايصام ؾهًؿ؛  ای آوقؾو ١ٙ٬ه ؾوث بىؾيؿ یا اللم بىؾ بكای به
الٌی، آو قا به ؾوث ؾیگكاو ؾق بكابك ي٧ّ هماو کاق یا ظحی بؿوو هیچ کاق و ج

 .آوقؾيؿ هی
 ؛های هكؾم وشىؾ ؾاقؾ ؾق آلهىو ٬بلی یا ظاالت هٍابه آو، يى٠ی بالی با ـهىه١ح٭ؿم 

و هك ؾو ظالث، هّیبحی ٠لمی به ظىاب  ؛و چه بؿوو هیچ ٬ّؿی چه با ٬ّؿ و ٤ْك
 -ٌؿه اوثؼّىَ که جىوٗ ؾايٍمًؿاو ظىلۀ ؾايٍگاهی ايصام  آیؿ؛ به هی

چه ؾق یک ٘ك٦ ه١اؾله باٌی و  ی؛چیم قا ؾق شای ؼىؾي ٬كاق بؿهی١ًی هك ٠ؿالث، 
ٌىؾ  هی ٔ ياهیؿهcontrol tests« ٕهای کًحكلی آلهىو»ؾق آيچه  ؾق ظالی که !چه يباٌی

ٌؿ، او  ؾاؾ ايگىق ٬كاق ؾاؾه هی و٬حی ؾق ٩٬ه ؼالی که ؾق هصاوقت هیمىيی که آلهىو هی
جىايین بگىیین ِك٨ا  ؾیؿو ايگىق  یك٨ث- په هیپف ؾاؾو آلهىو قا يمی يیم ايصام کاق و اؾاهه

ای بهحك ال ؼیاق باٌؿ و ایى  ؾيبال پاؾاي و بهكه کًؿ جا به اوث که هیمىو قا جعكیک هی
 .اِال  اقجبا٘ی به هىئلۀ ٠ؿالث يؿاقؾ؛ بلکه ق٨حاقی اوث ِك٨ا  ؼىؾؼىاهايه

اوث که  هعكک ؾیگكی ،کًؿ آقی، ؾیؿو هیمىو همىایه که به ايگىق ؾوث پیؿا هی
جكیى  ٌىؾ و ؾق ایى هاشكا، کىچک آوقؾو ايگىق أا٨ه هی ؾوث به جمایل هیمىو بكای به

 یا ٠ؿالث وشىؾ يؿاقؾ- ای به ظه هىاوات اٌاقه
ايؿ  ٘ىق کاهل واژگىو کكؾه هىئله قا به ؾهًؿ هیکىايی که ایى هٙلب قا جكویس  ه١ح٭ؿم

ها قا هیاو  ؾق آلهىو باال ي٭ً ،کًًؿ و اللم اوث کىايی که ؾقباقۀ ٠ؿالث جع٭ی٫ هی
بكای پژوهٍگك قوٌى ؼىاهؿ ٌؿ که هیچ  ؤىض بهها بك٠که کًًؿ- به ایى جكجیب  هیمىو

ها  به هماو ه١ًایی که ها ايىاوـ  ٠ؿالث یا اظىان به گًاه و ظحی جمایل به هىاوات 
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كؾین، جك ظکایث ک آيچه پیً ؾق ظالی که ،چگىيه چًیى باٌؿ وشىؾ يؿاقؾٖ ـ   ًٌاوین هی
ؼىاهؿ  جمام قوٌى کكؾه اوث که هیمىو هیچ جىشهی به ؾیگكی يؿاقؾ و يمی ؤىض به

ؾهؿ که بؿوو آيکه هیچ قيصی  اي ایى اهکاو قا هی قیىمايی قا بکٍؿ که به او و همىایه
 ٖجعمل کًًؿ ٤فا به ؾوث بیاوقيؿ؟

 ـ   بیاو کكؾین یىيیپبا هیمىو که ٬ىمحی ال آو قا ـ   وال ؾی های ؼىؾّ  ظحی ؾق آلهىو
لظمحی هیچ  ؾق ظالی کهـ  آهؿه بكای ايحؽاب ؾوث قوٌى ٌؿه اوث که باالجكیى ه١ؿل به

قا بگیكؾ جا او و همكاهً به ٤فا ؾوث قيگ  وبم ۀیک ١ٙ٬شم ایًکه  يؿاقؾ، بكای هیمىو 
٨٭ٗ یک هكجبه ؾق هیاو هك وه باق بىؾه اوث؛ جا به ایى جكجیب هكا٬ب ویٙكۀ  ـ پیؿا کًًؿ

او قا واؾاق به  یًها بك ؾیگكی باٌؿ و ال ٬ىايیى اشحما٠ی هٙل٭ا  ؼىؾؼىاهايه که ژو ؼىؾ
 ...کًؿ هرل یا هباؾلۀ ؾوشايبه هی به ه١اهلهاو  ؾق ظالی کهکًًؿ هعا٨ٝث کًؿ؛  ايصاهً هی

بك اوث- ظال ٠ؿالث ؾق  چیم ظحی ٤فای هصايی، بكای او همیًه ٘ىق ؼالِه، همه یا به
اق ؾاقؾ؟ بلکه ایى ؾلیلی بك وشىؾ ویٙكه و جىلٗ ؼىؾؼىاهايه ؾق کصای ایى ه١اؾله ٬ك 

بىؾو  قظمايه و کن ٌكایٗ بی ق٬ابث و يبىؾّ  ٌكایٗ يبىؾّ ؾق  باالجكیى وٙىظً اوث؛ ظحی
 ٖهای جؤذیكگفاق هئل٩ه

اواوی بكای ليؿگی ؾق ٬الب گكوه یا ليؿگی اشحما٠ی ظیىايی  یى٬ىايیک وكی بله، 
بىحاو یا ؾاؾووحؿٔ یا  ٬ىايیًی هىحًؿ که هبحًی بك هباؾله ٕبؿهها  ایى وشىؾ ؾاقؾ و

--- و يىبث هٍاقکث ؾق ٌکاق وج٩اوت جىايایی  بك اوانؼىیٍاويؿی و ه١٩ًث ژيحیکی و يیم 
که  اوثهىائلی يه ال و  اوثشمو ٠ؿالث يه ـ  وشه هیچ به کؿام ال ایى اهىق ـ ؛ ولی هیچاوث

، به آو ِىقجی که بكؼی ال باٌؿ  وكچٍمه گك٨حه ال ظه اؼال٬ی ابحؿایی و ؾیگك ظاالت
ؾايٍمًؿاو، ؾق هعا٨لی که ٠ىام هكؾم ظٕىق ؾاقيؿ و ؾق ویؿیىهایی که بكای ٨كهًگ 

ها، والوکاقهایی  يهًؿٖ بلکه جماهی ایى کًًؿ يام هی العاؾی هبحًی بك يحایس ٠لن، هًحٍك هی
اوٙۀ ايحؽاب بكجكیى اوحكاجژی و  و ٘بی١ث به ايؿ کكؾهها پؿیؿ آوقؾه و ابؿاٞ  که ژو اوث

ها قا پٍحیبايی کكؾه اوث و ایى  آو  چیم ؾیگكی و يه هیچ ،بكای ب٭ا و جىلیؿهرل و ايحٍاق
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 ،؛ هرال  ؾق هماو آلهىوٌؿه اوثها و هىائل هٍابه ؾیگك يیم جؤکیؿ  يکحه، ؾق هماو آلهىو
 هالظٝه ٌؿ: یها هماو يحایس با اؼحال٦ ههم ولی با هٍاقکث ٌاهپايمه

ؿ  که با آو باٌؿكؾ هیمىيی بَ  ها، اگك کىی که ال ایى وحن بهكه هی ٌاهپايمهؾق  ها ٌق
های يبىؾ هىاوات و بكابكی  ظالث اکرك، ًٌاوًؿ هیکكؾه اوث یا او قا بكای هؿجی ٘ىاليی 

ایى ی١ًی هّلعث ژيحیکی یا همکاقی ٕکه ؾق ایى ظالث  9کًًؿٖ ٕیا ٜلنٔ قا جعمل هی
٠باقت  یا به ؛ٌىؾ کكؾو ؼىؾؼىاهی ٨كؾی هی آؼك، ژيحیکی اوثٔ گاهی هًصك به واکث

، ٨كؾی بكای بؿو ۀهای ؼىؾؼىاهاي ؾق بكابك ايگیمه بیٍحك ه٭اوهثبكای ایى و١ٔیث بهحك، 
ؾق ٔمى چهاقچىب جکاهل  واؾگی بهو  ،کًؿ و ایى قویکكؾی اوث بىیاق ه١٭ىل کمک هی

 ٌىؾ- های بیىلىژیکی، ج٩ىیك هی و ايىاٞ ایراقگكی ايهژيحیکی ؼىؾؼىاه
های ؾیگكی هالظٝه ٌؿه اوث که ظیىايات يك ؾق بكابك  همچًیى ؾق آلهىو

ظىاویث  ها ؾچاق يگكايی و جك بیاو ٌؿ، بیً ال هاؾه هایی هٍابه آيچه پیً گیكی هىٟٔ
جؤذیك  ووحن یا يابكابكی، کمحك ال يكها جعث ی هاؾه ؾق بكابك ٜلنها بًابكایى ٌاهپايمه ؛ٌىيؿ هی

ؿو هیمىو هاؾه  ٬كاق هی ؼىؾي با  کكؾو هال شایمه ؾق ه٭ایى يجّىق که ـ گیكيؿ و ؾلؽىٌق
ایى ی١ًی  ٌىؾ- ـ يىبث به هیمىو يك بیٍحك هی اوثقوؿ هكجبٗ  یاي به آو ه آيچه همىایه

ٌىؾ و  ؾوث يیابؿ، ؾلؽىق هی ،آوقؾيً قا ؾاٌحه ؾوث اگك هیمىو هاؾه به آيچه ايحٝاق به
 7و همکاقايً يٍاو ؾاؾه اوث-« بكووماو»های  چیمی اوث که پژوهً بك اوانایى 

ج٩ىیك کكؾ- هیمىو هفکك ؾق ٘بی١ث ؾق ٌکاق  واؾگی بهجىاو  ایى يحایس اؼیك قا هی
ِىقت  هٍاقکث هك ٨كؾ و يه به بك اوان٘ىق ه١مىل، ٤ًیمث قا  کًؿ و به همکاقی هی
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های  هیمىو ؾق ؼّىَ« بىي»های  ِىقجی که ؾق پژوهً کًؿ؛ به هىاوی ج٭ىین هی
 9قوٌى ٌؿه اوث-« جای»وظً هلی  با٢

ؾیگكی به ؾوث و ه٭ایىۀ هیاو آيچه ؼىؾي  كایهیمىو ب ؾاٌحى ؾق يحیصه جىشه
و ایى يکحه و١ٔیث قا  هایی ؾق شاه١ه اوث چًیى همکاقی ای ههن ؾق ایى ؿ، يکحهيآوق  هی

يه با  ،ايؿ ٤فا قا ؼىؾٌاو ج٭ىین کًًؿ های يك ٠اؾت کكؾه کًؿ که هیمىو جك هی وؼین
 کكؾو ٨كؾ ؼاقشی ٤یكآًٌا- ؾؼالث
که ؾق  باٌؿ، هیمىو اول هماو هیمىيی آلهای٠ًًىاو هرال ؾق ایى  ٠الوه اگك به به

هیمىو ؾوم  ؾق ظالی که ،بكابك ٠ملی ؼاَ ٕیا بؿوو هیچ ٠ملیٔ ايگىق به ؾوث بیاوقؾ
ؾ، آیا هیمىو اول وقَ آؼیاقی به ؾوث  جکههماو کاق قا ايصام ؾهؿ و جًها  باٌؿياچاق 

 ٖکًؿ؟ پفیكؾ و ال گك٨حى ايگىق ؼىؾؾاقی هی ؼٍمگیى ؼىاهؿ ٌؿ و آلهایً قا يمی
و هماو آلهىو  ،ؾهینجكجیب اللم يیىث بكای ؾايىحى پاوػ، آلهایً ؾیگكی  ه١ح٭ؿم

گك٨حى هؿاوم  ،٠ؿالث و هىاوات يیىث و هیمىو ؾيبال بهؿ که هیمىو ؾوم، کً بیاو هی
قا ايصام  یک کاقاي  بیًؿ او و همىایه با وشىؾ ایًکه هیکًؿ؛  قؾ يمیهكگم قا  ايگىق

هیمىو ؾوم ٌایؿ  ؾق ظالی کهآوقؾ؛  ؼیاق به ؾوث هی ای جکهاي ٨٭ٗ  ؾهًؿ و همىایه هی
- بًابكایى ال آيصا که هیمىو ؾوم ؾق بكابك آيچه بكای وو هیچ جالٌی ايگىق يّیبً ٌىؾبؿ

 يام بهؾهؿ، ایى ؾلیلی اوث بك يبىؾو چیمی  ٌىؾ هیچ کاقی ايصام يمی اولی شاقی هی
که و١ٔیث، به هیماو کا٨ی جىٔیط ؾاؾه ٌؿ و اللم يیىث  ه١ح٭ؿمها-  ؾق هیمىو« ٠ؿالث»

ها ٌبیه هماو ظاالجی  آلهىو ایى -وبكقوی ٌىيؿ های ؾیگك بعد ها و آلهىو جمام يمىيه
 .جك جك و ١ٔی٧ هىحًؿ که بكقوی کكؾم و ظحی وىث
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 آ٤ب ػٛاعف ٤ب احؼبػبت اخالل٣ ٚخٛد داس٘ذ؟

یۀ  یک اٌکال ٌىؾ:  با آو هىاشه هیـ  ؾق هماو ابحؿاـ  وال ؾیبمقگ وشىؾ ؾاقؾ که ٨ٔك
یۀ ابحؿایی او هبًی بك وشىؾ ٠ىا٧٘ اؼال٬ی یا پؿیؿه ؾق ظالی ی؛ های ٠ا٩٘ی اؼال٬ ٨ٔك

، هعل اٌکال و شؿل اوث و شمو  که هرال  اظىان  ؛هىْلن يیىث هىائلایى ٨ْك
جىاو آو قا  ای هؽحُ اؼال٪ اوث؟ یا هی ؾلىىلی، آیا ؾق ٠مل، اظىان یا ٠ا٩٘ه

 جك ال آو اوث؟ٖ ای اؼال٬ی ياهیؿ؟ یا هیؿاو ٠ا٩٘ه، وویٟ ٠ا٩٘ه
ه و هیؿاو اؼال٪، بىیاق وویٟ وث؛ هرال  اظىان ؾلىىلی ٕیا با ها ایى جك ال ١ٙ٬ا  ٠ِك

آيکه همكاه با  ٌٖك به ؛قوايؿ جىاهط، قظمث و ٩ٌ٭ثٔ به هصمى٠ۀ ژيحیکی ٌما وىؾ هی
آو، بكای جىشیه آو و جىشیه ایًکه ٨٭ٗ به ؼىیٍاويؿاو یا ؾووحايی کمک کًی که ب١ؿها 

يٝام کلی و بكای ؾ٨ٟ جىايًؿ بكای ؾ٨اٞ ال  جىايًؿ پاوػ ؼىبی بؿهًؿ یا ا٨كاؾ گكوه که هی هی
بكای  ؿٖبكؼىقؾاق باٌی ال ٬یؿهایی ؾیگك ؾٌمى یا ؾق بكؼىقؾ با گكوه ؾیگك، یاقی بكوايًؿ و---

ايؿ و  گفاقی کكؾه ٠ًىاو ٠ىا٧٘ اؼال٬ی يام ها قا به جمام ٠ىا٩٘ی که بكؼی پژوهٍگكاو آو
و١ٔیث به همیى  ؼىايًؿ و--- ای یا واؾه یا ابحؿایی هی ها قا اؼال٪ پایه ؾیگكايی که آو

 ِىقت اوث-
به هك ِىقجی   هماو ٘ىق که ٬بال  بیاو ٌؿ وا١٬یث آو اوث که ٠ىا٧٘ یا اظىاوات 

٠ًىاو  ايؿ و و٬حی به ؾق ویىحن ژيحیکی، بكای ب٭ا و ؼؿهث به ب٭ا ٘كاظی ٌؿه باًٌؿکه 
٨كاجك ـ یا ال چهاقچىب ؼىؾ  گىیؿ هی یًمکه ؾاوک گىيه آو ؿ ـيهرال ؾق هؿ٦ ؼىؾ به ؼٙا بكو

ؿ، با ٬ؿقت با آو شًگ ؼىاهؿ يجا چیمی قا که هؽال٧ هّلعث ژيحیکی اوث ؾق بكگیك  قويؿ
بكای هّلعث ؼىؾ و با  قا جك ـ ٩ِاجی هًاوب ؾیك یا لوؾ ٌؿ؛ لیكا شهً ژيحیکی ـ

کن ظحی اگك با ژو هؽال٧، با آو هباقله يکًؿ  ؼىؾؼىاهی بیٍحك ٨كاهن ؼىاهؿ کكؾ و ؾوث
ؼىّؾ ٬ايىو ٘بی١ی، هكگم اشالۀ گىحكي  ،٘ىق ٬ٟٙ وشىؾ ؾاقؾ ه هن بهال آيصا که ژو ٨كیبًؿ
ايحؽاب بكجك بكای ب٭اوث، يه  بك اوانلیكا بًای ایى ٬ايىو  ؛ؾهؿ و ايحٍاق آو قا يمی
 -چٍمؿاٌثبؽًٍ بؿوو هیچ 
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 وال ؾی و هماو ٘ىق که ؼىؾّ  اوث ژيحیکی والوکاقی ههكوقلی ؾوشايبه، اواوا  
ها بكای  بكای ظ٩ٛ ٨كليؿاو و ؼىیٍاويؿاو اوث، و ایى ٨كیبی اوث که ژو  کًؿ هیا٠حكا٦ 

ا٨كاؾی قا جا جىو١ه یا٨ث با جکاهل، ابماق هىٌمًؿی بكيؿ- وپه  جىشه به کىؾکاو به کاق هی
؛ بىحاو کًًؿ یا به همکاقی اشحما٠ی ا٬ؿام کًًؿ ؾق کًاق یکؿیگك گكؾ آَوقؾ   جىايًؿ بؿه که هی

ؼا٘كوپكؾو چهكه، ظا٨ٝه و ؾیگك هىائلی که آو قا ٬ايىيمًؿ  یی هرل بهولی با وشىؾ ابماقها
 .ٌىيؿ وبكقوی هی کًؿ؛ که ایى ظاالت ؾق شای ؼىؾٌاو بعد هی

وىی  اگك به بلکه ٠ىا٧٘ وشىؾ يؿاقؾ؛« ٠ا٩٘ۀ اؼال٬ی ابحؿایی» يام بهپه چیمی  
آهىلي، همچًیى با ؾؼالث و کمک  ب٭ا ؾاقيؿ؛ ي٭ٍی بكای هؿایث ٌىيؿ، ٌکل ؾقوث

هكگم  ،ی١یشم ال ٘كی٫ ايحؽاب ٘ب ،ظال ؼىؾ قها ٌىيؿ جىايًؿ اؼال٬ی ٌىيؿ؛ اها اگك به هی
 - یا٨حه و ١٨ال بكای ب٭ا ٠ًىاو ابماقهایی جکاهل ی١ًی بهجىو١ه يؽىاهًؿ یا٨ث؛ 

جىايایی اواوّی ٠ا٩٘ی ؾق بكؼی   ٠باقت ؾیگك به ههكوقلی ؾوشايبه، اظىان یا 
ٌىؾ؛ ولی  گیكی اؼال٬ی واقؾ هی جىشه به هىٟٔ ٨كایًؿث و ؾق های اؼال٬ی او گیكی شهث

بایؿ ج٩ىیك و جؤویل ٌىؾ و به همیى ؾلیل، بایؿ جكالویی ؾقوث و ٠اؾاليه وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ جا 
گیكی و  هىٟٔ و ؾق ایى جكالو ٬كاق بگیكؾ ـ   یابؿ ؾق لهايی که ٨كؾ به آو ؾوث هی ـ  ایى ٠ا٩٘ه 

، ه٥م و «٠٭ل»اوث و هًٝىق ال ایى « ٠٭ل»ى جكالو ال يٝك ها اجؽاـ ٌىؾ- ایِعیط جّمین 
ٌىؾ؛ لیكا ایى ٠٭ل، ال وًصیؿو  که ال يٝك ٠اهۀ هكؾم، ٠٭ل ياهیؿه هیيیىث آو چیمی 

 ًٌاوؿ- ظ٭ی٭ث هی الآو ٬ىمحی که ايؿکی ال آو یا جًها جًها هگك  ؛اهىق ياجىاو اوث
چه و  ؛ولی کا٨ی يیىث اوث واشب یؾاٌحى به ههكوقلی ؾوشايبه، ٌ٘ك بله، اظىان

گیكی يیال ؾاٌحه باٌؿ،  گیكی، به ٠ىا٧٘ ؾیگكی هرل ؼٍن و ٤ٕب یا وؽث هىٟٔ بىا
هىائل  شموآو قا  وال ؾیقوؿ ال يىٞ ٠ىا٩٘ی يیىث که  ؼّىِیحی که به يٝك هی

به کىی که يىبث قو کىی که اؼال٪ ؾاقؾ بایؿ ٬لبً  کًؿٖ الایى بًؿی هی اؼال٬ی ؾوحه
به کىی که ٌایىحۀ ؼٍن ؾق ٠یى ظال يىبث اوث قظمث ؾاٌحه باٌؿ و  ٌایىحۀ قظمث

شم ٬لب هعمؿ و آل وشىؾ يؿاقؾ، چًیى  ن، ٬لبی ایىو ؾق ٠الَ  ؼٍمی ٌؿیؿ ابكال بؿاقؾ، اوث
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او  ها ا٬حؿا هی به آو وها ظكکث  و وپه کىايی که ؾق هىیك آو  هعمؿ کًًؿ و با يىٌق
 ،کًؿ هٍث و ؾق ؾوث ؾیگك، ؾولغ قا ظمل هی٬لبی که ؾق یک ؾوث، ب ؛ٌىيؿ يىقايی هی

گام  که بك هىیك ایٍاو  وثها های ايبیا، ٨كوحاؾگاو و هئهًاو به آو هماو ٬لب
 ؾاقيؿ- بكهی

بلکه  ،جًها ؼاَ اؼال٪ يیىث جىايؿ ؼّىِیحی باٌؿ که يه ههكوقلی ؾوشايبه هی
ٌىؾ که ؾق  یجىايؿ هحىشه ٌؽُ ٜالن وحمگك  جىايؿ جبؿیل به ٔؿ اؼال٪ هن ٌىؾٖ هی هی

٠ًىاو هرال ؾقباقۀ کىی که با  ه١كْ هصالات یا آویبی وؽث ٬كاق گك٨حه اوث؛ ظال آیا به
ها  بىحگی ؾاقؾ ٨٭ٗ به ایى ؾلیل که آو کاقاو، اظىان ههكوقلی ؾوشايبه و هن شًایث

ٌىؾ ایى ٌؽُ ال  ٌىيؿ یا ؾیگك ظاالت هٍابه، گ٩حه هی ه ٘كؾ هیهصالات، یا ال شاه١
بكؼىقؾاق اوث؟ یا هى١ٔی اؼال٬ی اجؽاـ کكؾه اوث؟ٖ ١ٙ٬ا  ها  ایى اظىاواجی لیبا ؾق بكابك

 ٖيه
 ػخٗ ٟ٘ب٣٤:

آ٤ذ، ٘ٝ ثب ٟٔشٚسص٢  سحٕت ٚ ا٤ثبسٌش٢ ٚ اخالق، ثب آٔٛصؽ ٣ٔ 

 خب٘ج١ ث٥ِٛٛط٤ى٣ِ غ٥شاساد٢دٚ
قا ٌکل ال١مل  جىايؿ چهاق يىٞ ٠که یی به قيس یا هّیبث و ؾقؾ ؾیگكی هیگى پاوػ

 ؾهؿ:
هك ؛ که هًؿٌؿو ال آو قيس بكؾو و بهكه ، یا لفتجؤذیكپفیكی ٠ؿميؿاؾو یا  واکًً يٍاو 

ٌىؾ و  و يه شمو ههكوقلی ؾوشايبه هعىىب هی ،ؾوی ایى ايىاٞ ؾق ايىاو، ٤یك٠اؾی اوث
 يه شمو اؼال٪ اوث-

به آو ِىقجی باٌؿ که به آو، همکى اوث ِىقت ههكوقلی ؾوشايبه  یا پاوػ به
یی ال يىٞ ٩ٌ٭ث و قظمث- ههكوقلی گى پاوػٌىؾ؛ یا  گ٩حه هی« ٠ا٩٘ی ٌؽّیپكیٍايی »

کاؾهیک ج١كی٧ هی هماو ٘ىق که بهـ ؾوشايبه ؾق ظ٭ی٭ث  به جىايایی کلی ها  ـ   ٌىؾ ِىقت آ
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یابی با چٍن یگك ٌؽّی ؾبا ظالث ٠ا٩٘ی گفاقی  به اٌحكاکبكای  های  پىٌی ال اقٌل
 .اٌاقه ؾاقؾ  هربث یا ه٩ًی
 و ؼىؾهعىق یی ؾقويّی ٬ؿقجمًؿ و گى پاوػياٌی ال ههكوقلی ؾوشايبه، يحیصۀ پكیٍايی 

همكاه با جمایل بىیاق بكای ظمایث ال  ه١مىال  و  ،، ؾق بكابك ؾقؾ و قيس ؾیگكاوگكاوث ؾقوو
ٌؿو ال  هًصك به ؼالَ ،ؿ اوث و ایى جمایلؼىؾ ؾق بكابك آو اظىاوات ه٩ًّی ٬ؿقجمً

ِىقت  جىايؿ به کًؿ که هی ٌىؾ که ظالث آو ٌؽُ ؾیگك ایصاؾي هی ؾقؾی هی
بیًی يٍؿه؛ ی١ًی هؿ٦ ال ایى کاق،  ِىقت جّاؾ٨ی و پیً ؛ ولی بهباٌؿقوايؿو به او  یاقی

؛ هماو ٘ىق که اوثيٝك  هؿ« ؼىیٍحى»قوايؿو به آو ٌؽُ يیىث و جًها  کمک
ؿو یا هك قاهکكؾو  ٨كاقهرل  یگكیظل ؾ جىايؿ به قاه هی واؾگی به هًصك   ظل ؾیگكی یا ؾوٌق

ٌؿه، همىاقه  ال١مل ايصام ٌىؾ جا ایى ؾقؾ ٌؽّی قا کاهً ؾهؿ- ههن ایى اوث که ٠که
ؾق ايىاو  ،ؾق شهث ؼىؾ و هعكک آو يیم ؼىؾؼىاهايه اوث- ایى يىٞ ال ههكوقلی ؾوشايبه

 ؾاقؾ- وشىؾ یىاياتو بكؼی ظ
وبب ؾقؾ و  ال وىی ؾیگك قظمث یا ٩ٌ٭ث هماو اظىان و جىشه به ٌؽُ ؾیگك، به

قوايؿو به ٌؽُ ؾیگك وشىؾ  قيس ؾیگكی اوث و همكاهً هعكک و جمایلی بكای یاقی
یّی ياٌی ال ههكوقلی ؾوشايبه، ؾق ايىاو وشىؾ ؾاقؾ و ایى ج٩اوت گى پاوػؾاقؾ- ایى يىٞ ال 

 ـ وأط و قوٌى اوث- ال يٝك ٠٭لی و هًٙ٭ی ٠ا٩ّ٘ی ؾوشايبه ـیی گى پاوػهیاو ؾو يىٞ 
ع٭ی٭ات ال شمله ج های هح١ؿؾی  ال يٝك ٠لمی يیم ایى ج٩اوت ذابث ٌؿه و پژوهً

ۀ  7 «يايىی آیميبكگ»همچًیى جع٭ی٭ات  9،«يیل باجىىوؾا» ی اشحما٠ی ًٌاو قواوؾق ٠ِك
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قا ؾق ظاالت ه١یًی اظىان گكایايه، يٍاو ؾاؾه اوث کىايی که قظمث و ٩ٌ٭ث  و جىو١ه
کًًؿ-  بكيؿ به ؾیگكاو کمک هی کًًؿ بیً ال هكؾهی که ؾق جًگًای ٠ا٩٘ی قيس هی هی

ال ٘كی٫ آهىلي و وىلی هكؾم  هیماو ؾليیل باجىىو يٍاو ؾاؾه اوث اؾهای  آلهىو
جا ٬كاق ؾاقؾ، و وؽحی اظىان ٨كؾ هىقؾ هؿ٦ که ؾق قيس ؾقک کًًؿگاو به  ٌكکثهؿایث 

لیاؾ ٌىؾ- ظحی ایى جع٭ی٭ات قوٌى کكؾه اوث اظىان قظمث و جىايؿ  چه ايؿاله هی
های ب١ؿی ؼاقز ال  و ظحی ؾق و١ٔیث بگیكؾ جؤذیك ٬كاق جىايؿ با آهىلي، جعث ؾلىىلی هی

 .، ١٨ال با٬ی بمايؿها هعیٗ آلهایً
هح١ؿؾی قا بكای آهىلي اظىان قظمث و  های جکًیک ًٌان قواو ؾايٍمًؿاو

- ایى ايؿ هبه کاق گك٨ح  آهیم ِىقجی هى٨٭یث به و آهاؾگی بكای کمک به ؾیگكاو، ٩ٌ٭ث 
کكؾو اظىاوات ؼىبی و  پكقيگ ؾق ؼّىَهای هكبىٖ به جؤهل  ها ٤البا  جکًیک قوي

 ،ٌىؾ به کاق گك٨حه هیجکًیکی که جكیى  پكکاقبكؾجكیى و هعبىبو ٌایؿ  اوث ؾقؾی هن
 9-باٌؿ loving kindness trainingٔ« ٠ٕاٌ٭ايهآهىلي هعبث »جکًیک 

ؿ و جىو١ه و جٍىی٫ ؾووحی ؾق بكابك ليصیكهـهًی ایى يىٞ آهىلي ای ال  ، ال ٘كی٫ ٌق
ایى  ،کاقآهىل٘ىق ه١مىل  قوؿ و به ٌىيؿ به ايصام هی ِىقت ـهًی جّىق هی ا٨كاؾی که به

کًؿ بىیاق به او يمؾیک اوث و  کًؿ که اظىان هی ٌكوٞ هیجصىن یک ي٩ك جمكیى قا با 
اٌؽاَ ؾیگك يىبث به ِىقت جؿقیصی  بهههكبايی و ؾلىىلی آو، اظىان  ؾيبال به

قوؿ- هؿ٦ ال ایى يىٞ آهىلي، جالي بكای کاٌحى  هی ها ٤كیبهیابؿ جا به  هیگىحكي 
 اوث-  بؿوو هیچ اوحرًایی اظىاوات ؼىب ؾق بكابك همه 

ؾقپی،  ای ه١یى ال آهىلّي هىحمك و پی لمّی وأط، ذابث ٌؿه اوث که ؾوقهبا ؾلیل ٠
بكای ههكوقلی ؾوشايبۀ ١٨ال و اظىان ل٧ٙ و قظمث به ٨كؾی ؾیگك، جؤذیك لیاؾی بك ق٨حاق 

                                                                                                                                                                 
- Eisenberg, N. (2000). Emotion, regulation, and moral development. Annual review of psychology, 51(1), 
665-697. 

 - هًبٟ:9
Singer, T., & Klimecki, O. M. (2014). Empathy and compassion. Current Biology, 24(18), R875-R878. 
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های  کكؾو به هكؾم ؾاقؾ و ایى اذكگفاقی به و١ٔیث کًًؿگاو ؾق شهث هیل به کمک ٌكکث
های قظمث و ههكوقلی ؾو٘ك٨ه با  جا آيصا که ظالثؼاقز ال آلهایٍگاه هن کٍیؿه ٌؿه؛ 

 ؾیگك ا٨كاؾ ٤كیبه قا هن ٌاهل ٌؿه اوث-
ی ؾق گكوّه جع٭ی٭اجی  جايیا »و گكوه پژوهٍی  9«باقاباقا ٨كؾقیکىىو»ایى يحایس آهىٌل

کًًؿۀ جؤییؿ ٠الوۀ ايبىهی ؾیگك ال ؾالیل هىشىّؾ  اوث؛ به ٬كاق گك٨حهجؤکیؿ هىقؾ  7«ویًگك
 9پفیكی ه٥م- ؼّىَ اي١ٙا٦ ل ٠لن ا٠ّاب، بهآهؿه ا ؾوث به

گىیین و بیايً کكؾین؛ ایًکه ههكوقلی  هماو چیمی اوث که هی هٍؽّا   ،و ایى
کا٨ی يیىث و ایى   هايًؿ ایراق، قظمث، ٠ؿالث و ايّا٦ ١الیؾوشايبه بكای ج٩ىیك اؼال٪ هح

 آیؿ: ٨كهًگ، هؽّىَ ايىاو اوث و با آهىلي و با قوي و آییًی هی

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Fredrickson, B. L., Cohn, M. A., Coffey, K. A., Pek, J., & Finkel, S. M. (2008). Open hearts build lives: 
positive emotions, induced through loving-kindness meditation, build consequential personal resources. 
Journal of personality and social psychology, 95(5), 1045. 

 هًبٟ:-  7
Leiberg, S., Klimecki, O., & Singer, T. (2011). Short-term compassion training increases prosocial 
behavior in a newly developed prosocial game. PloS one, 6(3), e17798. 

 هًابٟ:-  9
- Hein, G., Silani, G., Preuschoff, K., Batson, C. D., & Singer, T. (2010). Neural responses to ingroup and 
outgroup members' suffering predict individual differences in costly helping. Neuron, 68(1), 149-160. 
- Lamm, C., Decety, J., & Singer, T. (2011). Meta-analytic evidence for common and distinct neural 
networks associated with directly experienced pain and empathy for pain. Neuroimage, 54(3), 2492-2502. 
- Klimecki, O. M., Leiberg, S., Lamm, C., & Singer, T. (2012). Functional neural plasticity and associated 
changes in positive affect after compassion training. Cerebral cortex, bhs142. 
- Klimecki, O. M., Leiberg, S., Ricard, M., & Singer, T. (2013). Differential pattern of functional brain 
plasticity after compassion and empathy training. Social cognitive and affective neuroscience, 9(6), 873-
879. 
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ايگیمۀ ها ال  کهآوقؾ؛ ایً ٜكی٧ و کلیؿی قا به هیؿاو هی یٕیه، پكوٍایى ٬»
پؿیؿ  هاوچیمی آو قا ؼّىِا  ؾق وشىؾ ؾاؾو ایى ایراقگكی وا١٬ی چیىث؟ و چه ايصام

 آوقؾ؟ هی

ای هؿْوو و با بكياهه و ال  ظ٭ی٭ث آو اوث که ایى ٬ٕیه بایؿ ؾق ٬الب ٌیىه
 جاقیؽی بكقوی کًین ؾیؿگاه٘كی٫ اٌؽاِی آ٤ال ٌؿه باٌؿ- اگك ایى هىٔىٞ قا ال 

که  هًهصییابین که جًها  ؾقهی ـ لیكا جاقیػ یگايه قاه واکاوی ؾ٬ی٫ آو اوثـ 
و  ،ؾیًی اوث هس و اولىبهًهًاؾی ایى يىٞ ایراقگكی بكجك و ظ٭ی٭ی اوث، 

کًین که  هٍاهؿه هیو  ،هىحًؿ گكی، پیاهبكاو و يیکىکاقاوایراق  ۀ٠ِك٬هكهاياو 
هحىو ؾیًی و ايؿ ال  ٠باقتٌؿه ؾقباقۀ ایراق که به ها قویؿه،  جكیى آذاق جؿویى کهى

- ایى يىٞ ایراق، ايؿ به ايصام قوايؿههفهبی  های که ٌؽّیثؾیًی های  ؾ٠ىت
به  های لهیى هايًؿ جمؿو وىهك و اکؿ جكیى جمؿو ؾق باوحايیٌؿه  وًحی ذابث

 و ابكاهین ها کىايی همچىو يىضهای باقل آو که ٌؽّیثقوؾ  ٌماق هی
يؿ؛ کىايی که اؾیاو آومايی هايًؿ یهىؾیث، هىیعیث و اوالم که په ال ا هبىؾ
 هًهسهماو  بك اوانيیم ها  ایى ؾ؛ چكاکهگكؾ ها آهؿيؿ، به ایٍاو بالهی آو

 ايؿ- اؼال٬ی وىهكی و اکؿی اؾاهه یا٨حه
ؾ٠ىت به ایراق همىاقه شلىۀ ؾیًی ؾاٌحه و پیاهبكاو، ٨كوحاؾگاو و ظاهالو 

ه بىؾه قوالث ّه ايؿ-  های الهی ٬هكهاياو ایى ٠ِك ١َاَم ٠ََلٰی ُظّبْ َّٙ ١ُّمىَو ال ٓٙ َوُی
ا ّویك 

َ
ا َوأ ا َوَیّحیم   ً ؼىؾ ؾووحً ؾاقيؿ یا بكای  ؾق ظالی کهو ١٘ام قا ّٕهٓىّکی

 9-«ٔؾهًؿ ؾووحی او ٕؼؿأ، به هىکیى و یحین و اویك هی
های جکاهلی قا که هؿ٠ی ج٩ىیك  های هىشىؾ ؾق همۀ يٝكیه به ایى جكجیب ه١ح٭ؿم ي٭ُ

ؼىاوحین ؾق ایى جع٭ی٫ قوٌى  پیؿایً اؼال٪ هىحًؿ بیاو کكؾم و جا ایًصا آيچه قا هی

                                                                                                                                                                 
 -121ؼؿایی، َ کحاب جىهن بی اظمؿالعىى،ویؿ -  9
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آٌکاق کكؾه اوث اظمؿالعىى ىچکی ال ظ٭ی٭حی قا که ویؿ کًین به پایاو بكؾین و گىٌۀ ک
 -واؼحینقوٌى 

هايؿ که ٌایىحه اوث بك آو جى٩٬ی ؾاٌحه باٌین؛ ی١ًی  اکًىو هىئلۀ ؾیگكی با٬ی هی 
ـ ایى  ٌاءالله او اقاؾۀ آلاؾ یا آلاؾّی ايحؽاب ؾاقؾ و با ایى ٨ّل ـ ،ق٨ٟ ٌبهات ال ایًکه ايىاو
 وايؿ-جع٭ی٫ قا به پایاو ؼىاهین ق 





 

 

 فصل ششن

 آزادی اًتخاب یا ارادٓ آزاد

 هقذهِ
َّ ايىايی، يیالهًؿ ٨ْك ه١ح٭ؿم گك٨حى ٠اهل و  ذابث کكؾین اؼال٪ هؽّى

ؼاقز ال ٘بی١ث و شاه١ه اوث و يیم بیاو کكؾین که يه ٠لن  ـ   ٘ىق کلی به ـ  وببی 
یا ٠لن ا٠ّاب ٬اؾق به ج٩ىیك آو يیىث-  یًٌاو قواوًٌاوی جکاهلی و يه ٠لن  لیىث
و بحىاو بىؾه باٌؿ ال ایى ٠باقت، ٌکا٨ی يیىث که ٠لن اهكول ال پكکكؾيً ياجىاو  قمهًٝى

جًا٬ٓ ایراقگكی  یاه١ً بهبىؾو ایى ج٩ىیك،  ، ياهمکىکكؾ؛ بلکه هًٝىقم آو قا ؾق آیًؿه پك
بىؾو ال يٝك  ياهمکى»ظ٭ی٭ی با ٬ايىو ٘بی١ی اشحما٠ی هاؾّی هعٓ اوث؛ ی١ًی يحیصه، 

ؾق آیًؿه  کههٙكض يیىث « بىؾو ال يٝك لهايی ياهمکى»اوث و « ٠٭اليی و هًٙ٭ی
 - باٌؿپفیك  ٌؿيً اهکاو ظل

ای  ه قوليهبیاو کكؾه و ؾق يحیص ییؼؿا ایى يکحه قا ؾق کحاب جىهن بی اظمؿالعىىویؿ 
های  گك٨حى ؾؼالث ٤یبی گٍىؾه و وپه آو قا با اقائۀ ؾالیل و يٍايه قا بكای ٨ْك

ال ٘كی٫ پژوهً يؽىحیى ٨كهًگ ايىايی، جؤییؿ کكؾه اوث- همچًیى به هىائل  ،بىیاقی
ها ؾق  بىیاق ؾیگكی يیم اٌاقه کكؾه که شا ؾاقؾ ٌكض و بىٗ و قوًٌگكی ؾق پكجى آو

 ١ؿی هؿيٝك ٬كاق گیكؾ-های ب جع٭ی٭ات و پژوهً
 اظمؿالعىىویؿ هٙالبی که ؼىاهین ؾق ایًصا بیاو کًین ایى يکحه اوث:  آيچه هی
ٌاؼُ هىئلۀ اؼال٪ اجؽاـ یک قویکكؾ کاهل و یکپاقچه بكای شهث  هٙكض کكؾه،
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وى با بیاو  ايىاو، کا٨ی اوث؛ لیكا ال یکبكای ايىايی، ال ٘كی٫ اذبات آلاؾی ايحؽاب 
ه بكای  چٍمؿاٌثؿوو ج٩ىیك ایراقگكی ب ال ؾیؿ بیىلىژیکی، ي٩ىايی یا اشحما٠ی، ٠ِك

ـ و ال وىی  ای اوث که بیاو کكؾین و ایى يکحه ٌىؾ ـ گك٨حى ؾؼالث ٤یبی گٍىؾه هی ٨ْك
ایى ٨ْك که  ؛ ياؾقوثاوث  یؾیگك، با بیاو ایًکه ي٩ی اقاؾۀ آلاؾ، هبحًی بك ٨ٔك

گاهی و ج٩کك و ظحی ٠ىا٧٘، همه به ه٥م   ؾقـ  ٘ىق ؼاَ بهـ و شبكی ِىقت  ؼىؾآ
 ای اوث که ؾق ایى ٨ّل به آو ؼىاهین پكؾاؼث- و ایى يکحه ؛ايؿ ٌؿهقیمی  بكياهه

 ١ٌ٘ٛ آصاد٢ ا٘تخبة خش٤بٖ ٔبد٢ ٚ تٛٞٓ

ها و ايصام کاقهایماو،  گیكی کًین که ؾق جّمین ٘ىق ه١مىل چًیى اظىان هی به
بىیاقی اهىق ليؿگی ؼىؾ، ال اقاؾه و ها و ايحؽاب ؾووحاو و ؾق  گیكی همچًیى هىٟٔ

٘ىق ؼاَ، و  ایى اوث که هىئلۀ اؼال٪ به ،ههنيکحۀ  ايحؽاب آلاؾ بكؼىقؾاقین؛ ولی
هایً، به ؾیى جکیه ؾاقؾ؛ ی١ًی  ـ ؾق همۀ شًبه ٘ب٫ آيچه ا٠ح٭اؾ ؾاقین وا١٬یث اؼال٪ ـ

و قا با قوي و هًبٟ آو، ؼؿا و ٨كوحاؾگايً اوث که آ یقیٍه و ؼاوحگاه اؼال٪، ؾیى اله
و آئیًی آوقؾيؿ جا به هكؾم بیاهىليؿ- همچًیى اؼالّ٪ ؾقويی و ٨كؾی يیم هكجبٗ با ؾیى اوث، 

وىی اؼال٪؛ هعكکی که  اوحمكاق وشىؾ هٍْى٪ اؼال٪ و هعكک ؾقويی ؾق ها به ؾلیل به
اقجباٖ  چه بىاهماو قوض و وشىؾ ٤یكهاؾی ؾیگّك هاوث که ؾق ٬یؿوبًّؿ هاؾه يیىث؛ و 

