
 

 

 های لیبت آزمایش نقد و بررسی

 1بهرام علیزاده

 چکیده

فرآشندهیی نیآگیهینه مغزی، قبل از دهند که نشااایی می -الیدعیعلی–هیی لبیت آزمایش 

عیت مطیل اشنبرخی بر اسیس دهند. هیی می را شکل مییخبر شایش،، صمامی،آنکه از آنهی ب

ی عاند که می فیقد اراده آزاد هساامی،. در اشن ملیله سااه  یساای به اشن مدّصجربی مدّعی شااده

یی هافعیل میرد مطیلعه در آزمیش بسییر محل صردشد است که  ،نخساتارائه شاده اسات  

ن حیلت در بهمرش چنین افعیلی. شااینده آزاد شاامرده میک بیشااندافعیلی  کیملِ ۀلیبت نمین

و  "میل"، لیبت مفیهیمی مثل اشنکه دومآشند. هایی نیزلی از افعیل آزاد بشااامیر مینمیناه

 یشدگهیی لیبت میکه صفسااایری جیشنزشن از دادهبرد درحیلیرا جیبجی بکیر می "قماااد"

د شی نه قمااا و ه حرکت اسااتمیل بصنهی کنند گزارش میاز خید کنندگیی آنچه شاارکت

نمیشج لیبت صهدشدی مسااملل بر  ااد ارادا آزاد بشاامیر  ، اشنکه ساایم و صماامی، به حرکت.
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 (RP) گیری پتانسیل آمادگی: اندازه1لیبت هایآزمایش .8

امروزه فیلساایفیی زشیدی بر اشن بیورند که  یساای مسااالۀ اراده آزاد در اخمییر دانشاامندای 

ت شکیکینه به ی اسلیبت  یسخبنییمین هیی شیفمه آنهیبساییری از علیم طبیعی اسات. به نرر 

 هیی او از سااییبه همین دلیل اساات که بیشاامرشن اساامنید به آزمیش . مسااالۀ اراده آزاد

ی و هبی روشکردی صجربی و از طرشق بررساای واکن  منکرشن ارادا آزاد بیده اساات. لیبت

خمه به طیر خیداننیجرشینیت میجید در مغز در  ی درک اشن مساله بید که وقمی شخص 

در واقع سااایال اشن کند، چه چیزی سااابر شاااروم عمل می شاااید  دسااام  را بلند می

ی اساات ش صماامی،ِ آگیهینهعمل شااخص برآمده از ش  هی عبیرت بید از اشنکه آشی آزمیش 

یش  ههیی آزمیش بر اسیس شیفمهآغیزگر عمل اسات  لیبت  فرآشند مغزی نیآگیهینهش  

 .Libet, 1985 , p)است  عمل "شروم کننده"شی  "ی، گیرندهصمم"مغز که  شادمدعی 

536). 

کند پیش از آنکه فاعل اصلا از مغز فرآیندهای مقدماتی عمل اختیاری را آغاز می» 
 .Libet, 1992 , p)« هرگونه خواست یا قصدی برای انجام عمل خبردار شود.

263) . 

 Hans)هینس هلمیت کرنیبر  هییدو دانشمند آلمینی به نیم 1192صر در سایل  ی 

Helmut Kornhuber)  و الاادر دشکااه(Lder Deecke)  باای بااه کاایرگیری نخسااامین

نشیی داده بیدند که قبل از انجیم هر عمل قمدی صغییرات  3(EEGهی )الکمروانسفیلیگرام

گیری هسااامنااد آشااد کااه قاایباال اناادازهالکمرشکی آرامی در  یسااامااۀ سااار بااه وجید می

(Kornhuber & Deecke, 1965).  آنهی بی قرار دادی الکمرودهیشی بر  یسات سر افراد

ثینیه قبل از عمل ثبت کنند. آنهی اشن  2/1صای  1هایی الکمرشکی مغز را صیانسااامناد فعایلیات

. نمیشج اشن آزمیش  راه را برای یدندنیم  2" ماینسااایل آمیدگی"هایی الکمرشکی را فعایلیات

                                                           
1. Benjamin Libet, 1916-2007 

2 .Electroencephalogram 

3. readiness potential 
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مکیی را برای لیبت فراه، کرد صی صمرکز صحلیلایت جادشادصر بایز کرد و بطیر خین اشن ا

هایی الکمرشکی مغز، آگایهی و رفمایر قرار دهاد. لیبت در میایی فعایلیات ۀخید را بر رابطا

 ( را میرد بررسی قرار داد  RPهیی خید دو گینه  مینسیل آمیدگی )آزمیش 

 ای برای انجیم فعل دارد.  وقمی که شخص از  ی  برنیمه1 مینسیل آمیدگی نیم 

 ای برای انجیم فعل ندارد.  وقمی که شخص از  ی  برنیمه3مینسیل آمیدگی نیم  

کنندگیی از هرگینه محدودشمی رهی بیشد او صمرکز خید را برای اشنکه اعمیل شرکت

ی گیرهی نشیی داد که زمیی صممی،هیی نیم دوم قرار داد )البمه آزمیش RPگیری بر اندازه

کنندگیی خیاست که انی بی نیم دوم ندارد(. او از شرکتنیم اول ه، صفیوت چند RPدر 

رشزی نکنند بلکه بدوی برنیمه قبلی هر گیه که میل به حرکت را در برای انجیم عمل برنیمه

خید حس کردند مچ دساات خید را کمی خ، کنند. او برای اشنکه بمیاند ملدار  مینساایل 

بیر  44ه دسمشیی را دست ک، گیری کند از اشاخین خیاسات کرا اندازه ((RPآمیدگی 

 گیری و بررسی کند  بیلی ببرند صی او در خلیل اشن مدت سه مطلر را اندزه

 هی( انجیم فعل )انلبیض میهیچه ( زمیی1)

   1( آغیز فعیلیت مغز در کیرصکس حرکمی،3)

 آگیهینۀ شخص برای انجیم عمل. 2( زمیی صممی،2)

 -بید. بی نمااار برخی الکمرودهی گیری دو مسااایلۀ نخسااات صی حدّی سااایده انادازه

بااه باایزوی شاااخص، لیباات صیانسااات زماایی انجاایم فعاال را  -  3(EMG)الکمرومییگرام 

                                                           
1. motor cortex 

ای صیدق شی کیذب است(. ( است )برخلیف صممی، به اشنکه گزارهpracticalصممی، عملی ) "صممی،"منریر از  .3

یی انجیم اشن ام و ثینده، اولی نیعی فعل را انجیم داده گیشی، من صممی، گرفم، که عمل الف را انجیمبنیبراشن، وقمی می

ام. به اشن صرصیر، در مرحلۀ صیمل داده( را شکلintentionفعل به اشن معنیست که من برای انجیم عمل الف قمدی )

چه ( است. wantingدربیرا اشنکه کدام کیر را انجیم ده، هنیز صممیمی منعلد نشده است. صممی، غیر از خیاسمن )

چیز  صیاند دوبسی کسی بخیاهد کیری را انجیم دهد ولی صممیمی برای انجیم آی نداشمه بیشد. همچنین شخص می

 صیاند همزمیی برای هر دوی آنهی صممی، گرفمه بیشد.     نیهمسیز را بخیاهد ولی نمی

3. Electromyogram 
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 -گایاری کانااد. بارای شاااروم فاعاایلایّاات مغزی نیز صیانساااات الکمرودهاایشی اناادازه

گیری بر  یسات سرر قرار دهد. امی مشکل اصلی در اندازه  - 1(EEG)الکمروآنسافیلیگرام 

اله مساااکرد که عملی را انجیم دهد؛ می ارادهگرفت شی می صمااامی، یعلفای بید که لحره

دُکمه شی  شاد کهگیری اگر از فرد خیاسامه میگیری لحرۀ صمامی،برای اندازهاشن بید که 

)صممی،  گرفتای که او صممی، به فشردی دکمه میچیزی شبیه به آی را فشیر دهد، لحره

که یکرد. درحیللی او و ثبت زمیی آی اشجید میگیری قبای مییی صمامی،جدشد او( فیصاله

یانست زمیی صبید ولی بی اشن شاراش  صنهی می گیری نخساتصمامی،قماد لیبت ثبت زمیی 

ند ش  رشیفت کگیری دوم را ثبات کند. او برای اشنکه گزارش دقیلی از افراد دصمااامی،

اشن یرانی دوّار کرد. نلطه نثاینیاه عمال میمیلی کاه در ملیایس سااانج طراحی کردزمایی

او برای  2چرخید.هیی معمیلی میشمیر سیعتسرعت ثینیه برابر سارشعمر از 32سانج زمیی

رده صی سنج ننیه کخیاست به صفحه نمیش  زمییگیری از افراد گیری زمیی صمامی،اندازه

هیی ساایعت بر مدار صاافحۀ گیری مکیی نلطۀ نیرانی که همچیی علربهدر لحرۀ صماامی،

چرخید را در خیطر بساایرند. به اشن طرشق لیبت صیانست زمیی شاکل دسامنیه می ایداشره

 (.کردک، خیدش چنین گمیی میشی دستگیری افراد را مشخص کند )صممی،

را  "زمیی فعیلیت کیرصکس حرکمی مغز"و ه،  "گیریزمیی صمااامی،"اکنیی او ه، 

نه و روشداد دوم در اخمییر داشااات. روشااان اسااات که روشداد نخسااات روشدادی آگیهی

 یفیزشکآشد. امی کدامی  از آنهی زودصر رخ داد  عمل غیرشمیر میه روشدادی نیآگیهینه ب

و  یکه ش  فعیلیت فیزشکشای فعیلیت کیرصکس حرکمی مغز  (W)/اراده صمااامی،)ذهنی( 

زودصر رخ داده است. شعنی اشن  Wاسات  طبیعمی  بنیبر شاهید ممعیرف بیشد بنیشی،  نیآگینه

دهد. ولی می انجیم فعلباه مغز فرماییِ   RPا آزاد و آگایهایناۀ مایسااات کاه  ی  از اراد

                                                           
1. Electroencephalogram 

-داد میزای خطیی گزارشسنج آزمیششی انجیم داد که نشیی میل از زمییهیی حیصلیبت برای بررسی دقت گزارش  .3

کنندگیی خیاست در آرام  کیمل دراز بکشند و او به نحی اصفیقی و ثینیه است. او از شرکتمیلی 24هی کممر از 

 شهیی الکمرشکی  عیفی به  یست دست آنهی ارسیل کرد. زمیی دقیق هر صحرش  و زمیی گزارغیرمنر، صحرش 

 (Libet, 1985 , p. 531)ثینیه بید. میلی 24کنندگیی خطیشی کممر از شده صیس  شرکت
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 . ردکت اشن دشدگیه شهیدی را ردّ میهیی لیبشیفمه

ثینیه قبل از میلی 224در مغز  (RP) داد که صغییرات الکمرشکیمیهی نشااایی آزمیش 

 344و RPاز آغیزِ ثینیه بعد میلی 444-224دهد. و اشاااخین هی رخ میانلبایض مایهیچاه

ثینیه(  ی  از آنکه عمل آغیز شااید، از میلی 124ثینیه خطی  میلی 24ثینیه )بی احمساایب میلی