حمایمٌؿو ايىاو با اؼال٪ و هىئلۀ ؾاقابىؾو آلاؾّی ايحؽاب، بك کىی پىٌیؿه هىئلۀ ه
 يباٌؿ-

و يیم  ًٌان قواوهای ٘ىاليّی گفٌحه جا به اهكول، ٨یلىى٨او و ؾايٍمًؿاو  ال لهاو
ه ايؿ و همچًاو شؿال و  وبكقوی يٍىحه های ؾیگك، ایى هىئله قا به بعد ؾايٍمًؿاو ٠ِك

هاؼحال٦ ؾق ایى لهیًه، ؾا٢ و پكهیصاو اوث و  کاؾهیک  ؾق ٠ِك به ایى پكوً که های آ
اهكوله   وشىؾ،؛ ولی با ایى  پاوػ ١ٙ٬ی ؾاؾه يٍؿه اوث« آلاؾّی ايحؽاب ؾاقین یا يهآیا »

اوث- ٘ك٨ؿاقاو ایى ا٠ح٭اؾ به « بىؾو شبك بیىلىژیکی ظحمی»پفیك٨حى  ،لبگیكی ٤ا هىٟٔ
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٘ىقی که ا٠ح٭اؾ به يبىؾو آلاؾی اقاؾه،  ٌىيؿ؛ به گكا ج٭ىین هی ؾو گكوه شبكگكا و جىا٫٨
ها قا ال یکؿیگك  آوقؾ و ا٬كاق یا ي٩ی هىئىلیث ٌؽّی هك ٨كؾ، آو شا گكؾ هی ها قا یک آو

 کًؿ- هحمایم هی
ج٩کك و ج٩ىیك ٠ىا٧٘ قا  ٨كایًؿجىايؿ  ؾاقيؿ ال آيصا که ه٥م ايىاو هی بكؼی ا٠ح٭اؾ

گاه به ايصام بكوايؿ به ايحؽاب وشىؾ يؿاقؾ و ایى  یپه هیچ شایی بكای آلاؾ ،ِىقت ياؼىؾآ
ای ؾیگك  ٠ؿه ؾق ظالی کهآو قا واؼحه و يه چیم ؾیگك؛  ه٥م آلاؾی، جًها جىهمی اوث که

گاهايه، آلاؾ هها ب ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ اجؽاـ جّمین ايحؽاب قا ؾق ليؿگی قولايه و  یِىقت ياآ
 کًؿ- اشحما٠ی هًح٩ی يمی

و يه ه١ح٭ؿاو « اؼال٪، ٠٭اليی اوث»ال آيچه گفٌث قوٌى ٌؿ يه ٘ك٨ؿاقاو ه٭ىلۀ 
ايؿ و بیاو  کؿام به ظ٭ی٭ث يكویؿه ، هیچ«اؼال٪، ٠ا٩٘ی یا ٌهىؾی اوث»به ه٭ىلۀ ؾوم 

ظحی با   پفیك يیىث؛ اهکاو کكؾو به ج٩ىیك هاؾی ًؿهکكؾین قویؿو به ظ٭ی٭ث هكگم با بى
 - واقؾکكؾو ٠ىاهل قوظی و اشحما٠ی و ٨كهًگی

و به ایى جكجیب بیاو کكؾین که ه٥م و ا٠ّاب، ج٩ىیك ؾقوث و کاهلی بكای ایصاؾ  
هایی هىحًؿ  ؾهًؿ و جماهی آيچه ؾق ایى لهیًه وشىؾ ؾاقؾ، پژوهً اؼال٪ هح١الی اقائه يمی

 به ؾو ٠اهل وابىحه اوث؛ گیكی اؼال٬ی گیكی و جّمین هىٟٔ ٨كایًؿًًؿ ک که بیاو هی
ٌىؾ- همچًیى بیاو ٌؿ  ی١ًی ٠ىا٧٘ و ج٩کك؛ ولی جًها ؾق ٨همیؿو ایى ؾو، ؼالِه يمی

؛ ولی ؿباٌای ال ا٠ٕا ؾق بؿو وشىؾ يؿاقؾ که هؽّىَ اؼال٪  هیچ ٠ٕى یا هصمى٠ه
اواوی  اوباب و ٌكایٙی ،ؾق هىیك جکاهلکًًؿ چگىيه  ابماقهایی وشىؾ ؾاقيؿ که ج٩ىیك هی

آو ٠مل کًؿ؛ و يیم  بك اوانو  ٌىؾ٨كاهن ٌؿه اوث جا ال اؼال٪ بكؼىقؾاق بكای ايىاو 
٬ىمحی  ،قوٌى ٌؿ که ٠ًّك جمؿو و آهىلي، ؾو ٠ًّك اواوی هىحًؿ و ظحی ؾق ایى ؾو

 ال ظل ایى ه١ما پًهاو اوث-
يؿاقؾ و اها ؾقباقۀ ٠ىا٧٘ و بًابكایى هیچ ايؿام جؽّّی بكای اؼال٪ وشىؾ 

گیكی  بكای اؼال٪، کا٨ی يیىحًؿ؛ هكچًؿ بكای ٌکلها  ایى اظىاوات، جًها وشىؾ
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ی اللم و  های ؾقوث و ٠مل به ه٭حٕای آو گیكی های اؼال٬ی و جّمین ؾاوقی ها، ٌ٘ك
آلاؾی ايحؽاب، هٙكض  ؾق ؼّىَجىايؿ ؾق ایًصا  ها هی ٔكوقی هىحًؿ- همیى پكوً

وشىؾؾاٌحى  یاه١ً بهگىیین آیا ایى  وؽى هی« آلاؾبىؾو ايحؽاب»اقۀ ٌىؾ: و٬حی ؾقب
 ،کًؿ گیكی ها بالی هی ؾق بؿو اوث که ي٭ٍی هكکمی قا ؾق جّمینجؽّّی ٠ٕىی 

ه هی کًؿ؟ و  قا ايحؽاب هیها جًها یکی  ال هیاو آوٌىؾ و  اهکايات و اظحمال بك آو، ٠ٔك
ها ال  گیكی ایًکه جّمینجىشه به با  ،ؿاگك چًیى ٠ٕى یا ویىحمی ؾق بؿو وشىؾ ؾاٌحه باٌ

چه بكای ها ال آلاؾی ايحؽاب بىؾو  بكؼىقؾاق ،آیًؿ های هاؾی ؾق بؿو هی گیكی هكکم جّمین
ه١ًایی ؼىاهؿ ؾاٌث؟ٖ و اگك چًیى ٠ٕىی وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ آیا به آو ه١ًا ؼىاهؿ بىؾ 

 که آلاؾی ايحؽاب يؿاقین؟ٖ 
٠ٕى جؽّّی ؾق ه٥م که ٨ْك ایى بیاو ٌؿ به های ٬بلّی ایى جع٭ی٫  آيچه ؾق ٨ّل 

 هیچ کمکیوشىؾ ؾاٌحه باٌؿ ؾیگكی ال بؿو هك شای ؾق یا های ٠ّبی  یا ؾق ٌبکۀ ولىل
ايؿ قوٌى  ها قویؿه های يىیى به آو کًؿ- همچًیى ال ٘كی٫ يحایصی که پژوهً يمی
کا٨ی يیىث؛ بلکه بایؿ ابماقهایی بكای ج٩ىیك و  جًهایی بهٌىؾ که ؾاٌحى ٠ىا٧٘،  هی

به ج١اهل ؾوشايبه و هٍاقکث باالجكیى و  ٨كایًؿجكشمۀ ایى ٠ىا٧٘ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ و ایى 
 لهاو بیاو کكؾم که يیال ؾاقؾ و هن« بىحاو  بؿه»جكیى وٙىض ؾق ه٥م ؾق ٠ملیات  پاییى

ا ٌکل بگیكؾ کا٨ی يیىث؛ بلکه ا٘ال٠ات به ه٥م جا ٨کك یا ج٩کك هىٌیاقايه ؾق هقویؿو 
گاهی ال ایى شهث ٨كایًؿپكؾالي ٌىيؿ-  ا٘ال٠ات بایؿ ٌبیه به ٠ىا٧٘ اوث و يیالهًؿ   آ

 - اوثهای ٠ّبی  چًؿیى اجّال ال يىقووو هٍاقکث ج١اهل 
ٌىین  ها هىاشه هی ه٥مهای ها بكای پكؾالي هىائل بىیاقی که ؾق ؾيیای بیكوو با آو

ظال ج٥ییك  ها، پیچیؿه، هحًىٞ و بىیاق ؾق ؾلیل که هعیٗ ايىاوايؿ؛ به ایى  ٌؿه ٘كاظی
های ٌهىؾی قا  ها، قاه جىايؿ ؾق بىیاقی ال ظالث ايؿ که ه٥م هی ها ذابث کكؾه اوث- پژوهً

ِىقت  ها به ها ا٠حماؾ، و با جکیه بك آو جىايؿ بك آو ٘ىقی که ايىاو هی به ؛٨كاهن کًؿ
گاهايه یا ؼىؾبه ها يیم و١ٔیث به همیى  ال١مل ؾق بىیاقی ال ٠که ؼىؾی ق٨حاق کًؿ- ياآ
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 «Gigerenzerيمق گیگكّ »جىاو به جع٭ی٭ات پكو٨ىىق  ٠ًىاو هرال هی ِىقت اوث؛ به
با وشىؾ جىايایی ـ ها  کًؿ که ؾق آو های بىیاقی قا هٙكض هی هكاش١ه کكؾ که وی ظالث

گاهايه بهـ  ها بكای ق٨حاق ؾقوث و ِعیطباالی  ؛ يیال يؿاقینگیكی،  بكای جّمین ج٩کك آ
ؼىاهین ؾیؿ  ؛ؼىاهؿ جىپ قا بگیكؾ بال هی که بالیکى بیه قا بكقوی کًین هرال  لهايی

ٌىيؿ؛  ای ال کاقها وشىؾ ؾاقؾ که با وك٠ث بىیاق هكجب هی اوحكاجژی کاهل و ليصیكه
 ظل ؼىب قا ٘ىقی که ؾق بیٍحك ظاالت اهکاو ق٨حاق ؾق لهاو بىیاق کىجاه و قویؿو به قاه به

 9ؿ-ًکً بكای او ٨كاهن هی
ٌىيؿ  هی ٔ ياهیؿهHeuristicٕ هیىقیىحیکهای اکحٍا٨ی جصكبی یا  قويها،  ایى قوي

اؾقاک هىح٭ین و ٌهىؾ، جصكبیات گفٌحه و هعاوبات ج٭كیبی جىوٗ ه٥م بكای  بك و هبحًی
جىاو ؾق بالۀ  که يمی اوث ای های پیچیؿه ظل پفیك٨حًی ؾق ظالث جكیى قاه قویؿو به يمؾیک

 ،ای که ؾاقيؿ ؾلیل ٨ایؿه بهها  - ایى جىايایییؿقو ایؿئالظلی  ِىقت ه١٭ىل، به قاه لهايی به
ايؿ-  ـ ؾق هىیك جکاهلی ايحؽاب ٌؿه ِىقت يىبی به هایٍاو ـ بىؾو همیًه همچًیى کن

حی که هرل و١ٔی ـ  هحعكک و جالي بكای گك٨حى آو یچیمکكؾو  ٠ًىاو هرال قاه ؾيبال به
اوث جا ؾق ٌکاق  هیىقیىحیک یظل قاه ـ ؾهؿ جىٔیط هیبال  ؾق بالی بیه گیگكيمق پكو٨ىىق

٠لمی هعىىب  ی٠ًىاو وا١٬یح ٘ىق کلی ایى هىئله اهكول به بىیاق ه٩یؿ وا٬ٟ ٌىؾ و به
 ٌىؾ- هی
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- Gigerenzer, G., Todd, P. M., & ABC Research Group, T. (1999). Simple heuristics that make us smart. 
Oxford University Press. 
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intuition and diversity (pp. 1-26). MIT Press. 
- Gigerenzer, G. (2008). Why heuristics work. Perspectives on psychological science, 3(1), 20-29. 
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ظاالت جماهی ٌكایٗ و ؾق  که ايىاوباوق ؾاٌحه باٌین کا٨ی يیىث جا  جًهایی بهولی ایى 
اقاؾۀ آلاؾ اوث- پژوهٍگكاو بىیاقی، چًیى ا٠ح٭اؾی ؾاقيؿ و ؾق اؾاهه و پیً ال ؼىؾ ٨ا٬ؿ 

گكا قا ؾق  های یکی ال ؾايٍمًؿاو هاؾی ای ال ؾیؿگاه ایًکه به بكقوی آو بپكؾالم هایلن يمىيه
 ج٭ؿین کًن-« اقاؾۀ آلاؾ»هىئلۀ 

 وٙذ آصاد٢ِ ا٘تخبة سا سد ٣ٔ« اػت٥ٖٛ ٞبٚو٥ًٙ»

ؾاٌحى وشىؾ چیمهایی  اهکاّو  9«٘كاظی بمقگ»ؾق کحاب ؼىؾ  یًگهاوکاوحیىو 
٘بی١ی یا  ه ٨ى٪ؼاقز ال ویٙكۀ ٬ىايیى ٘بی١ث قا ال ٘كی٫ هىئلۀ وشىؾ قوض یا ٠٭ل یا ي٩ٓ 

بك ا٠ح٭اؾ به  یًگهاوک و اٌکال پكو٨ىىق ؛کكؾه اوثوبكقوی  بیكوو ال ظؿوؾ ٘بی١ث، بعد
٘ىق ه١مىل بكای اذبات قوض یا ٠٭ل  که بهگكؾؾ  هی لبای ؾلیل  بهوشىؾ قوض یا ٠٭ل، اواوا  

 «ٖها آلاؾی ايحؽاب ؾق ايىاو»؛ ی١ًی وشىؾ ٌىؾ هٙكض هی
قوؾ  بیكوو يمی یى٬ىايویٙكۀ چیمی ال  گىیؿ هیچ ٘ىق ؼالِه هی به یًگاوحیىو هاوک

شاقی اوث و آيچه آلاؾّی   ال شمله ايىاو چیم ؾق ایى کیهاو  بك همه شبكگكایی ٠لمیو 
 اوث بكای همايًؿوالی اهىقی« هؿل ج٭كیبّی ؼىب»یک  ِك٨ا  ٌىؾ  ؽاب ؼىايؿه هیايح

هرل هك هعاوبۀ ؾ٬ی٫ آو ؾق هك لعٝه که جًها ؾق ویٙكۀ ٬ىايیى ٘بی١ی هىحًؿ و 
 اي ؾٌىاق اوث- های آلاؾی ؾلیل بىیاقبىؾو ٌكایٗ و ؾقشه به  ،ای پیچیؿه ویىحن هاؾی

جىايؿ ق٨حاق ايىاو و ؾیگك هىشىؾات ٘بی١ی  و ال آيصا که هؿل ٨یمیکی ال يٝك جئىقی هی
 ،گك٨ثؾق يٝك ٠ًىاو یک قویکكؾ ج٭كیبی  بهقا « آلاؾی ايحؽاب »جىاو  هیقا ج٩ىیك کًؿ و يیم 

ؾلیلی وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث جا ايىاو قا ال ظاکمیث ٬ىايیى ٕی١ًی ال شبكگكایی ٠لمیٔ ؼاقز 
 کًین-

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Hawking, S., & Mlodinow, L. (2011). Y a-t-il un grand architecte dans l’Univers?. Odile Jacob. p.p. 40- 41. 
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کًؿ؛ ال  واقؾ هی« آلاؾی ايحؽاب»همچًیى اٌکاالت ؾیگكی قا به يٝكیۀ  ًگیهاوک
شمله: اگك ايىاو ال آلاؾی ايحؽاب بكؼىقؾاق اوث، ایى ؼّیّه چه هى٬ٟ ؾق هىیك جکاهل 

ها هن ال ایى آلاؾی بكؼىقؾاقيؿ؟ یا  های وبم یا باکحكی ایصاؾ ٌؿه اوث؟ و آیا ؼمه
آلاؾی »و ؾق ویٙكۀ ٬ىايیى ٘بی١ی اوث؟ و آیا ؼىؾی  ِىقت ؼىؾبه ها به ق٨حاقهای آو

 ٨٭ٗ هؽّىَ هىشىؾات چًؿولىلی ٕیا ُپكولىلیٔ یا پىحايؿاقاو اوث؟« ايحؽاب
ۀ ٠لىم ا٠ّاب ىوآهؿه ال آله ؾوث يحایس بهاوحًاؾ به با  یًگهاوک  9های يىیى ؾق ٠ِك

قوًؿ  ايصام هیبه   ٬ىايیى ٘بی١یا٬ؿاهات جىوٗ ه٥م با جىشه به ایؿه که ییؿ ایى ؤبكای ج
های ا٨كاؾ ؾق ٘ىل ايصام ٠مل شكاظی  ؛ لیكا هٙال١اجی ؾقباقۀ ظالثؾهؿ ؾالیلی اقائه هی

پفیكبىؾو ایصاؾ ظكکث اقاؾی یکی ال ا٠ٕا یا  هىٌیٔ ايصام ٌؿه و اهکاو ه٥م ٕبؿوو بی
 7گ٩حى به اذبات قویؿه اوث- هرال  وؽى

ههن جؤکیؿ کًن جا ؼىايًؿۀ ایى  ای يکحهجىشه: ؾق ایًصا و پیً ال ٌكوٞ بعد، هایلن بك 
و بلًؿای ٠لمی قا که آوقؾه  اظمؿالعىىپژوهً به آو جىشه ؾاٌحه باٌؿ و ظ٭ايیث ویؿ 

اوث ؾق ه٭ایىه با ؾیگك هؿ٠یاو ٠لن و ؾ٨اٞ ال ؼؿا و ؾیى، بًٍاوؿ- ایًکه ؼاقز ال ولٙۀ 
یه ،٬ىايیى ٘بی١ی ٕیا ؾق بحىاو ال وشىؾ چیمی ؾق ايىاو ها  ؾق چهاقچىب ایى ٨ٔك

 یىؾ٠لمای ؾ٨اٞ کكؾ، کاقی اوث به ؾٌىاق- هىشىؾات ليؿه یا بكؼی هىشىؾات ليؿهٔ 
کًًؿ؟ٖ  --- قا ذابث هیاؼال٪ و بكای ایى ه١ما چه پاوؽی ؾاقيؿ؟ و چگىيه وشىؾ قوض، اقاؾه،

                                                                                                                                                                 
٠لن » ؿ؛ ال شمله:يٌى های بىیاقی قا ٌاهل هی بًؿی ه، ؾوحا٠ّاب و شا ؾاقؾ یاؾآوق ٌىین که ٠لىم ه٥م-  9

 های هؽحل٩ً- ٔ با لیكقؾهneurobiology« ٕيىقوبیىلىژی»ٔ و neuroscience cognitive« ٕا٠ّاّب ًٌاؼحی
های ٠لمی لیك و  و ؾیگكاو ؾق ه٭اله« ویكیگی و ثؾومیىقگ»پكو٨ىىق ٠ًىاو هرال به جع٭ی٭ات  جىايیؿ به هی-  7

 ؾیگك ه٭االت هكاش١ه کًیؿ:
- Desmurget، M.، Reilly، K.T.، Richard، N.، Szathmari، A.، Mottolese، C.، Sirigu، A. (2009). «Movement 
intention after parietal cortex stimulation in humans »، Science، 324، 811-813. 
- Haynes، J.-D.، Sakai، K.، Rees، G.، Gilbert، S.، Frith، C.، Passingham، R.E. (2007). «Reading hidden 
intentions in the human brain »، Current Biology، 17، 323-328. 
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ها  ؾاؾهایى ؼؿا ؾق چهاقچىب یک یا وشىؾ  ؟ٖهای ٤یبّی ؾیگك اذبات وشىؾ شهاوهمچًیى 
 ٖها قویؿه اوث؟ که ٠لن به آو و يحایس يىیًی

و آيچه ؾق کحاب جىهن اظمؿالعىى شم ]وؽًاو[ ویؿ  به وا١٬یث آو اوث که 
ای ال ٘ك٦ ٠لمای اؾیاو و ظحی  کًًؿه هیچ پاوػ ٬ايٟؼؿایی بیاو کكؾه اوث،  بی

بهحكیى پاؾاي ؼؿاويؿ  ٌىؾ؛ يمییا٨ث  ؾاق یا هئهًاو به وشىؾ ؼؿا ؾايٍگاهیاّو ؾیى
ك٦يیکىکاقاو قا   ؾیى و هئهًاو به وی ٠ٙا ٨كهایؿ- ا٘ل

که یکی ال هٍهىقجكیى ـ « بًیاهیى لیّبث»ای ال پژوهٍگكاو و ؾايٍمًؿاو ال شمله  ٠ؿه
و ؾق اؾاهه به آو ؼىاهین  9هؽّىَ به آلاؾی ايحؽاب قا ايصام ؾاؾه اوث های آلهایً
او الگىی ها و ق٨حاقهای ايىاو هٙاب٫ هم گیكی ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ همۀ جّمین ـ پكؾاؼث
گاهايه هىحًؿ- بًابكایى  های بالیکى بیه گیكی جّمین بال اوث؛ ی١ًی همه ياؼىؾآ
گاهی  وك٠ث و بؿوو هیچ و ا٨کاق ها به ها گیكی جّمین ٌىيؿ؛ وپه  هی اجؽاـگىيه ؼىؾآ

ۀ پیاؾه زب١ؿ ال ؼاق  جىايین يحایس آو قا  ٌؿو، ٨٭ٗ هی ٌؿيؿي ٕیا ؾق ظیى آؤ ؾق ٠ِك
گاهايه جعل به  یل کًین-ِىقت آ

و ج١ؿاؾی ؾیگك ال ؾايٍمًؿاو، اظىاّن ؾاٌحى آلاؾی اقاؾه،  یبثال يٝك بًیاهیى ل
گاهاها اظىان ٬ىّی ها ؾقباقۀ  ؛جىهمی بیً يیىث و  ؾهین يىبث به آيچه ايصام هیبىؾو  آ
ؼىاهین و ایًکه ٬ّؿ ايصام بكؼی کاقها قا ؾاقین و ؾق  ؼىاهین یا يمی ایًکه چیمی قا هی

ی ٨كیب همۀ ایى ،ؾهین قا ايصام هی ها ٠مل هن آو کاقايه جىوٗ ه٥م اوث؛  ها ِك٨ا  پكؾاٌل
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ؾهی  ها و اهؿا٦ ها هماو ٠اهلی اوث که ؾق شهث قوؿ يیث ای که به يٝك هی گىيه به
 قايؿ- به ؾیگكاو ظکن هی وق٨حاقهایما

 آصٔب٤ؾ ث٥ٙب٥ٔٗ ٥ِجت

گاهايه ؾق ه٥م ٨كؾ، بكؼی  ٔ ذابثLibet Experienceٕ یبثلآلهایً  کكؾ ابماقهای ياآ
پیً ال آيکه ٨كؾ ال ایى  ـ  ايگٍحاو قا هايًؿ ظكکث ؾوث یا ،کًًؿۀ بؿو کاقهای جعكیک

گاه ٌىؾ جّمیّن گك٨حه های  - ظحی ایى هکايیىنؾهؿ جكجیب هی ـ ٌؿه جىوٗ ه٥مي آ
گاهايه، يیحی قا که په ال آو ـ  ل ٌكوٞ ظكکثؾقوث پیً ا به ٨كؾ ؾاقای آو ه٥م ـ ،ياآ

ه هی جًها ؾق کىك کىچکی ال ذايیه ٬بل ال ها  ایى کًًؿ و همۀ ٌىؾ، ظأك و آهاؾه هی ٠ٔك
آلاؾّی »هايؿ جا  ؾ- به ایى جكجیب هصالی که بكای ٨كؾ با٬ی هیٌى هی٠مل وا١٬ی ايصام 

  .ٌىؾ ؾاٌحه باٌؿ، بىیاق جًگ هی« اقاؾه»یا « ايحؽاب
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سا ٔـخق  ؾؿٛد ٚلت٣ ا٘تخبث وٙٙذٜ دس آصٔب٤ؾ اػالْ ٣ٔ ؿشوتوٙٙذٜ: ثٝ ؿخق  تل٤ٛش تٛك٥ف

ٞب سا ثٝ  وٛستىغ خ٣٤ّٛ وٝ ا٤ٗ آٔٛصؽ (a)سا فـبس دٞذ. دس اثتذا٢ آصٔب٤ؾ  ا٢ وٙذ ثب٤ذ دوٕٝ ٣ٔ

وٙذ.  ػبص٢ ٣ٔ وٝ حشوت سا آٔبدٜ ػبصد دػت آٚسدٜ اػت، وٛستىغ وٙبس٢ )٤ب پش٤تبَ( سا فؼبَ ٣ٔ

ثشداس٢  . اثضاس ٘مـٝ(b)فشػتذ  حشوت سا ثٝ وٛستىغ حشوت٣ ٣ٔ ػپغ وٛستىغ پش٤تبَ، اعالػبت

وٙذ؛ ٣ِٚ فشد ٞٙٛص ٘ف٥ٕٟذٜ اػت وٝ آٖ  ( فؼب٥ِت سا دس وٛستىغ حشوت٣ ثجت EEG٣ٔأٛاج ٔغض )

 ،ؿٛد كٛست ٔٙبػج٣ فؼبَ ٣ٔ ثب٥٘ٝ ثؼذ ٚلت٣ وٛستىغ حشوت٣ ثٝ ٣ّ٥ٔ 051دوٕٝ سا فـبس خٛاٞذ داد. 

كٛست آٌبٞب٘ٝ تل٥ٕٓ  فشػتذ ٚ دس آٖ ٍٞٙبْ، ؿخق ثٝ ٤تبَ ٣ٔوٛستىغ پش ػ٢ٛ سا ثٝ پ٥ب٣ٔ

ـ وٛستىغ حشوت٣، ػضالت سا  ثب٥٘ٝ ثؼذ 011٣ّ٥ٔحذٚد  ( ٚ پغ اص آٖ ـ٥ٌcشد دوٕٝ سا فـبس دٞذ ) ٣ٔ

 0(.dوٙذ ) تحش٤ه ٣ٔ

وك٠ث ظكکث  ٌىؾ که به وًصی ؾاؾه هی لهاو ،ٌؽُبه  یبثلهای  آلهایًؾق  
کًؿ آو قا  ای که اقاؾه هی جىايؿ ؾق لعٝه ٌىؾ که هی ه هیای ؾاؾ کًؿ و به او ؾکمه هی

 گیكی جّمین ۀؾق لعٝ قاوًس  ؾق لهاو همبىق ٠ؿؾ ٌىؾ که ٨٭ٗ ال او ؼىاوحه هیب٩ٍاقؾ- 
ٌىيؿ جا  - الکحكوؾها قوی وك ٌؽُ يّب هی، به یاؾ ؾاٌحه باٌؿؾکمه بكای ٨ٍكؾو

                                                                                                                                                                 
 .Lafargue, G., & Sirigu, A. (2004). La volonté d’agir est-elle libre. Cerveau & Psycho, 6, 78-83هًبٟ: -  9
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ِىقت لیك هعاوبه کكؾ و  جىاو ایى پكوجکل قا به و هعاوبه ٌىؾ- هی پیگیكی١٨الیث ه٥م 
 ٨همیؿ:

 بؿهؿ؛گیكؾ ؾکمه قا ٨ٍاق  ای که ٌؽُ جّمین هی لعٝه - 9
 ؛کًؿ ای که ه٥م او ٌكوٞ به ١٨الیث هی لعٝه - 7
 ؾهؿ- ؾکمه قا ٨ٍاق هی ٠مال  ای که ٌؽُ  لعٝه - 9

 
 تل٤ٛش آصٔب٤ؾ ٥ِجت

ذايیه پیً ال  ِؿ هیلی چًؿ« ١٨الیث ه٥م»يٍاو ؾاؾ  یبثک٧ٍ پكو٨ىىق ل
بًؿی هكبىٖ به  ٌىؾ- ؾق ٌکل لیك، ؼٗ ٬كهم لهاو ايصام هی« گیكی هىٌیاقايه جّمین»

 potential motorٕ« والی بكای جعكیک پحايىیل آهاؾه» يام بهپیام الکحكیکی ه٥م 
preparation/readinessؾهؿ- هی ٔ قا يٍاو 
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 حش٤ه ٔغض دس آصٔب٤ؾ ٥ِجتٕ٘ٛداس پ٥ـشفت ت

کًؿ- ٌؽُ  ي٩ی هی٘ىق کاهل  بهیکی ال ج٩ىیكها بكای ایى آلهایً، آلاؾی ايحؽاب قا 
ؾکمه قا ٨ٍاق بؿهؿ؛  ای کًؿ هماو کىی اوث که جّمین گك٨حه ؾق لعٝه ٨٭ٗ گماو هی

اق ذايیه جّمین به ایى ک يینؾق لهايی بكابك با  ا  وا١٬یث آو اوث که ه٥م ج٭كیب ؾق ظالی که
 چیم قا جكجیب ؾاؾه اوث- گك٨حه و همه

جىاو ٨ْك کكؾ که  هی ـ   ؾهؿ لیبث پیًٍهاؾ هی به هماو ِىقجی که ؼىؾ پكو٨ىىق ـ  بله، 
جىايؿ هماي١ث کًؿ یا ظكکث قا  ٌؽُ ؾق ایى بالۀ لهايی کىجاه ٕکىكی ال ذايیه یا بیٍحكٔ هی

ٌىؾٔ؛ ولی  ياهیؿه هی «ظ٫ وجى«  ٠مل ٕکه ایى کاق ؾق کًؿبه اؼحیاق ؼىؾي هحى٧٬ 
کكؾو يیم ال يٝك ٠لمی ذابث يٍؿه اوث که ؾق وٙط  هٍؽُ اوث ظحی ایى ظ٫ هًٟ

هىحًؿ به  ِىقت جصكبی و ٠لمّی  ه٥م، آلاؾی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، یا به ٠باقت ؾیگك به
و ایى هىئله قا به  9٘ىق ١ٙ٬ی بیاو کًین جىايین ایى هٙلب قا به ای جع٭ی٭ات، يمی پاقه

 وبكقوی ؼىاهین يٍىث- اؾاهه به بعد ؾق ؼىاوث ؼؿا

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

- Haggard P (2008) Human volition: towards a neuroscience of will. Nature Reviews Neuroscience. 9, 934–
946.  
- Filevich, E., Kühn, S., Haggard, P. (2013). There Is No Free Won't: Antecedent Brain Activity Predicts 
Decisions to Inhibit. PLoS One 8(2). 
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ؾق « پاجكیک هاگاقؾ»و پكو٨ىىق « ویمىو کىو»، پكو٨ىىق «ّالیىا ٨یلىیچ»پكو٨ىىق 
: ١٨الیث ٬بلی ؾق ای ٕيؽىاوحًیٔ وشىؾ يؿاقؾ آلاؾی ٠ؿم اقاؾه  هیچ»ای با ٠ًىاو  ه٭اله

  گىیًؿ: هی 9«اليؿو پفیك هی های هًصك به بالؾاقيؿگی قا اهکاو های جّمین بیًی ه٥م پیً
―Neuroscience cannot straightforwardly accommodate a concept of 

‘conscious free will’, independent of brain activity. However, the belief that 
humans have free will is fundamental to human society. This belief has 
profound top  down effects on cognition and even on brain activity itself. Theـ  
dualistic view that decisions to inhibit reflect a special ―conscious veto‖ or ―free 
won’t‖ mechanism is scientifically unwarranted. Instead, conscious decisions to 
check and delay our actions may themselves be consequences of specific brain 
mechanisms linked to action preparation and action monitoring. Recent 
neuroscientific studies have strongly questioned the concept of free will, but 
have had difficulty addressing the alternative concept of free won’t, largely 
because of the absence of behavioural markers of inhibition. Our results suggest 
that an important aspect of ‘free’ decisions to inhibit can be explained without 
recourse to an endogenous, ‘uncaused’ process: the cause of our ‘free decisions’ 
may at least in part, be simply the background stochastic fluctuations of cortical 
excitability. Our results suggest that free won’t may be no more free than free 
will.‖ 

گاهايۀ آلاؾ"ه٩هىم  هىح٭یما  جىايؿ  ٠لن ا٠ّاب يمی» ِىقت هىح٭ل ال  قا به "اقاؾۀ آ
ها ؾاقای اقاؾۀ آلاؾ  به ؾوث بیاوقؾ؛ با ایى وشىؾ، ایى ا٠ح٭اؾ که ايىاو ه٥م ١٨الیث
جكیى  ٌىؾ- ایى ا٠ح٭اؾ ال باالجكیى جا پاییى شمو اِىل شاه١ۀ بٍكی ٌمكؾه هی ،هىحًؿ

او که بی "ؾیؿگاه ؾوگايه"، آذاق ٠می٭ی بك اؾقاک و ظحی بك ؼىّؾ ١٨الیث ه٥م ؾاقؾ-  وٙط
گاهايه"ٌىيؿ،  هایی که بالؾاٌحه هی کًؿ جّمین هی قا  "آلاؾايه ْا٠حكا"یا  "ظ٫ وجىی آ

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Filevich, E., Kühn, S., & Haggard, P. (2013). There is no free won’t: antecedent brain activity predicts 
decisions to inhibit. PloS one, 8(2), e53053. 
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های  گیكی کًًؿ، ال پٍحىايۀ ٠لمی بكؼىقؾاق يیىحًؿ- ؾق ٠ىْ، جّمین ه١ًکه هی
گاهايه بكای جؤکیؿ یا  جىايًؿ يحایصی ال جىالی  ـ هی ؼىؾ  يىبۀ به جؤؼیكايؿاؼحى کاقهای ها ـ بهآ

ؿ کاقها  ؾق اقجباٖ با آهاؾه ،ؼاِی ؾق ه٥م های هکايیىن های  - پژوهًباًٌؿوالی و ِق
وجكؾیؿ ٬كاق ؾاؾه  ٌک ه١كْه٩هىم اقاؾۀ آلاؾ قا ؾق  ـ   با٬ؿقت ـ  اؼیك ؾق ظىلۀ ٠لىم ا٠ّاب 

وبب يبىّؾ  به٠مؿجا   ـ  « ا٠حكاْ آلاؾ»اوث؛ ولی ؾق پكؾاؼحى به ه٩هىهی شایگمیى بكای 
قو بىؾه اوث- يحایصی که  با ؾٌىاقی قوبه ـ   هماي١ث ال جّمین های ق٨حاقی بكای ٠الهث

های اقاؾی قا بكای  ای ههن ال جّمین کًًؿ شًبه این پیًٍهاؾ هی به ؾوث آوقؾه
ج٩ىیك « ؾلیلی بی»لاّؾ  ؾقوو ٨كایًؿجىاو بؿوو هكاش١ه به هیچ  ؼىؾؾاقی و هماي١ث، هی

ای ال  پٍث پكؾهِك٨ا  جىايؿ  هی ـ   یِىقت شمئ کن به ؾوثـ  گیكی آلاؾ  کكؾ: وبب جّمین
این اٌاقه  - يحایصی که به ؾوث آوقؾهباٌؿجعىالت جّاؾ٨ی بكای جعكیک کىقجکه ه٥م 

 «یىث-ي "آلاؾی ايحؽاب"جك ال  ، آلاؾايه"آلاؾی ا٠حكاْ"کًًؿ که  هی

 ٔب٘ذ؟ چٝ ثبل٣ ٣ٔ« ٥ِجت»دس فشض١٥ « آصاد٢ ا٘تخبة»ثشا٢ 

ها و  هعّىل ايحؽاب کًین ٨کك هیای که  های قولهكه گیكی ؾق وا٬ٟ کاقها و جّمین
گاهايۀ وكیٟ هىحًؿ  ـ ياهًؿ ٘ىق ه١مىل ٠٭ل یا ج١٭ل هی ی١ًی آيچه هكؾم بهـ  قویکكؾهای آ

گاه وكچٍمه هی ی کًؿجك ِاؾق هی٨كایًؿ ال  ،ؾق ظ٭ی٭ث گیكؾ؛ ولی ال  ٌىيؿ که ال ياؼىؾآ
گاه، بىیاق وكیٟهای ياؼ٨كایًؿآيصا که  گاهی هىحًؿ ىؾآ ایى گمیًۀ آؼك ٨٭ٗ ب١ؿ ال  ،جك ال آ

گاه کاهل ٌؿ بكای ٨كؾ آٌکاق  ٨كایًؿایًکه  ـ ه٥م ایى اظىان قا  په ال آو و ـ ٌىؾ هیياؼىؾآ
گاهی و هىٌیاقی، ٠اهل اجؽاـ آو جّمین بىؾه اوث- ایصاؾ هی  کًؿ که آ

یه، همه گاه ٌكوٞ  اگك ٘ب٫ ایى ٨ٔك ، گیكؾ ٌىؾ و ال آو وكچٍمه هی هیچیم ال ياؼىؾآ
؟ یا جمام ایى آلاؾی اقاؾه، ینآیا ؾق ا٨کاق، کاقها و ق٨حاقهای ؼىؾ ال آلاؾی اقاؾه بكؼىقؾاق 

 ٌىؾ؟ٖ ه٥مهای ها ٌكوٞ هی ٨كایًؿِىقت شبكی ال جٍکیالت و  به
که  هىائلیاقائه ٌؿه اوث- ال شمله  ها های هح١ؿؾی بك ایى يىٞ آلهایً ا٠حكاْ

هاوث- اؼحال٦ ؾق  گیكی هىئلۀ جكؾیؿ ؾق ايؿاله ،شؿال ٠لمی بمقگی اوث هعل بعد و
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کكؾو  همچًیى هىئلۀ هٍؽُ ؛ذايیه اوث ِؿ هیلی ها ؾق ایًصا ؾق ظؿ چًؿ گیكی ايؿاله
قوؿ؛ لیكا  ا٠حماؾ به يٝك هی گیكؾ، ٤یك٬ابل ای که ؼىّؾ ٨كؾ ؾق آو لعٝه جّمین هی لعٝه

جىايؿ با٠د  وًس هی ٠الوه وشىؾ ؼىؾ لهاو ؾ- بههیچ ٬كاقؾاؾی ؾق ایى ؼّىَ وشىؾ يؿاق 
ٌؿو ٌؽُ ٌىؾ- ٠الوه بك ایى، هىئلۀ جمكکم بك ٔكوقت ٨ٍاقؾاؾو ؾکمه ؾق لهاو  وكگكم

ٌؿو  جىايؿ به يى٠ی ٠اهلی بكای ه٥ٍىل وشىؾ ؾاقؾ که ایى ظالث هن هی يیمگیكی  جّمین
جىايؿ ٨٭ٗ پیاهی بكای  یٌىؾ ه گیكی هی ال وىی ؾیگك پیام الکحكیکی که ايؿاله .ـهى ٌىؾ

کًؿ ه٥م ٌكوٞ به ١٨الیث کكؾه اوث و ؾلیلی وشىؾ يؿاقؾ  والی وا٬ٟ ٌىؾ که بیاو هی آهاؾه
 که ايىاو آو قا اجؽاـ ؼىاهؿ کكؾ- باٌؿکه ایى پیام، هؽّىَ جّمیمی 

ك٦ يمی ،ؾق هصمىٞ ا٠حكأات،  ولی ایى  يیمهای ؾیگكی  کًؿ- آلهایً ابهاهات قا ب٘ك
و يحایس قا  ايصام ٌؿيؿـ  که ؾق ؾهۀ هٍحاؾ ايصام ٌؿـ  یبثوشىؾ ؾاقيؿ که په ال آلهایً ل

ها قا  ای ال ایى آلهایً کًًؿ- گىٌه با ؾ٬ث بیٍحك و به هیماو باالیی ال ا٘میًاو، جؤییؿ هی
 .ؾق اؾاهه بیاو ؼىاهین کكؾ

 ثشا٢ ٘ف٣ آصاد٢ ا٘تخبة« چبٖ ػ٥ًٛ٘ ػٖٛ»آصٔب٤ؾ 

 9و همکاقايً،« وىوویىيگ چاو »هحٍکل ال  ه جع٭ی٭اجّی گكو 7111ؾق وال 
 ؾيؿ:ؾاگفٌحه ايصام  های يمىيهآلهایٍی قا با پكوجکلی هح٩اوت ال 

―There has been a long controversy as to whether subjectively ‘free’ 
decisions are determined by brain activity ahead of time. We found that the 
outcome of a decision can be encoded in brain activity of prefrontal and parietal 
cortex up to 10 s before it enters awareness. This delay presumably reflects the 
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operation of a network of high  level control areas that begin to prepare anـ  
upcoming decision long before it enters awareness.‖1 

وویلۀ ١٨الیث ه٥م  های آلاؾايۀ ها يىبی هىحًؿ و به گیكی ؾقباقۀ ایًکه آیا جّمین»
وشىؾ ؾاٌحه اوث- هٍاهؿه هٍاشكاجی ٘ىاليی ٌىيؿ،  ؾق لهاو گفٌحه ايصام هی

جىايؿ ؾق  گٍثٔ هی ؿؼىاهًبه آو بال  ها ٕیا آيچه جّمیمات، گیكی این يحیصۀ جّمین کكؾه
ؾق ظؿوؾ  جىايؿ لهايی که هی ۀؾوق یک ١٨الیث ٬ىمث پیٍايی و کىقجکه پكیحال ه٥م، ؾق 

یك ٌىؾ ایى جؤؼ جّىق هی -، قهميگاقی ٌىؾباٌؿذايیه ٬بل ال قویؿو به هىٌیاقی 91
بىؾو هًا٫٘ کًحكلی ؾق وٙىض باالجك ه٥م قا ه١ًکه کًؿ که ؾق لهايی  ه٥ٍىل جكشیعا  

گیكی هىٌیاق واقؾ ٌىؾ، ٌكوٞ به جهیۀ جّمین آیًؿه  ل آيکه جّمین٘ىاليی پیً ا
 -«کًؿ هی

ؾهؿ- ؾق هك ؾوث  یک ؾکمه، قوی ؾو ؾکمه ٨ٍاق هی شای بهؾق آلهایً باال، ٌؽُ 
ها قا که اقاؾه کًؿ، ٨ٍاق ؾهؿ-  جىايؿ هكو٬ث ؼىاوث هكکؿام ال ؾکمه یک ؾکمه ؾاقؾ و هی

 Magnetic resonance ـ   MRIاقی ه٥ًا٘یىی ه٥م ٕؾوحگاه جّىیكبكؾ ۀوویل ١٨الیث ه٥م به
imagingِىقت  ایى اهکاو قا ؾاؾ جا به ٔ ؾيبال ٌؿ و ایى جکًیکی اوث که به پژوهٍگكاو

های اولیۀ  آيی ١٨الیث چًؿیى هًٙ٭ۀ ه٥م قا بكقوی کًًؿ- يحایس ایى آلهایً، يحایس آلهىو
جك هن کكؾ؛ لیكا با جىشه به ایى  كيسقا با جؤکیؿ بیٍحكی يٍاو ؾاؾ و ظحی و١ٔیث قا ب٥ یبثل

 ها هٍؽُ ٌؿ اؼحال٦ لهايّی بیٍحكی وشىؾ ؾاقؾ- آلهایً
و  ذايیه 91جا  2 بیاو کكؾيؿ که ١٨الیث ه٥می ابحؿایی،« ام آق آی»وى، جّاویك  ال یک

ٌىؾ-  پیً ال آيکه ٌؽُ جّمین بگیكؾ ؾکمه قا ٨ٍاق ؾهؿ ؾق ه٥م ایصاؾ هی ، ظحی بیٍحك
ؿایی، اهکاو پیٍگىیی شهحی قا که ٨كؾ بكای ٨ٍاقؾاؾو ؾکمه ايحؽاب ایى ١٨الیث ابح