 344حدود  (W)ِِ خید برای انجیم عمل آگیه شاادند. بنیبراشن صماامی، برای عمل قمااد

ی که  مینسااایل آمیدگثاینیاه )ش   نج، ثینیه( قبل از عمل روی داده اسااات درحیلیمیلی

ثینیه  ی  از عمل رخ داده است. به بییی میلی 224ثینیه  ی  از صمامی، و میلی 224حدود 

دشنر فرآشندهیی مغزی حدودا  ش  سااایّم ثینیه  ی  از آنکه شاااخص صمیشل به عمل  یدا 

کنناد. در فرآشنادهایی مغزی اشن زمینی طیلینی به کناد حرکات را طرّاحی و شاااروم می

 آشد.حسیب می

 & Haggard)یی مشایبهی نیز صیسا  شیگرد لیبت، هیگیرد هکمی بعدصر آزمیش 

Eimer, 1999)  در خماین  مینسیل آمیدگی انجیم شد. او از صکنیلییی صمیشربرداری
1fMRI کنندگیی خیاسات صی شکی از دسامینشیی را به انمخیب و از شارکت اسامفیده کرد

ندگیی کنب شرکتخید حرکت دهند. او مدّعی بید که از اشن طرشق صیانسامه اسات انمخی

 بینی کند قبل از آنکه آنهی از انمخیب خید آگیه شیند. را  ی 

 های لیبتگیری شکاکانه از آزمایشنتیجه  .3

هیی لیبت را شایهدی صجربی به ساید شکیکیت در بیب اراده آزاد صللی بساییری آزمیش 

در ملیله  (Banks and Pocket, 2007: 658کردناد. برای مثیل، بنکس و  کت )

شاانیخمی به سااید مروری خید بر آزمیش  لیبت آی را نخساامین شاایهد مسااملی، عماار

گیری یجهنمننیرنده بی اشن مدّعی میافق نیست ولی اننیری در بیب اراده آزاد دانسمند. صیه،

آگیه نیساات که در نهیشت صماامی،  "منِ"هی روشاان اساات؛ اشن شااکّیکینه از اشن آزمیش 

بلکه . ،نیزندگی کرا برگزشنی،، کجی  م رشاامه صحماایلیگیرد چه غذاشی بخیرش،، کدامی

                                                           
 (functioning Magnetic Resonance Imaging scanنیعی روش صمیشربرداری مخفف  )  .1
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را بر عهااده گیری د کااه وفیفااۀ صمااامی،ناای ااذشری در مغز وجید داری کنمرلهاایبخ 

 ی  از آنکه شخص صممیمی اشن شعنی و  است 1اشن فرآشندهی نیآگیهینهشروم . گیرندمی

می، مغز است که صم .  س به معنیی واقعی اشنمغز کیر خید را کرده اساتآگیهینه بنیرد 

 «. من»گزشند، نه رو شکی را برمیهیی  ی ِگیرد و از مییی گزشنهمی

رای گیری شاااکیکینه میافق نبید و صلیش کرد جیشی بنیز بی اشن نمیجه البماه خید لیبت

فرآشندهیی  ی"وصی"می زمیی کیفی برای اخمیایر در اشن فرآشناد فیزشکی بیز کند. به نرر او 

ذهن آگیه می چیزی حدود  .(Libet,1999, p. 54) یی در اخمییر دارش،نایآگایهینه مغزم

ثینیه زمیی دارد صی بر نمیجۀ نهیشی صیثیرگذار بیشاااد. البمه همینطیر که لیبت صیکید میلی 124

هیی ثینیۀ انمهیشی سااالیلمیلی 24ثینیه اسااات چرا که درمیلی 144کند اشن زمیی درواقع می

صی و کیی ممیقف کردی آنهی وجید ندارد. به هر حیل صیانیشیِ عمبی حرکمی فعیل شده و ام

یانی، صصیانی، آزادانه بخیاهی، ولی میبه معنیی نخیاسمنِ آزادانه است؛ شعنی اگرچه می نمی

هی یعلاشنکه ف کند؛ نخسااتبرای اشن دشدگیه خید ارائه میلیبت دو دلیل آزادانه نخیاهی،. 

که در آی از اساات آزمیششاای هیی و دوم شیفمه .انددر آزمیش  چنین گزارشاای ارائه داده

در ساانج ننیه کنند. زمینی که آنهی خیاهد آمیده چرخ  مچ شاایند و به زمییهی میفیعل

ثاینیه قبل از انلبیض میلی 344صای  144کنناد حادود میمیال خید ثبات  سااارکیبِ میاقع

 ی استصیانیشی وصی کیف . اشن صلرشبی همیی زمینی است که به نرر لیبت برایهیساتمیهیچه

(Libet, 1985, p. 538) .،کند از اشن طرشق جیشی صلیش می او همینطیر که مشهید است

 بسااییری .برای اخمییر بیقی بنذارد ولی راهکیر او میرد  ذشرش همنیی قرار ننرفمه اساات

در اشن من  2.کننداو را قبیل سلبی راهکیر  آنکهبدوی  اندهیی او را  ذشرفمهنمیشج آزمیش 

ن، کملیله دربیرا راهکیر اشجیبی لیبت سخنی نخیاه، گفت و صرفی بر نلدهیشی صمرکز می

 اند. را هدف گرفمه هیکه صفسیرهیی شکیکینۀ اشن آزمیش 

                                                           
شمه و اای هسمند که در مرصبه ای  یشین صر از مرصبه آگیهی قرار دفرآشندهیی مغزی "فرآشندهیی عمبی نیآگیهینه" .1

  به اشن دلیل آگیهی امکیی دسمرسی به آنهی ندارد.