کكؾو هًا٫٘ ؼاِی ؾق ه٥م ايصام  کكؾ- ایى پیٍگىیی ال ٘كی٫ ؾيبال ؼىاهؿ کكؾ ٨كاهن هی
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ٌىؾ ٕهًا٘٭ی که با قيگ وبم ؾق جّىیك لیك به آو اٌاقه ٌؿه اوثٔ؛ ولی ؾق ظ٭ی٭ث  هی
ؾق پیٍگىیی  ،های ه٥م به ذبث قویؿ الیثيحایس آو، ؾ٬ث لیاؾی يؿاقيؿ؛ آيچه ٘ب٫ ١٨

 ج٩اوت چًؿايیؾاؾ که  يٍاو هی% هى٨٭یث قا 61ج٭كیبا شهحی که ٨كؾ ايحؽاب ؼىاهؿ کكؾ 
 -%ـ يؿاقؾ91ی١ًی  با اظحماّل جّاؾ٨ی ـ
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ثؼذ اص  ٚ  لجُٞب سا  ٥ٌش٢ وٝ ٘تب٤ح تل٥ٕٓ« ػٖٛػ٥ًٛ٘ چبٖ »وٙٙذ٠ آصٔب٤ؾ ٌشٜٚ  تل٤ٛش تٛك٥ف

دٞٙذ وٝ  ا٢ ٘ـبٖ ٣ٔ ٌٛ٘ٝ ثٝٞب دس ٔغض، ٔٙبعك سا  وٙذ. سً٘ آ٘ىٝ ثٝ خٛدآٌب٣ٞ ثشػذ، ٔتٕب٤ض ٣ٔ

ب ػجض( ٚ ث٥ٌش٢ ثٝ خٟت حشوت لج٣ّ )دس ػٕت ساػت  تٛاٖ وذ ٔـخل٣ سا ثشا٢ ٘تب٤ح تل٥ٕٓ ٣ٔ

 0.«ػٖٛػ٥ًٛ٘ چبٖ »پظٚٞـ٣ ٌشٜٚ  ػ٣ّٕ ١ب لشٔض( ثٝ دػت آٚسد. ٔٙجغ: ٔمبِثثؼذ٢ )دس ػٕت چپ 

گیكی  ٠ؿۀ ؾیگكی ال ؾايٍمًؿاو يیم هىحًؿ که ؾق بكابك هىئلۀ آلاؾی ايحؽاب، هىٟٔ
ها  هایی ال ایى يٝكیه به يمىيهـ  ها با گمیًً بكؼی ال آوـ پفیكجكی ؾاقيؿ و شا ؾاقؾ  اي١ٙا٦

ك٦بكقوی که جع٭ی٫ و ؛ با گمیًً بكؼی ال يٝكیاجی بپكؾالین های  کكؾو ي٭ُ و ب٘ك
  .کًؿ يیال هی بیهىاقؾ ها، ها قا ال بكقوی ؾیگك  هىشىؾ ؾق آو
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 فشض١٥ دْٚ: 

ثٛدٖ آصاد٢ اسادٜ، ٕٞشاٜ ثب حفظ ٘ٛػ٣ اص آصاد٢  ت٣ٕٞٛ

 ا٘تخبة
گاهی  اواوا  ال ٠ملکكؾ يیمۀ قاوث ه٥م  ـ   ها ؾق ٠لن ا٠ّاب پژوهً بك اوان ـ  ؼىؾآ

گیكؾ،  بكؼی ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ آيچه ال ایى هًٙ٭ه وكچٍمه هی ؾق يحیصهگیكؾ و  وكچٍمه هی
٘ب٫ ایى ـ  اظىان به آلاؾّی ايحؽاب اوث و ؼىّؾ آلاؾی ايحؽاب يیىث- يیمۀ قاوث ه٥م 

یه ؼل٫ ج٩ىیكی قا ٌىؾ،  بكای همۀ ا٨کاق و کاقهایی که هىٌیاقايه جىوٗ ها ايصام هی ـ  ٨ٔك
گاهايۀ ا٨ک کًؿ و ایى ج٩ىیك یا جؤویّل  هی های ٨كایًؿواوٙۀ  به ـ   يىبۀ ؼىؾ به ـ  اق و کاقهای ها ياآ

گاه هؿیكیث هی ِاؾق  -ٌىيؿ ٌؿه ال ياؼىؾآ

دال٤ُ ٚ ٥٘ض سٚاثظ ػجج٣ سا  ٚ ٞب تفؼ٥شوٙٙذ٠ ٔغض٢، داػتبٖ

 وٙذ ٞب لب٘غ ٣ٔ آفش٤ٙذ؛ ػپغ ٔب سا ثب آٖ ٣ٔ

گا ٨٭ٗ به ها»ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ که  یگاگالاي٠ًىاو هرال پكو٨ىىق  به هايه، ج٩کك و ِىقت ياآ
گاه وكچٍمه هی گیكؾ و  ق٨حاق يؿاقین؛ بلکه ظحی ج٩ىیك ها ال ا٨کاق و کاقها يیم ال ياؼىآ

ه هی گاهی ها ٠ٔك ه٥م ٌاهل جٍکیالت هح١ؿؾی اوث که ال شملۀ  -«ٌىؾ وپه به ؼىؾآ
کًؿ؛ ی١ًی جًها به یک يیمه یا یک  هعلی ٠مل هی قوي بهها جٍکیالجی اوث که اواوا   آو

ِىقت  ـ يیال ؾاقؾ؛ ولی جٍکیالت ؾیگكی هن وشىؾ ؾاقيؿ که به قاوث یا چپ ٬ىمث ه٥م ـ
کًًؿ و  ای و هح٭ابلی با هًا٫٘ هىشىؾ ؾق هك ؾو بؽً قاوث و چپ ه٥م، ٠مل هی ٌبکه

ها و  اقجباٖ و ايح٭ال پیام ًؿ٨كایـ وشىؾ ؾاقيؿ که  ها ولىل هحٍکل ال هیلیىو هصى٠ۀ بمقگی ـ
ها یا ظحی ا٨کاقی که  گیكی گیكيؿ و ؾق کاقها یا جّمین ها قا بیى ؾو بؽً، بك٠هؿه هی ؾاؾه

ایى اقجباٖ بكای جٕمیى هماهًگی و  ،هیاو ؾو ٬ىمث يیال ؾاقيؿ کًٍّی  به ویىحن بكهن
 ايىصام اللم اوث-
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ؾاٌحى ه٥م  يگه  که هىئىّل ؿ يیم وشىؾ ؾاقيهای ٠ّبی  ای ال ٌبکه همچًیى هصمى٠ه
هىحًؿ که هكجبٗ  ٨كاوايی- ایى هصمى٠ه با ا٨کاق هىحًؿؾق ظالث بیؿاقی و ٠ملکكؾ ؾائمی 

های  ايؿٖ پژوهً ؾايین ال کصا آهؿه ٌىيؿ؛ ولی يمی های ها هًح٭ل و ٜاهك هی به ـهى
ی١ًی ؼل٫  ايؿ که ایى وٜی٩ه  بكؾاقی ه٥م، يٍاو ؾاؾه های شؿیؿ جّىیك ٌؿه با جکًیک ايصام

شا ؾق ه٥م وشىؾ  همه و ؾق ؾائما   ، ؾهًؿ شىالو هیا٨کاق و ا٘ال٠اجی که ؾق ه٥مهای ها 
 ایىحؿ- هكگم ال ایى ١٨الیث باليمی یبا  ج٭ك ه٥م  ای که گىيه به ؛ؾاقيؿ

ٌىيؿ،  وشىؾ ایى ظكکث ؾائمی و ایى ا٨کاق ٨كاوايی که پیىوحه ٜاهك هی ق٤ن بهاکًىو 
ؾاق اوث که ؾق ظالث ايىصام و والگاقّی کاهل ٬كاق ؾاقؾ و او ايىاو ال ایى اظىان بكؼىق 

های هؽحل٧ قا  و هىلٗ بك اؤاٞ- آيچه همۀ ایى ویىحن« یکپاقچه»وشىؾی اوث 
ای هىشىؾ ؾق  هًٙ٭ه ،ؾهؿ قا به ها هی« وشىؾی یکپاقچه»کًؿ و اظىان  یکپاقچه هی

وث که ؾق جماهی ٬ىمث چپ ه٥م اوث- وٜی٩ۀ ایى ٬ىمث، بكقوی ج٩ىیك یا جؿبیكی ا
ها و گكؾآوقؾيٍاو ؾق ايؿیٍه یا  کكؾو همۀ آو ؿ و وپه به یکپاقچهیاب شكیاو هیجٍکیالت 

قوایث ٌىيؿ و هصمىٞ ایى  واؾگی بهجىايًؿ  که هیکًؿ  ا٬ؿام هیا٨کاق واؾه  ای ال هصمى٠ه
« ه٩ىك» آو قا١٨الیث و جعكیک قا ؾق ه٥م ج٩ىیك کًًؿ- ایى ویىحمی که پكو٨ىىق گالايیگا 

با ج٩کك که  ؾهؿ هیبه ها ایى اظىان قا  [گالايیگا  ال يٝك پكو٨ىىق ياهؿ، ] هی« گك جىشیه»یا 
گاهايه و ؼىاوح   ؼىؾ یکپاقچه هىحین- ۀآ



  ................................................  639ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی

 

 

 
 9وٙٙذ٠ ػّٕىشد ٔفؼّش ٔغض٢ تٛك٥فؿىُ 

چه اج٩ا٬ی  ببیًؿیا اقجبا٘ات هیاو ؾو ٬ىمث آویب  ٌىؾ اگك ایى ویىحن ؾچاق ي٭ُ
جع٭ی٭ات ؼىؾ قوی ٘ی  یگاگالاي که پكو٨ىىقبىؾ ؼىاهؿ ا٨حاؾ؟ٖ ایى ؾ٬ی٭ا  هماو هؿ٨ی 

کًحكل هًٝىق  ٬ٟٙ ٌؿه بىؾ، بها٨كاؾی که اقجباٖ هیاو ٬ىمث قاوث و چپ ه٥مٌاو 
- ایى قوي، ؾقهايی بكای بیماقی اي پكؾاؼث به بكقوی ٍاوِك٠بیماقی ؾ١٨ات جًٍس 

 فٌحه بىؾه اوث-ها وال گ ِكٞ ؾق ٘ىل ؾه
ايصام هایی  آلهىو  ها ٬ٟٙ ٌؿه بىؾ ه٥م آو٬ىمث که اقجباٖ بیى ؾو  قوی ایى بیماقاو 

ؾق ووٗ،  ،قوی ؼىؾ ای قوبه ٌؿ بیًایی ؼىؾ قا قوی ي٭ٙه ها ؼىاوحه هی ٌؿ؛ هرال  ال آو
ؾق   که با ٬ىمث چپ ه٥مـ ها  ای ؾق هیؿاو بیًایی قاوث آو ذابث يگه ؾاقيؿ- وپه کلمه

- وپه ال ؾق ٬ىمث قاوث ه٥م وشىؾ ؾاقؾي لبايی ل هعل پكؾا- ٌؿ ٜاهك هیـ  باٖ اوثاقج
 ٌؿ آو کلمه قا بؽىايؿ- بیماق ؼىاوحه هی

ها ؼىاوحه  ؼىايؿيؿ؛ ولی و٬حی ال آو ِىقت ؾقوث هی همۀ بیماقاو آو کلمه قا به
ؾاؾه يمایً  که ؾق هیؿاو ؾیؿ چپٍاوبؽىايًؿ  قا« کلمۀ کلیؿ»٠ًىاو هرال  ٌؿ به هی
جىايىحًؿ بگىیًؿ؛ با وشىؾ  ای يمی هیچ کلمه ـ   که ؾق جًاوب با ٬ىمث قاوث ه٥م بىؾ ـ   ٌؿ هی
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چیمی قا که يماؾی ال آو کلمه بىؾ وویلۀ ؾوث چپ ؼىؾ،  بهجىايىحًؿ  ها هی ایًکه آو
 ٕی١ًی کلیؿ ؾق هرال هأ ؾق هیاو چًؿچیم هٍؽُ کًًؿ-

قا ٨٭ٗ به ٬ىمث « قوؾ قاه هی»کلمۀ  یگاايال يىٞ همیى آلهىو ٬بلی، گال  آلهىيیؾق 
ه کكؾ و بیماق ق٨حى کكؾ- و٬حی ال او ؾقباقۀ آيچه با٠د  ٌكوٞ به قاه قاوث ه٥م ٠ٔك

و گ٩ث که ؼىؾي واؼحه بىؾ کكؾ ق٨حًً ٌؿه بىؾ وئال ٌؿ، ٌكوٞ به اقائۀ ج٩ىیكی  قاه
ایى ٌؽُ  بىؾ:چًیى  یگاؾلیل جكشیعی ال يٝك گالاي« ٖؼىاوث آب پیؿا کًؿ جا بًىٌؿ»

به ٬ىمث چپ ه٥م که هًٙ٭ۀ هىئىل « قوؾ قاه هی»لیكا کلمۀ  ،چًیى ج٩ىیكی اقائه کكؾ
ه يٍؿه اوث-  لباو اوث ٠ٔك

جكی قا  بیٍحك و ؾ٬ی٫ های ىوهای ؼىؾ قا اؾاهه ؾاؾ و آله پژوهً یگاگالاي پكو٨ىىق
ماو ٘ىق و آو قا هـ ٌؿ ؾق ٬ىمث چپ ه٥م ٬كاق ؾاقؾ  ای که ٨ْك هی قوی ایى هصمى٠ه

ه٩ىك »ايصام ؾاؾ- بكای او قوٌى ٌؿ که ایى  ـياهیؿه بىؾ« گك جىشیه»یا « ه٩ىك»که گ٩حن 
ها و ا٠ح٭اؾ  آ٨كیًؿ؛ بلکه ایى ؾاوحاو ی ؼیالی بكای جىشیه کاقها يمییها ٨٭ٗ ؾاوحاو« ه٥م

ؾ- وپه به وال ها قا با وا١٬یث هكجبٗ  کًؿ آو و جالي هی يهؿ ها قا بًا هی به آو
جا اقجبا٘ات وببی  کًؿ کاوي هیها قا  پكؾالؾ و جكجیب آو ها هی ؾالیل و جىشیه وشىی شىث

بك قا پیؿا کًؿ و به ايىاو، ایى اظىان و جّىق قا بؿهؿ که او بك ا٨کاق ؼىؾ ویٙكه ؾاقؾ و 
گاهايه ٠مؿا  آيچه  اوان کًؿ؛ هكچًؿ و١ٔیث همیٍه  ايؿیٍؿ ق٨حاق هی هیٌاو  باقهؾق و آ

 گىيه يیىث- ایى
آ٨كیًؿ جا به بؿو ایى جىايایی قا بؿهؿ که به هك ا٘ال٠اجی  ا٠ح٭اؾاجی قا هی« ك ه٥مه٩ى»

قوؿ ه١ًایی ببؽٍؿ و اهکاو ايحؽاب کاقی قا که په ال ایى ا٠ح٭اؾات ايصام  که به او هی
  ـ ٨كاهن کًؿ- و يه ٬بل ال آو ٌىؾ ـ هی

―Prenez une voiture en bon état. Son fonctionnement est parfaitement 
déterminé et vous avez les moyens de savoir exactement comment elle – mais 
aussi tous ses composants – va se comporter lorsque vous allez la conduire. En 
revanche il vous est impossible de prévoir l’évolution du trafic dans son 
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ensemble. C’est un peu la même chose avec le cerveau. La machinerie 
moléculaire (les gènes، les protéines et tout le reste) est parfaitement 
automatique. Heureusement dailleurs، car dans le cas contraire، le cerveau ne 
serait pas fiable. Le cerveau entier obéit peut  être lui aussi à unـ  
fonctionnement déterministe. Même si cette dernière proposition était vraie، 
personne ne croira qu’il est allé au cinéma seulement parce qu’il y a été poussé 
par son cerveau. Nous sommes faits de telle manière que nous croyons toujours 
que notre esprit est l’auteur des décisions du cerveau، et non le contraire.‖ 

کًؿ بكقوی کًین- ٠ملکكؾي  ؼىبی ٠مل هی به ؾق ظالی کهبیایین هرال هاٌیى قا »
ىیؿ چگىيه ق٨حاق ؼىاهؿ کكؾ هٍؽُ اوث و اهکاياجی ؾق اؼحیاق ؾاقیؿ جا هحىشه ٌ کاهال  

ًٌاویؿ؛ ولی ٤یكهمکى  ؾ٬ث هی به و يیم و٬حی بؽىاهیؿ آو قا بكايیؿ همۀ اشمایً قا
بًٍاویؿ- ایى ج٭كیبا  هماو و١ٔیحی اوث که ؾقباقۀ ه٥م  کاهال  اوث يعىۀ ظكکث قا 
ؼىؾکاق  کاهال  ها و هكچیم ؾیگكٔ  ها، پكوجئیى های هىلکىلی ٕژو وشىؾ ؾاقؾ- هکايیىن

چًیى يبىؾيؿ ه٥م  ؛ لیكا اگك ایىايؿ گىيه ها ایى ٌايىی اوث که آو ىحًؿ- ایى ال ؼىيه
ـ جابٟ ق٨حاقی ظحمی اوث؛ ولی ظحی اگك  چه بىا ٌؿ- همۀ ه٥م يیم ـ ا٠حماؾ يمی هكگم ٬ابل

قوؾ چىو  که ا٠ح٭اؾ يؽىاهؿ ؾاٌث به ویًما هیچًیى و١ٔیحی ؾقوث هن باٌؿ هیچ
این جا همىاقه ا٠ح٭اؾ  ای واؼحه ٌؿه گىيه بهق ٨كاؼىايؿه اوثٖ ٨٭ٗ ه٥مي او قا به ایى کا

 «آو- گیكؾ و يه بك ٠که ؾاٌه باٌین ـهى ها چیمی اوث که بكای ه٥م جّمین هی
―Au cours de mes recherches sur des patients dont les hémisphères du 

cerveau ont été déconnectés l’un de l’autre، j’ai découvert une fonction 
cérébrale que j’ai baptisée l’interpréteur. Elle semble gérée uniquement par la 
partie gauche du cerveau. Un des tests pour la mettre en évidence consiste à 
afficher deux images différentes sur un écran (par exemple à gauche une 
maison sous la neige et à droite une patte de poule). Les patients doivent ensuite 
choisir dans une série de cartes étalées devant eux lesquelles correspondent le 
plus aux deux images projetées (en l’occurrence le choix correct serait une pelle 
à neige dans le premier cas et une poule dans le second). Premier point: les 
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personnes dont les hémisphères cérébraux sont déconnectés sont incapables 
de percevoir la partie gauche du champ de vision. Quand on leur demande ce 
qu’elles voient، elles ne signalent que la présence de la patte de poule située à 
droite et négligent la maison sous la neige. Ce qui est troublant، en revanche، 
c’est que les patients pointent malgré tout avec leur main gauche la pelle à 
neige et donnent ainsi la réponse correcte du côté où ils sont censés être 
‘aveugles’. Le trouble augmente encore quand on les interroge sur le choix de 
cette image. ‘La pelle sert à nettoyer les déjections des poules’ ، s’entend  onـ  
répondre.‖  

٘ىق  ؾو يیمۀ ه٥مٌاو بهاقجباٖ که بیماقايی قوی بك های ؼىؾ  ؾق ٘ىل پژوهً»
 ه٩ىكکه آو قا قا ک٧ٍ کكؾم « کاقکكؾ ه٥می»، ه٩ًّل ٌؿه بىؾکاهل ال یکؿیگك 

ٌىؾ- یکی ال  قوؿ ایى والوکاق ٨٭ٗ ؾق يیمۀ چپ ه٥م هؿیكیث هی ياهیؿم- به يٝك هی
ؾاؾو ؾو جّىیك هؽحل٧ قوی  يمایً بك اوانؾاؾو ایى کاقکكؾ،  بكای يٍاو ها ىوآله

پىٌیؿه با بك٦، و ؾق ومث  ای ؼايهق ومث چپ، جكجیب ؾاؾه ٌؿه بىؾ ٕهرال  ؾ ،پكؾه
ها ؾاؾه  هایی که به آو بایىث بیى کاقت قاوث جّىیكی ال پای یک هك٢ٔ- بیماقاو هی

ؾیؿيؿ ايحؽاب کًًؿ ٕايحؽاب  قا با جّاویكی که قوی پكؾه هیکاقت جكیى  ٌؿ هحًاوب هی
ؾوم هك٢ بىؾٔ- يکحۀ اول: ا٨كاؾی که  هكجبۀقوبی و ؾق  ؾقوث ؾق هكجبۀ اول پاقوی بك٦

ها ٠كٔه  ال ؾقک آيچه ؾق هیؿاو ؾیؿ چپ آوه٥م بىؾيؿ،  ؾچاق شؿایی کاهل ؾو يیمۀ
ٌؿ  ؾیؿيؿ پكویؿه هی ها ؾقباقۀ آيچه قوی پكؾه هی ياجىاو بىؾيؿ- و٬حی ال آوکاهال  ٌؿ،  هی

یك ؼايۀ پىٌیؿه با کكؾيؿ و به جّى ٨٭ٗ پای هك٢ قا که ؾق جّىیك ومث قاوث بىؾ بیاو هی
کكؾيؿ؛ ولی  جىشهی هی بیکاهال  ٌؿ،  ها يٍاو ؾاؾه هی بك٦ که ؾق ومث چپ پكؾه به آو

کكؾيؿ  قوبی اٌاقه هی  ايگیم آيکه ایى ا٨كاؾ بیماق با ؾوث قاوث ؼىؾ به پاقوی بك٦ ٌگ٩ث
به ايؿ،  ٌىؾ ؾق آو شهث يابیًا بىؾه شهحی که جّىق هی ؾق ؼّىَو به ایى جكجیب، 

ؾقباقۀ ايحؽاب ایى جّىیك  کهٌؿ  قویؿيؿ- ٌگ٩حی و٬حی بیٍحك هی هیؾقوث  پاوػ
کكؾو  ؾهًؿ: پاقو بكای پاک ًٌیؿین که پاوػ هی کكؾین، هی وئال هی ،ها جىوٗ آو

 «هًاوب اوث-٨ٕىالت هك٢، 
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―Et ça، c’est l’oeuvre de l’interpréteur…? 
Oui. Au fond، le patient ne sait pas pourquoi il pointe la pelle à neige. 

Quand on le confronte à son geste inconscient، son interpréteur élabore 
rapidement une théorie que le patient présente ensuite aux examinateurs، tout 
en étant persuadé de la cohérence de son action. De manière générale، 
l’interpréteur est la région qui trouve des explications à nos comportements ou 
à nos émotions. Une fonction vitale s’il en est.‖1 

 ه٥می اوث---؟ ه٩ىكو آیا ایى، ياٌی ال ٠ملکكؾ »
ؾايؿ، و و٬حی او قا با  قوبی قا يمی به پاقوی بك٦ ًکكؾي بله، اواوا  بیماق، ٠لث اٌاقه

گاهايه که آوقؾ  قا پؿیؿ هیای  يٝكیه  وك٠ث به او  ه٥مّی ه٩ىك کًین  قو هی قوبه ايحؽابی ياآ
٘ىق کاهل ٬ايٟ ٌؿه که  به ؾق ظالی کهکًؿ؛  گك ٠كٔه هیىيبیماق، آو قا به آله

ای  ك ه٥می، هًٙ٭ه٩ى٘ىق کلی ه بهاي هماهًگ و هًىصن بىؾه اوث-  گیكی هىٟٔ
 -«اوث کًؿ و ایى کاقکكؾی ظیاجی هیقا ج٩ىیك اوث که کاقها یا ٠ىا٧٘ 

ٌىؾ و  هًٙ٭ه یا ویىحمی يیىث که ج٩کك هىٌیاقايه ؾق آو ايصام هی« ه٥می ه٩ىك»
گاهايه و ايحؽاب جّمین گمیًؿ؛ ی١ًی ایى هًٙ٭ه یا ویىحن، هماو  ها قا بكهی های آ

اٌحه باٌؿ؛ ولی ؾ البحه اگك چًیى ویىحمی ؾق بؿو وشىؾ ث؛یىجٍکیالت ايحؽاب آلاؾايه ي
گاهايه  ايحؽابی که ٨كؾ به که اوث ٌؿه، ایى ها هٍؽُ  آيچه ال آلهىو ِىقت آ

گاهايه بكهی اگك وشىؾ  ـ  « اجا٪ يٝاقجی»- په ایى اوث گمیًؿ، ايحؽابی هبحًی بك ٠ملیاجی ياآ
گاهی يىبث  یا هًٙ٭ه ـ   ؾاٌحه باٌؿ  ؾهؿ، کصاوث؟ ها قا هی به ايحؽابای که اهکاو آ

 ؾق ؼّىَهای هح١ؿؾ  بكای ايصام وٜی٩ه یماوؾق ه٥مهاها ؾق ظ٭ی٭ث ظحی اگك 
گاهی ؾاٌحه باٌین، هیچ هًٙ٭ه یا جٍکیالت یا ٌبکۀ ها و جٍکیالجی جؽّّی  ٌبکه ،آ

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

- Gazzaniga., M. Le cerveau nous fait croire que nous le dirigeons. Université de Genève. Campus 
Magazine Scientifique de l’UNIGE., N° 90- Propos recueillis par Anton Vos – Université Genève. 
https://www.unige.ch/campus/numeros/campus90/invite/ 
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گاهی و هىٌیاقی»ه١یى، هٍؽُ و هؽّىِی بكای  َّ « آ وشىؾ يؿاقؾ و ؾقباقۀ آيچه ؼا
جىاو به هًٙ٭ه یا  وگىها و هكاش١ات ؾقويی هاوث، يمی قوي ج٩کك ٌؽّّی ها و گ٩ث

های ٠ّبی ٬بلی به يٝك  ٠ًىاو هىئىل آو، اٌاقه کكؾ- آيچه ال پژوهً ؾوحگاه ه١یًی به
 :کهایى اوث قوؿ  هی

گاه ـ  ايحؽاب ها  کاؾهیک، آ ِاؾق « ؼّىِیحی» ال ـ   ٌىؾ ياهیؿه هی یکه ال يٝك آ
و آيچه  اوث،های ٠ّبی ها ؾق ه٥م  های ه١یًی ؾق ولىل ١٨الیث يحیصۀکه ٌىؾ  هی

جًها ویىحمی اوث ایى و  وثها پفیك اوث ٨٭ٗ ایى ١٨الیث کكؾيً ؾق ه٥م، اهکاو ؾيبال
مكؾ  ویىحمی٠ًىاو  بهآو قا جىاو  که هی ؿ٬اکه بٌك  ؾق يحیصه- کكؾو اوث بل پیگیكی و ِق

ٌؿه ال ١٨الیث ؼاَ هیلیاقؾها ولىل ٠ّبی قا  جىايىحین ویىحن جىلیؿ ظحی اگك هی
گاهی ها قا يٍاو ؾهؿ، جا به اهكول، ياهمکى بىؾه اوث٨كایًؿ بًٍاوین، جىِی٧   ٖی که آ

وی  ٌىؾ- ج٭ؿین هی« ه٥م اؼال٬ی»ؾق کحابً  یگاگالاي ا٬حبان لیك ال وؽى پكو٨ىىق
ؾق ایى کحاب، ٨ّلی کاهل قا به هىئلۀ آلاؾی ايحؽاب و آلاؾی اقاؾه، اؼحّاَ ؾاؾه 

 اوث:
―The logic goes like this: The brain determines the mind، and the brain is a 

physical entity، subject to ail the rules of the physical world. The physical world 
is determined، so our brains must also be determined. If our brains are 
determined، and the brain is the necessary and sufficient organ that enables the 
mind، we are then left with these questions: Are the thoughts that arise from our 
mind also determined? Is the free will we seem to experience just an illusion? 
And if free will is an illusion، must we revise our concepts of what it means to 
be personally responsible for our actions? 

Neuroscience [also] tells us that by the time any of us consciously 
experience something، the brain has already done its work. When we become 
consciously aware of making a decision، the brain has already made it happen. 
This raises the question، Are we out of the loop? It is one thing to worry about 
diminished responsibility due to insanity or brain disease، but now the normal 
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person appears to be on the deterministic book as well. Should we abandon the 
concept of personal responsibility? I don't think so. We need to distinguish 
among brains، minds، and personhood. People are free and therefore 
responsible for their actions; brains are not responsible.‖ 

 یابؿ:  ِىقت لیك شكیاو هی ه٫ًٙ به»
ه٥م، واظؿ هاؾی و جابٟ ٬ىايیى  ؾق ظالی کهکًؿ؛  ه٥م، ـهى ٕیا ٠٭لٔ قا هعؿوؾ هی

بًابكایى ه٥مهای ها يیم بایؿ  ؛ن هاؾه اوث- ٠الن هاؾی، ظحمی و هٍؽُ اوث٠ال
هٍؽُ و ؾق ویٙكۀ ظحمیث ٕشبكگكاییٔ باًٌؿ- و٬حی ه٥مهای ها هعکىم به 

کكؾو ٠٭ل یا ـهى اوث،  بىؾو هىحًؿ و و٬حی ه٥م، ايؿام اللم و کا٨ی بكای ١٨ال ظحمی
های ها  آیا ا٨کاقی که ال ـهىبیًین:  هایی ال ایى ؾوث هىاشه هی ؼىؾ قا با پكوً

کًین،  هٍؽُ و ظحمی هىحًؿ؟ آیا آلاؾی ايحؽابی که آو قا اظىاوً هی يیمآیًؿ  بكهی
جىهن اوث، آیا يبایؿ ؾق ایى ه١ًا که ؾق  ِك٨ا  جىهن اوث؟ و اگك آلاؾّی ايحؽاب  ِك٨ا  

 بكابك کاقها و ق٨حاقهای ؼىؾ هىئىلیّث ٌؽّی ؾاقین باليگكی کًین؟
گاهايه  گىیؿ و٬حی یکی ال ها چیمی قا به ًٌاوی هی ٠لن ٠ّب٠الوه[  ]به ِىقت آ

آلهایؿ، ه٥م ؾق آو هًگام، کاق ؼىؾ قا به ايصام قوايؿه اوث- و٬حی ها ال جّمین ؼىؾ  هی
گاه ٌؿه ایى  -این که ه٥م ٬بال  کاق ؼىؾي قا ايصام ؾاؾه اوث جا آو جّمین اج٩ا٪ بی٩حؿ آ

 کٍؿ: يکحه، پكوً لیك قا پیً هی
 ای وشىؾ ؾاٌحه که ها قا به یا بیكوو ال ]ایى[ َهؿاق ٬كاق ؾاقین؟ همیٍه يکحهآ 

ٌؿو هىئىلیث ؾق اذك شًىو یا هٍکل ه٥می؛ ولی  ؼىايؿه اوث: کن ٌؿو ٨كاهی يگكاو
]و ؾق ویٙكۀ شبك[ ؾق  یظحم ـ قوی کا٤ف قوؿ ظحی ايىاو ٠اؾی هن ـ به يٝك هی اکًىو

ٌىؾ- آیا بایؿ ه٩هىم هىئىلیث ٌؽّی قا به کًاقی بًهین؟ هى که چًیى  يٝك گك٨حه هی
ا٠ح٭اؾی يؿاقمٖ بایؿ هیاو ه٥م ؼىؾهاو، ٠٭ل و ٌؽّیث، جمایم ٬ائل ٌىین- هكؾم آلاؾ 
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ه٥مها هىئىلیحی  ؾق ظالی که؛ ايؿ هىحًؿ و ؾق يحیصه ؾق بكابك کاقهای ؼىؾ هىئىل
 9-«يؿاقيؿ

ؾق ها  آو»کًؿ؟  به چه کىی اٌاقه هی یگاؾق وؽى گالاي« ها آو»بىیاق ؼىبٖ ٔمیك 
 یا« ها آو»آیا ٔمیك  «يؿاقيؿ-ه٥مها هىئىلیحی  ؾق ظالی که؛ ايؿ  بكابك کاقهای ؼىؾ هىئىل

ٌىؾ؟ٖ پاوػ قا به ؼىايًؿه  ٠ىا٩٘ی اوث که ال ه٥م ياٌی هی ٨٭ٗ ؾقک یا اظىان« ـات»
 .وپاقم هی

 «ا٘تخبة آصاد، تٛٞٓ اػت»ٌضاس٠ ثشسػ٣ 

ؾق ابحؿا و پیً ال بكقوی اوحؿالل، بایؿ جىشه ؾاٌحه باٌین که آقا و ج٩ىیكهای بىیاقی 
؛ ولی بك ايؿ هن هح١ؿؾ و هحًىٞها  ىوهماو ٘ىق که آله  ؛وشىؾ ؾاقيؿ ها ىوبكای ایى آله

 اقی ال هلعؿاو یاکه بىیکًین  جمكکم هی هایی ىوجكیى و هٍهىقجكیى آله هایی ال ههن هرال
ها اوحًاؾ  به آو  و ؾق يحیصه ي٩ی وشىؾ قوض و ؼؿا و ؾیى آلاؾ  ؾق ي٩ی ايحؽاب کًًؿگاو، ٌک

 کًًؿ- هی
ايؿ که به  ها با چًؿیى هىز ي٭اؾايه هىاشه ٌؿه هماو ٘ىق که گ٩حه ٌؿ ایى پژوهً

ٌىيؿ- آيچه ها اٌاقه کكؾین و ؾق وا٬ٟ اللم يیىث جماهی ایى ا٠حكأات بكقوی  بكؼی ال آو
 که:اوث  جىاو گ٩ث ایى هی

جىاو قوی هىئلۀ  ای هىحًؿ و يمی ها ال يٝك ٠لمی ؾ٬ی٫ و بىیاق ظك٨ه اول: ایى آلهىو
ال ایى ؾوث  ؾیگك ٌؿو اظحمالی با هعیٗ و هىائل هٍابّه  ها یا وكگكم گیكی جكؾیؿ ؾق ايؿاله

ای بكقوی  بىیاق ظك٨هؼىبی و  ها به و پكوجکل ايؿ جى٧٬ کكؾ؛ لیكا يحایس ِكیط و وأط
های  هایی ؾق آلهىو - ؾق ؾقشۀ اول ٨ْكايؿ ها ؾق وٙط ؾیگكی پًهاو ايؿ؛ ولی ي٭ُ ٌؿه

                                                                                                                                                                 
 .Gazzaniga, Michael S. The ethical brain. Dana press, 2005هًبٟ: -  9
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هىشىؾ   بك پایه و اِىل ٠لمی چًیى ؾالیلی  ؾق ظالی کهؾاقؾ؛  ؾلیل  بهکه يیال  هىث٬بلی 
 يیىث-
به ها ؼبك  ٌىيؿه ای که ٨كؾ آلهایً گىیؿ لعٝه يؽىحیى هٍاهؿه قا ؾاقین که هیها 

ؾاؾو ايگٍحايً یا ال ٨ٍاقؾاؾو ؾکمه یا هك کاق ؾیگك  بكای ظكکث  ال اقاؾۀ ؼىؾکه ؾهؿ  هی
گاه اوث ٕکه البحه کىجاه آهؿه، ایى  ، گىیؿ ايصام بؿهؿ هی ىوهایی که آله ال آهىلي لعٝه آ

گاهی ؾق آو اج٩ا٪ ا٨حاؾه؛ با وشىؾ ایًکه ایى هٙ ٠مال  کًین که  ای ٨ْك هی قا لعٝه لب، آ
ايؿ که هكؾم ؾق اقلیابی ایى لهاو  های هح١ؿؾ ذابث کكؾه وأط يیىث؛ لیكا آلهایً چًؿاو

ِؿم ذايیه پیً ال ظكکث ٠ٕالت  731  ٘ىق هحىوٗ به ٌىيؿٔ، ج٭كیبا   ؾچاق اٌحباه هی
 ـ   ذايیه ٬بل ٕکه ؾق آلهىو آؼك به ؾوث آهؿ91ٔؾق ظؿوؾ یک جا  ـ   اوث- ٬بل ال ایى لعٝه

کًًؿ که ایى  وال ه٥می وشىؾ ؾاقؾ و هع٭٭او چًیى ج١بیك هی ؿایی و لهیًه١٨الیث ابح
گاهايه ٌكوٞ ٌؿه اوث؛ وپه آو قا بؿوو ؾؼالث اقاؾۀ آلاؾ،  ١٨الیث ه٥می، به ِىقت ياآ

 کًًؿ، که ایى، اٌحباه اوث- ج٩ىیك هی
ـ  یال يٝك لهايـ  ٬ّؿاوث که آلاؾی اقاؾه و  ایىپاوّػ بىیاق واؾه  چكا اٌحباه اوث؟ 

ُّ آلهایً بىیاق لوؾجك ال ایى ١٨الیث بىؾه، و لعٝه ٌىيؿه ؾق آلهایً واقؾ  ای بىؾه که ٌؽ
ٌؿه و آيچه قا بایؿ ايصام بؿهؿ ٨همیؿه اوث- او با اقاؾۀ ؼىؾ ايحؽاب کكؾه اوث که ؾوث 

گاهايه  ٘ىق ظحن، بهؼىؾ قا ظكکث بؿهؿ یا ؾکمه قا ب٩ٍاقؾ، و ایى  جّمیمی آلاؾ و ايحؽابی آ
های آلاؾ و اقاؾۀ ٨كؾ، پایاو یا٨حه  که به ه٥م ايح٭ال یا٨حه و اؾ٤ام آو ؾق ٔمى ايحؽاباوث 

ای پیً ال آيکه ٌؽُ ظكکث قا ايصام بؿهؿ یا ؾکمه قا  اوث- به ایى جكجیب ٬ّؿ و اقاؾه
ؿ باٌؿ و لهاو و  وشىؾ آهؿه  بهب٩ٍاقؾ  اوث- وی همچًیى با اقاؾۀ ؼىؾ بكگمیؿه جا هحِك

کًؿ ؾق يٝك بگیكؾ- هیچ ٨كؾ والمی پیً ال  آو قا اللم هی ،که آلهایًهایی  همۀ آهىلي
یا  ،ٌكوٞ آلهایً یا ٬بل ال لهايی که با اقاؾۀ ؼىؾ بكای جعكیک ؾوث قاوث و چپ

ؾهؿ، یا ؾوث چپ یا قاوث ؼىؾ قا  ؾکمه قا ٨ٍاق يمی ،٨ٍاقؾاؾو ؾکمه جّمین بگیكؾ
ٌكوٞ ٌؿه و ایى هن با اقاؾۀ آلاؾ و  ؾهؿ؛ بلکه ایى کاقها ال ابحؿای آلهایً ظكکث يمی
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ايحؽاب او و با جؿبیك ؼىؾي بىؾه اوث- بله، ١٨الیث ؾیگكی ؾق ه٥م ٌكوٞ ٌؿه اوث جا 
بكؾاقی و  والی کًؿ و ایى ١٨الیث، کپی آلهایً ؼىاهؿ ؼىاوث، لهیًهکه آيچه قا 

اوث که  یمیچ آو ايحؽاّب  همايًؿوالی ه٥م ال آو چیمی اوث که شكیاو ؼىاهؿ یا٨ث و
بكای ؾق جكوین الگىی کاهلی همچًیى ]ایى ١٨الیث[  والؾ؛ ٨كؾ قا ههیای آلهایً هی

الگىیی بكای چگىيگی  ،ایى ١٨الیثو ظحی ب١یؿ يیىث  ،ٌؿه اوثآ٤ال  ،ظكکث ؾوث
گاهی و وپه   ٨ٖكاهن کًؿج٩ىیك آو قا ؼىؾآ
ؼىاهؿ ؾوث قا ظكکث  هیؾاؾه اوث جا لهايی قا که به ه٥م ایى آلاؾی قا په اقاؾۀ آلاؾ، 
به ؾاؾو  پاوػها ايصام ٌؿه اوث؛ ی١ًی بؿوو  و ایى ؾق ٔمى آهىلي بؿهؿ ايحؽاب کًؿ

 اوث-ؾوث بىؾه ؾاؾو یک  ظكکثکه هماو ٬بلی هىئلۀ هیچ چیم ؾیگكی ٤یك ال 
به  ـ   ٌىؾ ٕی١ًی بكای ٌكوٞ ظكکثٔ په ال آيکه آهاؾۀ اشكا هیـ  با ایى وشىؾ، ه٥م 

گاهی» يام بهوىیی  و ومث قویگكؾاو ٌىؾ یا  ال ايصام ظكکث ؼىاوث، گكؾؾ جا اگك بالهی« آ
بؿوو اقاؾۀ « جّمین»آيچه به ذبث قویؿه اوث اجؽاـ  کًن ٨کك يمیظكکث قا ايصام ؾهؿ- 

ی اوث که ه٥م ٨كایًؿ ؛ بلکه همۀ آيچه اج٩ا٪ ا٨حاؾه، ذبث يٝاقت هىح٭ین ه٥م بك باٌؿآلاؾ 
ٌؽُ ؾق کاقی که ايصام ؾاؾه، هیچ ٬یؿ و بًؿی يؿاٌحه با ؾ٬ث، با آو هىاشه ٌؿه، و 

ایثٌؿه،  اوث؛ و ال آيصا که ج٭كیبا  جمام کاق ؼىاوحه کىايی که ؾق بؽً بكای  بكگمیؿه و ٔق
ال وٜای٩ی واؾه و شىمايی بىؾه اوث، ه٥م هن جماهی آو هحٍکل ايؿ  آلهایً ٌكکث کكؾه

گاهايه بك ٠هؿه هیو و بؿوو هكاش١ه به ومث ،گیكی هكاظل قا ؾق جّمین گیكؾ و  ىی آ
 يؿاقؾ-ال وٜای٧ ابماق هىٌمًؿی اوث و هیچ اٌکالی ؾق آو وشىؾ ها  ایى جماهی

ؾلیلی که بیماقاو  ؛وشىؾ ؾاقؾؾلیل ؾیگكی : بكای آيچه ؾق يکحۀ اول بیاو ؾاٌحن ؾوم
ن که ٬بال  جىوٗ ا٨كاؾ وال هایی ىوکًًؿ- آله هیاقائه هبحال به ي٭ُ ؾق کىقجکه پكیحال 

ها ال  ي٭ُ ؾق شؿاق کًاقی ٕپكیحالٔ به ايصام قویؿيؿ و آوبكای بیماقاو ؾچاق  ،ايصام ٌؿيؿ
ياجىاو  ، کاهال  گیكيؿ ايگٍحاو ؼىؾ قا ظكکث بؿهًؿ ای که جّمین هی کكؾو لعٝه هٍؽُ

 بىؾيؿ- ٠لث ایى ياجىايی، ي٭ُ ؾق اقلیابی ؾ٬ی٫ لهاو يیىث؛ لیكا ایى ا٨كاؾ ه١مىال  
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ای که جّىیكی قا  ؾهًؿ یا لعٝه لهايی که ايگٍحاو ؼىؾ قا ظكکث هی هرال   جىايًؿ  هی
ٌىيؿ، هٍؽُ کًًؿ- ایى ياجىايی، با ي٭ُ ؾق کىقجکه  بیًًؿ یا ِؿای وىجی قا هی هی

 اوث-هكجبٗ پكیحال 
گاهايه ؾق ه٥م  که به ـ  یى کًًؿ هیاو ٠مل ه١ ؾق ایًصا ؾايٍمًؿاو جّىق هی ِىقت ياآ

گاه ـ   ٨كؾ ایصاؾ ٌؿه اوث وشىؾ ؾاقؾ ٕظحی اقجبا٘ی وببی  ،بىؾو به آو جّمین و اهکاو آ
   و يه ٔكوقجا  وببی  ؾوشايبه کًً  که ایى اقجباٖ ال يىٞ اقجباٖ و بكهن باٌؿاگك ذابث ٌؿه 