 (Wegner, 2002, p. 55برای مثیل بننرشد به  )  .3
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 شود؟های لیبت تهدیدی برای اراده آزاد محسوب میآیا آزمایش .2

 شکی از .آزادش، که می فیقد ارادا دهدنشااایی میهیی لیبت آزمایش  برخی معملادناد کاه

 شید  اشننینه بییی میبه سید اشن مدعی  هیاسمدلیل

آگیهینۀ شاااخص آغیز  اراداهایی لیبات صیسااا  افعایل میرد مطایلعاه در آزمایش  -(1)

شاااکل گرفمه  RPشاااید. )بلکه حدود نی، ثینیه قبل از  عمل بطیر نیآگیهینه صیسااا  نمی

 است(

آگیهینۀ شاخص آغیز شده  اراداصیسا  شاید که فعل صنهی زمینی آزاد محسایب می -(3)

 بیشد.

اند. ]عطف هیی لیبت آزادانه انجیم نشااادهبنایبراشن افعایل میرد مطایلعاه در آزمیش  -(2)

 [3و گ 1گ

دا ( الیدعی )شهیافعیلی هسامند که علی هیی لیبت نمینۀافعیل میرد مطیلعه در آزمیش  -(4)

ه انجیم نشده بیشند  س هیچ فعلی آزادانه شایند و اگر اشن افعیل آزادانآزادانه شامرده می

 شید. انجیم نمی

 [4و  2شید. ]عطف هیچ فعلی آزادانه انجیم نمی -(2)

 قیدر به اثبیت درساامی نمیجه نیساامند.ملدمیت اشن اساامدلیل  در ادامه خیاه، گفت که

ای در خماااین نلادهیی وارد بر امای  ی  از  رداخمن باه نلادهای لایزم اسااات باه نکماه

 شااانیخمی ودو روشکرد روش عمیمی بیهیی لیبت آزمیش هیی لیبت اشااایره کن،. آزمیش 

قت دبه  نلدهی، مهممرشن شااانیخمیروش ددر روشکرگیرناد. میرد نلاد قرار میصفسااایری 

شاااید. برای مثیل، آلفرد میل  س از آنکه آزمیش  لیبت مربیط می Wگیری زمیی اندازه

به اشن نمیجه رسید  1-خیاهد همین کیر را بکنی،میو از می نیز  -را روی خیدش انجیم داد 

. دنیل (Mele, 2009, p. 15)بسااییر دشاایار اساات  Wگیری زمیی که صلیش برای اندازه

                                                           
یاند صدر آدرس اشنمرنمی زشر سیعت منیسر اشن آزمیش  وجید دارد و اگر کسی صمیشل به انجیم آزمیش  دارد می .1

 از طرشق آدرس زشر از سیعت ممحرک لیبت اسمفیده کند  

http://www.informationphilosopher.com/freedom/libet_experiments.html 

http://www.informationphilosopher.com/freedom/libet_experiments.html
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 Wشایبی نیز نلادی بر زماایی (.Dennett, D., and Kinsbourne, M. 1992)دنات 

ش   زکنندگیی در آزمیش  لیبت مجبیرند که صیجه خید را اشرکت. مطرح کرده اسات

قمااد ذهنی که امری درونی اساات به ساایعت که امری بیرونی اساات معطیف کنند. اشن 

شاید که ارادا صجربه شده و نلطۀ نیری عطف صیجه از امر درونی به امر بیرونی سابر می

یری بر روشکرد صفسااا مندر اشن ملیله . نبیشاااندبر ه، منطبق به لحیظ زمینی صعیین شاااده 

ل هیی جدشدصر اشن قبیشنیخمی. چرا که اولی در آزمیش روش ام و نه روشکردصمرکز کرده

هیی لیبت امروزه هیی اسایسی آزمیش و ثینیی  شیفمه 1اندهی صی حدودی برطرف شادهدغدغه

بنیبراشن فیرغ  2 ذشرفمه شده است. در ساط  وسیعی در عمل به عنیای ش  واقعیت صجربی

ه،. دخید را بر روشکرد نلدی دوم قرار میصمرکز من شی نه،  انددرسااتاز اشنکه اشن نلدهی 

 ند. کهیی آزمیش  لیبت صیکید میاشن روش  یسخنیشی بر صفسیر ممفیوت از داده

 ؟کاری را انجام دهیم "کِی"یا  کاری انجام دهیم "چه"تر است: کدام مهم  .4

 هیی لیبت قرار دارد اشن اسااات که آشیصرشن مسااایئلی که  ی  روی آزمیش شکی از مه،

یرف افعیلی که به نحی ممع  ۀ خیبی هسمند ازهیی لیبت نمینمطیلعه در آزمیش  عیل میرداف

ملدمۀ  ی شایند   یسای به اشن سایال بسییر کلیدی است چرا که مسملیمآزادانه شامرده می

( مدّعی اسااات که افعیل میرد مطیلعه در 4. ملدمۀ )دهدمیهدف ( از اسااامدلیل بیلی را 4)

برای  شیند.شمرده می الیدعی )شهیدا ( آزادد که علیافعیلی هسمنیبه مشاهیی لیبت آزمیش 

 در اشن صاایرت(  ااروری اساات زشرا صنهی 4ملدمۀ )صاایدق بیدیِ منمج بیدی اساامدلیل بیلی 

دانه نمیجه گرفت که هیچ فعلی آزا اشن دسمه از افعیلصیای از غیرآزادانه بیدی اسات که می