کًًؿ؛ ال شمله آلهایٍی که پكو٨ىىق ٠لىم  هایی ایى هٙلب قا جؤییؿ هی بىؾه اوثٔ- آلهایً
 9يؿ- ا و همکاقايً ايصام ؾاؾه «Itzhak Friedاوعا٪ ٨كیؿ »، ًٌان قواوا٠ّاب و پمٌک 

کكؾيؿ که با٠د ظكکات بؿيی ؾق بیماقاو جعكیک  قا «کًًؿه هًٙ٭ۀ ظكکحّی جکمیل»ها  آو
٠مل شكاظی ه٥مٌاو ٌؿ و ایى ذابث کكؾ که ١٨الیث ایى هًا٫ّ٘ ه٥م، با٠د  ٘یجًٍصی 

 ٌىؾ-  بؿيٍاو هیهای  ؾاؾو ايؿام ایصاؾ ق٤بث ؾق ایى ا٨كاؾ بكای ظكکث
اکًىو آيچه اهمیث ؾاقؾ ایى اوث که ه٥مهای ایى بیماقايی که ؾچاق ي٭ُ ؾق شؿاق 

گاه کًؿ که ظكکث آ٤ال ؼىاهؿ ٌؿ- ایى  جىايؿ آو يمی ،کًاقی یا پكیحال ه٥م هىحًؿ به ها قا آ
 ؟چه ه١ًاوث

  که گ٩حینکًؿ؛ لیكا هماو ٘ىق  ها ١٨الیث هی اقاؾه و ؼىاوث آلاؾ آو  ١ٙ٬ا   ایى ی١ًی 
ها قا  ٌكکث کًًؿ و آهىلي ىوها ِك٨ا  با اقاؾه و ؼىاوث ؼىؾ ايحؽاب کكؾيؿ که ؾق آله آو

ها قا ٬بىل کكؾيؿ و ؾق ؾوحگاه  آو ،پفیك٨حًؿ و یاؾ گك٨حًؿ و ِك٨ا  با ؼىاوث و اقاؾۀ ؼىؾ
٘ىق  هجىايىحًؿ لهاو اشكای آو قا ب قیمی کكؾيؿ؛ ولی يمی بكياهه ـ   ی١ًی ه٥م ـ  ٠ّبی ؼىؾ 

ها با آلاؾی و اقاؾۀ ؼىیً، ا٨ىاق قا به ؾوحگاه ٠ّبی ؼىؾ  هٍؽُ ج١ییى کًًؿ؛ لیكا آو

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Fried I., Katz A., McCarthy G., Sass K. J., Williamson P., Spencer S. S., et al. (1991). Functional 
organization of human supplementary motor cortex studied by electrical stimulation. J. Neurosci. 11, 3656 –
3666- 
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جىايىحًؿ  های جعكیک و ايحؽاب لهاو قا ظأك و آهاؾه کًؿ؛ وگكيه هی٨كایًؿوپكؾيؿ جا 
  -هحى٧٬ کًًؿکاهال  جعكیک قا ال پایه و اوان، و ظحی کل آلهایً قا  ٨كایًؿ

که اوث  هعاوبه ٌؿه ایىها  ىوکه آيچه ؾق ایى آلهکًؿ  جؤییؿ هی گ٩حۀ ها قا ،ایى يکحه
گاهايۀ ايىاو اوث و بكای پیاؾه ها به  والی آهىلي ه٥م جعث ٨كهاو اقاؾۀ آلاؾ و ايحؽاب آ

کًؿ و ایى، ال بكقوی اقاؾۀ آلاؾ، بىی به  بهحكیى ٌکل همکى و بؿوو َوكباق، ١٨الیث هی
گفاقی  گىيه يام ها قا ایى ىوبپفیكین که ایى آله ن وبیاییجىايین کىجاه  بله، هی .ؾوق اوث

 «با اقاؾۀ آلاؾ- ؾق لهاو ايصام کاقی ه١یى ،ايحؽاب ٬ّؿ و اقاؾه بكای ظكکات بؿيی»کًین: 
بىؾو اقاؾۀ آلاؾ  ٠ًىاو ؾلیلی بكای جىهمی بًابكایى قوٌى ٌؿ آيچه بكؼی پژوهٍگكاو به

ىاو هرال ؾچاق ي٭ُ ؾق کىقجکه ٠ً کًًؿ، گمايی بیً يیىث- کىايی که به هٙكض هی
جىايًؿ ِك٨ا  با جکیه بك اقاؾه و ؼىاوث ؼىؾ جّمین بگیكيؿ که هك  ١ٙ٬ا  هی ،پكیحال هىحًؿ

جىايًؿ  ها ٨٭ٗ يمی آو ؛کًًؿ اشحًاب ال آو ايصام ؾهًؿ یا ،ؼىاهًؿ هیکاقی یا ظكکحی قا که 
گاهايۀ ه٥م ٌىؾ یا لهاو بالگٍث ال شهث ؾق آو ٌكوٞ هی ٨كایًؿلهايی قا که  به  قا های ياآ
گاه»آيچه شهث   -ٌىؾ، هٍؽُ کًًؿ ؼىايؿه هی« ؼىؾآ

 اػت ؿذٜ حك ِٚتٛ ٚ اػتشام، حم٣ ثبثت

وبكقوی  قا بعد« ظ٫ّ يپفیك٨حى»وجكؾیؿ ؾق  ؼىاهن هىئلۀ واقؾکكؾو ٌک اکًىو هی
« بًیاهیى لیبث»اوان آيچه  بك ،گىین ظحی اگك ؾق هكلهای ه٥م با٬ی بمايین کًن- هی

گكؾايی ال  ظ٫ وجى و قوی» ،ايؿ گیكؾ و پژوهٍگكاو ؾیگك يیم به آو ا٬كاق ؾاٌحه هی٨ْك 
وبكقوی چًؿايی يیال  و جٍکیک ؾق آو، به بعداوث ٌؿه  ظ٭ی ذابث« ايصام ٠ملی ؼاَ

ای بكای جؤکیؿ بك ایى ظ٫، يیال يیىث- ؾق ٠مل ذابث ٌؿه اوث  يؿاقؾ و به آلهایً پیچیؿه
ٌؿه جىوٗ ه٥م، هًصك به ظكکث  کًؿ جمام ١٨الیث آهاؾه یذابث ه ،کكؾو ٌٖك که أا٨ه

٠ًىاو هرال  به ؛ هماقم ذايیه هحى٧٬ کًؿ 791جىايؿ ظكکث قا ؾق  ٌىؾ و ايىاو هی ٠ملی يمی
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ٌؿو جّىیك  ٌٖك همكاه ؾق آلهایً ٨ٍكؾو ؾکمه، جّىیك ه١یًی ٜاهك ٌىؾ، ولی ؾکمه، به
 ٌؿو جّىیك با يىق ٬كهم باٌؿ- لهاو هن با يىق وبم ٨ٍكؾه ٌىؾ و ٨ٍاقيؿاؾو ؾکمه ؾق ِىقت

و  ها ىوچًؿ اٌکال ؾق ج٩ىیك آله ،پىٌی کًین اگك ال جماهی آيچه گ٩حه ٌؿ چٍن
و٬حی بعد ؾقباقۀ آلاؾی ايحؽاب ؾق ايىاو ؾق هىئلۀ  ،هايؿ؛ ال شمله يحایصٍاو با٬ی هی

 ها ىویى آلهجىاو بك ا وشه يمی هیچ به ،های اؼال٬ی و ا٠ح٭اؾات اوث گیكی هىٟٔ و اؼال٪
 -ايؿ ال بكقوی ایى هىٔىٞ ياجىاو ها ىوجىاو گ٩ث ایى آله واؾگی هی ا٠حماؾ کكؾ؛ لیكا به

های  کًین که ه٥م ايىاو بكای ظل بىیاقی ال هٍکالت و ایصاؾ هؿل ايکاق يمی 
که به کىی که ال ابماق  ٘ىقی  به ؛٘كاظی ٌؿه اوث های وكیٟ ج٭كیبی و اجؽاـ جّمین

ؾق کٍمکً و ق٬ابث بكای ب٭ا و والگاقی با هعیٗ  ،هىٌمًؿی ی١ًی ه٥م بكؼىقؾاق اوث
و يیم هیچ هٍکلی ؾق ایى يکحه يؿاقین که ه٥م  ؛ قوايؿ ٌىيؿه، وىؾ هی پیچیؿه و ؾگكگىو

کًؿ  هن هیو ظحی ايحؽاب و وپه اشكا  والؾ هایی قا ٨كاهن هی ها و ايحؽاب گیكی جّمین
گاهايه و آلاؾايه بى و ب١ؿا  ایى اظىان قا هی ه اوث- اگك به ایى ِىقت ؾؾهؿ که جّمین ها آ

ك٦ ؾ٬ی٫ ،يبىؾ َِ ٌؿو و ج٩کك ؾق  ١ٙ٬ا  ايىاو همه یا بیٍحك ايكژی هاؾی و ٨کكی ؼىؾ قا 
و ه١مىلی اقلي، واؾه یا  بی ،بىا ایى شمئیات  کكؾ، که چه شمئیات و ج٩اِیل هی جماهی

يحیصه اهکاو يؿاٌث  ٌؿ و ؾق که ؾق ایى ِىقت، ي٭ً ه٥م هًح٩ی هی !باًٌؿ یاق جکك 
 ايحؽاب ٘بی١ی، ه٥م قا بكگمیًؿ-

ٌىؾ که ؾق ایى ظ٭ی٭ث  هایی هًعّك هی گیكی ٌؿه، ؾق وٙط جّمین های بیاو آلهىو
کًًؿ و ایى هماو کاقکكؾ  هاوث اٌکالی ایصاؾ يمی گیك آو که ه٥م، جؿبیكکًًؿه و جّمین

ؼا٘كي بكگمیؿه ٌؿه اوث؛ ولی اهکاو يؿاقؾ ٘ك٨ؿاقاو  ژیکی اواوی اوث که ه٥م بهبیىلى
های اؼال٬ی، بال٨اِله به ه٭ایىۀ  گیكی ها بكای ظل ه١ماها و جّمین ایى آلهىو

وگى و هكاش١ۀ ؾقويی ٬ىی و ظحی گاهی  هایی پكي کًًؿ که يیالهًؿ گ٩ث گیكی هىٟٔ
 قاوث، با چپ یا ؾوث هیاو ايحؽاب ؾوث قؾی وشىؾ ؾاباق اوث- چه ج٩اوت بىیاق  ؼٍىيث

ـ یک ٘ك٦ آو باٌین، یا با ؾاؾو  ٠ًىاو هرال به ؾق هى١٬یحی ه١یى که ـ ظکن به ٠ؿالث
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ؼكیؿو ؼٙك هالکث و  شاو ؾيبال آو، به به٤فای ؼىؾ و ؼايىاؾۀ ؼىؾ به ا٨كاؾ ٤كیبه و 
، یا با بكوؾايحٝاق یا  ؿباٌ بؿوو ایًکه ؾق وقای ایى ق٨حاق هیچ وىؾ و ه١٩ًحی يه٩حه یيابىؾ

ٌؿو یا وىؼحى  ؾاؾو ٨كؾی ال ٤ك٪ کكؾو بكای يصات ؾق ه١كْ ؼٙك ٬كاقگك٨حى و ٌحاب
به همیى  ---هن به ؾوق ال ؾیؿگاو ؾیگك هكؾم و آو ؛يىبث به ها بیگايه اوث که ؾق ظالی 

 جكجیبٖ
ی های بمقگی هىحًؿ و اگك هًٝىق ال پژوهً، آلاؾی ايحؽاب ها ؾق ظ٭ی٭ث ي٭ُ ایى

ٌىؾ ايىاو ؾق بكابك ق٨حاقهایً هىئىل  و وبب هی ال آو بكؼىقؾاقینها  ايىاوها که  باٌؿ
 -ٌىيؿ هعىىب هی ىوها ي٭ُ ؾق الگىی آله باٌؿ، ایى
که به ایى  ٨كؾی که لٙۀ ٠لمیاايؿ ال ه٥ های ؾیگكی هن وشىؾ ؾاقيؿ که ٠باقت ي٭ُ

ها  ٌىؾ ٕیا ؾیگكاو قا ؾق آو ها گك٨حاق هی کًؿ ؾق ایى ه٥الٙه جکیه هی ها ىويىٞ آله
 بیایین وايؿالؾٔ جا وشىؾ آلاؾی ايحؽاب یا اقاؾۀ آلاؾ قا ي٩ی کًؿ؛ لیكا ظحی اگك کىجاه  هی

بیاو ها  ىوباالجك ال آو چیمی که اهكوله آله یها قا به يىبح اهکاو پیٍگىیی جّمین
اوان  ها بك بپفیكین که ایى آلهىو بیایین وکىجاه  و ظحی اگك، بپفیكین کًًؿ هی

های اؼال٬ی پیچیؿه اوث یا آيچه  هایی اشكا ٌؿه که هؽّىَ هى١٬یث گیكی جّمین
ٌىؾ ٕهماو ٘ىق که ؾق ٨ّل هكبىٖ به آو  ی ؼىايؿه هیًٌاو قواوه١ٕالت اشحما٠ی ؾق 

گاهايۀ ه٥م ؾق ایى ٬كاق اوث که ١٨الیث ي آهؿٔ و يیم ٨كْ کًین که يحیصه هرال  ال اآ
گاهی وقوؾ يمی لهاو لیاؾی پیً ال هىٌیاقی آ٤ال هی هؿت کًؿ هگك  ٌىؾ و هىٌیاقی و آ

جىاو ال ایى  ای هی په ال آيکه جّمین به هكظلۀ اشكا بكوؿ، بایؿ بپكوین چه يحیصه
 ها و يحایس به ؾوث آوقؾ؟ آلهایً

ایى ؼىاهؿ بىؾ كی گی باًٌؿ جًها يحیصه ِعیطها  وا١٬یث آو اوث که اگك همۀ ایى
 که:

ه های اگك همۀ ايحؽاب» هایی ؾق ه٥م پؿیؿاق ٌىيؿ  ٌکل ١٨الیث ايىاو بهٌؿه به  ٠ٔك
ؿو ايحؽاب های آلاؾايۀ ايىاو، جًها هًعّك به ٬ىمحی باٌؿ که  و اگك آٌکاٌق
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گاهی اوث گاه  ٌىؾ که هیچ يحیصه هی ،پژوهٍگكاو ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ هؽحُ هىٌیاقی و آ
قا ايحؽاب  ًٌىؾ ٌؽُ ٠مل ای که هٍؽُ هی ١٬ی ؾق هماو لعٝهايحؽاب آلاؾايۀ وا

گیكی  و آيچه ؾق يکحۀ اول و ؾوم بعد گ٩حین ایى يحیصه« کكؾه اوث وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث
 کًؿ- قا جؤییؿ هی

گیكی و ي٩ی آلاؾی ايحؽاب یا  هیاو ایى يحیصه ،باٌؿ ِعیطاگك جماهی ایى ه٭ؿهات 
 وشىؾ ؾاقؾٖ ـ   ال لهیى جا آوماو ـ  ج٩اوت بىیاقی  ،آلاؾی اقاؾه

ه هی وى ايحؽاب ال یکگىیین  هی ٌىؾ و ال وىی ؾیگك، آلاؾی  هایی که بك ايىاو ٠ٔك
ظ٭ی٭ی، هك ؾو ؾق وٙعی باالجك ال وٙط شىؿ هاؾی ٬كاق ؾاقيؿ و يعىۀ ايحؽاب 

ؿو ایى آلاؾی ؾق  ه جل٩ى اوث؛ ٌؿو ا٘ال٠ات ؾق ؾوحگاٜاهك چیمی ٌبیه « بؿو»پؿیؿاٌق
کًؿ و گمیًً هن  ها قا ؤٟ يمی کًؿ، ؼىؾي ايحؽاب جل٩ى ؼىؾي ا٘ال٠ات قا ؼل٫ يمی

ا٘ال٠اجی قا که ال ؾوحگاه  کهاوث  ایى ؾهؿ کًؿ؛ بلکه جمام کاقی که ايصام هی يمی
ها قا  قوايؿ و ظحی آو ؾاقؾ هیؾوحگاه ًٌىایی قویؿه اوث به کىی که آو ٨كوحًؿه به 

 .کًؿ هن يمی يگهؿاقی یا ـؼیكه
وشىی  وشىی ٌكوٞ ١٨الیث ؾق ه٥م بكای اجؽاـ جّمین، ؾقوث هرل شىث شىث

ها قا به ِؿا جبؿیل  لعٝۀ وا١٬ی ؾقیا٨ث ا٘ال٠ات جىوٗ جل٩ى پیً ال آو اوث که پیام
ٌىؾ- وپه ا٘ال٠ات قا  ًٌیؿه هی« ِؿا»٠ًىاو  که ؾق گىي ًٌىيؿه بهآوایی کًؿ؛ 

که ب٩همؿ، يگه ؾاقؾ و با آو ج١اهل يٍاو ؾهؿ- ظال ایى  کًؿ هایی جكشمه هی ِىقت ؾاؾه به
ال کصا  ،١٨ال ٌىؾ ها آوهایی که وبب ٌؿه اوث ه٥م پیً ال اقوال  ها و ايحؽاب ؾاؾه
هایی به  بؿوو آيکه اِال  ايحؽابٌىيؿ ياهیؿه « ١٨الیث»جىايًؿ  هیايؿ و چگىيه  آهؿه

گاه» يام بهای  هًٙ٭ه ه ٌؿه باٌؿ؟ٖ و آی« ياؼىؾآ ايؿ که  ها ال هًٙ٭ۀ ؾیگكی آهؿه ا ایى٠ٔك
 ٌىؾ؟ یا ؾق هىا ه١ل٫ هىحًؿ؟ یا چیم ؾیگكی اوث؟ ها ـؼیكه هی ها و ايحؽاب ؾق آو، ؾاؾه

ياگمیك بایؿ با  ، های واؾه ظحی ؾق وٙط جّمین جع٭ی٫ ؾق ؼّىَ آلاؾی ايحؽاب 
 یی به پكوً لیك آ٤ال ٌىؾ:گى پاوػ
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گاه ؼىايؿه  ؾق هًٙ٭هچه  ،قوؿ یهًبٟ ا٘ال٠اجی که به ه٥م ه ای که هًٙ٭ۀ ؼىؾآ
گاه ه٥م هی ها  ها کؿام اوث؟ ايحؽاب چیىث؟ هًبٟ ايحؽاب ، ٌىؾ و چه ؾق هًٙ٭ۀ ياؼىؾآ

 يام بهای  که به هًٙ٭هـ  ٌىيؿ؟ و چگىيه ه٥م ٤یكهىٌیاق، ايحؽابً قا  هییا٨ث ؾق کصا 
ه هی گاه ٠ٔك  هٍؽُ کكؾه اوث؟ ـ ٌىؾ ؼىؾآ

و ج٩کك و ٠ىا٧٘، همه ؾق ویٙكۀ ویىحن بیىلىژیکی ؾايین که ه٥م  هیها اکًىو 
و  هایی هايًؿ ایراقگكی ظ٭ی٭ی ژيحیکی و ؼىؾؼىاهايه ٬كاق ؾاقيؿ؛ په ايحؽاب

 و ؟جىايًؿ وكبكآوقيؿ هیچگىيه و ال کصا  ،٤كیبهيصات ٌؽّی ايؿاؼحى ؼىؾ بكای ؼٙك  به
اظحماالت ؾق ٔمى ليصیكۀ بمقگ  ی٠ًىاو اظحمال ها به اگك ٨ْك کًین ایى ايحؽاب

آوقيؿ، چگىيه ال ٘كی٫ ویىحمی که هعکىم و جعث يٝاقت ابماقهای ب٭ا ٬كاق  وكبكهی
 ٌىؾ؟ ها ا٠حماؾ هی ايحؽاب و به آو ،ؾاقؾ

هكگم  ،جىايؿ بكؼی ا٘ال٠ات قا ظ٩ٛ کًؿ ه٥م هیکه ال وىی ؾیگك ظحی اگك بپفیكین 
اوث؛ بلکه پفیكین که ه٥م ؾوحگاهی بكای ظ٩ٛ و يگهؿاقی همیٍگی ا٘ال٠ات  يمی

جىايًؿ جٍکیالجی قا که شؿیؿا   های ٠ّبی که هی ٌبکه وشىؾ ؾاقؾ ٠باقت اوث الهكآيچه 
ؾاٌحه  یو بایؿ ال يٝك بیىلىژیکی بكایً اهمیح ،ايؿ يگهؿاقی کًًؿ یا ؾوق بكیميؿ ٌکل ؾاؾه

ه یا بىیاق ياوالگاق- ایى ؾق ِىقجی اوث کباٌؿ که با آو بىیاق همكاه بىؾه ؛ هرال  ایًباٌؿ
قیمی ٌؿه  های ايىاو بكياهه که ؾق ژو ـ   ها هایی بكای ظ٩ٛ بؿو و ايحٍاق ژو اِال  بكياهه

 .ؾق کاق يباٌؿ ـ   اوث
و به ایى جكجیب آيچه بك  ،يه ؾق ه٥م او ،ٌىيؿ ه ايىايی يگهؿاقی هیا٘ال٠ات ؾق ي٩ٓ 

ه هی جىايؿ هعیٗ ٘بی١ی او باٌؿ، یا ٠الن  آیؿ- ایى بیكوو، هی ٌىؾ ال بیكوو هی ايىاو ٠ٔك
ه هی قوض یا هلکىت- به ایى جكجیب ايحؽاب ٌىؾ؛ ال شمله  هایی وشىؾ ؾاقيؿ که بك او ٠ٔك

 -و---  ؼیك و ٌكبؿ،  و  ؼىب
ه کًؿ؛  قا هیاگك هًبٟ ا٘ال٠ات، هعیٗ ٘بی١ی باٌؿ، ه٥م آو  گیكؾ جا به قوض ٠ٔك

ه٥م  هگیكؾ و باق ؾیگك آو قا ب پكؾالؾ، جّمین هی وجعلیل ا٘ال٠ات هی وپه قوض به جصمیه
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ه هی هایی هىحًؿ  پفیكؾ که گىیا ايحؽاب ای هی گىيه بهکًؿ جا آو قا اشكا کًؿ- ه٥م آو قا  ٠ٔك
گاه آهؿه گاهی شىما که ال ياؼىؾآ ه  يی ياهیؿه هیايؿ و آو قا بك چیمی که ؼىؾآ ٌىؾ ٠ٔك

گیكؾ جٕمیى کًؿ-  جا هماهًگی و همكاهی قا هیاو بؿو و آيچه قوض جّمین هی کًؿ هی
ٌىيؿ که ایًصا هعل بیاو  چیمهای بىیاقی وشىؾ ؾاقيؿ که ؾق ایى ه١اؾله واقؾ هی

 شمئیاجٍاو يیىث-
گاه جّمین»گىیؿ  بًابكایى کىی که هی لهاو ٘ىاليی  هؿتوپه ، گیكؾ هایی هی ياؼىؾآ

ه هیها قا به هكش١ی  ایى جّمین ـ   بىا ب١ؿ ال اشكا  چهو  ـ  ب١ؿ ال آو  ٨ْك که کًؿ  ٠ٔك
گاهی ايىاو ٌىؾ هماو  هی های ؼىؾ قا  يحیصه ایى ی١ًی ها جّمین و ؾقاوث ؼىؾآ

گاهايه يمی به ]چًیى  ،«ها و اقاؾۀ ؼىؾ آلاؾ يیىحین و ؾق يحیصه ؾق ايحؽاب گیكین ِىقت آ
و  ؛هٙلىب ا٨حاؾه اوث- آلاؾی ال آّو قوض اوث، يه شىن به ؾق ه٥الٙه و هّاؾقه٨كؾی[ 

کًین، ايحؽابی اوث هؽحُ ايىاو و  ِعبث هی اي باقهايحؽابی که با وكآ٤الی ؾیًی ؾق 
های ٌكا٨حمًؿايه یا ٔؿ آو و ايحؽاب  گیكی کًؿ ايحؽاب هىٟٔ آيچه آو قا هحمایم هی

 ال٬ی اوثٖاؼ اؼال٪ ؾق بكابك بی
ث قا ؾق ایًصا ٤ًیمث هی  ؛ا٬حبان کًن اظمؿالعىىقم جا کلماجی قا ال ویؿ اٌم ٨ِك

اقی وشىؾ ؾاقؾ؛ هكچًؿ ایٍاو آو کلماجی که ؾق آو ها قا ؾق هىٔىٞ ؾیگكی  ها وىؾ وٌك
بىؾو وشىؾ هؽلى٬ی که هكگم ؾچاق يىیاو و  ی١ًی ؾق هىٔىٞ ياهمکى بیاو کكؾه اوث؛ 

ی ؾق ایى کالم، ه٩اهیمی وشىؾ ؾاقؾ که ها قا ال پكؾاؼحى به ؛ ول ٌىؾ ٨كاهىٌی يمی
ؾق لهیًۀ آيچه  ـ  هىٔى٠ات ٘ىاليی ؾیگكی ؾق بیاو هًبٟ ا٘ال٠ات و چگىيگی کاقکكؾ ه٥م 

 :کًؿ يیال هی بی ـ   به ؾيبالً هىحین
 ٨كاهىٌی:»

يچه ابحؿا بایؿ بؿايین ظا٨ٝه و ا٘ال٠ات ؾق ايىاو چگىيه اوث جا په ال آو بحىايین آ
ی١ًی ٨كاهىٌی یا ٩٤لث ال همه یا ال بكؼی ال آو قا  ،ٌىؾ بك ظا٨ٝه اذكگفاق هی

ًاوین-  باٌل
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٠ًىاو هرال  هایی که ايىاو ؾاقؾ، ال ایى ٠الن شىمايی و به بكؼی ال ا٘ال٠ات و ؾاؾه
آیؿ- هرال  ای ال آو، ال هلکىت ا٠لی هی گیكؾ، و پاقه ال چٍن و گىي وكچٍمه هی

 و قإیای ِاؾ٬ه اوث-  گیكؾ، وظی بك ايبیا ث هیئکىت ا٠لی يٍا٘ال٠اجی که ال هل
جىاو آو قا هعل ظا٨ٝه یا  ایى ا٘ال٠ات بك ٩ِعۀ وشىؾی ايىاو یا شایی که هی

گفاقؾ- بكؼال٦ جّىق بىیاقی ال هكؾم،  هعل ا٘ال٠ات يام يهاؾ، اذك و ي٭ٍی بك شای هی
ه ايىايی ٕقوضٔ ٬كاق ؾاقؾ، يه ؾق ه٥م- ٠ملکكؾ ه٥م هايًؿ ؾوحگاه يمابك ایى هعل ؾق ي٩ٓ 

ها  یا جل٩ى اوث و هعل يگهؿاقی ؾائمی ا٘ال٠ات يیىث؛ بلکه ابماقی بكای ايح٭ال ؾاؾه
 قوؾ- یا به وشىؾ ايىاو ؾق ایى ٠الن شىمايی به ٌماق هیوشىؾ ايىاو ال 

ها هؿام ؾق ظال ا٨مایً  یى ؾايىحًیبكؾ، ا جا لهايی که ايىاو ؾق ایى ؾيیا به وك هی
ًٌىؾ  کًؿ و آيچه گىي ٌما هی بیًؿ و ؾقک هی ٠ًىاو هرال آيچه چٍن ٌما هی به ؛اوث

ای ؾق ي٩ه ايىايی  ٌؿه ايباٌحه های کًی، همگی ؾاؾه یابؿ و آيچه هٙال١ه هی و ؾقهی
اؼحى ؼا٘كآوقؾو ٠باقت اوث ال اوحؽكاز ایى ا٘ال٠ات و ظأكو هىحًؿ- یاؾآوقی و به

 ها ؾق ايىاو ؾق ایى ٠الن، هكگاه که وی اقاؾه کًؿ- آو
ها ال ظا٨ٝه  اها هىائل هح١ؿؾی بك ایى یاؾآوقی یا واکٍی ا٘ال٠ات و اوحؽكاز آو

 هئذك اوث:
ؼا٘كآوقؾو هٙالب، هىٔى٠ی  اول: ظصن ا٘ال٠ات؛ جؤذیك ه٭ؿاق ا٘ال٠ات بك به

٠ًىاو هرال  اق ؾاقین قوٌى اوث؛ بهها وكوک ای که با آو اوث که ؾق و٬ایٟ ليؿگی قولهكه
وپكؾو  ظا٨ٝه وال اوث- به ؼا٘كوپاقی، بىیاق بیٍحك ال ا٨كاؾ بمقگ جىايایی کىؾک ؾق به
یاؾآوقؾو  یاؾآوقؾو ا٘ال٠ات- جىايایی بیٍحك کىؾک ؾق به شم به ،هن چیمی يیىث

ال ا٘ال٠ات یاؾآوقی، ج٭كیبا  ؼالی  به اوث که ظا٨ٝۀ وی ؾق ابحؿاّی  ؾلیلهٙالب، به ایى 
کًحكل  ؾق ابحؿا جعث ،لهاو گفق ااو ب ٌؿه بكای ظصن ا٘ال٠ات ايباٌحه اوث و ؾق يحیصه

بكؼال٦ ٨كؾ  ٘ىقی که ج٩کیک ا٘ال٠ات و ؾوحكوی به آو آواو اوث، به ؛اوث
وؽحی  ٌؿو ا٘ال٠ات ؾق ظا٨ٝه، به ؾلیل جكاکن لیاؾ ه١لىهات و ايباٌحه وال که به بمقگ

کى  ٨كْ هىٔىٞ، ٗ و اٌكا٦ ؾاٌحه باٌؿ- بكای جىٔیط بیٍحكها جىل جىايؿ بك آو هی
شىی آو هىحی؛ اگك ال هیاو ؾه چیم ؾيبال آو بگكؾی،  و چیمی ؾاقی که ؾق شىث
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جىايی آو قا بیابی، ؾق ٬یان با و٬حی که آو چیم قا ؾق هیاو ِؿ چیم  جك هی جك و آواو قاظث
 ؾیگك ؾيبال کًی-

های پیچیؿه و  واو ؾاؾه ای آواو و واؾه، هنه ؾوم: کی٩یث یا يىٞ ا٘ال٠ات؛ ؾاؾه
اؾقاک کلی و کاهل ال  يؿاٌحىؾلیل  گكوه ؾوم، همکى اوث به های هكکب يیىحًؿ- ؾاؾه

يحیصه یاؾآوقی  ِىقت ٤یكهًٝن و جّاؾ٨ی ؾق ظا٨ٝه شای ؾاؾه ٌىؾ و ؾق ها، به آو
ك ایى يىٞ ٍاو ؾٌىاق باٌؿ؛ ظحی اگلىالهِىقت ِعیط یا با جمام شمئیات و  ها به آو

ای هًٝن و ؾ٬ی٫ شاوالی ٌىؾ، بالهن  گىيه ٌىؾ و به ها ؾقک و ٨همیؿه ؾاؾه
ها  آوقؾو آو یاؾ های واؾه اوث؛ لیكا به جك ال یاؾآوقی ؾاؾه ها وؽث ؼا٘كآوقؾو آو به

 هاوث- ؼا٘كآوقؾو جمام اشمای آو يیالهًؿ به
 جؤذیكگفاق وىم: شىن یا شىؿ؛ ظصاب و پىٌٍی اوث که بك ٬ىۀ یاؾآوقی ايىاو

قوی ا٘ال٠ات اوث- هكچه جىشه به ق٨ٟ يیالهای آو و ٘كؾ بك ای  پكؾه هرابۀ اوث و به
ٌىؾ و هكچه ال آو ٤ا٨ل  جك هی چیمهای ياوالگاق با آو بیٍحك ٌىؾ، ایى ظصاب ٔؽین

٬ؿق ايىاو ٕال ؼىاهؿ ٌؿ؛ اها هك  جكی هايًؿ پكؾۀ يالک ،ا٘ال٠ات هحمكکم ٌىین بكٌىین و 
هايؿ که ال آو گكیمی يیىث و اذكگفاق اوث؛  وقلؾ، بالهن ظصابی با٬ی هیآؤ ٩٤لث 

 هايًؿ ؼىقؾو و آٌاهیؿو بكای ق٨ٟ يیالهای شىمايی-
یاؾآوقی ايىاو  چه يىق بیٍحك ٌىؾ، ٬ؿقت به؛ هك چهاقم: يىق و ٜلمث ؾق ي٩ه آؾهی

کاهً  ها ٨كاؼىايی ؾاؾه ۀچه ایى يىق کن و ٜلمث بیٍحك ٌىؾ، ٬ىو هك  گیكؾ ٨مويی هی
آیا ايحٝاقی شم ایى ؾاقین که آو ظٕكت   هايًؿ یىٌٟ یيبْی پاک بًابكایى ال ؛یابؿ هی

ی َيّىیُث ؟ کًؿؼىؾ قا به ٬ّىق و کىجاهی هحهن  ٓؽَكّة ٨َّبّيْ َّّ ا ّاَلی ال ًَ َوٓی
َ
ـٓ أ ٓیَث ّا

َ
َقأ

َ
اَل أ

َ
٬

ُکَكهُ  ـٓ ٓو أَ
َ
اُو أ َٙ ٓی ٍَّ ٓيَىاّيیُه ّاال ال

َ
قا که ؾق  لهايی آیا به یاؾ ؾاقی آو گ٩ث:ٕ آلُعىَت َوَها أ

کًاق آو ِؽكه هکاو گك٨حه بىؾین هى هاهی قا ٨كاهىي کكؾم؟ و ایى ٌیٙاو بىؾ که 
 یا هماو ٜلمث- ٔ،وبب ٌؿ ٨كاهىًٌ کًن

هأ به ایى ٠الن و ال ایى ٠الن  ال ایى شهث که ؾوحگاه ايح٭ال ٕؾاؾه : ه٥م-پًصن
هرال  ٠ًىاو به ؛وقؾو هٙالب بىیاق لیاؾ اوثیاؾآ ه٥م بك ظا٨ٝه و به گفاقیجؤذیك اوث- 

اي قا اقج٭ا  ظكکث ِعیط ؼىو ؾق ه٥م و قویؿو ٤فای هًاوب به آو، کاقآهؿی
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 یاؾآوقی  بهیا بیماقی ؾق آو، همکى اوث ٨٭ؿاو جىايایی  و بكول هٍکل و ي٭ُ بؽٍؿ، هی
 ؾاٌحه باٌؿ- ؾيبال بهمی ئه٭١ٙی یا ؾا ٘ىق بهکلی یا شمئی و  ٘ىق بهها قا  ؾاؾه

؛ ؾاؾه ٕا٘ال٠اتٔ، چیمی اوث کكؾای وشىؾ ؾاقؾ که بایؿ به آو جىشه  ؾق ایًصا يکحه
 ٠ًىاو بهيه  ،ی١ًی ايىاو هؿ٦ کىب آو قا ؾاٌحه باٌؿ ؛که با ٠ملی ظاِل ٌؿه باٌؿ

یا  باٌؿاج٩ا٬ی بؿوو ایًکه ٬ّؿ ًٌیؿو ؾاٌحه باٌؿ، به گىًٌ ؼىقؾه  ٘ىق بههرال 
کًؿ و  هرل ایًکه ايىاو ال هکايی ٠بىق هی ؛، ًٌیؿه باٌؿبه آوجىشه چیمی قا بؿوو 

ؼا٘كوپاقی آيچه ؾیؿه اوث ال ؼىؾ يٍاو  به اها جالٌی بكای ؛کًؿ يگاهً هی
 ای ٌؿه کىب اِال  ؾاؾۀ لیكا ؛ٌىؾ ؾق یاؾآوقی، به یاؾ آوقؾه يمی هىائلیؾهؿ؛ چًیى  يمی

ای که گ٩حه ٌىؾ  ؿ یا ؾاؾهٌؿه باٌ ؾقیا٨ثؼا٘كوپاقی  که با هؿ٦ به وشىؾ يؿاقؾ
 کكؾه اوث-چىو ٨كاهىًٌ  ،ٌؽُ ال آو ٩٤لث کكؾه

 ٘ىق بهولی  ؛ولبی یا ایصابی هىح٭یمی بك ظا٨ٝه ؾاقؾ ۀ، قابٙکكؾمکه اٌاقه  هىائلی
 ؛يیىث کىاوگفاقی یجؤذیك ه١یى، ؾاقای هیماو  یه١مىل بكای ٌؽّ

، یکصا شمٟ ٌىؾ: همکى اوث به بؿيً هىئلهجىايؿ چًؿیى  ؾق ايىاو هی هرال  
 جؤذیكجىشه ٨كاوايی يٍاو ؾهؿ که ایى هىٔىٞ بك جىايایی او ؾق کىب ا٘ال٠ات ال هلکىت 

ا٨مایً يىق ؾق  ؾق ظالی که ؛چه بكوؿ به یاؾآوقی آو ؾق آیًؿه گفاقؾ؛ یه٩ًی بك شای ه
ا٘ال٠ات ٠الوه بك  آوقؾو ؾوث بهوشىؾی ايىاو بك جىايایی آؾهی ؾق  ۀ٩ِع

گفاقؾ- همچًیى ه٭ؿاق ایى ه٥ٍىلیث ٕبه  هربحی بك شای هی جؤذیكها،  آوقؾو آو ؼا٘ك به
 -اوثؼا٘كآوقی کاهال  ؾؼیل  به ۀشىنٔ و ه٭ؿاق ایى يىق، ؾق ه١اؾل

که ؾق آو چًؿیى هح٥یك  ای ه١اؾلهها ٠باقت اوث ال  ؾاؾه یاؾآوقی به هىئلۀ، قو الایى
- بىیاق هىحًؿایى هح٥یكها  ۀٌؿه ؾق باال، ال شمل گ٩حه هىئلۀپًس کًؿ-  آ٨كیًی هی ي٭ً

ؾٌىاق و بلکه ٤یكهمکى اوث که با ؾايىحى ه٭ؿاق وا١٬ی یا ج٭كیبی یک یا ؾو جا ال ایى 
يهایی، بایؿ  ۀهح٥یكها، بؽىاهین ؼكوشی ایى ه١اؾله قا بؿايین و ب٩همین- بكای کىب يحیص

 ؾقوحکاق یجىايین ؾق ؼّىَ هئهً اقت ؾیگك، يمیه٭ؿاق جمام هح٥یكها قا بؿايین؛ به ٠ب
، ٬ا١٘ايه ظکن کًین که وی ال ؾقوحکاقاوث ؾايین او هئهًی  ٨٭ٗ به ایى ؾلیل که هی
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 ٨كؾ ٤یكهئهى جبهکاق ٨٭ٗ به ایى ؾلیلؾقباقۀ  بىیاق ٬ؿقجمًؿی بكؼىقؾاق اوث؛ یا ۀظا٨ٝ
کًؿی ؾاقؾ- همکى اوث  ۀا٘الٞ ؾاقین، ظکن بكايین که وی ظا٨ٝ ًيبىؾي که ال هئهى

ؿ باٌؿ هرال  هئهى يباٌؿ و ه٭ؿاق هح٥یك هكبىٖ به يىق او  ی٨كؾ ولی ه٭ؿاق ؾیگك  ؛پًس ؾِق
هح٥یكهای وی، بكای ٨كاؼىايی و یاؾآوقی ا٘ال٠ات ؾق ظؿ ٠الی باٌؿ- به ایى جكجیب ایى 

شىؾ ایًکه هًؿ ؼىاهؿ بىؾ و با و یاؾآوقی، ال اقلي باالیی بهكه ۀايىاو ٤یكهئهى، ؾق ه١اؾل
 -اوثیاؾآوقی هٙالب ال ٬ؿقت بىیاق لیاؾی بكؼىقؾاق  هئهى يیىث، ؾق به

ؼىبی ؾقک کًین  هىٔىٞ ههمی که ظحما  بایؿ به آو جىشه ؾاٌحه باٌین و آو قا به
بحىايؿ به ه٭ؿاق جمام و کاهل ؾوث  یایى اوث که ؾق ایى ه١اؾله، اهکاو يؿاقؾ هؽلى٬

ِؿ ٌىؾ- ایى به آو ٠لث اوث که هیچ ِؿؾق  وی ۀای که ٬ؿقت ظا٨ٝ گىيه به یابؿ؛
هرال اگك  ٠ًىاو بهِؿ ؾوث یابؿ- به ه٭ؿاق ِؿؾق  هح٥یكها ۀهؽلى٬ی ٬اؾق يیىث ؾق هم

وث که ایى هؽلى٪، يىقی اوث که ه١ًا بؿیى ،به ِؿؾقِؿ بكوؿ ه٭ؿاق هح٥یك يىق ٨كٔا  
لیكا يىق بؿوو ٜلمث، ٨٭ٗ ؼؿای  ؛ٜلمث ؾق آو قاه يؿاقؾ و چًیى چیمی هعال اوث

 اوث- وهح١ال وبعاو
ظا٨ٝه به  ۀکه بحىايؿ ؾق ه١اؾلوشىؾ يؿاقؾ به ایى جكجیب قوٌى ٌؿ هؽلى٬ی 

ؿ بكوؿ؛  ؾق يحیصهو  کكؾجىِی٧  وکمال جماماو قا  ۀای که بحىاو ظا٨ٝ گىيه به ِؿؾِق
- کًؿ٩٤لث ی١ًی وی يه ٨كاهىي کًؿ و يه  ،ٌىؾ٨كاهىٌی و ٩٤لث وی بكابك با ٩ِك 

ِؿ و ٨كاهىٌی و اي ِؿؾق  که ظا٨ٝه اهکاو يؿاقؾ ؼؿاويؿ وبعاو هؽلى٬ی بیا٨كیًؿ
٩٤لحً ٩ِك باٌؿ- يه به ایى ٠لث که ؼؿاويؿ ٬اؾق به ايصام ایى کاق يیىث و ایًصا 

قو که چًیى چیمی اهکاو يؿاقؾ و ؾق  ؛ بلکه الآوگكؾؾ هىٔىٞ به ٬ؿقت ؼؿاويؿ بكيمی
ؼؿاويؿ بىی بكجك و واالجك اوث  -اوثؿؾ الهىت هٙل٫ ه١ًای ج١ بهِىقت اهکاو، 

ٔ  9-«ٕج١الی الله ٠لىا  کبیكا 

                                                                                                                                                                 
، چاپ ؾوم، البعكیى، ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی هىوی به هصم٩ٟك ، کحاب واظمؿالعىىویؿ -  9
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هعل و ا٘ال٠ات ه٥م، هًبٟ که بپفیكین  بیایین وکىجاه اگك  :گىین همچًیى هی
گیكؾ و يیم  گمیًؿ و جّمین هی ها بكهی آوهمايی اوث که ال هیاو اوث و اي  يگهؿاقی

ؾؼالث ؼاقز ال ٘بی١ث و آيچه ؾق ٘بی١ث اوث، وشىؾ بپفیكین که هیچ  بیایین وکىجاه 
گاه  ايحؽابکه بپفیكین په ال آو و  ،يؿاقؾ ایًکه بؿوو  ،آیًؿ ها هیهای اؼال٬ی ال ياؼىؾآ

با٨ث ه٥م و ِك٨ا  هعّىالت  ها ايحؽاب و ایى ،هىٔىٞ ؾاٌحه باٌینایى هیچ ؾؼالحی ؾق 
 ؾق ظالی کهـ    جىاو ج٩ىیك کكؾ ه٥م با هعیٗ و گفٌحه اوث، چگىيه هیًً ه٥م ها کُ  بكهن

و  يؼىؾکاهل ؾق جٕاؾ با  ٘ىق بهچیمی جىلیؿ کكؾه که  ـ  اوث  های ؼىؾؼىاه ژوهعّىل 
 چٍمؿاٌثوا١٬ی بؿوو  گكیؾق ایًصا ایراق ؟ٖ هًٝىقم باٌؿ يبكای ؼىؾ شى ؾٌمًی کیًه

و  ؼىیٍاويؿاو و بؿوشایگاه  ۀؾهًؿ کاهًؼىؾؼىاهی ژيحیکی و  ۀکًًؿ که ي٩ی اوث
 ٖوثهكلها ؾوقجكیىجا آًٌایاو 

اگك  ـ ٘ىق که گ٩حن هماوـ  ؼّىَ به ؛قا ج٩ىیك کكؾچًیى چیمی  جىاو یچگىيه ه
گاه  ۀال هًٙ٭  ،ٌؿه گ٩حهج٩ىیك ٘ب٫    گیكی ايحؽاب و جّمینکه ایى کًین ٨كْ  ياؼىؾآ

ای که بایؿ  هًٙ٭هی١ًی جكیى وٙط ٬كاق ؾاقؾ؛  ایى هًٙ٭ه، ؾق پاییى ؾق ظالی که ؛باٌؿ آهؿه
٬ايىو  ۀؾق ویٙك  هٍؽُ ٘ىق به  ، و ؾق يحیصهؾاٌحه باٌؿ ٘بی١ی جىشه بًیاؾیّى به وٜای٧ 

 ٬كاق ؾاقؾ؟ٖ ايهايحؽاب ٘بی١ی ؼىؾؼىاه
ؾق اؼحیاق ٬كاق هایی قا  ٨٭ٗ چًیى ايحؽاب والؾ که يه هیو چگىيه ژو، ابماقی قا 

هحى٧٬ ظؿ ؾق همیى بلکه  ؛ؾاقؾ ؾيبال بهيیم که يابىؾی بؿو و ٨ًای آو قا بل ،ؾهؿ هی
آو گىحكي وًاقیىیی بكای   بؿوو هیچ يٝاقجی ؾهؿ و  ٨كیب هی ،گیكؾ جّمین هیيٍؿه، 

 ٖآ٨كیًؿ؟ هی
ابماقهایی ـ  آ٨كیؿه اوث ای  ابماقهای ٠ا٩٘ی پیچیؿه ـ ی١ًی ژوـ چگىيه ه٥م ٠الوه،  به

ابحؿایی و بؿوو همكاهی با ایى  ۀو ٤كیم ايهؿ بؿوو هٍاقکث ٠ا٩٘ی ؼىؾؼىاهًجىاي که يمی
ایراق قا ايؿ  ها قا واؾاق کكؾه و چگىيه ایى ابماقهای ٠ا٩٘ی ـ   ؿًکاق کً ايه٠ىا٧٘ ؼىؾؼىاه

 ظحی ؛ج٭ؿیك کًین و به او ٫ٍ٠ بىقلینکًؿ  به ایراقگكی ا٬ؿام هیکه قا کىی  بؿاقین،ؾووث 



  ................................................  669ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی

 

کًن هیچ  و جّىق يمی یىثي پفیك اهکاو وشه هیچ به ایى ٖآو قا ايصام يؿهین؟ ؼىؾهاواگك 
 ٖقا بپفیكؾ؟ایى ٠ا٬لی 

ٔمى بكقوی  ایًکه ؛٬بلی يیىث هىائلکمحك ال  ًهايؿ که اهمیح با٬ی هی ای يکحه
ه، ياگمیك بایؿ  گاهیبا ؾق اقجباٖ که  ه٩اهین ؾ٬ی٭یایى ٠ِك  قوض و آلاؾی ايحؽاب ،ؼىؾآ

بىؾه قا ٌاهؿ های بىیاقی  وشؿل بعدهىٔى٠ی اوث که  ایى -ؿيهٍؽُ ٌىهىحًؿ 
 ؟وشىؾ يؿاقؾ: هىٌیاقی چیىثيٝك  اج٩ا٪ؾايٍمًؿاو هیاو آو،  ؼّىَو ؾق اوث 

با  چیمی چه؟ گیكؾ هىقؾ اٌاقه ٬كاق هی «هى»با ٔمیك چه کىی  ؟گیكؾ چگىيه ٌکل هی
 ٌىؾ؟ ًٌاؼحه هی« هى»

گاهی اگك گ٩حه ٌىؾ   ایىؾقک و و اظىاوات، چیمی شم ٠ىا٧٘  «هى»و ؼىؾآ
ِؿ ٘بی١ی قا ِؿؾق  هعّىلی ؾق يحیصهال ذبات بؿو و اوث جّىیكی  و ،يیىث ٠ىا٧٘

واؼحه ٌؿه  بكایًيچه آال  «ـات» ٠ًىاو بههمکى يؽىاهؿ بىؾ  وشه هیچ به ،ؾهؿ ٌکل هی
گاه - بًابكایىکىجاه بیایؿ اوث ج١كی٩ً  «یىوؾاها» که پكو٨ىىق گىيه آو ی هى و ؼىؾآ

ظ٭ی٭ی قا ؾووث بؿاقؾ-  گكیباٌؿ یا ایراق گكایايه اهکاو يؿاقؾ ایراق  وشه هیچ به ،کًؿ هی
کكؾو وشىؾ ٨یمیکی و هاؾی بؿو و  بكای ظهایى ابماق  ؾق ظالی که ،چگىيه چًیى باٌؿ

ؾق هاؾه هًعّك جًها ، يه٩هىم وشىؾ ال يٝك  بؿيی که ؟ٖاوثواؼحه ٌؿه  هعا٨ٝث ال آو
 9ٌٖىؾ هی

بىؾو آلاؾی  جىهمی» ۀه٭ىلو ا٘ك٨ؿاق که  یِىقج بهجىاو  قا يمی هىائلال ایى  کؿام هیچ
گاهی قا  ـ ٌؿگ٩حه  هماو ٘ىق که ایى ا٨كاؾ ـکكؾ- ج١كی٧ کًًؿ  هٙكض هی «ايحؽاب ؼىؾآ

جّاویكی ال یا  ،ای ال هًا٫٘ هصمى٠هؾق یا ايؿ  کكؾه ای که ؾق ه٥م هٍؽُ جًها ؾق هًٙ٭ه
کًًؿ و  هیج١كی٧  ـ ؾهؿ که ؾق ه٥م قغ هی بكای شىن ـو ٠ّبی شىمايی ظالث پایؿاقی 
ؾق هیچ ؾلیل ؾیگكی هىحًؿ بؿوو ایًکه هىٌیاقی  هىئىلکًًؿ ایى هًا٫٘،  اؾ٠ا هی

                                                                                                                                                                 
گاهی اظىان يىبث به آيچه قغ هی»آيحىيیى ؾاهاویى، -  9 ، جكشمۀ ق٨ی٧ «ؾهؿ، ي٭ً بؿو و ٠ا٩٘ه ؾق واؼث آ
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گاهی»ٌىؾ  هالظٝه هی با وشىؾ ایًکه ؾوث ؾاٌحه باًٌؿ؛  ا٠ماّل بكای ايصام  «ؼىؾآ
بكؼىقؾاق ؾؼالث ؾاقؾ و ال اهمیث بىمایی --- هىحًؿ وکه يیالهًؿ جمكکم هایی یا کاق يٝك ؿه

گاه قا ى اوث- همچًی ال وپه ب١ؿ يؿ و ا هبك هماو اوان هٍؽُ کكؾيیم ه٩هىم ياؼىؾآ
گاه اوث و  هىئىل ،قوض ايىايی، هؽحاق هبًی بك ایًکههیاو وؽًاو ها ها  ایى ۀهم و آ

گاهی ه٥می»ها آو قا  آويیث اوث و آيچه اقاؾه و ؾاقای ایًکه  که با ـ  ايؿ ياهیؿه «ؼىؾآ
 کًًؿ- ؼلٗ هبعد هی ـ ايؿ واؼحهِؿ هاؾی ِؿؾق  ج١كی٩ی

بؿو ال شمله ه٥م قا بكقوی کكؾین و  ۀگىیًؿ هم هیایى ٠ؿه ؾق وا٬ٟ هحؤو٩ايه 
و یکی بالگكؾؾ ها به آو  ايحؽاب وباٌؿ  گیكی ی پیؿا يکكؾین که بحىايؿ هكکم جّمینچیم هیچ

ا٘ال٠ات به هكکم ایى اوث که بلکه آيچه به آو ا٠ح٭اؾ ؾاقین  ؛جّمین بگیكؾواظؿهایً ال 
 ؾق ظالیو ایى  ،ؿًهكجب و ٬ّؿ ٌؿه باٌ ٬بال  هگك په ال آيکه  ،ؿًقو يمی گیكی مینجّ

ی ؾق ه٥م يیىث چیم هیچقوض وشىؾ يؿاقؾ و  يام بهچیمی ٖ په ؾايؿ ٨كؾ يمیؼىّؾ اوث که 
 «گكؾايی ال کاقی آلاؾی قوی»یا ظحی  «ايحؽاب آلاؾّی »که جّمین بگیكؾ و ايحؽاب کًؿ و 

 ٖوشىؾ يؿاقؾيیم 
شايؿاق »گىیین ؾق ه٥م،  يمیها به آو اٌاقه کكؾم- جك  پیًای اوث که  ه٥ال١ٙه ،ایىو 

قوض یا ایى هىشىؾ، گیكؾ و يام  که ؾق آيصا هؽ٩ی اوث و جّمین هیوشىؾ ؾاقؾ  «کىچکی
و  «ؾکاقت»هايًؿ وؽى  هرال  جىاو وؽى ها قا  يمی پهٖ وثچیمهاؾیگك  یاهمكاه یا ٠٭ل 

 9ؾق يٝك گك٨ث-یا ؾیگكاو،  یؼٙای ؾکاقج بك اوانآلاؾ و قوض و ي٩ه  ۀوشىؾ اقاؾبكقوی 
ولی هحّل با  ؛قوض اوث و قوض ال ایى شهاو يیىثال آّو گىیین ايحؽاب،  بلکه هی

گفاقؾ و  هی جؤذیك ، بك آوکه ال شهاو ؼىؾ ابك آو اوث؛ به ایى ه١ًهىلٗ و چیكه شىن و 
قوض اهکاو »و ظحی گیكی باال ؾقوث باٌؿ  ؾقوو شىن و بؽٍی ال آو يیىث جا يحیصه
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يؿاقؾ بحىايؿ شىؿ قا لمه کًؿ؛ لیكا ایى ؾو، ؾق ؾو ٠الن هؽحل٧ و ال ؾو شهاو هح٩اوت 
 9-«و بیًٍاو ٠ىالمی چًؿ ٬كاق ؾاقؾهىحًؿ 

 گفاقؾ: هی جؤذیكوشىؾ قوض و ایًکه بك بؿو  بىؾوپفیك  اهکاو ایبك  واها ؾلیلما
آو، ؾقآهؿ  پیًن و أاؼال٪ و ؾق ق  ی١ًی ؛هاوث ؾققوض ٜاهكی  جؤذیكوشىؾ  :اول 
ال قوی آو قا ایصاؾ کكؾه باٌؿ و اگك « هاؾه»ظ٭ی٭ی اوث که هكگم اهکاو يؿاقؾ  گكیایراق 

 ياچاق با به٘بی١ث و هاؾه  ـ   کًًؿ که بكؼی اؾ٠ا هیی ِىقج بهـ  یا جّاؾ٦ ایصاؾ ٌىؾ ؼٙا 
ایصاؾ ٌىؾ ياهًؿ  ها قا ؼٙا هی که آو٠اهل ایى ؾو و٬حی لیكا  ؛ؼىاهؿ شًگیؿبا آو ؼٍىيث 

همىاقه به همیى ِىقت ٠مل قا ٨كاهن کًؿ و ٘بی١ث ٔؿٌاو جىايؿ  ٘بی١ث هن هی
 گفاقؾ- شم ؼىؾؼىاهی با٬ی يمیکًؿ و  هی

 ای ٌؿه، اٌاقه گ٩حههای  ىوؾق آله ها گیكی کكؾو جّمین ها و آهاؾه وشىؾ ايحؽابظحی 
 های ها و جّمین ايحؽابایى  :گ٩حینجك  پیً هماو ٘ىق که .بك وشىؾ قوض اوثقوٌى 

گاه قویؿ هٌؿه، ال کصا آهؿ هكجب و جًٝین شای ؟ اگك گ٩حه ٌىؾ ال ايؿ هو چگىيه به ياؼىؾآ
و ٌىؾ لیكا بایؿ ایى هکاو هٍؽُ و٬ث يؽىاهؿ بىؾ؛  اجال٦و ، بیً ال لصاشث هاؾی ؾیگك

ٌؿ و ؾق قوٌى  جك پیً .ايصام بؿهؿ یکاق جىايؿ چًیى  که ایى هکاو هیآوقؾه ٌىؾ ؾلیل 
هٙلب قوٌى ؼىاهؿ ٌؿ که اکًىو ال يٝك ٠لمی ٠که ایى اقائه ؼىاهین کكؾ يیم آيچه 

لیكا  ؛ایى، هماو وؽى هاوث ،اوثبىؾه و اگك گ٩حه ٌىؾ ال هًبٟ ؾیگكی  ؛ذابث ٌؿه اوث
ؼاقز  وشىؾ»باٌؿ و ایى ایى شىن هاؾی بایؿ ایى هًبٟ ؾیگك هٍؽُ ٌىؾ و بایؿ بیكوو ال 

جىايؿ با  و هیبكؼىقؾاق اوث ها  ظل قاه ۀو اقائکكؾو جؿبیك ـ ال اهکاو  کن ؾوث ١ٙ٬ا  ـ «ال بؿو
گاهی  ؛ه٥م ؾق اقجباٖ باٌؿ گاه هن و ظحی په باالجك ال ه٥م و باالجك ال ؼىؾآ باالجك ال ياؼىؾآ

و  اه کًؿ و هؿ٨مًؿ اوث، جّمین اقاؾه هی ؾق ظالی کهبایؿ هىشىؾ ایى  ٠الوه بههىث- 
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های  بؿو ٠ًىاو بهکه ها های لهايی  وًاقیىهای ه١٭ىل و هًٙ٭ی قا با وك٠حی ٨كاجك ال ؾوقه
 - ---هكجب کًؿ این ها ٠اؾت کكؾه بیىلىژیکی به ج١اهل با آو

بگیكؾ که به پفیكؾ بایؿ چیمی قا ٨كْ  ، کىی که قوض قا يمیها په ال جماهی ایى
که وشىؾ اؼال٪ ؾق  قاه١ٕالجی  ۀهم يجّىق ؾق ٠یى ظال ولی  اوث؛ظالً وىؾهًؿ 
 -کًؿج٩ىیك  کًؿ ايىاو ٘كض هی

لیكا شاه١ه ال  ؛کًؿ هٍکل قا ظل يمی ایى هًبٟ هماو هعیٗ و شاه١ه اوث کهاها ایً
ی بك اوانگكی قا ایراق که هىشىؾاجی و ال ابماقهای ب٭ا جٍکیل ٌؿه  ی بیىلىژیک ۀ٨ٔك

 گكیال ه٥مهایی جٍکیل ٌؿه که ایراق  شاه١ه -ايؿ، جٍکیل يٍؿه اوث گك٨حه یاؾشبكگكایايه 
جا ؼىاهؿ گفاٌث  جؤذیكکه بك ه٥م ايىاو  ای شاه١هبكای  گكیپه ایى ایراق  ؛ًؿًک ایصاؾ يمی

گاه ظحی  ـ  جّمین ؼىؾ قا  و چگىيه ایى  ؟ٖال کصا آهؿه اوث گیكؾب ـ   ؼىؾيؾق ياؼىؾآ
بكگمیؿه و ايحؽاب  ، ٌؽُؾق ه٥م  جك ی١ًی  ؾق وٙط پاییى چٍمؿاٌثبؿوو  گكیایراق 
  ٌٖىؾ؟ هی

بك شىن و ه٥م  ـ   که ال شهاو ؾیگكی اوث ـ  قوض  گفاقیجؤذیك اها کىی که بك چگىيگی 
پاوؽی  ٌاءالله او کهاوث  اظمؿالعىىپاوػ ها به او پاوػ ویؿ  ،کًؿ هیاٌکال واقؾ 

 :اوث کا٨ی
 :٨كهایؿ هی اظمؿالعىىویؿ 

جىايین ببیًین؟ ؾلیلً واؾه اوث؛ ایًکه  ه قا با چٍمايماو يمیولی چكا ها ي٩ٓ »
بكین ٬كاق ؾاقؾ-  ي٩ه ؾق ٠الن ؾیگكی، ٤یك ال شهاو شىمايّی هاؾی که ؾق آو به وك هی

ٔىٞ، ظؿا٬ل ال کالبؿ ها اذك بگفاقؾ؟ ج٩ىیك ٠لمی ایى هى بكجىايؿ  اها ایى ي٩ه چگىيه هی
که ؾق ٨ّل ٌٍن جىٔیط ؾاؾه ؼىاهؿ ٌؿ،  ها کًًؿه بیى کیهاو٘كی٫ يیكوهای ٠بىق 

یا بگفاقؾ  جؤذیكشهاو بك شهاو ؾیگك یک که وشىؾ ؾاقؾ - ایى اهکاو اوثپفیك  اهکاو
- بگفاقيؿ جؤذیكبك هىشىؾات شهاو ؾیگك  بؿوو جمان ظْىی هاؾیشهاو یک هىشىؾات 
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ؾق آو ليؿگی گفاقی ٠الن َاي٩ُه بك ایى شهاو هاؾی قا که جؤذیك  ۀجىايین يعى ال ایى قاه هی
 9-«کًینکًین، ؾقک  هی

 ايؿ کكؾهذابث کًین که  ٠لمی اٌاقه هی یهای آيچه اقائه ٌؿ، به پژوهًجماهی ٠الوه بك 
ه ٌؿه  ای که ٌؿه ایصاؾ های جّمین بك ـ   ها هماو آلهىو٘ب٫  ـ  ؼىّؾ ه٥م  ال ٬بل بك آو ٠ٔك

بكای پاوػ به  جًهایی بههمیى و جىايؿ با آو هؽال٩ث کًؿ  ظ٫ ا٠حكاْ ؾاقؾ و هی  اوث
ؾق ه٥م،  ٨كایًؿٌؿو ایى هًعّك ا٠ح٭اؾ به ؾّل ؼىّؾ ال  «ايحؽابآلاؾی بىؾو  جىهمی» ۀه٭ىل

 اوث- کا٨ی
ه٥م اوث ای ؾق  هًٙ٭هآلاؾ،  ۀآلاؾ یا اقاؾ ايحؽاّب  بىؾواها ا٠ح٭اؾ به ایًکه هًبٟ آلاؾ

٨ْك کًین هكکم بیاییؿ کًؿ-  هیيیم جك  بلکه آو قا پیچیؿه ؛ؾهؿ ٬ٕیه قا ٨یّله يمی
جّمین چیمی  چهولی  ؛ک٧ٍ ٌؿه اوث و ؼىؾي هماو هكکم ايحؽاب اوث «هىٌیاقی»

هىح٭ل ؾق ایى هًٙ٭ه  یؾاقای ـاجایى هىشىؾ، آیا ؟ کًؿ یا اؼحیاق قا ؾقک هیقیمی،  پایهقا 
به  چیمی و چه ؟ال ٘بی١ث اِیل ؾیگكی اوثياٌی اوث؟ یا ؾاقای ٘بی١حی جىهمی 

اوث و  اظىان کًؿ آلاؾ آو چیىث؟ و چكا بایؿ ۀو ٨ایؿ ؟ؼىايؿ هی٨كا آوؾاٌحى وشىؾ
ی با ـات ؾیگكی  هرال  اؼحیاق ؾاقؾ؟ آیا  گاهبا  هرال  ـ ج١أق اولی  و ایى ـات ؟ؾاقؾ ـ ـات ياؼىؾآ

په ال  یؿ؟ با ٠لن به ایًکه ـات ؾوم ال يٝك بیىلىژیکيٌى هییا٨ث ؾوهی ؾق کصا ـات و 
 ٌؿه اوث؟ ـات اول ایصاؾ

ه١ٕالجی  بیٍحك،ها  ایى ؾق ظالی که؟ هىائل ب٥كيس وشىؾ ؾاقؾایى  ایبك پاوؽی آیا 
 .ی٨لى٩ی هىحًؿ جا بیىلىژیک

قیمی  بكياههبحىايؿ  ٔوالؾ که ؾوحگاه ٠ّبی هیٕ کكؾو ـات ؾوم ا٠ح٭اؾ يؿاقم که أا٨ه
ـات بلکه جّىق  ؛قا به اشكا بكوايؿ هاو ؾوحىق اجؽاـ کًؿ ها قا  جّمین، هكجب والؾ ،کًؿ

گاه،  گاه اظا٘ه ؾاق  و هىائلیت هٍکالجمام  -اوثپفیك  اهکاوؼىؾآ با  ؿيکه بك ـات ؼىؾآ
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گاه ، ـاتجا ایى وشىؾ ؾاقؾ - په چه هاي١ی آیًؿ شا گكؾ هی گك٨حى ایى ـات یک ٨ْك ؼىؾآ
 ظحی وماواقجك اوث چًیى باٌؿٖ ؾق ظالی که ؟ٖباٌؿبكؼىقؾاق اؼحیاق و آلاؾی ال باٌؿ و يیم 

ايىاو  ۀاقاؾ» ها هبًی بك ایًکه وؽى آوایى  ،به آو اٌاقه کكؾمجك  پیً٘ىق که  هماو
گاه ؾق ه٥م،  گیكی ها و جّمین لیكا ايحؽاب ؛اوث شبكی بكگمیؿه ها ؾق وٙط ياؼىؾآ

گاه جّمین به اشكا هیـ ال هؿجی ٘ىاليی و ب١ؿ ؿ يٌى هی به  ـ گیكؾ په ال آيکه ياؼىؾآ
ه هی گاه ٠ٔك و هًب١ی وبب بایؿ  ها ها و جّمین لیكا ايحؽاب ؛ياؾقوث اوث «ؿيٌى ؼىؾآ

های  هماو ١٨الیث ها، گیكی ها و جّمین - همچًیى اهکاو يؿاقؾ ايحؽابؾاٌحه باًٌؿ
گاه پؿیؿاق هیًالکحكیکی باٌ وشىؾ هٙلب ایى  ایؾلیلی بك هیچ ؿ و يٌى ؿ که ؾق ياؼىؾآ

اهکاو يؿاقؾ  ،به ٠ًىاو هرالكا لی؛ هٙلب وشىؾ ؾاقؾ٠که ایى بكای  بلکه ؾلیل ؛يؿاقؾ
گاه ه٥می ایصاؾ کكؾ ۀظ٭ی٭ی ايحؽابی باٌؿ که هًٙ٭ گكیایراق  لیكا ه٥م  ؛باٌؿه ياؼىؾآ
٠ؿالحی که ـ  ٠ؿالثو اهکاو يؿاقؾ  ايؿ ههای ؼىؾؼىاه بًا کكؾ که ژو اوثب٭ ی بكایابماق 

ٖ بًابكایى گكیمی ال باٌؿکاقهایً والو ها و  ژو ۀيحیصـ  اوثظحی به لیاو ؼىؾ ٌؽُ 
٠که ٬ايىو ٘بی١ی  کاهال  که ـ  ها ایى جمایالت و ايحؽاببكای  یوبب و هًب١وشىی  شىث

 ـ وشىؾ يؿاقؾ-هىحًؿ
که به هىحًؿ با ٬ىايیى ٘بی١ی هاؾی، يیالهًؿ وبب و ٠لحی هحٕاؾ های  ایى ايحؽاب

يیم بایؿ  هىحًؿ ايهو اؼال٪ ٤یكؼىؾؼىاه گكیایراق ه بکه هحمایل  و ٠ىا٩٘ی ،ؿيآو بالگكؾ
قا جىشیه کًؿ- اگك  ٍاوو ب٭اییماو ها قا ؾق بؿو ها ؿ جا وشىؾ آوًهًبٟ و وببی ؾاٌحه باٌ

ؾق ـهى هكجب  ٘ىق به، ا٨کاقی اوث که ها آوآهؿو پؿیؿوبب که ین ا هگ٩حه ٌىؾ ٨همیؿ
 ؼّىَؾق و١ٔیث و  ٌىؾ هًح٭ل هیآو ا٨کاق  ۀبه وكچٍم وئالکًؿ،  ١٨الیث هی

 همیى ِىقت اوثٖبه ٠ىا٧٘ هن، 
گاه ٌكوٞ هی ٨كایًؿایى ؾاٌحه باٌؿ اها کىی که اِكاق  ایى پا٨ٍاقی  ،ٌىؾ ال ياؼىؾآ

ْلّی ٠ّ  ۀؾاؾو به ليصیك  ی١ًی پایاوـ  قوًٌی بهـ  ایى لیكاؿ قوايؿ؛ هيؽىابه او هكگم وىؾی وی 
لیكا بایؿ ؾلیلی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿٔ و ایى ی١ًی ها؛  ٠لث ۀليصیك  ۀو يه همٕ هاؾی ؾق ایًصا
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اوث که بك  يال ؼىؾ٨كاجك ياؼىؾاگاه هعکىم به ٬ايىو ؾاٌحه باٌین که ا٠حكا٦ بایؿ  ظحما  
و ؾاقؾ ژو يه اقجبا٘ی با ی١ًی  ؛اوث ايهو ایى ٬ايىو، ٤یكؼىؾؼىاه ؛ویٙكه ؾاقؾ کكؾي٠مل

ژيحیکی وشىؾ ویىحن ؾق بایؿ  گكیایراق ٠باقت ؾیگك يى٠ی  بهیا  یٖجکاهل بیىلىژیکيه با 
و ؾاٌحه اوث بیاو  اظمؿالعىىویؿ  هماو ٘ىق که ـ گ٩حه ایى  ؾق ظالی که ؛ؾاٌحه باٌؿ

ایراقی  ی،بیىلىژیک گكیایراق گىيه همکى اوث و هك ياـ   کكؾین وشمئیاجً قا بیا ،ؾق ایى بعد
 اوث- ٤یكظ٭ی٭ی

گاهياؼىؾ   ؼاقشی جؤذیكهًبٟ، هماو ایى اها اگك بگىیًؿ  ٨كهًگ و جكبیث  و ال هعیٗ ، آ
کاق ٨یّله اوث و ؾاق  اؾاههليصیكه، ایى ايؿ که  اذبات کكؾهبه ایى جكجیب ها  آو ،اوث
هًح٭ل  ؾیگك یوٙعؾق  ای هًا٬ٍهبه بعد و بعد قا  ها هىٔىٞ هىقؾ آوو یابؿ  يمی
ها ؾق ٨كهًگ  ايحؽابایى ا٨کاق و ٌؿو واقؾوبب و هًبٟ اللم اوث ؾقباقۀ که چكا  ؛ايؿ کكؾه

ٌىؾ و به ایى جكجیب وشى  شىث ،٘بی١ی بًا ٌؿه اوث ؼىؾؼىاهّی  بك اوانکه  و هعیٙی
 پكوً ههن پاوػ ؾاؾه ٌىؾ:با٬ی ؼىاهؿ هايؿ جا به ایى و١ٔیث همچًاو بالجکلی٧ 

های ها  با ژو هحٕاؾ های گیكی و جّمین های اؼال٬ی ايحؽابایى  ۀوكچٍم»
 «کصاوث؟

ال يٝك ٠لمی پك قولگاقی يحىايؿ که قولی يیىث  «ٌکا٨ی»ؾق ایًصا ٨٭ٗ بیاو  و هًٝىقم
یا  ی٠اهلی بیىلىژیک همکى يیىث٠لمی و ٠٭لی قا بیاو کكؾم که  یبلکه ظ٭ی٭ح ؛ٌىؾ

بیكوو ال گك٨حى هیچ ٠اهل ؾیگكی  بحىايؿ بؿوو ٨ْكکه باٌؿ وشىؾ ؾاٌحه اشحما٠ی 
جمایل ؾاٌحه باٌؿ-  ٍاووىی بهو  کًؿایؿاق پها قا ایصاؾ و  ايحؽابایى هاؾی،  ۀهصمى٠

 ؤهًٍجع٭ی٭ی ٠لمی ال وكؾاؾو به ٨كهًگ و شاه١ه و آهىلي، ها قا به  اقشاٞبًابكایى 
آو ٨كهًگ و ؼّىَ ؾق و جع٭ی٫ و ایى قا ؾق هٙالب ٬بلی بیاو کكؾم کٍايؿ  هی٨كهًگ 

هح١الی که ؾق آو ها و اؼال٪  اوحمكاق آو و ٫ٍ٠ به اقلي هٍى٪و ٠ىاهل  اي وكچٍمه
 -ؼىاهؿ بىؾپابكشا ، وشىؾ ؾاقؾ



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 621

 

ؼؿایی و  جىهن بی هب اظمؿالعىىگ٩حن و جکكاق کكؾم که پاوػ ویؿ به همیى ؾلیل 
یه ۀهلعؿاو بكای پاوػ به هم ؾیى و  ،وشىؾ ؼؿاکًًؿ  جالي هیکه  ها و ج٩ىیكهایی ٨ٔك

ؾق  ـ  ؼؿایی[  بی  ]کحاب جىهنکحاب ایى چه اوث و اگك  کا٨یهل٥ی کًًؿ شهاو ٤یب قا 
ظ٭ی٭ث  ؾق ،ؾهؿ هٍؽُ پاوػ هی ِىقت بهها  قوؿ به بكؼی يٝكیه به يٝك هی ـ   ٜاهك
قوٌى بىحه و ؼؿایی  و بیکاهل بك العاؾ  ٘ىق بهگیكؾ و ؾقب قا  هی٨كاجك ال آو قا ؾقبك بىیاق

 ،مًؿهؿ٨ ،ظ٭ی٭حی ظکین وقاَیًهؿ٨مًؿ اوث و ؾق  ،کكؾه اوث که جکاهل و کیهاو
 .وشىؾ ؾاقؾ کًًؿه و آلاؾ اقاؾه

 :جىشه
 ؾايٍمًؿاو و ٨یلىى٨اّو که  کًین هالظٝه هی ،جك گ٩حه ٌؿ پیً هماو ٘ىق که

به ٠یى ظال که ؾق   ،وام هاقیه و ؾیگكاو ،يثؾ لیيؾا ،ؾاهاویى ،هايًؿ گالايیگا بىیاقی 
 قا هك ايىاو والن ٨كؾّی  هىئىلیثکًًؿ  جالي هی ايؿ، ه٥م ٬ائل یبیىلىژیک« بىؾو شبكی»
 -ؾاقيؿـ هع٩ىٚ يگه  يیىثي٭ُ ه٥می که ؾچاق ـ 

 :گىین هی
بگىیین قوًٌی جمام  و به یا با ؾ٬ث بیٍحك ؛بكای وشىؾ ٠٭ل کا٨ی يیىث جًهایی بهه٥م 

کا٨ی يیىث- ایى ايىايیث که گاهی با ٌؽّیث و گاهی با  «ايىايیث»بكای وشىؾ 
٨كهًگ و باق ؾیگك با ظه اؼال٪ اشحما٠ی به آو با ؾیگك هىٌیاقی و ؾقک ايىايی و باق 

هایی ال  که اقلي بلکه قوض ايىايی اوث ؛ٌىؾ، ؾق ظ٭ی٭ث يه ایى اوث و يه آو اٌاقه هی
کكؾه جىلیؿ آو قا  ًو هكگم اهکاو يؿاقؾ ٘بی١ث و هاؾه و ٬ىايیً اوثآوقؾه ؼؿا شايب 

لًؿای ایراقگكی ظ٭ی٭ی و و٬حی ببلکه ال شهاو ؾیگكی آهؿه اوث و هك ايىاو والن  ؛باٌؿ
با  ؛کًؿ آو قا اظىان هیکًؿ  بیًؿ و آذاقي قا ؾق وشىؾ ؼىؾي ؾقک هی لیبایی آو قا هی

جىايؿ به  لیاو ههلکی که هی ا وشىؾبٌىؾ و  بًا هیها  ایى ه٩اهین بك آوؾقؾهایی که  وشىؾ
 ویٙكه ؾاقيؿ- هاو که بك ه٥مها و واؼحاق شىمايیهایی  ژو ؛واقؾ ٌىؾهای ها  ها و ژو بؿو
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بلکه با  ؛يیىث و ظحمی١ٙ٬ی ذابث ٌؿه اوث که شهاو ا٘كا٦ ها قوًٌی  اهكول به
بك  «٠ؿم ١ٙ٬یث» ٌؿه اوث و ٬ىايیى ایصاؾ «اي٩صاق بمقگ» يام به ١ٙ٬ی٤یك ای  وا١٬ه

ی قايؿ- هیظکن  ًـقاج وویٟ و  یِىقج به ـ   ٤یك ال شهاو ها ـ   های ؾیگك وشىؾ شهاو ۀ٨ٔك
هًىل کىايی هىحًؿ  ؾق ظالی که ؛اوث ٠لمی ؾايٍگاهی واقؾ ٌؿه ۀ٬اٟ٘ ؾق ٠ِك ٘ىق به

ها گك٨حه  به آوایكاؾی و بكای آيکه  ،اوث و شبكی ظحمی ها ۀاقاؾکًًؿ ه٥مها و  که بیاو هی
--- --- وات شاه١ه و هعیٗ وجؤذیك بىیاق پیچیؿه اوث و و١ٔیث، کًًؿ که  يٍىؾ أا٨ه هی

 ؾق ظالی که؟ هىئىلیثولی کؿام ٖ هايؿ ٌؽّی با٬ی هی هىئىلیثپه  ؛ؿي--- وشىؾ ؾاق و
ه ٌىؾ ٨٭ٗ ٌما اگك هیلیاقؾها ايحؽاب بك  و ظحی يبىؾو اؼحیاق؛بىؾو ی١ًی  ١ٙ٬ی ٠ٔك
 اوثٖهٍؽُ ٌؿه که ال ٬بل گمیًی  هی قا بك یهىیك 

 «خجشٌشا»آصاد، ث٥شٖٚ اص خش٤بٖ فىش٢  ٠اساد

 ۀؾق ٠ِك هکه اهكول پكؾاؼحین های شكیايی  و پژوهًؾق آيچه گفٌث به يٝكات 
گاهی، به هیماو بیٍحكی هٙكض  ۀاقاؾ هىئلۀؼّىَ ؾايٍگاهی ؾق  ؛ هىحًؿآلاؾ و ؼىؾآ

گاهی پیكواو  هىحًؿ- «گكا شكیاو هاؾی» جمریلگكکه يٝكیاجی  ایى شكیاو، ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ آ
که ؾق ه٥م وشىؾ  هایی ت ـقات و هىلکىلاال ٘كی٫ ؼّىِی  کاهل ِىقت به جىايؿ  ايىاو هی

گاهی و چگىيگی  ؿيؾاق  ج٩ىیك ٌىؾ و ٬ىايیى ٘بی١ی و ٨یمیک بكای ج٩ىیك وشىؾ آ
و ا٠ّاب  ًٌان قواوبیٍحك ؾايٍمًؿاو  هىحًؿ-گیكی و ايحؽاب ق٨حاق، کا٨ی  جّمین
یچًیى  گاهی ايىايی و  ای ایًکههیچ ؾلیلی بك  ؾق ظالی که ؛ًؿٍک هیپیً قا  اجی٨ٔك ؼىؾآ

بكشاوث و  ایى هؿ٠ا پا٠که  بك ،بلکه ؾلیل ؛وشىؾ يؿاقؾاوان باٌؿ  بك ایى ق٨حاق ايىاو
کالویکی وشىؾ هاؾی و هؿل و هیچ ؾق ایى جع٭ی٫ بیاو ؾاٌحین ایى هٙلبی اوث که 

گاهی ايىاو قا که يؿاقؾ  ؿ  ال يٝك ٠لمیؼىؾآ   والی کًؿ- ٌبیهِؿؾِق



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 627

 

گاهی  ۀقیٍو ٕـاتٔ  «شىهك» هىئلۀکلی  ٘ىق به ای  پؿیؿهشىهك، ايىايی و ایًکه آیا آ
های ٠ّبی ؾق ٨كایًؿيىبث به  یک٘بی١ث کالوبا  epiphenomenonٔ9ٕی ٠أقاوث 
٘بی١ث والوکاقی با ال ای اوث  لىهّش یا  ،ٔؾوحگاه ٠ّبیکلی  ٘ىق بهیا ٕه٥م 

هعل هًىل ال يٝك ٠لمی  ـ  و چه به هك ٌکل ؾیگك باٌؿچه کىايحىهی  ـ   ٤یكکالویکی
ای ال  ی بكای پاوػ به ایى پكوً وشىؾ يؿاقؾ- ٠ؿهيٝك  اج٩ا٪ اوث و هیچ وشؿل بعد

یههای  شًبهل٩او به هئ   بكای ج٩ىیك ٠لمیپیًٍهاؾی های  هؽحل٧ ایى ؾیؿگاه و ٨ٔك
اوث که  7«پًكولقاشك » پكو٨ىىق يؿا هپكؾاؼح هىئلهکه به ایى  ه کىايیلال شم ايؿ- پكؾاؼحه

 -پكؾاؼحه اوثایى هٙلب  بهٔ Shadows of the Mindٕ 9«ـهىهای  وایه» ،ؾق کحاب ؼىؾ
ال   3«یهىٌیاق  وىی به کىايحىهی قویکكؾهای» ای با ٠ًىاو ه٭اله هجىاو ب هیهمچًیى 

                                                                                                                                                                 
9 -epiphenomenon :ٕهحكشنٔ- بك آو اذك هح٭ابل يؿاقؾ یول ،اوث یگكؾۀ یؿپؿ یاهؿهمكاه با پ که ٜاهكا   یا یؿهپؿ 
جكیى ؾايٍمًؿاو قیأیات و ٨یمیک يٝكی اوث- وی شىایم شهايی بىیاقی  یکی ال بمقگ« قاشك پًكول»پكو٨ىىق  -7

قا به ؾوث آوقؾه اوث و چًؿیى يٝكیه ؾق قیأیات و ٨یمیک ؾاقؾ- ٌایؿ هٍهىقجكیى پژوهً او پژوهٍی اوث که 
اوی و لموم اي٩صاق بمقگ ايصام ؾاؾ- همچًیى ًٌ ها و کیهاو چاله همكاه اوحیىو هاوکیًگ ؾق ؼّىَ ویاه

قوؾ و  به کاق هی« ها َبك قیىماواَ »ٔ يام بكؾ که ؾق لهاو ظأك ؾق يٝكیۀ Twistor Theoryجىاو ال يٝكیۀ جىییىحك ٕ هی
ها يٝك ؼىؾ قا ؾقباقۀ  ٔ- وی چًؿیى جؤلی٧ و پژوهً يیم ؾاقؾ که ؾق آوSpin Network« ٌٕبکۀ اوپیى»يیم يٝكیۀ 

گ کًؿ و ؾقباقۀ اقجبا٘ات هیاو هىٌیاقی ايىايی و ٬ىايیى ٨یمیک به  اهی، هىٌمًؿی و ه٥م بٍكی بیاو هیؼىؾآ
ـ  آیًؿ به ظىاب هی« هاٌیى جىقیًگ»ال ایى يٝك که  کًؿ ؾلیل بیاوقؾ که کاهپیىجكها ـ پكؾالؾ و جالي هی بعد هی

گاهی بٍكی و هىٌمًؿی ياجىا ٘ىق کاهل ال الگىوالی و هؿل به ؾق  و هىحًؿ- ال وىی ؾیگك قاشك پًكولوالی آ
ای که ال  کاق کكؾه اوث؛ يٝكیه«اوحىاقت هاهكو٦»ؼّىَ يٝكیۀ کىايحىهّی هىٌیاقی بٍكی اؼیكا  با پكو٨ىىق 

کاؾهیک، شًصالی اوث-  يٝك آ
 .Penrose, R. (1994). Shadows of the Mind (Vol. 4). Oxford: Oxford University Pressهًبٟ: -  9
3- Quantum Approaches to Consciousness 

 هًبٟ: 
Atmanspacher, H. Quantum Approaches to Consciousness, Stanford Encyclopedia of Philosophy. Available 
at: plato.stanford.edu/entries/qt-consciousness/#5. 
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الم١اق٦ ٨لى٩ی  ٌؿه ؾق ؾایكة هًحٍك «Harald Atmanspacherلؿ آجمايىپاچك اهاق »ؾکحك 
 -ه کكؾاٌاق ٔ Stanford Encyclopedia of Philosophyٕاوحاي٩ىقؾ 

، په ال هکايیک کىايحىم «شىنـ  ٠٭ل»وشىؾ ؾوگايگی ك٨حى گ ٨ْك ال وىی ؾیگك
 ؛هايؿ میيبا٬ی  ٌىؾ که ؾق وٙط ؾیى یا ٨لى٩ه هٙكض هی ای ايؿیٍه ٠ًىاو به ِك٨ا   ؾیگك

ه١مای ٨كوقیؽحى جابٟ هرال  ٠ًىاو به- ٌؿه اوثهٙكض يیم  ؼىؾ ٨یمیک ۀبلکه ؾق ٠ِك
ؾق هىٌیاقی ايىايی یا بگىیین هىٌیاقی  ٌٔكوؾیًگك ۀگكبها هرل و ؾیگك ه١مإهىز 

 اوثٌؿه ؾايٍگاهی واقؾ  ۀا٨كاؾ شاه١ها و هًا٬ٍات هیاو  ؾق بعد، ياٜكگك یا  هٍاهؿه
« قاشك پًكول» 9،«اوحپهًكی »و  ،و ؾیگكاو ؾق گفٌحه 7«٨ىو يیىهاو» 9،«ویًگكیىشیى »ٕ

هىٔىٞ یک جبؿیل به ها  ؾق ؾايٍگاه هىئلهؾوقاو اؼیكٔ و ظحی ایى و ؾیگكاو ؾق 
٠لمی ه١حبك های  يحایس آو ؾق هصله و ايؿ که به آو پكؾاؼحهپژوهٍی ٌؿه اوث  ٠لمی

 های آو ؾق اؾاهه ؼىاهؿ آهؿ- که بكؼی ال يمىيه ٌؿه اوثهًحٍك 
کًًؿ که ٨یمیک ِكاظث بیاو  بهٌؿ بكؼی با٠د ٌكوؾیًگك  ۀگكبهرال  ٠ًىاو به

گاهی ؿ بك جىاي ٨یمیک، يمیکلی  ٘ىق بهکىايحىم و   ٨كایًؿو ؾ هًٙب٫ ٌى یايىايؼىؾآ
گاهی بكؼی ؾیگك،  ؾق ظالی که ؛٨كوقیؽحى جابٟ هىز ؾاقؾ ٨كایًؿ، اقجبا٘ی ٠می٫ با ؼىؾآ

ج٩ىیك »و به  واليؿ هی شؿا ،ياٜكؾه قا ال ااق  یاهىٌیاقی  ،ای کًًؿه ٬ايٟ ج٩ىیكهیچ بؿوو 
 -کًًؿ ىًؿه هیب «پًهاگىک»ه١كو٦ به ج٩ىیك « اِىلی ٠ْلی

                                                                                                                                                                 
 هًابٟ:-  9

- E. Wigner, Remarks on the mind-body question. Reprinted in Wheeler and Zurek, eds., Quantum Theory 
and Measurement. Princeton: Princeton University Press, 1961. 
- E. Wigner, in The Scientist Speculates, I.-J. Good, ed., The Windmill Press, 1962. 

 هًبٟ:-  7
J. Von Neumann, The Mathematical Foundations of Quantum Theory, Princeton University Press, 1955. 