 ( را هدف گرفمه است. 4مدعیی مطرح در ملدمۀ ) نلدهیی اشن بخ  س شید. انجیم نمی
                                                           

 برای مثیل، در آزمیششای مشیبه بی آزمیش  لیبت، دانشمندای از روشی ممفیوت بهره جسمند صی زمیی اراده آگیهینه و .1

در اشن آزمیش  به جیی سااایعت از . (Soon et al., 2008) گیری کنندفرآشندهیی مغزی مرصب  بی آی را اندازه

شد. آنهی به ثینیه نمیش  داده میمیلی 244ای اسمفیده شد که بر روی آی حروف بمیرت ممنیوب و بی سرعت صافحه

 گیری را افزاش  دادند.اشن صرصیر دقت در اندازه

 Klein, 2002ن ؛   .3
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یند شاااانجیم میلیبت معملد بید که افعیل میرد مطیلعۀ او در شاااراش  کیملی ممعیرف 

امی  .(Libet et al. 1983, p. 640)به شااراش  زندگی روزمره شاابیه  شعنی در شااراشطی

یی لیبت هه در آزمیش یلعافعیل میرد مط . به نرر آنهیمیافق نیساامند بی او در اشن بیره برخی

می بی ارصبیط بساااییر ک زشرا اشن افعیل. هسااامنداخمییری  افعیلدر بهمرشن حیلت نمینۀ نیزل 

. حمی برخی اشن افعیل را در (Roskies, 2011, p. 19)هایی مای دارند دلایشال و اننیزه

کمی  به نرراشن دشدگیه  .(Flanagan, 1996)اند حسیب آوردهبه 1زمره افعیل اصیمیصی 

در  میرد مطیلعۀ لیبتافعیل قمادی  گفت کهصیای میک، دسات. امی آشدمیگیرانه ساخت

ی شید صهی از اشخین خیاسمه میشیند. در اشن آزمیش مینانجیم روزمره ممعیرف شراش  

در  .صی لحرۀ وقیم صماامی، را ثبت کنند منمرر وقیم ش  قمااد شی صماامی، آگیهینه بیشااند

ل مینند صی مطمان شیند قمدی در آنهی شککنندگیی منمرر میرکتچنین شاراشطی غیلبی  ش

ه عنیای من ب در چنین شااراشطی کنند.گرفمه و ساااس لحره اصخیذ صماامی، را گزارش می

زمیی منیسابی برای گزارش است.  "اکنیی"اندششا، که آشی کننده بی خید میش  شارکت

د کرده و همیی لحره را ثبت اگر مطمان شاایم که زمیی منیساار فرا رساایده، دساام، را بلن

یچ ه چییدان، چه  یسااخی بده،. نمی«  "اکنیی"چرا »کن،. امی اگر از من بارسااید که می

  ام. من صاارفی مثل شدلیلی ندارم که چرا اشن لحره را برای حرکت دساام، انمخیب کرده

  ام که در شهی هساام،. شعنی شید گرفمهکنندا خیب در حیل اجرای دساامیرالعملشاارکت

بیزا زمینی مشاخص )در طیل آزمیش ( به نحی خیداننیخمه دسم، را بلند کن،. آلفرد میل 

(Mele, 2009, p. 83)  شااراش  فیعل در اشن آزمیش  را به خرشدار در ش  فروشاانیه

دارد. میهیی بیدام زمینیِ مشیبه صرفی شکی را برکند که از مییی انبیه شیشهبزرگ صشبیه می

رسااای، کاه چرا اشن شکی را به جیی دشنری برگزشده اسااات، اگر از چنین شاااخمااای با

 صیاند به می بنیشد. زشرا انمخیب ش  شیشهصرشن  یساخی اسات که میصایدقینه "دان،نمی"

بیدام زمینی خین اصلی نییزی به صیمّل و دلیل ندارد. برخلیف آی، در زندگی روزمره برای 

همر بل از انجیم فعل دربیرا اشنکه گزشنۀ بمی اغلر قانمخایب شا  گزشنه نییز به صیمّل دارش،. 

                                                           
1. automatic 
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عل و ای مییی فزنی،. اشن فرآشند ممیمّلینه به برقراری رابطهکدام اسااات دسااات به صیمّل می

 هیی لیبت مفلید است. انجیمد که در آزمیش دلیل می

ر دوره را د  ذشرند صی عملی خینعلیوه بر اشنکه  س از آنکه شااارکت کنندگیی می

ش  اند صی به قیانین آزمیجیم دهند درواقع آنهی به نحی اگیهینه صممی، گرفمهان زمینی خین

در آنهی شاااکل گرفمه که  1قماااد بعیدممعهاد بیشاااند. و اشن شعنی بی آغیز آزمیش   ش  

یی هکند. البمه اشن صماامی،ِ بعید زمییِ دقیق صماامی،شاایی را هداشت میهیی بعدیصماامی،

نیم  -1دهد؛ را صحت صیثیر قرار می و جهات مه، فیعلکناد ولی از دبعادی را ممعیّن نمی

بیزه زمینی که قرار اساات در آی فعل انجیم شااید. از  -3فعلی که قرار اساات انجیم شااید و 

و  2میلفه چیسمی -1ای هسمند  هیی مه، می در زندگی روزمره دو میلّفهقضی بیشمر صممی،

گیرش، که چه فعلی را در چه ی. شعنی می در شاااراش  مخملف صمااامی، م3میلفاه زمینی -3

ردد. در گصر اغلر به اولی شعنی چیسااامی شی نیم فعل برمیزمینی انجیم دهی،. مسااااله مه،