 .H. P. Stapp, Mind, Matter and Quantum Mechanics. Berlin: Springer-Verlag, 1993هًبٟ: -  9



 ؼاوحگاه اؼال٪ ايىايی ....................................................... 623

 

ی»با قویکكؾ يپفیك٨حى يیم هىحًؿ که گكوه ؾیگكی ال پژوهٍگكاو  ٘بی١ی  ۀ٨ٔك
گاهی  «٨یمیککالویک  ایى  و ؾق ٠یى ظال،ايؿ  پكؾاؼحهبه هٙال١ۀ هىٌیاقی و ؼىؾآ

 ٠لن هکايیک کىايحىم بك اوانقیأی  ٠لمی یآوقؾو هؿل پؿیؿ يهًؿ که قا بًا هیا٠ح٭اؾ 
شكیاو اول جّىق ٌىيؿ:  کلی به ؾو ؾوحه ج٭ىین هی ٘ىق بهایى ٠ؿه يیم  -پفیك اوث اهکاو

 ٠ٕneuronalّبی های  بىحگی هنه٥م و  کكؾکًؿ ٨یمیک کىايحىم بكای ج٩ىیك ٠مل هی
correlationsٔ های ٨كایًؿ ی١ًی ابماقها و ؛ٔكوقی اوث ؿيٌى که هًصك به هىٌیاقی هی

گاهی جا  اوثيیالهًؿ هکايیک کىايحىم  ٨یمیکی ؾقوو ه٥م اواوا   یا به  ؛ؿکًوالی  ٌبیهقا آ
بكای ج٩ىیك ق٨حاق  جًهایی بهکًؿ ه٥م  وث و جّىق هیگكا ایى شكیاو، هاؾی ،٠باقت ؾیگك

 هایی بؽً یا بؽًهماو یا ٕولی ه٥م  ؛ها و اقاؾه، کا٨ی اوث ايحؽاب ،هىٌیاقی ،ايىايی
کىايحىهی اواوا  و يیىث کالویک  ،٨یمیکی باٌؿآوقيؿٔ ظحی اگك  پؿیؿ هیکه هىٌیاقی قا 

 .اوث
کًؿ ٨یمیک کىايحىم بكای ٨هن و الگىبكؾاقی  ، جّىق هیکالویک٤یك  اها شكیاو ؾوّم  

اؼال٪، ٔكوقی اوث و  و  یا ـاجی بكای هىٌیاقی بٍكی و ق٨حاق٬كاقؾاؾی ٤یك ؼّىِیات 
جىايؿ  ٘ىق که هی  هماوجىايؿ هاؾی باٌؿ،  هیکه  ـ  هىٌیاقی ايىايی  کكؾ٠ملبكای 

 -کكؾ ایصاؾهای قیأی  جىاو هؿل هیـ  ِؿ هاؾی يباٌؿ ؾق ِؿ

 ٚ آصاد٢ ا٘تخبةخٛدآٌب٣ٞ  ٔؼئ١ّوٛا٘تْٛ ٚ دٚ  هٔىب٥٘

بكای هایی  هؿل ،ٌؿه اوث که ؾق ظال ظأك بكای ها ًٌاؼحه یکىايحىه کؾق هکايی
ؿ ج٩ىیك  ٨كوقیؽحى جابٟ  هىئلۀجىٔیط ؾق  اواوا  ایى ج٩ىیكها وشىؾ ؾاقؾ و  گیكی یا ايؿالهِق

ؿ ه١مای  -اؼحال٦ ؾاقيؿیکؿیگك هىز با  ای اوث که  هىئلهکىايحىم  کؾق ٨یمیکكؾو ِق
  .بعد و شؿال بمقگی بىؾه اوثهعل همیٍه 

ظىب  بكجابٟ هىز قا گىحكي  «Von Neumann يیىهاو٨ىو » هیالؾی9197وال  ؾق
ؿؾق ٘ىل ٠ملیات ـ  لهاو اول ٠باقت اوث ال  ٨كایًؿاواوی ج٭ىین کكؾ:  ٨كایًؿبه ؾو  ـ ِق
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٨كوقیؽحى جابٟ هىز و ٠باقت اوث ال  ؾوم ٨كایًؿ ؾق ظالی که ؛شبكیو پاقچه کیگىحكي 
ی١ًی ٨كوقیؽحى جابٟ هىز  ؛های اظحمالی بكای ـقه ٌؿيً به جًها یک ظالث ال ظالث جبؿیل

ؿهماو وا١٬یحی که هٍاهؿه  ـ    وا١٬یثیک بؽٍیؿو به  ه١ًای هىیث به و  ـ   کًین هی یا ِق
ؾق لهاو هٍاهؿه یا  اظحماالتوایك یا ؾیگك شایگمیى  های وا١٬یثجمام کكؾو  هؽ٩ی
 .گیكی ايؿاله

اوث ی ٨كایًؿ  ،ؾوم ٨كایًؿ ؾق ظالی که ؛١ٙ٬یهىحمك و اوث ی ٨كایًؿ اول،  ٨كایًؿ
ج٩ىیك ٨كوقیؽحى هایی بكای  ٔ- جالياظحمالیٕو ظحی ١ٙ٬ی و ٤یك ٕه٩ًّلٔ هىحمك ٤یك

 Decoherenceٕ« واهمؿووی ۀيٝكی» ها هٍهىقجكیى آو اقائه ٌؿه اوث کهجابٟ هىز 
Theoryٔ بمقگ وكآ٤ال و   ظماوهیک  ٠ًىاو بهپه ال آيکه ایى يٝكیه ؾق ابحؿا  ولی ؛اوث

هکايیک ویل ؾق جؤ وايٝكیه و هحؽّّایى  ّو ابیٍحك هحؽّّ ج٭كیبا   هاهكول  ،هٙكض ٌؿ
ؿ، اج٩ا٪ گیكی یا کىايحىم ؾق ه١مای ايؿاله  ۀج٩ىیك همایى يٝكیه بكای يٝك ؾاقيؿ که  ِق

گیكی ؾق هکايیک  لیكا هٍکل ايؿاله 9؛گیكی کا٨ی يیىث هٍکل ايؿالههكجبٗ با ل ئهىا
 ۀکًًؿهمگی بالگى ای ال هٍکالت که  ٠باقت اوث ال هصمى٠ه ـ   ؾق ظ٭ی٭ث ـ   کىايحىم
گیكی یا  ه ايؿالهبه هماو ِىقجی ک ـ  وا١٬یث  باقیأی بىؾو والي هیاو هؿل ؾٌىاق 

                                                                                                                                                                 
 «H. D. Zehؾیحك ّله »گفاقاو ایى يٝكیه ی١ًی پكو٨ىىق  جىايیؿ به يٝك یکی ال بًیاو ٠ًىاو هرال هی هًابٟ: به-  9

 ًیؿ:هكاش١ه ک
Zeh. H. D.; The Meaning of Decoherence, in: Blanchard, Ph., et al. (eds.), Decoherence: Theoretical, 
Experimental, and Conceptual Problems, Berlin, Heidelberg: Springer, 2000, pp. 19-42. 

 و ؾیگكاو:« لّوقو»، پكو٨ىىق «Joos Eاقیک شىن »و همیى ٘ىق پكو٨ىىق 
Joos, E., 2000, in Decoherence: Theoretical, Experimental, and Conceptual Problems , edited by P. 
Blanchard, D. Giulini, E. Joos, C. Kiefer, and I.- and I.-O. Stamatescu- Springer, Berlin, pp. 1–17. 
H. Zwirn, La décohérence est elle la solution du problème de la mesure?, in Physique et réalité, M. Bitbol, 
S. Laugier Ed., Editions Frontières 1997. 
B. d'Espagnat, Traité de Physique et de Philosophie, Fayard (2002). 
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جىاو جعث  ایى هٍکالت قا هی  کالویک، ٘ىق به - ؾق ظال ظأك اوث ـ   ٌىؾ هٍاهؿه هی
  ايؿ ال: ، که ٠باقتکكؾبًؿی  ؾو ٠ًىاو بمقگ ؾوحه

ا٘ال٠اجی اوث  بیايگك جماهیاوث و ١ٙ٬ی و ج٥ییكی ٠ْلی جابٟ هىز، ؾگكگىيی اول: 
گیكی  ايؿاله ۀپه چكا يحیص ًٌاؼث؛ کىايحىهی ه١یًیویىحن یک ؾقباقۀ  جىاو که هی

 ؟١ٙ٬ی اوث٤یك  اواوا   کىايحىهی
جماهی ايىصام په چگىيه  ؛اوثیکپاقچه ؼٙی و ال يىٞ جابٟ هىز، ؾگكگىيی ؾوم:  

هًصك  ٘بی١یقیأی و يٝك ال بىؾو  یکپاقچه که ؼّىِیات ؼٙی و لهايی ؾق ،کىايحىهی
  ؟ٌىؾ هیهؽ٩ی  ،ٌىؾ هیهًىصمی به ظ٩ٛ ظاالت 

، ياهمؿووی ۀ- يٝكیوشىؾ ؾاقؾج٩اوجی ٍاو هیايولی  ايؿ، ؾق اقجباٖهن  باه١ٕل ایى ؾو 
 یۀيٝك  ؾق ظالی که ؛ؾهؿ اقائه هی ـ   اولهٍکل و يه ـ  ؾوم هٍکل ی بكای ئهایی شم پاوػ

بكای هك ؾو ه١ما اقائه وأط و هًٙ٭ی پاوؽی ای اوث که  جًها يٝكیه «وقتهیى اّ »
 ؾهؿ- هی

به هك  ـ   قا کىايحىهیهك ویىحن ٠باقت اوث ال ایًکه ياهمؿووی  ۀؾق يٝكیاِلی  ۀایؿ
بىحه ٠ًىاو یک ویىحن  بهکاهل و کلی،  ِىقت بهجىاو  يمی وشه هیچ به ـ   ِىقجی که باٌؿ
هًصك به ها  کًً بكهنبا هعیٗ ؾاقؾ و ایى هایی  کًً بكهن ؾق يحیصهو ؾق يٝك گك٨ث 

و ابماق ياٜك  ،ی١ًی هعیٗ ؛ٌىؾ های کىايحىهی هی ظالثايىصام هیاو كؾو ک هؽ٩ی
 و ال يٝك قیأی جًیؿه بىحه و ؾقهن ؾق ظالحی هن کىايحىهیهای  همگی ویىحن، يٝاقت

کىايحىهی با کًً ویىحن  بكهنکه ؾق لهاو  اوث 9چگالی های هاجكیه هکايیىنهبحًی بك 

                                                                                                                                                                 
که ؾق قا  یکىايحىه ۀواهاي یکاوث که  یههاجك  یک یچگال یههاجك  ی،کىايحىه یکؾق هکاي- هاجكیه چگالی:  9

هکاو و  یآهاق  یٟجىل  یک یهٍابه کىايحىه یچگال یههاجك -- -کًؿ یه ی٧ٔ اوث جىmixedِٕ یبیظالث جكک یک
 یٙیؾق ٌكا یبیجكک یها ظالث ی،کىايحىه یها واهايه ۀاوث- هًگام هٙال١ یککالو یآهاق  یکجکايه ؾق هکاي

 یًاهیکیؾق ج١اؾل جكهىؾ ۀواهاي یکمىيه، ي ی- بكاینقو هىح قوبه یچه ظالث ؼاِ اب ؾايین یکه يم ٌىيؿ یٜاهك ه
يٝك، ال چًؿ ؿه کىايحىهی ۀاوث که واهاي یٙیٌكا یگك،ؾ هىئلۀ یک٬كاق ؾاقؾ-  یظالح یىٔ ؾق چًیمیاییٌ یإ
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 ؛هأ ظالثهیاو ٌىؾ ٕی١ًی بؿوو اقجباٖ  هیجبؿیل هاجكیه ٬ٙكی یک به  ، ج٭كیبا  ًهعیٙ
ویىحن یک هعیٗ يیم ؼىؾي لیكا  ؛ٌىؾ هیيابىؾ ؾق هعیٗ ا٘ال٠ات ال ٬ىمحی ی١ًی ایى 

 .کىايحىهی پیچیؿه اوث
ٌكوؾیًگك،  ۀگكب هىئلۀؾق   هرال  ی١ًی  ،ٌىؾ ، ٬ٙكی هیچگالی ایًکه هاجكیّه 

 با هعیٗ،کًً  هًگام بكهن ،هكؾههن و اوث ليؿه هن  ها که گكبه ؾق آوهایی  و١ٔیث
با٬ی های وا١٬ّی کالویک  ظالثشم  ها و ال آوکًًؿ  ظكکث هیٌؿو  هؽ٩یومث  به

ایى اوث که  ایىقوؿ  ی١ًی یا ليؿه یا هكؾه- ولی ؾق ظ٭ی٭ث آيچه به يٝك هی ؛هايؿ يمی
پىٌايی  هنکه  ه٭اؾیكی :يحیصه به ایى ِىقت ؼىاهؿ بىؾٌىؾ و  يمی٬ٙكی ؾ٬ی٭ا  هاجكیه، 

گكایً پیؿا  ـ وا١٬یو يه ٩ِك ـ ؼیلی کىچک  وىی بهـ  کلی ٘ىق بهـ  کًؿ هیهؿل کىايحىهی قا 
ؿ و يٌى هؽ٩ی يمیجًیؿه با یکؿیگك،  های ؾقهن ظالثی١ًی ال يٝك قیأی،  ؛ؿًکً هی

 - ؼىاهًؿ هايؿو ؼٙی با٬ی یکپاقچه 
یه، ٨كوقیؽحى جابٟ هىزایى همچًیى ؾق  که ؾق اِىل اِلی به آو ِىقجی  ـ   ٨ٔك

 ۀبلکه ؾق ؾوق  ؛ٌىؾ ايصام يمی ای آيی و لعٝه ِىقت به ـ   هکايیک کىايحىم هٙكض اوث
ؿ یا که اوث  ایىههن  ۀا٨حؿ- يکح اج٩ا٪ هی یلهايی بىیاق کىجاه ظالحی که په ال ِق

که ؾق اِىل هکايیک کىايحىم به آو ِىقجی  ـ  گیكی یا هٍاهؿه به ؾوث هی آوقین  ايؿاله
 و یىثيبا یکؿیگك و هكجبٗ جًیؿه  هنظالث ؾق  چًؿیىال ٌؿه  ايحؽاب ظالحی ـ   ٌىؾ بیاو هی

هیايٍاو چًؿیى ظالث اوث که  بیى ـ   اگك ایى، ج١بیك ؾقوحی باٌؿ ـ  لیىحی  ظالث هن
 کًٍی وشىؾ يؿاقؾ- بكهن
گاهی و هىٌیاقی ايىايی»جّىق کكؾ که جىاو  چگىيه هی  ؿ یا  ٨كایًؿؾق  «ؼىؾآ ِق

٨یمیک کىايحىم قا ال ٨یمیک بایؿ ؟ و آیا ؾاٌحه باٌؿ جؤذیكهٍاهؿه، ؾق ٨یمیک کىايحىم، 
 ۀل٩هئ  ٔبكؾاقی و يه ٨٭ٗ ؾق وٙط کپیاج٩ا٪ ا٨حاؾه ٕ ی کهیا ظ٭ی٭ح؟ کكؾشؿا کالویک 

                                                                                                                                                                 
 یبیظالث جكک یکِىقت  به یؿبا یكواهايههك ل  یٗ،ٌكا یىهىحًؿ- ؾق ا یؿهجً ٌؿه که ؾقهن یلجٍک یكواهايهل 

 پؿیا ٨اقویٔ ٕهحكشن، هًبٟ: ویکی باٌؿ-  ٬كاق ؾاٌحه یىظالث ه١ یکؾق  ی٘ىق کل ٌىؾ، هكچًؿ واهايه به ی٧جىِ
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 «بله» ،١ٙ٬ا  پاوػ ؟کًؿ هیآو قا همايًؿوالی که هکايیک کىايحىم ؾیگكی ؾق ؼىؾ ؾاقؾ 
 وشىؾّی  ال ظ٭ی٭ّث  ـ   والیهمايًؿهكچًؿ ؾق وٙط  ـ  هکايیک کىايحىم  کن ؾوثاوث و 

ؾق که هکايیک کىايحىم  هایی قا هًٙ٭ی يیىث پؿیؿه ؾق يحیصهو  ؾاقؾ ؾیگكی پكؾه بكهی
کًن هىٌیاقی ايىايی  هی جؤکیؿو  ؛ال يٝك ؾوق ؾاٌث ،ؾهؿ جع٭ی٫ ال وا١٬یث بكول هی

ؼىاهؿ بىؾ که بىیاق ٘بی١ی  به ایى جكجیب٠ًّكی ههن بكای ٨هن وشىؾ و وا١٬یث اوث و 
پاوػ بایؿها و يبایؿهایی که به ايصام ٌىؾ  قیأی ؾ٬ی٫های  هؿلبكای ؤٟ  هایی جالي
 .کٍؿ هٍکالت پیً هی ۀؾقباق  ٨یمیک کىايحىمکه ؾهؿ 

٘ظش١٤ وٛا٘ت٣ٔٛ  ،ا٘ؼب٣٘خٛدآٌب٣ٞ ٚ ٞٛؿٕٙذ٢ آ٤ب ثشا٢ 

 ٚخٛد داسد؟

گاهی ايىايی یا  ۀؾقباق يؽىحیى جع٭ی٭ات   ٨كایًؿؾق  «هىٌمًؿايههىٌیاقی »ؼىؾآ
ؿ یا هٍاهؿه ؾق هکايیک کىايحىم ٨ىو گكؾؾ- ال يٝك  هیبال« ویًگك»و  «٨ىو يیىهاو»به  ،ِق

ؿ  ـ   هیاو ویىحن يٝاقجی هاؤٟ هكل  هىئلۀ يیىهاو، یا ياٜك ٕو  ـ   ؾهؿ هیايصام قا که ِق
ؿ، يحایس ویىحن و ویىحن يٝاقجی  با ٔ،گك هٍاهؿه اگك ایى هكلها هیاو  ؛ؾهؿ هییکىايی ِق
ؿ ٌیءّ »ٌؿه ال  جٍکیلویىحن  هىٌیاقی »و ، وى یکال « آٌکاقوالؾوحگاه »و « ٌؿه ِق

 ـ  هرال ٠ًىاو به  ؾیؿگاهی ـ٘ىق هٍؽُ با چًیى  به -٬كاق ؾاؾه ٌىؾ ،ؾیگكوىی ال  «ايىايی
گاهی ايىايی «اوحپ» پكو٨ىىق ياٜك ؾق ه٥م، هیاو قا ای  شبهه ،بكای ج٩ىیك ٠ملکكؾ ؼىؾآ

ؿو   - که ؾق اؾاهه ؼىاهؿ آهؿ ٬كاق ؾاؾ؛ٌؿه  ِق
ولی با وشىؾ  ؛کًین هالظٝه هیيؽىحیى، شكیاو پیًٍهاؾی قا جىوٗ  ۀى يٝكیچًؿی

هرل و ٨یلىى٦  ؿاو٨یمیک اوپژوهٍگك ای ال  پیً جىوٗ ٠ؿه ها والال ایًکه ایى ایؿه 
يىبل ؾق وال  ۀشایم ۀو ؾايٍمًؿ ا٠ّاب و ؾاقيؿ «Henry Margenau ىًائهاقگهًكی »

هیچ ؾلیلی بكای ، ٌؿه اوثاهكول هٙكض به  جا «John Ecclesم شاو ایکل»پكو٨ىىق ، 9169
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یه ٌؿو ؾاؾه جكشیط ها  يٝك بك وك یکی ال آو هؿو اج٩ا٪آوشىؾ ها یا بكای به یکی ال ایى ٨ٔك
  ٌىؾ- ؾیؿه يمی
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 «ٕٞشٚف»ٚ  «پٙشٚص»٘ظش٤ٝ 

با همکاقی ؾکحك  هاو ب١ؿ جًهایی بهؾق ابحؿا  «پًكولقاشك » بیىث وال ٬بلبیً ال  ٭كیبا  ج
یه 9«اوحىاقت همكو٦»  Orchٕ« ج٭لیل ٠یًی هماهًگ»یا « قاُ  ُاقک» ۀيٝكی يام بهای  ٨ٔك

OR  ـOrchestrated objective reduction ٔؼىؾ قا با  ۀؾاؾ- وی يٝكی پیًٍهاؾ قا
 هایی که هىاؾ هؽؿق ؾق ٠ملیات شكاظی ال ٘كی٫ پؿیؿه گك٨حى ایى يکحه هٙكض کكؾؾقيٝك 

که هىاؾ ٌیمیایی قا ؾق ٘ىل ـ  ٔها ی ٠ّبی قیم ٕهیکكوجىبىلها ؾق وٙط کىايحىهی ؾق لىله
با ا٠ّاب  ـ ؿًکً هًح٭ل هی Dendritesٔ ها ٕؾيؿقیث و لوایؿ ؾقؼحی ٠ّب «axonاکىىو »

 ؿ-ًؾه ه٥م واکًً يٍاو هی
یه ،مكو٦هپًكول و  گاهی ای قا ؤٟ کكؾيؿ که ه٩اؾ آو بیاو هی ٨ٔك ال آذاق  ،کكؾ ؼىؾآ

 ،های ٠ّبی ه٥م ؾق ولىلهىشىؾ  ٔی ها هیکكوجىبىلٕ پىلیمكهای پكوجئیًّی ایى کىايحىهی 
 ،های الکحكیکی ٠ّبی آلاؾوالی پیام ٨كایًؿؾق  چه بىاگیكؾ- ایى آذاق  هیوكچٍمه 

ای ظ٭ی٭ی  مكو٦ پؿیؿههپًكول و  - ٨كوقیؽحى جابٟ هىز کىايحىهی ال يٝكباًٌؿکًًؿه  کًحكل
و٬حی به ظؿ ه١یًی ال يیكوی  ه١مىال  با شاـبه اوث و کًً  ٠لحً بكهنو وا١٬ی اوث که 

و جّاؾ٨ی و ياهًٝن، قغ ؼىؾی  هؼىؾب ِىقت به ـ ال يٝك پًكولـ قوؿ  هیؾق ه٥م شاـبه 
هماهًگ و ٌؿه  قیمی بكياههی قوٌ به ،ؾهؿ و جابٟ هىز ؾق وٙىض هاکكووکىپی هی

ٕOrchestrated ٔکاقبكؾو بهو کًحكل ای جىايا بكای  ی١ًی ه٥م، هصمى٠ه ؛قیمؾ هی ٨كو 
 یصۀهىٌیاقی يح ،مكو٦ه وپًكول به يٝك - کًؿ ٨كاهن هی هىزجابٟ هکايیىن ٨كوقیؽحى 

ؾق قؼؿاؾها همىاقه و ایى  ٔياپیىوحهٕی١ًی  ٨یمیکی شؿا ال هن اوث هاؾّی قؼؿاؾهای 
گاهايه»و  «اولیههىٌیاقی » ،«٬بل ال هىٌیاقی»ظىاؾخ  ِىقت بهکیهاو  ؿ يوشىؾ ؾاق « ياآ

                                                                                                                                                                 
هىٌی و هؿیك هكکم  ٔ ال ؾايٍگاه آقیمويا، پمٌک هحؽُّ بیStuart Hameroffٕ پكو٨ىىق اوحىاقت همكو٦-  9

ٔ ؾق ؾپاقجماو Professor Emeritusقی ٕٔ و اوحاؾ ا٨حؽاCenter for Consciousness Studiesهای هىٌیاقی ٕ پژوهً
 ًٌاوی اوث- هىٌی، و يیم اوحاؾ ا٨حؽاقی ؾق ؾپاقجماو قواو ٠لن بی
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ايؿ،  کاهل ؾايىحه يٍؿه ٘ىق بهاهكول به جا که  ٬ىايیى ؾ٬ی٫ ٨یمیکیچهاقچىب ؾق همگی و 
 9-ًؿًک ٠مل هی

یه  جىايؿ پاوػ  يمیقوؿ  هىاشه بىؾه اوث و به يٝك هی هاییبا ايح٭اؾولی ایى ٨ٔك
جىايؿ واظؿ  يمیهؿل، ایى هرال  ٠ًىاو به ؛ظل کًؿکاهل  ٘ىق بهقا  ها ايح٭اؾات قا بؿهؿ یا آو

گاهی هىئىل] يٝك ٘ب٫ ـ  قوؿ  ٨یمیکی به يٝك هی يٝكهمچًیى ال  ؛قا ج٩ىیك کًؿ[ ؼىؾآ
ای که بكای  گىيه به ؛وثباال  ؾق ه٥م بىیاقؾها  ـ  «Max Tegmark اقککه جگمه»پكو٨ىىق 

 Quantum« ٕکىايحىهیيهی  هنبك »ؾق ظالث که بكای هؿت ٘ىاليی ـقات ؾٌىاق اوث 
superpositionٔ ها ال آو يحیصه ٌىؾ های ٠ّبی ولىل٨كایًؿًؿ جا اشاله ؾهؿ با٬ی بماي- 

هؿل اٌکال ایى  هب Grush § Churchlandٔ« ٕقچلًؿچا»و  «گكاي»همچًیى  
ؾق  ٌؿه گك٨حه ٨ْك گفاٌحّى ايحؽاب و کًاق ٌكوٖ ًؿ ؾق يجىا ها يمی هیکكوجىبىلکه  گیكيؿ هی

ٌكایٗ ٠اؾی چهاقچىب وشىؾ ؾاٌحه باًٌؿ و يیم اهکاو يؿاقؾ ؾق  مكو٦هپًكول و  ۀيٝكی
ِىقجی  به «واظؿ هىٌیاقی»بكای ج٩ىیك یک قیملىله و ؾیگكی هیاو ه٥م، آذاق کىايحىهی 

جىايؿ  ایًکه ایى هؿل يمی ؛ٌؿ ایى هؿل واقؾ هی هبيیم  ؾیگكی اٌکال- هًح٭ل ٌىؾؾقوث 
کًً  بكهنهای ٠ّبی  ؿ با ولىلجىاي هی کىايحىهی های گفاقیجؤذیك  هج٩ىیك کًؿ که چگىي

به ، ایى هؿلؾیگك بك اٌکال  -شؿا هىحًؿ یٗها ال هع هیکكوجىبىل ؾق ظالی که ؛ایصاؾ کًؿ
گاه هیهؿل يؿاٌحى ایى  جىشه گاه وشىؾ  قوؿ اِال   و به يٝك هیپكؾالؾ  به ياؼىؾآ قا ياؼىؾآ

  -کًؿ ايکاق هی
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 «پاػتَ ٞٙش٢» ١٘ظش٤

یجك گ٩حه ٌؿ  پیً هماو ٘ىق که پ اوحَ  هًكی پكو٨ىىقيیم جىوٗ ؾیگكی  ۀ٨ٔك
ٕHenry P. Stapp ٔه١اِك ٠لن ا٠ّاب کكؾو  جکیه «اوحپ»به يٝك  9-هٙكض ٌؿه اوث

بىیاق ٤یكهًٙ٭ی  ،گك٨حى ٨یمیک کىايحىم و ياؾیؿهکالویک بیىلىژی و ٨یمیک به    ِك٨ا  
 به يٝك اوحپ- ٌؿه اوث جٍکیل ،ی١ًی ـقات ،ها ها و اجن ه٥م ال هىلکىللیكا  ؛اوث
اقاؾی  ٘ىق بهؾهؿ جا  هىٌیاقی ایى اهکاو قا هی ٨كایًؿبه بىیاقی وشىؾ ؾاقؾ که های  ظالث
 ؾق يحیصهو  ،ٌىؾ ها پكؾالي ا٘ال٠ات ؾق ه٥م ايصام هی هایی قا که ال ٘كی٫ آو قوي

 يام بهچیمی ؾق که هایی هىحًؿ  ظالث، ها های ه٥م قا ج٥ییك بؿهؿ- ایى ظالثوالوکاق 
 directedـ  Self« ٕه٥م ۀٌؿ هؿایث پفیكی اي١ٙا٦»یا  «ٌؿه هؿایث ٠ّبّی  پفیكّی  اي١ٙا٦»

neuroplasticity ٔ ووىان شبكی»ؾق ؾقهاو  هرال ٠ًىاو بهؿ و يؾاق ؾؼالث »ٕObsessive–
compulsive disorder OCDٔ  ها  یا جكن و أٙكاب ال بكؼی هى١٬یث «٨ىبیا»و بیماقی

ٕphobia ٔؾق چًؿیى با او  اوحپآهؿه و  «ٌىاقجم»ؾکحك جع٭ی٭ات ؿ که ؾق يٌى اوح٩اؾه هی
 7-ظٕىق ؾاٌحه اوث پژوهً هٍحكک

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Stapp, H. P. (2011). Mindful universe: Quantum mechanics and the participating observer. Springer 
Science & Business Media. 

 هًابٟ:-  7
- Schwartz, J. M., & Begley, S. (2009). The mind and the brain. Springer Science & Business Media. 

- Schwartz, J. M., Stapp, H. P., & Beauregard, M. (2005). Quantum physics in neuroscience and 
psychology: a neurophysical model of mind–brain interaction. Philosophical Transactions of the Royal 
Society B: Biological Sciences, 360(1458), 1309-1327.. 
- Schwartz, J. M., Stapp, H. P., & Beauregard, M. (2004). The volitional influence of the mind on the brain, 
with special reference to emotional self-regulation. Consciousness, emotional self-regulation and the brain, 
54, 195. 



  ................................................  619ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی

 

هبحالیاو به ٨ىبیا  ه٥مّ په و١ٔیث  ،کًؿ ٠مل هیؼىؾکاق ابماقی  ِىقت بهاگك ه٥م ها 
که  ٨کك یا ق٨حاق ٬هكی ،به ایى جكجیبيیم به همیى ِىقت ؼىاهؿ بىؾ- یا ووىان شبكی 

بیماقاو ٤الب ؼىاهؿ بىؾ و بیماقاو هكگم ایى بك  ظحما   ، جكن و أٙكاب اوثجعث جىلٗ 
ؾالیل ٘ب٫ ه ولی هٍؽُ اوث ک ؛یك ؾهًؿ٥یهحى٧٬ کًًؿ یا جيؽىاهًؿ جىايىث آو قا 

بك به آيصا بكوايؿ که ها قا  بیماقیایى جىايؿ هبحالیاو به  ًٌاؼحی و ق٨حاقی هی ٠لمی، ؾقهاّو 
 - کًًؿلهام اهىق هىلٗ ٌىيؿ و بك آو ا٨کاق و ق٨حاقها و ظاالت قوايی ٤لبه 

  به٠ّبی والن  ۀکًؿ که ٌبکقوٌى  جىايؿ به همیى جكجیب جّىیكبكؾاقی با ام آق آی هی
 ِىقت به ٬بال  که بیماق قا  و شای ٌبکه ٠ّبّی به ١٨الیث بپكؾالؾ گكؾؾ جا  هیؼىؾ بال گاهشای

گاهايه و ایى ی١ًی جالي ٨کكی بگیكؾ ، پیىوحه وشىؾ ؾاٌث  جؤذیكبك ٠ملکكؾ ه٥م  آ
ی١ًی  ؛اوث Downٔـ  Topٕ «باال به پاییى»ال يىٞ  گفاقیجؤذیك ای ال  يمىيه - ایىگفاقؾ هی

گاهی و اقاؾ ؾ و ایى چیمی اوث که گفاق  هی جؤذیك اي ؼىؾی ه٠ملکكؾ ؼىؾبو ه٥م بك آلاؾ  ۀآ
گىیًؿ  کًًؿ و هی هٙكض هی ؾايٍمًؿاو ؾق ٠لن ا٠ّاببیٍحك با آيچه اهكول کاهل  ٘ىق به

ها  آوایًکه ی١ًی  ؾق جٕاؾ اوث؛  اوثٔ Topـ  Down« ٕباالپاییى به » ه٥م ال يىٞکكؾ ٠مل
گاهی،   - کاهل ه٥م اوث ۀجىلٗ و ؾق ٬بٕجعث ه٥م و  هعّىل٠٭یؿه ؾاقيؿ هىٌیاقی و آ

ه٥م  ۀو يحیصهعّىل هىٌیاقی ٨٭ٗ کكؾو ایى يٝك که قؾ  بكای ،اوحپایى ؾلیل ال يٝك 
ایى ولی  ،ؾهؿ يٍاو هیکًً  بكهنج٩کك با ١٨الیث ه٥م با وشىؾ ایًکه و اوث اوث کا٨ی 

 -ٌىؾ ؾهی هی ثشهج٩کك ال ؼاقز ال ه٥م 
ولی کاهل يیىث و  ؛ؾؾاق  جؤکیؿآلاؾ ؾق ايىاو  ۀایى ؾلیل، بك وشىؾ يى٠ی ال اقاؾ ه١ح٭ؿم

 کكؾی ال هعیٗ بك ٠ملجؤذیك جىاو ا٠حكاْ کكؾ که ؾقهاو ًٌاؼحی یا ق٨حاقی، ٨٭ٗ  يمی
گاه، اواهك  ؛اوثؼىؾی ه٥م  هؼىؾب  ًوىی بهکه ال هعیٗ  ٔ قایا جىشیهاجیٕلیكا ياؼىؾآ

٠مل  يیم ها آو بك اوان٤یكاقاؾی  ِىقت بهپكوقايؿ و  قا هی ها آو ،کًؿ ؾقیا٨ث هیآیؿ  هی
ٕاجىهاجیکیٔ  ؼىؾی هؾق جكن یا ؾق بكؼی ق٨حاقهای ؼىؾبهمچًیى کًحكل  -کًؿ هی

گاهايه  ِىقت به يیال  و لهاوؼاقشی به پكؾالي  قو الایىٌىؾ و  هیایصاؾ  ـ و يه هىٌیاقايهـ ياآ
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هّالط چهاقچىب لیكا به هك ظال ٠ملی اوث که ؾق  ؛، کاهل يیىثوشىؾولی با ایى  ؛ؾاقؾ
که اوث هكلهایی ال ؼاقز آلاؾ،  ۀاقاؾ بك ایًکههبًی  ی١ًی ؾلیلی ؛گیكؾ ٨كؾ بكای ب٭ا ٬كاق هی

 يیىث- کًؿ جعمیل هیق٨حاق ايىاو بك  ٘بی١ث
هك يکكؾو ؾق بكابك  كيًایًکه ايىاو ال جىايایی کُ  ایؾلیلی بك  ٠ًىاو بهوشىؾ با ایى ولی 

گاهايه  جؤذیك گكیمی ال  ،باٌؿ یکاهل ایًکه ؾلیلو بكای  هايؿ بكؼىقؾاق اوث با٬ی هیياآ
هّالعً که ؾق شهث  هایی ايحؽابجمام ايىاو بك کكؾو  ٤لبه ایبك « جىايایی»ٌؿو واقؾ

وشىؾ  ٌىؾ اي ايصام کاقی که همکى اوث با٠د يابىؾی ایبك بىؾيً جىاياو يیم اوث 
های  گیكی هىٟٔال يىٞ بلکه  ؛ها يیىث بیماقیشًه ال  ی کهکاقهای ؼٙكياکيؿاقؾ؛ 

٤كیبه و ؾاؾو ٤فا یک يصات  كایؼٙكايؿاؼحى ؼىؾ ب بههرل  ؛و ق٨حاق اؼال٬ی اوث یايىاي
 -ؾاقؾيیال  به آوؼىؾي ایًکه وشىؾ ٤كیبه با ٌؽُ به پىل و 

ؼىؾی  هؼىؾب کكؾ٠ملج٩کك هىٌیاقايه ؾق ؾاٌحى  ویٙكه ایبك  ی يیمؾلیل ؾیگك  اوحپ
ؾق ه١ْك  ها کًًؿگاو ؾق آو که ٌكکث ییها که ؾق بكؼی آلهىوؾلیلی  9؛ؾهؿ اقائه هیه٥م 

ه٥م و جابٟ هعّىل  ،اگك هىٌیاقی آٌکاق ٌؿ- شًىی ٬كاق گك٨حًؿهای  هعكکبكؼی 
ؼىؾ هایی بك  چًیى ظالثجىايىث ؾق  يمیٌؽّی هكگم هیچ  بىؾ اي ؼىؾی هؼىؾب کكؾ٠مل

 -جىلٙی ؾاٌحه باٌؿ اي و ٤كیمه
گاهايهؼىؾی  ؼىؾبههای  ج٩ىیك چًیى ؾالیل وا١٬ی ال ٘كی٫ هکايیىن  ال يٝك ،ياآ

 ییها ظالثچًیى آلاؾ، ؾق  ۀکًًؿه و هًٙ٭ی يیىث و ج٩کك هىٌیاقايه و اقاؾ ٬ايٟ اوحپ
 ظاکن اوث-

شًىی و  ۀ٤كیم ،شًىیا٨ىاقگىیؽحگی  ههاقّ  ایجىايایی بك ؾاٌحى  هىئلۀگىین:  هی
جمام آيچه بلکه  ؛آلاؾ به کاق بكؾ ۀاقاؾ ایؾلیلی بك  ٠ًىاو بهجىاو  ها قا يمی ؾیگك ٤كیمه بىاچه 
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های  ايگیمه ۀال ویٙك ٌؿو  بكای ؼاقزجىايایی ؾاٌحى  ،ًؿًؿ بیاو کًجىاي هی هىائلایى 
ی  ٠ًىاو به هچًؿ ایى يکحهك  ؛٤كیمی اوث آلاؾ  ۀاقاؾؾاٌحى ای وشىؾاوحؿالل بك ؾق ٌ٘ك
اق ه١ح٭ؿم ٠الن ظیىايی  -يیىثکا٨ی ولی  ،ٌىؾ هعىىب هی هایی بكای  اوث ال يمىيهوٌك

 ـ   هرال ٠ًىاو بهـ  ؾق بىیاقی ال ظاالت،  -های ٠ا٩٘ی و ٤كیمی ظیىايات جىلٗ بك ايگیمه
 ۀاشال  ها به آو گكوهؾق  ٍاوکه و١ٔیح ؾق لهايیقا شًىی  ۀال ايگیمهیمىو ؼىؾؾاقی 

قا های اشحما٠ی  گكوها٨كاؾ هیاو جى٧٬ هٍاشكه و يبكؾ  همچًیى -ینٌاهؿ ؾهؿ الؾواز يمی
ایًکه جىلین و   یا بك٠که جك اوث  ها ٬ىی بیًًؿ ؾٌمًٍاو ال آو هی هرال  که  ؾق لهايی

 ـ   هى١٬یثبه  با جىشه ـ   یؾیگك  ۀشًىی یا کًحكل هك ٤كیما٨ىاقگىیؽحگی کًحكل ٌىيؿ-  هی
 ٘ىق بهی١ًی - ٌىؾ هی ايحؽابپه  ؛باٌؿؾاٌحه ؾق ؼىؾ ژيحیکی و جکاهلی  ۀ٨ایؿ چه بىا

اقچىب جکاهل هؾق چِك٨ا   ـ ؼیلی واؾهـ جىايؿ  شًىی هیؼالِه، ههاق ا٨ىاقگىیؽحگی 
قا جا و٬حی  اوحپکه ؾلیل وشىؾ ؾاقيؿ هن  ؾیگكی ٨كاواو یها هرال -ج٩ىیك ٌىؾ یبیىلىژیک

ؾق شایگاه ياهٙلىبی ٬كاق  ايىاو و ظیىاو قا هٍؽُ يکًؿ ۀهحمایمکًًؿکه وا١٬یث 
  - هح١الی ايىاوهای اؼال٬ی  گیكی هىٟٔجك گ٩حه ٌؿ،  پیً هماو ٘ىق کهی١ًی ؛ ؾهؿ هی

به ٠باقت ؾیگك ایى جىايایی قا ؾاقؾ یا  ـ   جىايؿ هی ،باهىي ی اوثهىشىؾکه  ايىاوپه 
قا به ایى کاق جىايؿ  و هی ايصام ؾهؿٌاهپايمه  هرال  ی بهحك ال ِىقج بهقا  اي هکًحكل ٤كیم ـ   که

جىايؿ ایى  هیايىاو  -ايصام ؾهؿ ـ   ٌىؾ که ؾق ٌاهپايمه ؾیؿه هی ـ   شم جكن هؾالیل ؾیگكی، ب
ایًکه ٤كیمه و اها  ؛ايصام ؾهؿ هىائلبه ؾالیل اشحما٠ی یا ؾالیل ٬ايىيی و ؾیگك  هرال  کاق قا 

گاهی  جىلٗهای ؼىؾ قا ال  ژو و ٤فای ؼىؾ قا به ؾیگكی ؾاقی بال  ؼىیًبك هىٌیاقی و آ
 «ؾلیل»چیمی اوث که ایى،  ـ   يؿاقؾ حاوب٭ا بكایؾق شهث کاقی که هیچ ه١٩ًحی  ـ  بؿهی 

 -اوثوا١٬ی  ای کًًؿهو هحمایم ٌىؾ  ٌمكؾه هی
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به   جك به آو اٌاقه کكؾم که پیً  گیكی ؾق هکايیک کىايحىم بكای ه١مای ايؿاله اوحپ
ویىحن یک ؾق ياٜك ج٩ىیك کىپًهاگى ا٠حباق  9-کًؿ اوحًاؾ هیيیم ج٩ىیك ٨ىو يیىهاو 

گیكؾ و ج٩ىیك  ؾق يٝك هی، اِىلّی کىايحىمهکايیک  ؾق ظالی که ؛پفیكؾ يمیقا  کىايحىهی
گاههای  که چگىيه ايحؽابکًؿ  هی ولی   ؛گفاقؾ هی جؤذیك ٌؿه، هٍاهؿه ، ؾق کیهاّو ياٜك آ

 -کًؿ بیاو يمیچیمی  هیچ ،گمیًؿ هیها قا بك ایى ايحؽابآو،  ۀوویل بهکه  قوٌی ۀؾقباق 
آلاؾ قا بكای  ۀاقاؾ ،واقؾ ٌىؾ و ايحؽابویىحن ؾق « ياٜك» ىو يیىهاو اللم اوث٨ يٝكال 

گاههك  گاه کكؾ یک٠مل ؾق يحیصه، جكشمه کًؿ- ياٜك آ به - ی اوثبىیاق ههم ۀهئل٩، ياٜك آ
 ايهايحؽاب هىٌیاق ، هماو ٨كایًؿيؽىحیى  ـ اوحپو ؾق همكاهی با او، ـ ىو يیىهاو ٨يٝك 

ؿ یا  ٨كایًؿ، بك هك گ٩حه پیً وئالبكای ٘كض  ؿ،  ٨كایًؿ- کىايحىهی اوثيٝاقت ِق ِق
ؿ یا هٍاهؿه اوث و  ؾق ه١مای ايؿاله ٠ملیات ؾومهماو  ٨كوقیؽحى جابٟ »گیكی یا ِق

 ۀؾقباق پیٍیى  یوئالبك  ،ؾق ٨یمیک کىايحىم ای یا هٍاهؿهيٝاقت ی١ًی هك  ؛يام ؾاقؾ «هىز
ؿ یا يٝاقت هىقؾ ايحٝاقۀ يحیص گاهايه اول، ايحؽاب  ٨كایًؿبًابكایى - ٌىؾ هی، هحى٧٬ ال ِق آ

بكای آو ال جىايایی و ؾاقؾ هىٌیاقی  ی کهٌٕؽّ ؾهؿ هی ًاوث که ٌؽُ ايصاه
ايصام اوث که په ال پاوؽی پفیكي و ؾوم،  ٨كایًؿ ؾق ظالی که ٔ؛بكؼىقؾاق اوث ايحؽاب

و١ٔیث ویىحن  ایبك ا٨مایً ا٘ال٠ات ؿ- يحیصه، آی هی ،٘بی١ثجىوٗ ايحؽاب جّاؾ٨ی 
 -اوثيٝاقجی 
آلاؾ با ٨كوقیؽحى جابٟ  ۀاقجباٖ اقاؾایًکه  ؛هايؿ با٬ی هی ای هىئلهولی  ؛گىین: بله هی

گ٩حه ٌىؾ هىٌیاقی  هرال   يؿاقؾ  اه١ًؾق ٤یك ایى ِىقت  اوث؛ ٠ْلی یک اقجباٖ، هىز
: که اوثایى  ايحٝاق هىقؾ ۀال يحیصهىٌمًؿايه  وئالیک و  ؛وبب آو بىؾه اوثايىايی، 

 ٨ًكوقیؽحًبكای بؿوو آيکه ج٩ىیك ه١٭ىلی  ،هقیؽحى جابٟ هىز ٌؿبا٠د ٨كو  چیمی چه

                                                                                                                                                                 
 هًبٟ:-  9

Stapp, H. P. (2011). Mindful universe: Quantum mechanics and the participating observer. Springer 
Science & Business Media. 
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کكؾو هیاو ؾو  اقجباٖ بك٬كاقو  وشىؾ يؿاقؾ وا١٬ا  چًیى ج٩ىیكی هن وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ؟ و 
به ایى ؾلیل جًها  ٔجابٟ هىزیؽحى ق  ی١ًی ٨كوٕ اوثجىٔیط ؾاؾه يٍؿه ها  که یکی ال آو چیم 
ظل با٬ی  قاهیک ، قو الایى؛ کاقکكؾی يؿاقؾ، وشىؾ ؾاقؾها  آوهیاو یا اقجباٖ ًً ک بكهنکه 
ـ  یک ُکل ٠ًىاو بهـ هىحی ایًکه ٨كوقیؽحى جابٟ هىز، وشىؾ يؿاقؾ و پفیك٨حى ایًکه  ؛هايؿ هی

های  ظل شهاو قاهپفیك٨حى ی١ًی  ؛اوث کىايحىهی ۀواهايیک  «قتوّ هیى اّ »ج٩ىیك ٘ب٫ 
 .هىالی
با يه  ـ   ی ؾق ٨یمیکچیم هیچؾق ظال ظأك با ٨كوقیؽحى جابٟ هىز، کلی  ٘ىق به

ج٩ىیكی ی١ًی اواوا  هیچ  اقجباٖ ٠ْلی يؿاقؾ؛ ـ   یؾیگك  چیم هیچاقاؾه و يه با  و هىٌیاقی
یه ال  جك وشىؾ يؿاقؾ و هًٙ٭ی یؽحىبكای ٨ْك ایى ٨كوق  قؾ ٌىؾ؛  ابحؿاآو اوث که ایى ٨ٔك

این که هیچ ٨كوقیؽحًی قا  ؾوث پیؿا کكؾه٠ْلی ج٩ىیك یک ها اکًىو به که  ؼّىَ به
 -های هىالی ج٩ىیك شهاو گیكؾ؛ ی١ًی ٨كْ يمی
 Zeno quantumٕ ليىکىايحىهّی اذك ه١ما یا که  کًؿ اوحًاؾ هی همچًیى به چیمی اوحپ

effectٔ9 چیمی اوث  هٍؽُ هماو ٘ىق به، اذكکه ایى  ؾهؿ هیپیًٍهاؾ و ٌىؾ  ياهیؿه هی
هك چیمی که  ؛ٌىؾ ، ظاِل هیکكؾو بكای جىشه ايههىٌیاق  جالي ٨کكّی  ۀکه ؾق يحیص
جىشه په ٌىؾ-  ٨كؾ ههیا هیؾق آلاؾ،  ۀاقاؾاوان  بكو  ال آو بكؼىقؾاق اوث یايىاو والم

                                                                                                                                                                 
هگك په ال  ،ىهی، ؾق ٠الن ظ٭ی٭ث و وا١٬یث وشىؾ يؿاقؾبكؼی ؼّىِیات ٨یمیکی ؾق بكؼی هىشىؾات کىايح-  9

ؿ ٨یمیکی بكهن ؿ ٌىيؿ یا با ویىحن ِق جىاو ايحٝاق ؾاٌث و٬حی ها به  کًً ؾاٌحه باًٌؿ؛ په هرال  هی آيکه ِق
ؿ و يٝاقت کًین، هیقا ٘كی٫ هًٝن یک ـقۀ ياپایؿاق   هایی يگه ؾاقین که هكگم جىايین ایى ـقۀ ياپایؿاق قا ؾق ظالث ِق

او »ؾايی به يام  به ٨كوپاٌی يكوؿ- ایى وبک و ویا٬ی اوث که يؽىحیى باق ٨یمیک و  «George Sudarshanوىؾاٌق
 وشىؾ ؾاقؾ-« اذك ليى»بیاو کكؾيؿ- ج١بیكهای ؾیگكی هن بكای  «Baidyana Misraهیىكا »

 هًبٟ:
Misra, B., & Sudarshan, E. G. (1977). The Zeno’s paradox in quantum theory. Journal of Mathematical 
Physics, 18(4), 756-763. 
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گاهايه، ٌکل ؼاِی ال ١٨الیث ٠ّبی ؾق ه٥م قا کًحكل هیاقاؾی   کكؾ٠ملکه بك  کًؿ  آ
گاه جىلٗ و ویٙكه ؾاقؾ هؼىؾب   - ؼىؾی یا ياؼىؾآ

ؾق ٤یك کٍؿ  پیً هی اوحپجىشهی که چًیى اوحؿالل کكؾ که  واؾگی بهجىاو  ولی هی
بك ٠ملکكؾ  ؼىؾ ؼىؾّی  به ،«جىشه»اوحؿالل به ایًکه جًها و  وشىؾ ؾاقؾايىاو هن 

ال کكؾو ٌکاق ؾق   هرال   لیكا ظیىايات هن  يؽىاهؿ بىؾ؛کا٨ی  گفاقؾ هی جؤذیكؼىؾی ه٥م  هؼىؾب
ؾق ها و  ایى کاقهای اقاؾی ؾق آوهیاو بؿوو آيکه بحىاو  ،کًًؿ اوح٩اؾه هی جىاياییایى 

 ٬ائل ٌؿ- یجمایم ،ايىاو
مًؿ کلی  ٘ىق به ها ال آوبكؼی کًؿ هكچًؿ  هٙكض هی اوحپکه ؾالیلی په  اقٌل
ال جىايًؿ  که هی ايىاو قا ال ؾیگك هىشىؾاجیکه هىحًؿ لیكا ؾالیلی  ؛ايؿ ١ٔی٧ولی هىحًؿ، 

 و جا لهايی ،و يه ؾق يىٞ هىٌیاقیکًًؿ  هحمایم هی٨٭ٗ ؾق ؾقشه  ،باًٌؿبكؼىقؾاق هىٌیاقی 
جىاو ال  هی- چگىيه ؼاجمه ؾاقؾ وشؿل بعدجىاو به  يمیؿ يهح١الی قا ؾق يٝك يگیك که اؼال٪ 

 ؟ٖاوث ظ٭ی٭ی گكیاو ایراق هىیث ايىاو، هم ؾق ظالی که ،يٝك کكؾ ایى ویژگی ِك٦
یه کن ؾوثهكچًؿ کا٨ی يیىث؛  ،ایى ٘كض بًابكایى که  کًؿ ای ٠لمی قا هٙكض هی ٨ٔك

 ٌؿه ؾق ؾقوو و ال ٘كی٫ ه٥م جىلیؿ های هاؾّی ٨كایًؿؾق قا  بىؾو هىٌیاقی ايىايیهًعّك 
 -کًؿ قؾ هی

ٔذَ  ـ   ا٘ؼبٖخٛدآٌب٣ٞ ثشا٢ ٞب٢ وٛا٘ت٣ٔٛ  ٥ٔذأٖذَ 

 «فشا٘ؼٛا ٔبستبٖ»

گاهی  های ؾق پژوهً یىيىشكیاو گكوه ؾوم ال  وشىی  به شىثايىايی، ؼىؾآ
های ٠ّبی ٨كایًؿؾقوو ه٥م یا بكؼی  های کىايحىهّی  پؿیؿه يؿاٌحى یا ؾاٌحى وشىؾ
هکايیک  ِىقت بهقا  ًو جٍکیالج اشما و جماهی ه٥مبحىاو بلکه ظحی اگك  پكؾالؾ؛ يمی

، اقجبا٘ی کكؾوالی  و ٌبیهج٩ىیك  ؾؼالث هکايیک کىايحىمگىيه هك کالویک و بؿوو 
ؼىاهؿ وشىؾ  ؾهؿ گك ايصام هی یا هٍاهؿهياٜك که  هکايیک کىايحىم و ي٭ٍیقوٌى هیاو 
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گك ؾق  هٍاهؿه جؤذیكآیا » :اوث ایىایى شكیاو ٨کكی  ههن ال يٝك وئالی١ًی ؾاٌث؛ 
گاهّی  ۀيىٞ جصكبال هماو هکايیک کىايحىم  ی١ًی ههن، ؾاؾو پاوػ و  «؟ايىايی اوثؼىؾآ

گاهی »هیاو بكای اقجباٖ  پفیك٨حًی ظل قاه  ؾق هکايیک «ياٜك»و « ياٜك ٕـهًیٔ ٌؽّّی آ
بكای ٨هن و ج٩ىیك ٘بی١ث  «هحا٨یمیک هکايیک کىايحىم» ؾق يحیصهو  ؛کىايحىم اوث

گاهی ـٌؽّی   ـ آذاق کىايحىهی ؾق وٙط ه٥مبىؾو یا يبىؾو  گك٨حّى بؿوو ؾقيٝك  ؼىؾآ
 -ههن و ٔكوقی باٌؿجىايؿ  هی

 ٨كايىىا هاقجاو» پژوهٍگكاو ال شمله پكو٨ىىقال ای  ٠ؿههای گفٌحه  ؾق وال
François Martin»9  بالل باکی»و ؾکحك Belal Baaquie»7 ًهای ؾیگكی قا هٙكض  پژوه

 و ؾکحك Giuliana Galli Carminati»9 شىلیايا شالی کاقهیًاجی» با ؾکحك ب١ؿا  ؾيؿ و کك 
 ٠ًىاو بههای کىايحىهی قا  هیؿاو ۀيٝكی ها - آوآو قا جىو١ه ؾاؾيؿ 3«٨كیؿقیکى کاقهیًاجی»

گاهی ايىاوهؿلی  هًٙب٫  های ـهًی جىاو آو قا بك ظالث هی که کكؾيؿؤٟ  9بكای ؼىؾآ

                                                                                                                                                                 
ؾاو ٨كايىىی ؾق لهیًۀ ٨یمیک کىايحىم اوث- وی ال هؿقوۀ ٠الی و ه١حبك اواجیؿ  ٨یمیک پكو٨ىىق ٨كايىىا هاقجاو-  9

 الحعّیل ٌؿ و ؾکحكای ؼىؾ قا ؾق ٨یمیک کىايحىم ؾق ٔ ٨اقÉcole normale supérieure٢ؾق پاقیه ٨كايىه ٕ
ه٥ٍىل به کاق بىؾه  هح١ؿؾی ؾق اوح٩ًىقؾ، ژيى و ٨كايىهپژوهٍی  الکحكوه٥ًا٘یه به ؾوث آوقؾ- وی ؾق هكاکم ٠لمی

قا به ؾوث آوقؾه، و ؾق ظال ظأك پژوهٍگك  CNRSٕٔ های ٠لمی ؾق ٨كايىه و هؿال هىیى هكکم هلی پژوهً
 .ا٨حؽاقی ؾق همیى هكکم اوث

اوث و چًؿیى « ًگاپىقو»ٔ اوحاؾ ؾايٍگاه ؾق ؾايٍکؿۀ ٨یمیک ؾايٍگاه Belal E. Baaquieٕ - پكو٨ىىق بالل باکی 7
 والی آو ؾاقؾ- جؤلی٧ ؾق هکايیک کىايحىم و پیاؾه

ؾايٍگاه  پمٌک، ؾق ًٌان و قواو ٔ پمٌک قواوDr. Giuliana Galli Carminatiٕ - ؾکحك شىلیايا شالی کاقهیًاجی 9
 کًؿ- وی ؾاقای هؿقک ؾکحكا ؾق ٨یمیک اوث و چًؿیى جؤلی٧ ؾاقؾ- وىئیه جؿقیه هی وئىل ؾق کكه و ؾايٍگاه ژيى

های  ت اقوپایی پژوهًؾاو اوث و ؾق جٍکیال ٔ ٨یمیکFrederico Carminatiٕ ؾکحك ٨كیؿقیکى کاقهیًاجی-  3
 کًؿ- هی ١٨الیثٔ CERNوىئیه ٕ ای ؾق ژيى هىحه

 هًابٟ:-  9
- Martin, F., Carminati, F., & Carminati, G. G. (2013). Quantum information theory applied to unconscious 
and consciousness. NeuroQuantology, 11(1). 
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اِل »بك  ایى يٝكیه اواوا   - هىحًؿهاؾی ه٥م های  ظالث بك اوان ٌاوبیٍحك  وکكؾ 
ي٩ه بؿوو آيکه جالٌی بكای ج٩ىیك هًبٟ ٠٭ل یا ٕکًؿ  جمكکم هی «ؾوگايگی ٠٭ل و هاؾه

 یاظاالت قوايی هیاو  یبىحگی ب١ؿ  هایی هايًؿ هن وپه ال پؿیؿه ؛به ؼكز ؾهؿٔ ٔقواوٕ
هماهًگ ؾق »یا  «لهاو هن»های  و يیم ال پؿیؿه ،ـهًی بیى ا٨كاؾ پكاکًؿه ؾق هکاو و لهاو

شایمه  ۀو بكيؿ ًٌان قواوکه ؾايٍمًؿ  گىيه آو ـ  ٔ Synchronicity« ٕه١ًی  قویؿاؾهای هن
 ٌىؾ- ٌكوٞ هی ـ   اوث ياهیؿهآو قا  «Carl Gustav Jung يگىی وکاقل گىوحا»يىبل 

ؾق  9«هى١ٔیثاِل »اهکاو يؿاقؾ بحىاو به کًًؿ  ایى يٝكیه جّىق هی اوهؿ٠ی
گاه ـهًی های  ظالثؼّىَ  ؛ ؿيٌى يمیه٥م به هًعّك  ها ظالثو ایى بىًؿه کكؾ ياؼىؾآ

کكؾو هًعّك  ولی ؛هاؾی ه٥م اوثهای  ظالثبا ؾق اقجباٖ ـهًی ايىاو های  ظالثی١ًی 
 -يیىثپفیك  اهکاوهاؾی،  های ظالث٨٭ٗ به  ها آو

ی هحؿاول ؾق ٠لن اه١ً به «ايىايیي٩ه »که گیكؾ  چًیى ٨كْ هی هؿلایى 
ه «قواو ۀ٠ِك» شم ؾگكگىيی ؼاَ چیمی The Psycheٕٔ یًٌاو قواو  يیىث و ایى ٠ِك

هٌؿه يیىثٔ  که هًبٟ آو ؾق ایى شهاو ًٌاؼحهٕ  ٤ٔیكهاؾیٕ کىايحىهّی اوث ای  ٠ِك
گاهی » ۀ٠ِكهماو و  ،ٌمىل و شهاوهؽ٩ی  گاه» و« شهايی ٨كاگیكؼىؾآ  یياؼىؾآ

 اوث-« شهايی ٨كاگیك

                                                                                                                                                                 
- Martin, F., Carminati, F., & Galli Carminati, G. (2010). Quantum information, oscillations and the psyche. 
Physics of Particles and Nuclei, 41(3), 425-451. 
- Martin, F., & Carminati, G. G. (2009). Synchronicity, quantum mechanics, and psyche. In Recasting 
Reality (pp. 227-243). Springer Berlin Heidelberg. 
- Baaquie, B. E., & Martin, F. (2005). Quantum psyche: Quantum field theory of the human psyche. 
NeuroQuantology, 3(1). 
- Baaquie, B. E., & Martin, F. (2003). TQ du Champ Psychique. Paris, U. Psyché Quantique. 

 ِىقت لیك ؼالِه کكؾ: جىاو به اِل هى١ٔیث: ایى اِل قا هی-  9
 یىِیات اشىام یا اٌیاؼّ گیكيؿ ٕو هصاوقت، با جىشه به اشىام و اٌیائی که ؾق هصاوقت یکؿیگك ٬كاق يمی 

 ٌىؾٔ اهکاو يؿاقؾ بك یکؿیگك جؤذیك بگفاقيؿ- هؿيٝك، هح٩اوت هی
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یه ال کىايحىهی ؾاقؾ و ویىحن هك  ۀهمايًؿ شلى کاهال  ای  شلىه ،قواو بٍكی ؾق ایى ٨ٔك
ی ظالث ی ؾق بكابك های  ظالث- بكؼىقؾاق اوثوا١٬ی  هاؾّی های  ظالثو  های ٨ٔك ٨ٔك

ؾق بكابك يىآوقی  ،هاؾی یا وا١٬یهای  ظالثؾق ظالی که  ؛گیكيؿ کاق ٬كاق هیاهکاو ايصام 
و  يىآوقیآلاؾ ي٭ٍی ههن و هكکمی ؾق ايح٭ال ال اهکاو به  ۀؿ و اقاؾيگیك  ٠٭لی ٬كاق هی

 کهٌىؾ  کىايحىهی ؾق يٝك گك٨حه هی ۀ٠ِكیک ٠ًىو  ی بهقواو بٍك  -که ؾاقؾك٠ب
جباؾل ؾوشايبه ؾیگك  کىايحىهّی  ۀهكجبٗ ؾق ٠ِكوشىؾهای ؾاقؾ که با بكؼی هایی  ًًکُ  بكهن

 ؿ-يؾاق 
هرل  ـ   ايؿ بیٍحكی ؾاٌحه جؤذیكکه ؾق جکاهل ايىاو  ٠ىاهلیگك٨حى ؾقيٝك با  يٝكیهایى 
هرل  ـ   ؼىاَ و آظاؾ هكؾم ؾق جاقیػ جؤذیكگك٨حى ؾقيٝك و يیم با  ـ   شاه١ه و لباو ،ؼايىاؾه

هؿلی قا بكای ظالث اواوی ي٩ه ؾق  ـ ---و ظاکماو، ها ؾاو هىوی٭ی ،ؾايٍمًؿاو پیاهبكاو،
 ؾهؿ- پیًٍهاؾ هیگىيۀ ايىاو 

، هٍؽُهك ايىاو ٌؽّّی چگىيه قواو کًؿ  بیاو هی ـ   ٨ْك٘ب٫ ـ  ایى يٝكیه 
آٌکاق  کىايحىهی ۀ٠ِكٕؼاِیثٔ ظالث اواوی  بكایی های ؼاِ ؾگكگىيی ِىقت به

یه جالي هی- همچًیى ٌىؾ هی قبٗ  قا به یکؿیگك بیؿاقی ظاالت ؼىاب وکًؿ  ایى ٨ٔك
گاه و با جمكکم بك ظالث و  ،ؾهؿ جًیؿگی  بىحگی و ؾقهن های ؾاقای هن با جىشه به ياؼىؾآ

  پیًٍهاؾ کًؿ- ، هؿل و واؼحاقی کلی قابكای قواو  کىايحىهی
ولی ال يٝك  ؛جىاو آو قا آلهىؾ هی ٠مال  و ؾاقؾ پیٍگىیی  جىاياییٌؿه،  هٙكض ۀٝكیي

کاؾهیک ٠لمی هیچ پژوهً ٠لمّی  یه هرال  باٌؿ؛ آلهىؾه  قا آوکه وشىؾ يؿاقؾ  یآ ای  ٨ٔك
 و بىحه هنهای  ظالثهای ايىايی قا که ؾق  گىیؿ ظاالت ـهًی یا ي٩ه هىث که هی

 ؼّىَجىاو ؾق  همچًیى هی آلهایً کكؾ؛جىاو  ، هیهىحًؿؾوگايه یا هح١ؿؾ  ۀجًیؿ ؾقهن
 ۀهىئلیک ولی جًیؿگی به جع٭ی٫ پكؾاؼث؛  ؾقهن ایىبكای گیكی  ه٭اؾیك ٬ابل ايؿاله

یه وشىؾ ؾاقؾٌؿه  گن ـهًی و ؾق های  والی ظالث هؿلؾق کلی  ٘ىق به: ایى ٨ٔك
قوايی یا ـهًی های  ظالثلهايی بكؼی  گیكی ؾق هیاو چًؿ ايحؽاب و هن جّمینوالی  هؿل
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هیى »ج٩ىیك  هشای آيکه ب بهاها  ؛جىشه اوثشالّب  ال يٝك هکايی، بیى ا٨كاؾ ؾوق ال هن
- جکیه ؾاقؾ «بىحگی ٌؿو هنشؿا» ۀج٩ىیكی بىیاق يمؾیک به يٝكیا٠حماؾ کًؿ، به « اوقت

ج٩ىیك  های ٤یبی قاقإیاجىايؿ  پكؾالؾ و يمی ها يمیقإیابه و قوٌى وأط  ِىقت بههمچًیى 
  -کًؿ
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ثشا٢  «ٔب٤ىُ ٥ٔٙؼى٣» پشٚفؼٛس خٟب٣٘ٔذَ چٙذ

 خٛدآٌب٣ٞ ا٘ؼبٖ

ی قویکكؾی  که 9ٌؿههٙكض « هایکل هیًىکی» پكو٨ىىقيیم جىوٗ ؾیگكی  ۀ٨ٔك
ی -قت اوثوّ هیى اّ شهايّی چًؿظاالت يىبی یا  ۀیا٨حه ال يٝكی جىو١ه پیًٍهاؾّی  ۀؾق ٨ٔك

گاهی ، پكو٨ىىق هیًىکی  هح٩اوّت  هاّی  هیاو ظالثشؿایی ه١ًی  به ؾق بیؿاقی ؾ٬ی٭ا  ؼىؾآ
 هىٌیاقّی  ،همکىهای  ال هیاو جمام ظالثی١ًی  ؛ال يٝك وًحی اوثپفیك  اهکاو کىايحىهّی 

 ۀيٝكیهرل  ـ    ؾق ایى يٝكیه- قوايؿ هیذبث به  هٍؽُ ای لعٝهقا ؾق  یايىاو، ٨٭ٗ ظالح
ی ،اوقت ىهی گاهی هٍاهؿه» ـ   و ٨كايىىا هاقجاو 7«لوقیک» پكو٨ىىق ۀ٨ٔك  ايًؿه« گك ؼىؾآ

ؾق کالویکی - ویژگی کالویک يیىث یٌىؾ و ظالح گك٨حه هیؾق يٝك  کىايحىهی یظالح
 -يیىث ی بیًجىهم «٨كوقیؽحى جابٟ هىز»ؾق يحیصه هی ایى جع٭ی٭ات و اجم

ج٩ىیك بكای « کالویکهمکى های  ظالث»ه٩هىم ج١كی٧ ؾق  ،پكو٨ىىق هیًىکیهؿل 
٬ايىو ب٭ا یا جکاهل  ،گك یا هٍاهؿهياٜك جىوٗ کىايحىهی  همکّى های  ايحؽاب ۀج٩کیک هم

 ۀهاؾهیاو  ٌؿو ٬ائلجمایم ؾق قا هایی  وشىؾ هؿ٦ هىئلۀو يیم  گیكؾ ؾق يٝك هی٘بی١ی قا 
 ؾهؿ- يٝك ٬كاق هیهؿکالویک  ٨یمیکّی  ۀو هاؾ ليؿه
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یه  یهکلی  ٘ىق بهایى ٨ٔك لیكا ؛ ؾاقؾهای بىیاقی  ي٭ُ ولی؛ اوثجىشه شالبای  ٨ٔك
و ايحؽاب هح١الی جکاهل قوض ی١ًی  ؛وشىؾ ؾاقؾ ايىاو ؾیگكی بكای ٬ايىو جکاهلّی 

٬ايىو ب٭ا ؾق ایى ليؿگی هاؾی ه٭ابل  ۀکاهل ؾق ي٭ٙ ٘ىق بهکه اؼال٬ی ی گك های ایراق  ظالث
بحىايؿ هؿلی هیچ  کًن گماو يمی ،گك٨حه يٍىؾؾق يٝك هئل٩ه که ایى  و جا لهايی ؛٬كاق ؾاقؾ
 -بؿهؿاقائه  مىلٌ شهاوکًًؿه و  ٬ايٟ ج٩ىیكی
 :بىؾلیك  هىائلایى ٨ّل، بیاو پكؾاؼحى به ال  نهؿ٨

اهكول،  گكای و ا٠ّاب و ٨یلىى٨او هاؾی ًٌان قواو٘كض وًحی ؾايٍمًؿاو اول: 
که  یشایگمیًهای  کكؾو هؿل ٙكضهپیً ال  ؛ با ایًکهاوث بؿوو هیچ ؾلیلی ِك٨ا  جعکن

کاؾهیک جع٭ی٭ات هىحًؿ به  گاهی و اوث آ که ـ  گكایی و هاؾی١ٙ٬یث ايىاو قا ال ؼىؾآ
 -ها ٌكوٞ کكؾم به ؾالیل آوگ٩حى  با پاوػؾق ابحؿا  ،کًؿ ؼاقز هیـ  ؾهًؿ جكویس هی

بیاو ٌؿ  همچًیى ؛ی اوثوؽى ياؾقوح «بىؾو آلاؾی اقاؾه جىهمی» ۀو ذابث ٌؿ ه٭ىل
گاهی ايىايی و اقاؾوالی  هؿلبكای چًؿ هؿل ٠لمی  و  ،ٌؿه اوثپیًٍهاؾ  ،آلاؾ ۀؼىؾآ

گاهی ايىاو ـ   کن ؾوث ـ  ها  هؿلایى  ج٩ىیك بهحكی  ِىقت به قا بكؼی ؼّىِیات ؼىؾآ
 -ايؿ کكؾه

ال يٝك  ٕی١ًی وشىؾ قوض و شىنٔ ؾوگايگی ۀایؿبیاو ٌؿ ٨ّل ؾوم: همچًیى ؾق ایى 
کكؾو  ؤٟ به ا٠ح٭اؾ هى،و ایًکه  ؛یهاو باٌؿؾق هكلهای ایى ک٠لمی همکى اوث؛ اگكچه 

ییک   ؼّىَ بهـ  همچًاو بایؿ جماهی ایى جع٭ی٭ات قا ؾقبكبگیكؾ ،٠لمی کاهل ۀ٨ٔك
اوث کكؾو قوض یا ي٩ه ايىايی واقؾ  و يیم يیالهًؿ ـ  جؤکیؿ کكؾمهای گفٌحه  ؾق ٬ىمثآيچه 

ايىاو ال کكؾو شؿا  هىئلۀؾق ٤یك ایى ِىقت، ؛ ظ٭ی٭ی اوث گكی، ایراق ًکه هىیح
یه  جًها ؾق ظؿو اوث ذابث يٍؿه ايىاو، ٤یك  جكیى  و ٌایؿ ههنبا٬ی ؼىاهؿ هايؿ، ٨ٔك

شؿاوالی شهايی و چه ؾق هؿل هؿل چًؿچه ؾق   ،کًؿ که به آو اٌاقه هی چیمی
 ٘ىق به گكی- ایراق باٌؿهای همکى ال يٝك کالویکی  کكؾو ايحؽاب هٍؽُ ، بىحگی هن

گاهی باٌؿ که  ٬بىلی ٬ابل های وا١٬ّی  ايحؽابشمو اهکاو يؿاقؾ ؼاَ،  ايىاو ال ؼىؾآ
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آوقؾه ٬كاق ؾاقؾ، با ؼىؾ  ٬ايىو ايحؽاب ٘بی١ی و ٌكوٖ ب٭ا ۀؾق ویٙك  ی کهؾقوو ایى کیهاي
 -باٌؿ

یا ال هاؾه  ،هعیٗ لیكا ؼىؾّ  ؛کا٨ی يیىث «بىحگی هنج٩کیک »هعیٗ بكای  جؤذیكاها 
قا شم  ايهکكیمهح١الی و اؼال٪  گكیها ایراق  و هك ؾوی آو ،ليؿه ۀهاؾال  جٍکیل ٌؿه اوث یا

واقؾ ٌىؾ و و ال هعیٗ ؾیگكی  ؾیگك یایًکه ال شهاي ؛ؾهؿ ظالث به ها يٍاو يمییک ؾق 
همچًیى  ؛ ـ اوث هماو جصلی ٌهك کماالت الهیـ  ٠لنٌهك ال  «٠الن ٠٭ل و ؼیك» آو،
های قإیا ؼّىَ بههای ٤یبی و قإیاهماو  ،کًًؿ هیهحمایم هایی که ايىاو قا قإیا
و پىٌیؿه پًهاو  ،که ؾق ایى ٠الن ـ  ايىايی ٤یبی قوض وشىؾ هكگم بؿوو که  اوث آلىؾيقهم 

 -ٌىؾ ج٩ىیك يمی ـ   ىثيی
اؼال٪ ايىايی  هىئلۀ ؼّىَؾق  اظمؿالعىىویؿ  چهؼىاوحن بك ٠م٫ آي قو الایى

اؼال٪ ايىايی و  ،ال يىٞ ایراقگكی اوثاؼال٪ ايىايی ایًکه کًن؛  جؤکیؿبیاو کكؾه اوث 
 -ايىاو اوثوا١٬ی  ۀاواوی ؾق ج١كی٧ جمایمؾهًؿای  هئل٩ه ؼىؾ ّؼىؾی به

 ٘ىق بهؿ ًجىاي و هكگم يمیهىحًؿ  گكایايهایراق  ـ   کلی ٘ىق به ـ  وىم: ایى ٩ِث یا ٩ِات 
ؾق  «٤یب»ٌؿو گكیمی ال واقؾبلکه  ؛ؿًال ؾقوو کیهاو هاؾی آهؿه باٌِؿی ِؿؾق 

ایراق که  ۀاوث: بكای ج٩ىیك وكچٍمؾق ؾو شا ظحمی ٌؿو واقؾایى  وشىؾ يؿاقؾ؛ «ه١اؾله»
ی١ًی کىايی که  ؛يؿا هوث و کىايی که ال ٘ك٦ ؼؿا قوالث ايىايی قا آوقؾويؿ اؼؿا

 ج٩ىیكبكای وپه اولیى شای وقوؾ اوث-  ،ایى ؛آو اؼال٪ الهی اوث ٍاوهىیح
ایى  کهٕ ايىاوجىوٗ آو ؿاٌث گكاهیؾاٌحى و  و ؾووث گكیایى ایراق کكؾو  ايحؽاب
جع٭ی٫  چه بىاؾوم اوث- شای وقوؾ و ایى هماو  ؛ايىايی اوث٤ٔیبی وض ق  گیكی هىٟٔ

بكای  اجیجع٭ی٭یا هصمى٠ه جع٭ی٫ ٌایؿ به جى٨ی٫ ؼؿا  باٌؿ و هًؿوىؾ ،هىئلهایى ؾق 
 ايصام ٌىؾ-، ؾاؾو به ظ٫ و ِاظب ظ٫ یاقی





 

 

 خبتٕٝ

با اوحىاقی و وشىؾ ؾاقؾ که اؼال٪ ٠اهلی ؾق ٌؿ قوٌى  ؤىض بهؾق ایى جع٭ی٫ 
، هماو ٠اهلایى ايؿ؛  ال بیايً ياجىاوج٩ىیك، یک ج٩ىیكها شم جماهی ایىحؿ و  وكبلًؿی هی

هايؿيً،  ، با٬یها آو ؾق ايىاوچگىيگی پیؿایً بكای ج٩ىیك و یگايه  وا١٬ی اوث گكیایراق 
اوث که ال ای  کًًؿه ؾو ؾ٠ىت وقوؾ، ًؿاٌحبمقگو  ًؾاٌحً ؾووث ؾاٌحًً، گكاهی

کًًؿه  و ایى ؾو ؾ٠ىت ؛ٌىيؿ هكؾم ٨كوحاؾه هی وىی به  ،ی١ًی ؼؿا  ،وكچٍمه و اِل آو
 :يؿ الا ٠باقت

 -بیكويی هىحًؿ کًًؿه و ه١لّن  و ایى ؾو، ؾ٠ىت ؛یا پیاهبكـ ٨كوحاؾه 
 -ؾقويی اوث ۀکًًؿ ؾ٠ىت کهقوض ايىايی یا ٨ٙكت الهی  ،هي٩ٓ  ـ

جماهی ؾیؿین چگىيه و  ج٩ىیكهای ؾیگك ایىحاؾه اوث ۀؾق بكابك هم گكیایراق 
وقؾی ؾوحا ٠ًىاو بهوشىؾ اؼال٪ یا ٨كهًگ یا ظحی ؾیى قا کكؾيؿ  جالي هیکه  هایی يٝكیه
 ياکام هايؿيؿ- ؼىقؾه و ٌکىث ًؿًشىمايی ج٩ىیك ک٠الن ال ؾقوو ایى ِك٨ا  

ؾق ظ٭ی٭ث ، و اوث ؾق اؼال٪ ايىايی ههنگاهی  کیهجای اِیل و  آ٨كیؿه ،گكیایراق 
و٨اؾاق و اهیى که ال ؾیى و ؼؿا اوث و و٩یكی  ،ايىايیاؼال٪ اوحىاق بكای  اوث قکًی

 -کًؿ ؾ٨اٞ هی
« يیای»و  «پؿق»ؼىؾي یک « ایراقگكی»٩ِث که ؾاٌحن بیاو پیً و ؾق هٙالب 

٨كهًگی قا  یبلکه ٨كليؿاو و يىل ه؛يگك٨حؾیگكی وكچٍمه ]٩ِث[ ال و بمقگىاق اوث 
ؼىاهؿ  ِعیطایى په  -کًؿ هحمایم هی ،که ايىاو قا ال ؾیگك هىشىؾات ليؿه ههًحٍك کكؾ

اؼال٪،  قو الایىو  ؛اقلي ايىايی، به آو هًحىب ٌىؾجماهی و ؼى و ل٫ُؼ  ۀهمبىؾ که 
ایراقگكی به ؾقؾهای ظحی و ایراقگكی هًىىب اوث و به « ایراق»لیكا به  ؛اوث گكایايهایراق 

 جکیه ؾاقؾ-
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گاهی و اقاؾؼىؾ و اؼال٪ای بك الهی  ظ٭ی٭ّی هؿل  به ایى ِىقت ايىاو  آلاؾ ؾق ۀآ
ٕيه  قووال ؾ ی٤یب ۀکًًؿ ؾ٠ىتٕکه ايىاو اوثٔ + ٤یبی ال بیكوو  ۀکًًؿ ؾ٠ىتاوث: 

 -باً٘ی و ٌؽّیٔ ه١ًی بهبلکه  ؛هاؾی ه١ًی به
ث کكیمايهاؼال٪  ؾاٌحى ؾووث بك اوانايىاو قا  وهح١ال وبعاو ويؿؼؿا و  ،وٌك

ها  جا آو ٨كوحاؾوىی هكؾم  به ،آقاوحه ٌؿيؿ کكیمايه که به اؼالّ٪ قا  يؼىؾشايٍیًاو 
 ٌاو قاوحیِؿ٪ و ها و ؾلیلی بك  لیكا اؼال٪، ٨ٙكت آو ؛آًٌا کًؿ «کكیمايه اؼال٪»قا با 

 ؼىؾ بًٍاوايًؿ و آو چیمی قا بًٍاوًؿبه اوث جا هكؾم ال بیكوو، آو اؼال٪ قا یاؾ بگیكيؿ و 
او قا و  -اوث «ی٭ثظ٭» ،و ایى؛ اوث هحوٌكکه ؼؿا آياو قا بك آو  وپه پكوقؾگاٌق

 -بًٍاوًؿال هیچ آ٨كیؿ و پؿیؿ آوقؾ ها قا  ظ٭ی٭حی که آو
 :ؿی٨كها هی اظمؿالعىىویؿ 

  قوًٌگكی ال ؾ٠ىت ابكاهین و يىض»
ٌاو آوقؾه باًٌؿ،  بكای اذبات قاوحی  ای که يىض یا ابكاهین ه١صمه٬كآو ؾقباقۀ 

، يه بكای بك ؾ٠ىت پیاهبكاواوث ی جؤییؿ که ه١صمه، چكا  وؽًی به هیاو يیاوقؾه اوث؛
و  ،بكای بالگٍث به ٨ٙكتؾ٠ىجی اوث   ث و ؾقوحی ؾ٠ىت- ؾ٠ىت آياواذبات ِع

که ٨ٙكجی اوث که هكؾم بك آو وكٌحه چكا  يؿاقؾ؛ ؾلیل  به٨ٙكت ؼؿاويؿی يیالی 
ٌؿو به  ايه و جىبیط و ج٭ؿیه او و آقاوحهايؿ؛ ی١ًی هماو ظ٫ و پكوحً ؼؿاويؿ یگ ٌؿه

ؾاٌحى آو آ٨كیؿه ٌؿه اوث؛ قيگ ؼؿایی، و چه  ای که ايىاو بك ؾووث ال٪ کكیمايهاؼ
 قيگی بهحك ال قيگ ؼؿا؟ٖ

 اي ال بیى بكوؾ، به جاقیکی هحمایل قوؾ؛ ولی و٬حی ابماق بیًایی يىق هی وىی بهپكوايه 
ٕؾلیّل قوایٔ  ۀث بال٥ظص ،ٌىؾ- ايىاو يیم همیى گىيه اوث؛ پیاهبكاو و ٨كوحاؾگاو هی

ليًؿ؛ وپه آياو قا قها  ها قا ال بّیكت ايىاو کًاق هی کًًؿ و ظصاب ؼؿاويؿ قا ا٬اهه هی
یا  قوؾ يىق هی وىی به کًؿ و کًًؿ جا ؼىؾٌاو ايحؽاب کًًؿ؛ یا چٍمايً قا بال هی هی

هایی که بكؼی  ايؿالؾ و ؼىؾ قا ؾق جاقیکی ای هی بًؿؾ و قوی ؼىؾي پكؾه چٍمايً قا هی
ٓىا ّذَیاَبُهٓن والؾ-  بك بكؼی ؾیگك ٬كاق ؾاقيؿ، گك٨حاق هی ٍَ اّيّهٓن َوآوَح٥ٓ ـَ اّب١َُهٓن ٨ّي آ َِ َ

 َش١َُلىا أ
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وا َوآوَحٓکَبُكوا آوّحٓکَباقا   كُّ َِ َ
های ؼىؾ کكؾيؿ و شاهه به  يهایٍاو قا ؾق گى ايگٍثٕ 9َوأ

 ٔ- وك کٍیؿيؿ و پای ٨ٍكؾيؿ و هكچه بیٍحك وكکٍی کكؾيؿ
هباقک آياو و اؼال٪  ۀگىیی پیاهبكاو، ق٨حاق و ویك  ؾلیل بك ِؿ٪ و قاوث جكیى بمقگ

 7-«ال کىله هماو بكوو جكاوؾ که ؾق اووث»؛ اوثپاکٍاو 
با٠د يٍؿ اهل با٘ل ال  ایى ق٨حاق کكیمايه و ه١صمات بمقگی که پیاهبكاو آوقؾيؿ،

ه و هؽال٩ث با آياو با ه٥الٙه  ؛های ٌیٙايی ياجىاو بمايًؿ گكی و و٩ىٙه ه١أق
٠لمای گمكاهی؛ البحه په ال ایًکه هكؾم، قيگ آياو قا به ؼىؾ گك٨حه بىؾيؿ-  ؼّىَ به

- کكؾيؿآو، با قيگ ؼؿاويؿ وبعاو هؽال٩ث  ۀواوٙ ایى هماو قيگ با٘لی اوث که به
هًاوبی ٨كاهن کكؾيؿ جا  ۀايىايی لهیً ۀکه هكؾم بكای آياو ؾق شاه١ چًیى ٌؿ ایى

چیمی ال آياو پیكوی کًًؿ؛ بًابكایى ُلهؿ پیاهبكاو قا هكچیمی قا ال آياو بپفیكيؿ و ؾق هك 
 9«ٍاو قا ١ٌك ؾايىحًؿٖىايگی، ه١صماجٍاو قا ّوعك و ظکمحؾی

 ،ايىاو ؾق همكاهی با پكوقؾگاق و ؼال٭ً ٌئىو ۀؾق هم ،الهیظ٫ قویکكؾ  و ایى
ثکه ايىاو قا بك آو  ويؿی ـ٨ٙكت ؼؿا په ؛اوثواقی و شاقی  هماو ٘ىق که ـ وٌك

او قا ؾهؿ،  وى٪ هی ـ ؼؿا ۀی١ًی ؼلی٩ـ قاوحیى الگىی ؾاٌحى  ؾووث وىی بهايىاو قا 
، و ايىاو  ٌىؾ هیيمایاو ؼؿا  ۀؾق ؼلی٩هن که بال  کٍايؿ  هی الهی پیكوی ال قهبكّی  وىی به

حه الگىو  قهبكیایى ال پیكوی  بك اوان هصفوب  ًظ٭ی٭ث و وشؿايؾق و  ،ٌؿه  وٌك
 ،ی ؼىؾها هك هًب١ی قا بكای اقلي ،ايىاو، ٌىؾ٨اوؿ یا آلىؾه  ،ولی اگك ٨ٙكتوث؛ او

ایث هی ،ویاوی و به هك قهبكّی  یًؿگم  اؼال٪ و ق٨حاقي بكهی  -ؾهؿ ٔق
 :٨كهایؿ  هی اظمؿالعىىویؿ 

                                                                                                                                                                 
 -2يىض، -  9
 ٕهحكشنٔ -المرل ٠كبی: کل اياء بالفي ٨یه یًٕط ٔكب-  7
 -31، 3َ، زهای ٨كوحاؾگاو  هایی ال ؾ٠ىت ، قوًٌگكیاظمؿالعىىویؿ -  9
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چه ؾق چهاقچىب ظاکمیث هكؾم ال يىٞ  ،٘ىق که باٌؿهك  يیىث که قهبكیٌکی »
 جؤذیك ، وهح١ال وبعاوؾیکحاجىقی یا ؾهىکكاوی و چه ؾق چهاقچىب ظاکمیث ؼؿاويؿ 

هصبىق به  ـ   ٨ٙكی ِىقت بهظؿا٬ل  ـ  گفاقؾ؛ لیكا شاه١ه  ايىايی هی ۀهىح٭یمی ؾق شاه١
ٌؿه ال وىی  ج١ییى بك پیكوی ال قهبكّ که ايىاو چكا وپكؾو به ایى قهبكی اوث؛  گىي

 وكٌحه ٌؿه اوث- وهح١ال وبعاوؼؿاويؿ 
 ُن یُى آلَ٭یِّ ّلَٯ الؿِّ ـَ اَن ٠ََلٓیَها اَل َجٓبّؿیَل ّلَؽٓل٫ّ اللّه  ًَّ َك ال َٙ ّحي ٨َ َكَة اللّه الَّ ٓٙ ٨ّ ٕ هماو
آو وكٌحه اوث- ؾق آ٨كیًً ؼؿا ج٥ییكی يیىث-  كهكؾم قا ب اوث که ؼؿاويؿ ٨ٙكجی

 ٔ-ایى هماو ؾیى پایؿاق اوث

ایى قهبك هماو ولْی ؼؿا و شايٍیى او ؾق لهیًً اوث؛ بًابكایى و٬حی ولْی ؼؿا ال 
 ٌىؾ،٨ٙكت ايىايی با جاقیکی ایى ؾيیا هٍْىي و آ٩ٌحه  ۀظ٭ً کًاق لؾه ٌىؾ و آیً

پفیكؾ جا ایى  ولْی ؼؿا و ظصحً بك بًؿگايً باٌؿ هی شای بهايىاو هك قهبكی قا که 
و ؾٌمى ولْی  ش١لی شایگمیى، ّی ي٭ُ و کاوحّی وشىؾي قا پك کًؿ؛ ظحی اگك ایى قهبك 