 ای است در خدمتاشنکه ش  کیر را چه زمینی انجیم دهی، صرفی وسیله ،بسییری از میارد

ز میارد ادر بسااییری هیی می میلفۀ زمینیِ صماامی، حمیآی کیر.  چیساامی و چنیننی انجیم

ثیل مینند. برای منیممعیّن و مبه، بیقی می گیری قمااادمایی برای انجیم فعل س از شاااکال

ممکن اسااات صمااامی، بنیرش، که حممی به دکمر بروش، ولی زمیی آی را مشاااخص نکرده 

                                                           
 Proximal) "صممی، نزدش "( شی Proximal intention: P-intention) "قمد نزدش "در ادامه از  .1

decision: P- decisionگیرد و کن، که درست  ی  از انجیم عمل شکل می( قمد شی صممیمی را مراد می

یی اگر شمی صممی، بنیرشد همین الیی به دوسمم ."الیی-حرکت"محمیای آی ممعیّن کنندا عمل است مثل صممی، به 

صلفن بزنید قمد شی صممی، نزدش  در شمی شکل گرفمه است. در ملیبل، اگر صممی، بنیرشد که آخر هفمه برای دشدی 

 :Distal decision( شی صممی، بعید )Distal intention: D- intention) بعیدفیل، به سینمی بروشد در شمی قمد 

D- decision شکل گرفمه است. غیلبی اشننینه است که قمدهیی بعید کممر ممعین و مشخص هسمند ولی اشن )

صیاند ک، و بی  به اندازا محمیای قمد نزدش  ممعین و مشخص همیشنی نیست. محمیای ش  قمد بعید ه، می

ید صی قمد شزمینی سبر میبیشد. مهممرشن صفیوت مییی آی دو فیصله زمینی آنهی بی لحرۀ انجیم فعل است. اشن فیصلۀ 

درنگ عمل را در کنمرل خید داشمه بیشد در حیلی که قمد بعید بیشد حفظ و سیمیندهی شید صی در زمیی قرشر بی

 منیسر إعمیل شید.  
2 .what-component 

3. when-component 
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صیبعی از   ذشری اغلرمسایلیت اشن است کهبیشای،. شایهد دشنر بر اهمیت میلفۀ چیسامی 

آنهی. برای مثیل، می سااایرقین را برای انجیم و نه زمیی میسااات  هی و افعیلچیسااامی صمااامی،

. حمی وقمی که زمیی سااارقتکنی، و نه مساااایل دانسااامه و مجیزات می سااارقت از بین 

شااید، اهمیت آی نیشاای از اهمیت چیساامی کیر شااخماای برای زمیی کیرش میاخذه می

رعی اغلر ثینیی شی فهی نسااابت به چیسااامیِ آنهی اوسااات. به اشن معنی میلفۀ زمینیِ صمااامی،

 شیند.محسیب می

یشد هیی لیبت نبدهند که نمیشج آزمیش اگر اشن ملیحریت درساات بیشااند، نشاایی می 

صاارفی بر زمیی انجیم کیر اساات آی  هیصمرکز اشن آزمیش خیلی مه، صللی شاایند چرا که 

به  ردرحیلیکه اهمیّت کیرهیی می در زندگی روزمّره بیشمه، در ش  بیزا زمینی مشخص. 

ادانه در هیی آزاگر النیی فعیلیتشاااید. نمیجه اشنکه میلفاۀ چیسااامی افعیل می مربیط می

ل هیی لیبت نبیشد نمیشج آنهی نیز به صمیم افعیل آزادانه می قیبزندگی شبیه به النیی آزمیش 

 شید.هیی غیرمه، محدود میهی شی انمخیبصرفی به صممی،صعمی، نخیاهد بید بلکه 

 لّت تصمیم است؟ع RPآیا  -5

ه در ی کلیبات نمیناه خیبی از افعایل آزاد ۀ  قبال گفمی، کاه افعایل میرد مطایلعادر بخ

صعمی، به همۀ  قیبل هیی آنهیگرفمی، که شیفمه و نمیجه نیساامنددهی، انجیم میه روزمرّزندگی 

لیبت  هیی که آزمیش بنیشی، ی،صیانافعیل می نیسامند. امی اگر از اشن اشکیل بنذرش، آشی می

 عیشی استگیرد و نه خیدِ می  اشن همیی مدّ است که صممی، مید که اشن مغز ندهنشیی می

 RPدهند که هیی لیبت نشاایی می( اساامدلیل بییی شااده اساات. آزمیش 1که در ملدمه )

ثینیه قبل از  43/4فل   Wکه آگیهی از دهد درحیلیثینیه قبل از فعل رخ می 42/4حدود 

  از فرآشندهیی نیآگیهینۀ مغزی  ی ،بنیبر صفساایری راشج از اشن واقعیتآشد. فعل  دشد می

 اشن شعنی که قماادهییاند. میی را روشاان کردهآنکه اصاالی خبردار شاایش، صکلیف زندگی

اشن صفسااایر بر اشن  1آگایهایناه می هیچ نل  علّی در زنجیرا علّی صیلید کنندا فعل ندارند.