 ؼؿا ؾق لهیًً و ؾٌمى ظصث او بك بًؿگايً باٌؿ-
ٌىؾ گىي  ه١مىل به ه٩اّؾ هؿایحی که جىوٗ ظاکن اشكا هی ٘ىق بهپه ايىاو 

ولْی ؼؿا و ظصث  ،و قهبكی ال ؾو ظال ؼاقز يیىث: یا ایى قهبكوپاقؾ و ایى هؿایث  هی
ٌؿه ال ٘ك٦ ؼؿاويؿ  اوث که ؾق ایى ِىقت او ظاکن ج١ییى او بكبًؿگايً

وث که ؾق ایى ِىقت یا ظاکن او، یا ٌؽُ ؾیگكی ٤یك ال اوث وهح١ال وبعاو
يحؽابات آلاّؾ ا ۀوویل ا ظاکن هًحؽب بهؾیکحاجىقی اوث که با لوق و اوحبؿاؾ جىلٗ یا٨حه ی

وث؛ ؼؿاوؽًگىی  وهح١ال وبعاوٌؿه ال ٘ك٦ ؼؿاويؿ  ؾهىکكاجیک اوث- ظاکن ج١ییى
هگك به ؾوحىق ؼؿاويؿ و شم به ؾوحىق ؼؿاويؿ چیمی قا پیً یا ، گىیؿ لیكا او وؽًی يمی

 ايؿالؾ- په يمی
ال وىی  ١ٙ٬ا   ،ها ولٙه یا٨حه اوث اها ظاکمی که ال ٘ك٦ هكؾم ج١ییى ٌؿه یا بك آو

وؽًی با ایى هٕمىو  گىیؿ- قوىل ؼؿا وؽى يمی وهح١ال وبعاوؼؿاويؿ 
او قا ٠باؾت کكؾه اوث؛ په اگك ایى  ،ای گىي بىپاقؾ که به گىیًؿههك »ايؿ:  ٨كهىؾه
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گىیًؿه ال وىی ؼؿاويؿ وؽى بگىیؿ او ؼؿا قا ٠باؾت کكؾه و اگك گىیًؿه ال وىی 
 9-«ثٌیٙاو وؽى بگىیؿ ٌیٙاو قا ٠باؾت کكؾه او

اهکاو يؿاقؾ به پایاو ببكم: ای که به آو قویؿین،  يحیصههٙلب قا با یاؾآوقی هایلن 
لیكا  ؛باٌؿ  اؼال٪ کكیمايه ۀؾقباق وشى  شىثشؿای ال  ،جمؿو ظ٭ی٭ی ۀؾقباق وشى  شىث

ها ال اؼال٪  ها ايىاوجماهی آيچه ايىايی، هماو اؼال٪ کكیمايه اوث و و جمؿو ٨كهًگ 
٨كهًگ  -ايؿ آوقؾه  ٨كوحاؾگاوو پیاهبكاو اوث که  هایی هماو ِك٨ا  کكیمايه ؾاقین، 

وث که ال ؼؿا ها ها و ؾولث آو آو ۀ٘كض و بكياه ؛هاوث ها و با آو ال آو ی،ايىاي
کًن که اهکاو يؿاقؾ  جؤکیؿهمچًیى هایلن  -ٌىؾ بكپاایى ٠الن شای  شایؼىاهین ؾق  هی

 هع٭٫ ٌىؾ-او  ۀؼلی٩ٌؿو ال ظاکمیث ؼؿا و با شؿاٌؿو، ایى بكپا
 ای قوالث ايىايیهماو و ظاهالو به جالي بپكؾاليؿ بایؿ ؼىؾٌاو  هئهًاو قو الایى

بٍكیث شهايی  ۀؾهًؿ يصاتلیكا ؾق لهاو  ؛اهكول ؼّىَ به ؛يؿا هباًٌؿ که ؼل٩ای ؼؿا آوقؾ
هایماو قا  جالي و کىًٌ وقول ٌب په ياگمیك بایؿ ؛کًین ال ظیىايیحً ليؿگی هی

ًٌاوايؿو ظ٭ی٭ث به بىیاقی  گىین هیجا ظ٭ی٭ث به هكؾم ًٌاوايؿه ٌىؾ و  کًینچًؿاو ؾو
ؾق که ؾق هكؾاو و لياو ايصام ٌىؾ؛ هماو اؼال٪ الهی با اؼال٪ الهی جىايؿ  هیهكؾم  ال

چیمی که شم ی٭یى و اؼال٪ ؼىؾ  کىايی ٌىؾ؛ هماو شهاو هحصلی هیکًاق ایى و  گىٌه
ت و ، با ظاال ٍاوو ٬بل ال وؽًاي ٌىيؿ شمٟ هیؼىؾ پیٍىای يؿاقيؿ و ا٘كا٦ قهبك و 

  -ؼىايًؿ هی٨كاظ٭ی٭ث  وىی بههكؾم قا کاقهایٍاو 

                                                                                                                                                                 
. ٪3413چاپ ؾوم، ، ، ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی«ظاکمیث ؼؿا، يه ظاکمیث هكؾم»، مؿالعىىاظویؿ -  9
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وؽًاو ویؿ  ؛قواين هی اجمامؼىؾ قا با آو به  ۀياه پایاوکه اوث بهحكیى چیمی ایى 
 «:اوث بهٍث ؾقب ،شهاؾ»کحاب ال  اظمؿالعىى

 وشىی جمـؿو شهاؾ و شىث»
ها ايحؽاب  وگىی جمؿو المللّی گ٩ث بیى ۀٌؿ هٙكض٠ًىاو ایى ٠ًىاو قا ؾق بكابك 

ٌىؾ که بیً ال یک جمؿو ظ٭ی٭ی  ٌؿ، قوٌى هی اقائهجك  وا٬ٟ ال آيچه پیً ام و ؾق کكؾه
قوظی و اؼال٬ی  ی اوثوگى وشىؾ يؿاقؾ- جمؿو ظ٭ی٭ی، جمؿي آقا و گ٩ث  جٕاقببكای 

ة   :يیىثايؿ و بیً ال یکی  آوقؾه  هبحًی بك آيچه ايبیا و اوِیا هَّ
ُ
ُحُکٓن أ هَّ

ُ
ّاوَّ َهّفّه أ

ُکٓن ٨َا٠ُٓبُؿوّو  َيا َقبُّ
َ
یًی یگايه، و هى پكوقؾگاق ٌما ییى ٌما؛ آیایى اوث إٓ َواّظَؿة  َوأ

 ٔ-هىحن، په هكا بپكوحیؿ

ٌؿه باٌؿ و بكای ؾیگكاو يه؛ بلکه ظ٩ٛ  یؼاِ گكوهو ایى چیمی يیىث که بكای 
 ؛های هح٩اوت وشىؾ ؾاقؾ لهیى با يىبثکصای ایى  ایى جمؿو قوظی اؼال٬ی ؾق هك

٘ىق که هحٕاؾي يیم ؾق هماو هکاو و يمؾ گكوهی که ٬ىمحی ال آو قا ؾاقيؿ و به  هماو
 کًًؿ، وشىؾ ؾاقؾ- ها ٠مل هی آو

؛ په هىحًؿوشىی جمؿو قوظی و اؼال٬ی الهی  اهل لهیى يیالهًؿ شىثبًابكایى 
آيچه ؾو ٘ك٦ ؾاقيؿ و آيچه ٘ك٦ ه٭ابل ال جمؿو قوظی  یشى و وگى بایؿ ظىل شىث گ٩ث

هیماو ايعكا٦ ؾو ٘ك٦ و ٘ك٦ ه٭ابل ال آو، ِىقت پفیكؾ:  و يیم ؾق ؼىؾ ؾاقؾو اؼال٬ی 
 الٍل َٔ ٓو ٨ّي 

َ
اُکٓن َل١ََلی ُهؿی  أ ٓو ّایَّ

َ
ا أ ّل اللُه َوّايَّ

ُ
٬ ّْ ٓق

َ
َماَواّت َواأٓل ُکٓن ّهَى الىَّ

ُ
ٓل َهٓى َیٓكُل٬

ُ
٬

ؾهؿ؟ بگى: ؼؿاويؿ؛ و  ها و لهیى قولی هی کیىث که ٌما قا ال آوماو :بگىٕ ُهّبیٍى 
 ٔ-ایًک ها و ٌما یا ؾق ٘كی٫ هؿایث هىحین یا ؾق گمكاهی آٌکاق

 ،هىٔى٠ی و ؼاقز ال ج١ّب کىقکىقايه باٌؿ ِىقت بهوشى و جع٭ی٫  اگك شىث
الهی و ؾيبال آو ًٌاؼحى ِاظب ظ٫  بهاي قویؿو به جمؿو ظ٭ی٭ی الهی و  يحیصه

ا٠حكا٦ به ظ٫ او ؼىاهؿ بىؾ که ؾق ایى ِىقت هكؾم لهیى بك ا٘ا٠ث ظ٭ی٭ی ؼؿاويؿ و 
 ؼىاهؿ هحعؿ ؼىاهًؿ ٌؿ- آو ِكاٖ هىح٭یمی که ؼؿاويؿ هی
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بؿايؿ که اوال  آو جمؿو بایؿ جمؿو اوث  ۀوشى و جع٭ی٫ ؾقباق  کىی که ؾق ّپی شىث
جىايین بگىیین به  یا هی ،ثاووشىیً اوث هًحىب به اؼال٪ و قوض  ظ٭ی٭ی که ؾق شىث

 هئجك، ال آيچه اقا پیً چه بىا گكایی؛  ؼال٬ی، يه به لهیى و ٬ىهیهای ا ؾیى الهی و اقلي
جىاو گ٩ث جمؿو اوالهی، جمؿو  ؛ په هی ٌؿ، چًیى ه٩هىهی هٍؽُ ٌؿه باٌؿ

جىاو گ٩ث جمؿو ٠كبی، آهكیکایی یا جمؿو ٤كبی-  ولی يمی ؛هىیعی و جمؿو یهىؾی
جمؿو وا١٬ی اوالهی و جمؿو وا١٬ی هىیعی و جمؿو وا١٬ی یهىؾی بك  ٘ىق که هماو

ايؿ هبحًی اوث و  آوقؾه  ها و اوِیای آو و هىوی و ٠یىی آيچه هعمؿ
ايؿ و يه بك آيچه ٠لمای  يه بك آيچه ظاکماو هىلماياو یا هىیعیاو یا یهىؾیاو آوقؾه

یکی اوث و آو، جمؿو الهی ظ٭ی اوث که ها  ایى ۀايؿ- هم ٠مل به آو و٩اقي کكؾه بی
 ج١الی ظ٫ق٨حه و پًهاو ٌؿه اوث-   وثؾ٠مل، ال  به ي٩ٟ ظاکماو ٘ا٤ىجی و ٠لمای بی

ا ّبّه  ٨كهایؿ: هی ًَ ٓی َِّ ا ّاَلٓیَٯ َوَها َو ًَ ٓوَظٓی
َ
ّفي أ ی ّبّه ُيىظا  َوالَّ َِّ یّى َها َو َٞ َلُکٓن ّهَى الؿِّ َك ٌَ

كّّکیَى َها َجٓؿ٠ُىُهٓن ّآبَكاّهیَن َوُهىَوی َو٠ّیَى  ٍٓ ىا ٨ّیّه َکُبَك ٠ََلی آلُم
ُ
٬ یَى َوال َجَح٩َكَّ ٬ّیُمىا الؿِّ

َ
ٓو أ

َ
ی أ

یُب  ًّ اُء َوَیٓهّؿي ّاَلٓیّه َهٓى ُی ٍَ  ؛بكای ٌما ؾیى و آییًی ه٭كق کكؾٕ ّاَلٓیّه اللُه َیٓصَحّبي ّاَلٓیّه َهٓى َی
این و به ابكاهین و هىوی و  ال آيچه به يىض وِیث کكؾه بىؾ و ال آيچه بك جى وظی کكؾه

٨ك٬ه هٍىیؿ- جعمل آيچه به  ؾاقیؿ و ؾق آو ٨ك٬ه پااین که ؾیى قا بك  ٠یىی وِیث کكؾه
کًیؿ بك هٍكکاو ؾٌىاق اوث- ؼؿا هكکه قا بؽىاهؿ بكای قوالث ؼىؾ  آو ؾ٠ىت هی

 ٔ-يمایؿ الگكؾؾ به ؼىؾ قاه هیگمیًؿ و هكکه به او ب بكهی
 ظحمی وشىؾ ؼىاهؿ ؾاٌث؛ ای هٌؿ، يحیص اقائهجك  آيچه پیً یهمچًیى ؾق پكجى 

٠مل يبایؿ ال آو ٤ا٨ل ٌىین یا آو قا  ایى ٘ا٤ىجیاو یا ٠لمای بی با وشىؾای که  يحیصه
ؼىاهًؿ به وؽى پاک و ٘یب گىي  هماو کىايی که يمی با وشىؾ ياؾیؿه بگیكین؛

 يیموشى با هىٔىٞ جمؿو ظ٭ی٭ی الهی يیىحًؿ و  بىپاقيؿ و ؼىاوحاق جع٭ی٫ و شىث
قوی بك های ٌیٙايی  ؼىاوحاق جؽكیب و ايعكا٦ جمؿو ظ٭ی٭ی الهی و گىحكي ؾگكگىيی

يی واایى جكجیب پیك جا به  ؛ها هىحًؿ کٍیؿو آو ايعكا٦ بهکكؾو هكؾم و  ایى لهیى و گمكاه
ؼلی٩ه و شايٍیى ؼؿاويؿ ؾق  ـ   ٔ ؾق يپفیك٨حى وصؿه بك آؾمل١ًه اللهبكای ابلیه ٕ

قویی اوث یاقوچًیى ا٨كاؾی، بكؼىقؾ و  با وشىؾظحمی  ۀيحیصبه يٝكم باًٌؿ-  ـ   لهیًً
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که ایى، جًها قاه چكا  که ال آو گكیمی يیىث و قاهی بكای اشحًاب ال آو وشىؾ يؿاقؾ؛
جك ؾق  ال آيچه پیً هماو ٘ىق کهایى لهیى اوث، و قوی بك گىحكي جمؿو الهی بكای 

ایى هماو چیمی اوث که پیاهبكاو ؼؿا و  قوٌى ٌؿ؛ ٌؿ اقائهایى کحاب 
 -کكؾيؿبه آو ٬یام  ٨كوحاؾگايً

آؾم بكای  بلکه بایؿ هیاو بًی ؛ها باٌؿ وگى يبایؿ بیى جمؿو په يحیصه ایًکه گ٩ث
وشىی جمؿو ظ٭ی٭ی الهی ؾق شكیاو باٌؿ و به ایى جكجیب، بكؼىقؾ و  جع٭ی٫ و شىث

بلکه هیاو جمؿو ظ٭ی٭ی الهی و هحٕاؾي، یا هماو بیى  ؛يیىثها  قویی بیى جمؿویاقو
ها بیى  جىايؿ ؾق هیاو جاقیکی بكؼىقؾ هی هماو ٘ىق کهگیكؾ؛  يىق و ٜلمث، ِىقت هی
 اج٩ا٪ ا٨حؿ-بكؼی ال آو با بكؼی ؾیگك 

جىايؿ  بلکه هی ؛، يىق باٌؿکًؿ بكؼىقؾ هیچه با ٜلمث و جاقیکی ٘ىق يیىث که هك  ایى
و بكؼىقؾ کًؿ، ٜلمث و جاقیکی اوث؛  ٌىؾقو یاقوٜلمث يیم باٌؿ؛ اها هكآيچه با يىق 

آو، ٜلمث و جاقیکی قا ًٌاوایی  ايىق بگكؾین و آو قا بًٍاوین و بؾيبال  بایؿ به ،قو الایى
 9-«کًین

و  اظمؿالعىىویؿ  ۀهًً و ویك  ،وماوقوٌ قاهو  ،الله ۀّا٠الی کلم ماوپه بایؿ همح
 وظ٭ی٭ث  با آوکه ظ٭ی٭ی باٌؿ  گكیباٌؿ و هىیث ها ایراق   هعمؿ و آل هعمؿ ۀویك 

ظ٫ بًا  ۀٌالىؾو  ،با٘ل هًهؿمپایه و اوان ٌىؾ و با آو،  ِاظب ظ٫ ًٌاؼحه هی
 -ٌىؾ هی

 ٨كهایؿ: هی اظمؿالعىىویؿ 
 ٌىؾ: چًیى ویكاو هی ايىاو، ایى»

ؼؿا  کی ال ايّاق، ٠لث پكؾاؼحى به ایى هىٔىٞ، ایى بىؾ که اهكول ؾق ؾیؿاقم با ی
چًیى بىؾ: یکی ال اظمابی  ٕمىيًؼبكی به ؾوحن قویؿ که ه ، ظ٩ًٝ کًؿ

                                                                                                                                                                 
م، 1636هـ.  3413، چاپ ؾوم، ، شهاؾ، ؾقب بهٍث اوث، ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿیاظمؿالعىىویؿ -  9

َ56- 
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ايحؽاباجی ؾق ٠كا٪  یک ١ٌاقهكش١یث اوث  ۀيمایًؿ ـ   ٌىيؿ که ياهیؿه هی گىيه آو ـ  که 
 «اول، اوحاّو ؼىؾم-»چًیى اوث:  هٙكض کكؾه که هٕمىيً ایى

ال ؾايٍمًؿاو ژاپًی ال ؾايٍگاه کیىجى هٍؽُ ٌؿ که ابماق ؾق آلهایً یکی اؼیكا  
ـ ال ابماق هىٌمًؿی  هؿت کىجاه ۀهرل ظا٨ٝ ها ـ ٌاهپايمه ؾق بكؼی شًبه هىٌمًؿّی 

 ايىاو بكجك اوث-
هرل ایراقگكی ؾق  ؛با ها ٌكیک هىحًؿ ،ؾق ايىاٞ ؾیگك ایراقگكیؾیگك ظیىايات ظحی 

آٌام ؾق آو با ها ٌكیک هىحًؿ، یا ایراقگكی ؼايىاؾه و  های ؼىو ٤فا که ؼ٩اي ۀهباؾل
ايؿ؛ يى٠ی ال ایراقگكی که ظحی  ها ایصاؾ کكؾه ها ؾق بؿو ٨كليؿاو و يمؾیکاو که ژو

 يیم با ها ؾق آو ٌكیک هىحًؿ- کًًؿ های ؼىؾ ليؿگی هی هایی که ؾق اليه هىقچه
قوی ایى لهیى بك ٌؿه هًحٍك  وا١٬ی ال ؾیگك ظیىاياّت  ٘ىق بهبٍك  ٠ًىاو بهآيچه ها قا 

گاهايه اوث چٍمؿاٌثبؿوو ایراقگكی وا١٬ّی  ،کًؿ شؿا هی بؿوو ایراقگكی وا١٬ی  -و آ
بكؾه اوث؛ چه ایى ج٩ىیك  وئالٌؿه قا لیك  ، ج٩ىیك ٠لمی هًٙ٭ی و پفیك٨حهچٍمؿاٌث

به همیى  ؛ًٌاوی اشحما٠ی ًٌاوی جکاهلی باٌؿ و چه ٠لن لیىث ٠لن لیىث ۀال ياظی
 ۀـ ؾق بكابك يٝكی ٠لمی ٘ىق به ، با ٤كوق و ا٨حؽاق ـچٍمؿاٌثبؿوو ؾلیل ایراقگكی وا١٬ّی 

 ی جکاهل ایىحاؾه اوث-ؾالعا
ؼال٦ ؾیگك بك  ؾق ظاالجی ایى يکحه اوث که  ،کًؿ هیآيچه ها يىٞ بٍك قا هحمایم 

هایماو بًیاو  ؾق بكابك ؼىؾؼىاهّی ژيحیکی ٨كؾی و بًای اوحىاقی که ؾق بؿو  ظیىايات
ها ؾق ٘ىل ِؿها هیلیىو وال ا٬ؿام به واؼحى  کًین- ژو يا٨كهايی هی ،ايؿ يهاؾه

ها  کًًؿ جا بكای ژو ی ؼىؾؼىاه ق٨حاق هیِىقج بهايؿ؛ کالبؿهایی که  کالبؿهای ها کكؾه
 کًؿ- ها ؼىؾيمایی هی وىؾ و ه١٩ًث کىب کًًؿ- ه١٩ًحی که با ب٭ا و ايح٭ال ٘ی يىل

ها قا جىلیؿ  ها و هعّىالجی هرل آيمین ها ابماقهایی هرل ٤ؿه جىايًؿ ؾق بؿو ها هی ژو
بكای  ی؛ ایراقی که وىؾ و ه١٩ًحکًؿظ٭ی٭ی قا واؾاق به ایراق ؾقو٤یى و ٤یك  کًًؿ که شىن

ولی همکى  ؛ قگكی ؼايىاؾه بكای ٨كليؿاو ؼىؾيهرل ایرا ٌحه باٌؿ؛ ؾيبال ؾا ها قا به ژو
اي٩كاؾی ايصام ؾهًؿ و ایراق ظ٭ی٭ی  ۀها کاقی بك ٔؿ هّعلث ؼىؾؼىاهاي يیىث ژو
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 ٠ًىاو بهها بًیاو يهًؿ یا ظحی به چًیى ایراقی اشاله ؾهًؿ  قا ؾق بؿو چٍمؿاٌثبؿوو 
ه١ًای  چًیى ایراقی ؾق ٘بی١ث، به؛ لیكا ها اوحمكاق ؾاٌحه باٌؿ یک ٨كهًگ ؾق يىل

يٍؿيٍاو ؾق ٘ىل  ژيحیکی و هًح٭ل ۀٌؿو آو هصمى٠ها و يیىث و يابىؾ اي٭كاْ آو بؿو
 -وثها يىل

هماو ایراقگكی  ،کًؿ هیظیىايات هحمایم ؾیگك که ها قا ال   كيىٞ بٍ ٠ًىاو به هىیث ها 
يه  ،قوؿ ای به ايصام هی گكایايه اوث که بؿوو هیچ جى٬ٟ آیًؿه چٍمؿاٌثبؿوو  ظ٭ی٭ی

ٌىيؿ ه٭ؿاقی ؼىو به  آٌام هًگاهی که هصبىق هی های ؼىو به آو ِىقجی که ؼ٩اي
 ای ٤كیمه بك اوانایراقگكی که  ی الو يه آو يى٠ ،همىایگاو ؼىؾ بؿهًؿ جى٬ٟ ؾاقيؿ

ـ واؾاق به ایراقگكی به  هرال ٠ًىاو هب  ايؿ جا ها قا ـ ها ؾق ها به وشىؾ آوقؾه که ژو اوث
 -هىحًؿ٭ا ها به يىل ب١ؿی و ب ٌؿو ژو ای بكای هًح٭ل ها وویله ؛ لیكا آوکًؿ٨كليؿايماو 

ای اوث که هىشىؾ ليؿه  واالجكیى ٌاؼّه چٍمؿاٌثبؿوو ایراقگكی وا١٬ی 
ـ  ؾیبلکه ؾق وٙط کل شهاو شىمايی ها ،٨٭ٗ ؾق لهیى يه جىايؿ ؾق ؼىؾ ؾاٌحه باٌؿ ـ هی

با  ؛ؾايًؿ ؼىؾ يمی ؾق ظالی کهايؿ  و شای جؤو٧ ؾاقؾ که بیٍحك هكؾم ال آو ؼالی ٌؿه
ها جىلٗ پیؿا کًؿ  ٌؿو بك آو ؾهًؿ و١ٔیث هیمىو راقی، اشاله هیٌؿو ال چًیى ای ؼالی

جبؿیل  ، ٌاهپايمه، گىقیل یا اوقايگىجاو هرلها  جكجیب به ؾیگك ايىاٞ يؽىحی و به ایى
 ٌىيؿ-

ٓبّث ٨َُ٭ٓلًا َلُهٓن کىُيىا ٨كهایؿ:  هی ج١الی ظ٫ کٓن ٨ّی الىَّ ًٓ فیَى ا٠َٓحَؿٓوا ّه َو َلَ٭ٓؿ ٠َّلٓمُحُن الَّ
ایؿ آو گكوه قا که ؾق آو قول ًٌبه ال ظؿ ؼىؾ جصاول کكؾيؿ،  و ًٌاؼحهٕ ٬َّكَؾة  ؼاّوئیَى 

 [51 ،]ب٭كه -ٔپه به آيها ؼٙاب کكؾین: بىلیًگايی ؼىاق و ؼاهىي گكؾیؿ
َب ٨كهایؿ:  و هی ّٕ ُه اللُه َو ٤َ ًَ َؿ اللّه َهٓى َل١َ ًٓ ـّلک َهُرىَبة  ٠ّ كٍّ ّهٓى  ٍَ ُئکٓن ّب َيبِّ

ُ
ٓل َهٓل أ

ُ
٬

لُّ ٠َٓى َوىاّء  َٔ َ
كٌّ َهکايا  َو أ ٌَ ولّئک 

ُ
ا٤ُىَت أ َّٙ ُهُن آلّ٭َكَؾَة َو آلَؽًالیَك َو ٠ََبَؿ ال ًٓ ٠ََلیّه َو َش١ََل ّه

بیل [ ایى کی٩ك ؾق پیٍگاه ؼؿا ؼبك ؾهن؟  به بؿجك ال ]ِاظباو بگى: آیا ٌما قإ  الىَّ
هماياو که ؼؿا ل١ًحٍاو کكؾه و بك آياو ؼٍن گك٨حه و ال آياو بىلیًگاو و ؼىکاو پؿیؿ 
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ايؿ که ال يٝك هًملث، بؿجك، و ال قاه  ايؿ- ایًاو آوقؾه، و آياو که ٘ا٤ىت قا پكوحً کكؾه
 [56 ،]هائؿه -ٔجكيؿ قاوث گمكاه

ٓلًا َلُهٓن کىُيىا ٬َّكَؾة  ؼاّوئیَى ٨كهایؿ:  و هی
ُ
ُه ٬ ًٓ ا ٠ََحٓىا ٠َٓى ها ُيُهىا ٠َ و چىو ال ٕ ٨ََلمَّ

 -ٌٔؿه باٌیؿ آيچه ال آو يهی ٌؿه بىؾيؿ وكپیچی کكؾيؿ، به آياو گ٩حین بىلیًگايی قايؿه
 [355 ،]ا٠كا٦

قا که ؼؿا ؾق  ای ها کلیؿها قا ال ؾوحاو ؼىؾ ايؿاؼحًؿ و قوض ايىايیایى ی١ًی آو
او آؾم جك٤یب ٨كهىؾه بىؾ ال ک٧  ًآوقؾي ؾوث بهو آياو قا بكای  واؼث اقیش پؿٌق

ظیىايی و  های لها با٬ی يمايؿ؛ بًابكایى به هماو اِؾاؾيؿ و شم قوض ظیىايی ؾق آو
 ، يه چیم ؾیگك-ها هىحًؿ بالگٍحًؿ که ؾق ؼؿهث ؼىؾؼىاهی ژوهایی  بهیمْیث و بؿو

یا ؼىؾم یا بكاؾقم یا ٠مىین  اول»ؾق بكابك کىايی که ٌما قا به به همیى ؾلیل 
ٌما  ؼىايًؿ، ٨كاهی« ٠مىین ٬بل ال ٌؽّی ٤كیبه، یا اول ٌهكم یا اوحاين یا کٍىقمپىك 

 ؼىاين- ٨كاهی« اول ايىايیحن» قا به ١ٌاقّ 
ل بىؾيحاو ال ؾیگك ظیىايات اوث- آيچه ٌما قا به وا٬ٟ او ايىايیث ٌما ؾق گكّو هحمایم 

هعّىل جکاهلی اوث که وایك  لیكا ه٥م، جًها ه٥م يیىث؛ کًؿ هیهحمایم ؾیگك ظیىايات 
ایراق  کًؿ هیـ ؾاقا هىحًؿ- آيچه ٌما قا هحمایم  جك گكچه ؾق وٙعی پاییى ظیىايات يیم ـ

 ٌمكؾه ٌىیؿ-« بٍك»جىايیؿ به آو هح٧ّ و با آو  ی اوث که هیچٍمؿاٌحبؿوو  ظ٭ی٭ی
 قوی که: ايىايیث ؼىؾ هیو٬حی به ٌكا٨ث و 

ؼىؾت يیال  ؾق ظالی که ؛ؾٌىی که اقجباٖ ٨اهیلی با جى يؿاق ؾاق ٨٭یك و یحیمی  ـ ٠هؿه
 هالی ؾاٌحه باٌی؛

 آيکه جى٬ٟ وىؾی ؾق آیًؿه ؾاٌحه باٌی- ـ ببؽٍی بی
« هى»ٍحى کًن- به ک ؾق وشىؾجاو ؾ٠ىت هی« ايىاو»يهاؾو  ٌما قا به بًیاو

 ؛«ٌهك همىایه ٬بل ال ٌهك ؼىؾم»و « ام ٬بل ال هى همىایه» ؼىاين؛ و به ١ٌاق ٨كاهی
و ائمه ِٕلىات ؼؿا بك آياؤ و ايبیا ِٕلىات ؼؿا بك  به هماو ِىقجی که قوىل ؼؿا

لياو؛ و ٌما قا به  ىهايؿ: اول همىایه، اول ٨٭یك، اول یحین، اول بی آياؤ وِیث ٨كهىؾه
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ها ٌما قا  آو هحؤو٩ايهؼىاين؛  ٨كاهی کًًؿ گ٩حى آيچه چًیى ا٨كاؾی به آو ؾ٠ىت هی جكک
اول »هرل هایً  و پیىوث« اول ؼىؾم» ۀکه گىیًؿکًًؿ  ؾ٠ىت هیبه ا٬حؿا به ٌیٙايی 

کًًؿ به ایًکه هّؿا٪  ٌما قا ؾ٠ىت هیها  ایى -اوث «اول اوحاو ؼىؾم»و « ٌهك ؼىؾم
ُه باٌیؿ:  ج١الی ظ٫ایى وؽى  ًٓ ا ٠ََحٓىا ٠َٓى ها ُيُهىا ٠َ ٓلًا َلُهٓن کىُيىا ٬َّكَؾة  ؼاّوئیَى ٨ََلمَّ

ُ
٬ 

و چىو ال آيچه ال آو يهی ٌؿه بىؾيؿ وكپیچی کكؾيؿ، به آياو گ٩حین بىلیًگايی ٕ
 ٔ-ٌؿه باٌیؿ قايؿه

کٍايًؿ و و٬حی ايىاو  ها با شهل ؼىؾ و ١ٌاقهایٍاو، ايىاو قا به ویكايی هی ایى
هىْلؿ و ٠ًّك وىؾقواو و ١٨ال ؾق ليؿگی اشحما٠ی  ٠ًىاو بهجىايؿ  ویكاو ٌىؾ، يمی

بلکه بمبی وا٠حی ؼىاهؿ بىؾ که هًحٝك و٬ث یا ٨كِث هًاوب  ؛والن، ای٩ای ي٭ً کًؿ
 -والؾاوث جا ومىهً قا ؾق ؾیگكاو هًحٍك 

بىیاقی ال  هحؤو٩ايهکًًؿ و  ایى هماو وا١٬یحی اوث که اهكول هكؾم ؾق آو ليؿگی هی
او هىحًؿ- ؾلؾها و کاقهًؿاو ٨اوؿ،  ٬كبايی ایى ا٨كاؾ و ١ٌاقها و قهبكی يابکاٌق

جىاو ال ٘كی٫ ایى ا٨كاؾ  ٨كؾ ٠ا٬ل بایؿ بؿايؿ که ظحی ق٨اه اشحما٠ی ؾيیىی قا هن يمی
 9-«ٌىؾ شای ؼىؾ ؾاقؾ ها ظاِل هی که با پیكوی ال آو ی اؼكویبه ؾوث آوقؾ؛ لیاي

 لله وظؿهوالعمؿ
 یگايه اوثٖو وپان و وحایً جًها ال آّو ؼؿاويؿ 

                                                                                                                                                                 
 61.61.1631بىک به جاقیػ  ، ٩ِعۀ قومی ٨یه«ٌىؾ چًیى ویكاو هی ايىاو، ایى»، اظمؿالعىىویؿ -  9

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/492358797478455 

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/492358797478455
https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313/posts/492358797478455


 

 

 هٌابع

 ٞب ٚ ٔمبالت ثٝ صثبٖ ػشث٣ وتبة

 .الکكین ال٭كآو[ 9]
ی هًٍىقات ،الى١ىؾ و١ؿ، ٘اوون ابى الىیؿ ]7[  ه-9969 ٬ن ،الٔك
 اإلهام أيّاق اِؿاقات ،9ز،  المكولیى ؾ٠ىات هى أاءات ،اظمؿالعىى الىیؿ ]9[

  م-7191ـ  ه9399 ،الرالرة الٙب١ة ،المهؿی
 الرايیة، الٙب١ة ،المهؿی أيّاق اإلهام ، اِؿاقاتالصًة باب الصهاؾ، اظمؿالعىى الىیؿ ]3[
  م-7191ـ  ه9399
 الٙب١ة ،المهؿی أيّاق اإلهام ، اِؿاقات9ز ك،األذی ٠بك المًیك الصىاب ،اظمؿالعىى الىیؿ ]9[

  م-7191ـ  ه9399 الرايیة،
 الٙب١ة ،المهؿی أيّاق اإلهام ، اِؿاقات3ز األذیك، ٠بك المًیك الصىاب ،اظمؿالعىى الىیؿ ]6[

  م-7191ـ  ه9399 الرايیة،
 الٙب١ة ،المهؿی أيّاق اإلهام ، اِؿاقات6ز األذیك، ٠بك المًیك الصىاب ،اظمؿالعىى الىیؿ ]2[

  م-7191ـ  ه9399 الرايیة،
 : بال٩یىبىٮ الكومیة ال٩ّعة ،اظمؿالعىى الىیؿ ]1[

https://www.facebook.com/Ahmed.Alhasan.10313. 
 الٙب١ة ،المهؿی أيّاق اإلهام اِؿاقات ،ظاکمیة ال ،الله ظاکمیة، اظمؿالعىى الىیؿ ]1[

  م-7191ـ  ه9399 الرايیة،
 ،المهؿی أيّاق اإلهام ، اِؿاقاتالحىظیؿ وىقة ج٩ىیك الحىظیؿ، کحاب، اظمؿالعىى الىیؿ ]91[

  م-7191ـ  ه9399 االولی، الٙب١ة
 ،المهؿی أيّاق اإلهام ، اِؿاقاتالله الی الٙكی٫ أو الحیه کحاب، اظمؿالعىى الىیؿ ]99[

  م-7191ـ  ه9399 الرايیة، الٙب١ة
 الٙب١ة ،المهؿی أيّاق اإلهام اِؿاقات ،7ز ،المحٍابهات کحاب ،اظمؿالعىى الىیؿ ]97[

  م-7191ـ  ه9399 الرالرة،
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 الٙب١ة ،المهؿی أيّاق اإلهام اِؿاقات ،3المحٍابهات،ز کحاب ،اظمؿالعىى الىیؿ ]99[
  م-7191ـ  ه9399 الرايیة،
 أيّاق اإلهام اِؿاقات ،البعكیى هصمٟ الی ىویه قظلة کحاب ،اظمؿالعىى الىیؿ ]93[

  م-7191ـ  ه9399 الرايیة، الٙب١ة ،المهؿی
 أيّاق اإلهام اِؿاقات ،الكوض ٠ى یىؤلىيٯ ویلیه ٠٭ائؿاإلوالم کحاب ،اظمؿالعىى الىیؿ ]99[

  م-7196ـ  ه9392 ولی،أل ا الٙب١ة ،المهؿی
 الٙب١ة ،المهؿی أيّاق اإلهام اِؿاقات ،9ز ،الّالط ال١بؿ هٟ کحاب ،اظمؿالعىى الىیؿ ]96[

  م-7191ـ  ه9399 ولی،أل ا
 الٙب١ة ،المهؿی أيّاق اإلهام اِؿاقات ،9ز الّالط، ال١بؿ هٟ کحاب ،اظمؿالعىى الىیؿ ]92 [

 م-7199 ـ  ه9393 ولی،أل ا
 أيّاق اإلهام اِؿاقات و أکؿ، وىهك هىايئ ٨ي هؽحاقة هكاوي ،اظمؿالعىى الىیؿ ]91[

 م-7199 ـ  ه9393 ولی،أل ا الٙب١ة ،المهؿی
 والًٍك للٙبا٠ة ،الّباض يصمة ،الکىو ٨ي الكبىبیة آیات اإللعاؾ وهن ،اظمؿالعىىالىیؿ  ]91[

 م-7199 ـ  ه9393 ولی،األ  الٙب١ة ،والحىلیٟ
 ،لبًاو بیكوت، اللبًايي الکحاب ؾاق ،7ز ،األِىل ٠لن ٨ي ؾقون، الّؿق با٬ك هعمؿالىیؿ  ]71[
 م- 9116ـ  ه9316 ،الرايیة الٙب١ة ،لبًاو بیكوت ،المؿقوة هکحبة
 ،األولی الٙب١ة ،المًاق هئوىة ،7ز ،ال٩٭ه أِىل ٨ي المعکن ،العکین و١یؿ هعمؿ الىیؿ ]79[
 .م9113 ـ  ه9393
، األولی الٙب١ة ،٘هكاو ،الب١رة هئوىة ٨ي ،والًٍك الٙبا٠ة هكکم ،األهالي ،الّؿو٪ الٍیػ ]77[
  ه-9392
 العىلة ٨ي المؿقویى شما٠ة هًٍىقات ،٩٤اقي أکبك ٠لي جع٭ی٫ ،الؽّال ،الّؿو٪ الٍیػ ]79[

 .ه9319 ٬ن، ،ال١لمیة
 شما٠ة هًٍىقات، ٩٤اقي أکبك ٠لي جع٭ی٫ال١ًمة،  وجمامالؿیى  ل کما الّؿو٪، الٍیػ ]73[

  ه-9319 ،٬ن ،ال١لمیة العىلة ٨ي المؿقویى
 ،والًٍك للٙبا٠ة ،ال١ًماو ؾاق، الؽكواو هعمؿبا٬ك الىیؿ جع٭ی٫ ،االظحصاز ی،الٙبكو الٍیػ ]79[

 .ه9916 ،األٌك٦ الًص٧
ي الٍكی٧ هًٍىقات ،األؼال٪ هکاقم ،الٙبكوي الٍیػ ]76[   م-9127ـ  ه9917 الىاؾوة الٙب١ة ،الٔك
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 هئوىة، ياِط اظمؿ ٠لي الٍیػ الٙهكايي، ٠باؾالله الٍیػ جع٭ی٫ ال٥یبة، ،الٙىوي الٍیػ ]72[
  ه-9399 ،األولیالٙب١ة  ،٬ن، اإلوالهیة الم١اق٦

 جع٭ی٫ ،اإلوالهیة وال١ال٬ات الر٭ا٨ة قابٙة ،الهؿی هئوىة ،الکا٨ي کحاب، الکلیًي الٍیػ ]71[
 م-9112ـ  ه9392 ،ال١لمیة والؿقاوات البعى هكکم

 اإلهام هئوىة ،األؼال٬یة والمفاهب األؼال٪ ٨لى٩ة ٨ي قوالة ،الىبعايي ش٩١ك الٍیػ ]71[
 ه-9371 ،األولی الٙب١ة ،٬ن، الّاؾ٪

 ،الؽاهىة الٙب١ة ،٬ن ،الهاؾي يٍك ؾ٨حك، األِىل اِٙالظات ،المٍکیًي ٠لي الٍیػ ]91[
 .ه9399
 ،اإلوالهي الًٍك هئوىة ،1، زالبعاق و٩یًة هىحؿقٮ، الٍاهكوؾي الًمالي ٠لي الٍیػ ]99[
 ه-٬9391ن،  ،المؿقویى لصما٠ة الحاب١ة
ا الٍیػ ]97[  لصما٠ة الحاب١ة ،اإلوالهي الًٍك هئوىة ،7، زال٩٭ه ، أِىلالم٩ٝك هعمؿٔق

 .٬ن ،المؿقویى
 ،الرالرة الٙب١ة ،لبًاو ،بیكوت ،ال١كبي خالحكا اظیاء ؾاق بعاقاأليىاق، المصلىی، ال١الهة ]99[

 م- 9119ـ  ه9319 ،المّععة
 لصما٠ة الحاب١ة، اإلوالهي الًٍك هئوىة، 7، زالؿ٬ائ٫ کًم ج٩ىیك ،المٍهؿي هعمؿ المیكلا ]93[

 ه-9391 ،األولی الٙب١ة ،٬ن ،المؿقویى
 ،ال٭اهكة، کاويه ال٩٥اق، ؾ-٠بؿجكشمة ،)9219(األؼال٪ ،هیحا٨یمی٭ا جؤویه ،کايٗ اهايىیل ]99[
 .م9169
 ق٨ی٧ جكشمة "،الى٠ي ًِٟ ٨ي وال١ا٩٘ة الصىؿ ؾوق یعؿ بما ال١ٍىق" کحاب ،ؾاهاویى أيٙىيیى ]96[
 م-7191األولی،  الٙب١ة ،ياٌكوو لل١لىم ،ال١كبیة الؿاق ٤ؿاق کاهل
 کلمة الٍیػ،الله  ٨حط جكشمة الرايیة، الٙب١ة ٌكوؾي٥ك، ٬ٙة ٠ى البعد ،7191 شكیبیى شىو ]92[

 ٔ-9113ٕ ٠ام األِلي ال١مل يٍك أبىٜبي ٠كبیة، وکلمات
 ،9الصمء ،اإللهي ال١ؿل ؾولة ٨ي جٙبی٭ه وأوه ه٩كؾاجه ،اإللهي األؼال٪ ٬ايىو٘اهك،  ظیؿق ]91[

 م- 7199ـ  ه9397 الرايیة الٙب١ة ،المهؿی أيّاق اإلهام اِؿاقات
 ؾاق ،األولی الٙب١ة ،وهبة هىوی ؾکحىق جكشمة ،البٍكیة ال٩اهمة ٨ي هبعد ،هیىم ؾای٩یؿ ]91[

 -7111، ال٩كابي
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 ال١مل يٍك ،م7111، بیكوت ،الىا٬ي ؾاق ،ياشیا جايیا جكشمة ،األيايیة الصیًة ،ؾوکًم قیحٍاقؾ ]31[
  م-9126 ٠ام ،األِلي

  بحّك٦ الب٥ؿاؾي بىام جكشمة ،وهماإلله ،ؾوکًم قیحٍاقؾ ]39[
 ،والًٍك للٙبا٠ة، الٙلی١ة ؾاق ،٘كابیٍي شىقز جكشمة ،والعكام الٙى٘ین ،٨كویؿ وی٥مىيؿ ]37[
 .م7111 ،األولی الٙب١ة ،بیكوت
 ،الملیصي هعمىؾ هصؿه وج٭ؿین جكشمة ،الصًىي وااليح٭اء اإليىاو يٍاة ،ؾاقویى ٌاقلم ]39[

 .م7111، للر٭ا٨ة األ٠لی المصله
  -٠7اٌىق، ز ٠لي الىیؿ جع٭ی٫ ،ال٥ائب العصة اذبات ٨ي الًاِب المام ،العائكي الیمؾي ٠لی ]33[
 الٙب١ة ،٬ن ،والًٍك للٙبا٠ة الکحاب ؾاق هئوىة، 7ز ،9ز ،ال٭مي ج٩ىیك ،ابكاهین بى ٠لی ]39[
 ه-9313 ،الرالرة
 : ٠لی هحاض شیىکكا٨یٯ ياٌیىيال هى٬ٟ ،ال١ائلیة الكوابٗ) 7119 (٨یٍماو ]36[

http://plato.stanford.edu/entries/culture  / . cogsciـ  
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