                                                           
 Wegner, 2002 هیشی از اشن صفسیرهی ن  برای آشنیشی بی نمینه .1
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است و زمیی  RPگیری همیی لحرۀ وقیم ممی،فرض اسمیار است که زمییِ واقعی ص ی 

W ،هیی می معلیلصاارفی زمیی آگیهی می از اشن صماامی، اساات. مطیبق اشن دشدگیه صماامی 

RPشعنی .هساامند هیی فعیل شااده RPرا به لحیظ علّی  فعلوقیم قمااد و بیلطبع وقیم  هی

ینیه )شی کمی حدود نی، ث RPاشنکه آشی به صرف  حیل سیال اشن است که 1کنند.ممعین می

 شید قمد و فعل اثبیت میو  RPبیشمر( قبل از انجیم فعل رخ داده است صلیزم علّی مییی 

هی و افعیل ای بی صماامی،چه رابطه RPکه فعیلیت بینی، ببرای  یساای به اشن ساایال بیشد 

فعیل شااید لزومی  RPمی دارد. آشی اشن رابطه آنلدر قیی هساات که بمیای گفت که هرگیه 

فعیلیت  گیشد کههیی لیبت میصفساایر راشج از دادهفعل ممنیساار بی آی محلق شااید  بیشد 

RP ،ی گیرِی آگیهشکلاسات و از آنجی که هیی آگیهینه علّتِ کیفی برای وقیم صمامی

میند و به یگیری می بیقی نممحمایل فرآشندی دصرمینیسامی است دشنر جیشی برای صممی،

یل برای اشنکه اشن صفسایر درست بیشد بیشد اسمدلاهد بید. معنی خیاشن صرصیر ارادا آزاد بی

 زشر درست بیشد  

 صحلق اراده آزاد مسملزم کذب دصرمینیس، است.  1-د

سامی هیی می دصرمینگیری صمامی،دهند که فرآشند شاکلهیی لیبت نشایی میآزمیش  3-د

 است. 

   2ارادا آزاد هسمند.هی فیقد دهند که انسییهیی لیبت نشیی میبنیبراشن آزمیش  2-د

در مرکز بحث  رچیلشاای قرار دارد که ش  ساایی آی همساایزگراشی و  1-ملدمۀ د

سایی دشنر آی نیهمسایزگراشی اسات. همسیزگراشیی معملدند که اراده آزاد بی دصرمینیس، 

دانند. در اشن بخ ، من ملدمه نی ذشر میساایزوار اساات و نیهمساایزگراشیی اشن دو را جمع
                                                           

در  هیRPر کند سیزگیر نیست. زشرا اگمطرح می "کنمرل وصیشی"بی آنچه که لیبت صحت عنیای البمه اشن صفسیر  .1

هی عیلیتصیای گفت که اشن فشید از فرآشندهیی مغزی شکسینی سرچشمه گرفمه بیشند، نمیمیاردی که وصی إعمیل می

علّیِ آگیهی را  صفسیر کرد که او نل  صیای اشننینهبه لحیظ علّی ممعین کنندا قمد هسمند. البمه دشدگیه لیبت را می

داند که صرفی صمیشیگر کند و در سیشر میارد آگیهی را صرفی نیعی شبه  دشدار میمحدود به میارد إعمیل وصی می

 است و نه میصیر حرکت افعیل می.

 Nahmias, 2014, p. 6ام  اشن اسمدلیل را بی کمی صغییر از اشن منبع گرفمه  .3
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عنی کن،. شکن، و بحث از آی را به بخ  بعدی ملیله میکیل میلی میرا درسااات صل 1-د

ید خاشن  کههیی بدشل اسااات )اخمییرگراشی(  اذشرم کاه ارادا آزاد نیایزمناد به امکییمی

صیانی، بی را درساات صللی کنی،، می 1-د مسااملزم کذب دصرمینیساا، اساات. حیل اگر ملدمۀ

. امی آشی اساااتخمیایرگراشی نیدرسااات اباه آی نمیجاه بنیرش، کاه  3-د انضااامایم ملادماۀ

است   هیی می دصرمینسمیگیری صممی،دهند که فرآشند شکلهیی لیبت نشایی میآزمیش 

بییشید اشن صعرشف از دصرمینیساا، را مبنی قرار ای درساات اساات  ملدمه 3-شعنی آشی ملدمۀ د

 دهی،  

ادهیی  یشین صیس  روشد -هی و افعیل آدمیاز جمله صممی، –همۀ روشدادهیی جهیی 

  شیند. بر اسیس قیانین طبیعت به لحیظ علّی ممعین می

ۀ مغزی )باه عنیای روشدادهیی یناهایی نایآگایهااگر اشن صعرشف را در میرد فعایلیات

   ت گف صیایمیصممی، شی فعل )به عنیای روشداد بعدی( بکیر بنیرش،   یشین( و

بیشد، آننیه صممی،ِ   sمغزِ نیم خیصی از فعیلیت x، اگر sو فیعل  xبرای هر روشداد 

s  به لحیظ علّی صیس  روشدادx شید. ممعیّن می 

و صمامی، شی فعل همیی  RPهیی لیبت بمیانند نشایی دهند که رابطه مییی اگر آزمیش 

ای اسااات که در صعرشف بیلی به آی اشااایره شاااد، آننیه بیشد  ذشرفت که نمیشج اشن رابطاه

هی RPدهند. امی آشی الشااعیم قرار مییزگراشینه( را صحتهی اخمییر )به معنیی نیهمسااآزمیش 

اگر اشن رابطه برقرار بیشاااد شعنی هیی می دارند  ای دصرمینیسااامی بی قمااادهی و فعلرابطاه

فعل شی صمااامی، فیعل بیشاااد بیشد انمریر داشااامه بیشااای، که هر صعیین کنندا هی RP فعیلیت

هد منر آنکه اصفیق غیرمعمیلی رخ رخ داد بلیفیصله فعل ممنیسر بی آی ه، رخ د  RPگیه

 دهند را شکل میهیی می دصرمینیسمی قمدهی و فعل به نحیهی RPآشی امی داده بیشد. 

هیی لیبت در آزمیش  اند( بییی کرده2011( و روسااکیز )2009همیننینه که میل )

ندر ش  فرآشند مییننی RPهی . زشرا در اشن آزمیش  یساخی برای اشن سیال وجید ندارد

در هر  2نیشزهیی عمااابی زشرا لیبت ممیجه شاااد کهآشد. بدسااات می 1رو به علرگیری 

                                                           
1. back-averaging 

2. neural noise 
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حیصااال از صمااامی، گرفت صی مییننین لذاشاااد میRP آزمیش  سااابر نیمفهیم شااادی 

 هیی الکمرشکی مغزفعیلیت بیشد اوبرای اشن هدف هی را لحیظ کند. ای از آزمیش مجمیعه

اشن کیر نییزمند به ش  شی چند نلطۀ ثیبت در ه ک کردمیهایی ممیالی ثبت را در آزمایش 

ر به صمااارش  خید لیبت فرآشندی رو به عل گیریمییننین اشن فرآشندِ طیل آزمیش  بید.

 و ثبت  ااب  بیشاادنشااده انجیم که  س از آی فعلی ای  RPهیچ در آی چرا که  اساات

نیلی صر ساااینهی به کیماییکه انلبیض میهیچه شااایندمیهی فل  زمینی ثبت RP .شااایدنمی

لی هیچ هیی الکمرشکی مغز را ثبت کند. در غییب چنین ساایننیفعیلیتکیماییصر بفرساامد صی 

عل ففیعل به  انجیم إعمایل وصی کاه صمیشل  در میاردِشاااید. برای مثایل، فعایلیمی ثبات نمی

شاااید چرا که هیچ انلبیض ای ثبات نمی RPشاااید هیچ سااارکیب میصیسااا  خید او 

 .  (p. 141 ,2004) استای محلق نشده میهیچه

 RPدانی، که رابطۀ مییی نمیواقعی بدشن معنیساات که می بکیرگیری اشن روش اشن امی 

شید هیی لیبت فل  شیمل میاردی میآزمیش  زشرا 1و فعل صی چه اندازه مسامحک، اسات.

فعیل شااید لزومی بیشد  RPگیشد که اگر و فعل هر دو محلق شااده بیشااند امی نمی RPکه 

برای اثبیت صلیزم علّی مییی ش  فعیلیت مغزی خین و عمل ممنیسر محلق شید. فعل ه، 

شاااید که فعیلیت مغزی رخ دهد و عمل مذکیر در  ی بی آی لیزم اسااات بدانی، که آشی می

زمیی شاااروم فعیلیت "دهندا زمیی نخسااات شعنی نشااایی Rفرض کنید که  .آی رخ ندهد

اسات. آشی ممکن است  "بعلیوا نی، ثینیه R"دهندا زمیی بعدی شعنی نشایی +Rو   "مغزی

هیچ حرکت دسمی نبیشد   +Rفعیلیت مغزی شاروم شده بیشد ولی در حیالی  Rکه در 

هی حمی بدوی وقیم حرکت  RPشعنی اگر ممکن بیشاااد که - اگر امکیی اشن امر بیشاااد

هی علّت کیفی برای وقیم حرکت هسمند.  RPصیای گفت که نمی -قمادی ه، رخ دهند

که  اشن چیزی نیست گیشند  صلرشبی هیچ، زشراهیی لیبت در اشن خماین چه می آزمیش

در آزمیش  لیبت صلیشای برای فه، آی صایرت گرفمه بیشااد. همیننینه که گفمی،، فعیلیت 

صنهی زمینی ثبت و  ااب  می شااید که حرکت عضااله وجید  هیدر اشن آزمیش  الکمرشکی

                                                           
 (Roskies, 2011برای مشیهده بحث در اشن خمین ن   )  .1
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ند کص اقدام به بلند کردی دسم  نمیشید که وقمی شخداشامه بیشاد ولی مشاخص نمی

 آشد شی نه. فعیلیت مغزی مشیبهی  دشد می

هی و فعل RPآشی به لحیظ صجربی شااایاهدی وجید دارد که صیشید کند که رابطۀ مییی 

از  ی دشنرآزمیششااا ایسااای باه اشن سااایال مثبات اسااات. در غیردصرمینیسااامی اسااات  

پ صممی، از مییی دکمه راست شی چ صی بلیفیصله بعد از شایدمیگنندگیی خیاسامه شارکت

(. Soon et al., 2008شاکی را فشاااایر داده و زماایی صمااامی، را گزارش کننااد )

گرای در طیل انجیم آزمیش  فعیلیت مغزی آنهی را صیسا  دسمنیه صمیشربرداری آزمیش 

(fMRI ثبت کرده و از اشن طرشق صیانسااامند النیی فعیلیت )یاحی را در نآنهی  عمااابی

ی بینگرای قدرت  ی هیی ثبت شااده به آزمیش شاانیساایشی کنند. داده 1زخیصاای از مغ

ثینیه قبل از زمینی که  14صی  2داد. آنهی قیدر بیدند حدود کنندگیی را میصماامی، شاارکت

د. امی نکمه بینی را انجیم دهنکنند اشن  ی کنندگیی به عنیای زمیی صممی، ثبت میشارکت

درصاد بید )به شید داشمه بیشی،  94ی چیزی در حدود بینمه، اشن اسات که دقت اشن  ی 

درصادیِ وقیم آی است(. اشن شعنی  24که شاینسای دانسامن ش  روشداد به معنیی امکیی 

ذ شده بید. اصخیکنندگیی صیس  شرکتهی غیر از صمامیمی بید که بینیچهل درصادِ  ی 

، بنیمی، *RPد را  شیدکمه راست منجر می درصدیِ 94اگر فعیلیت مغزی که به انمخیب 

دکمه چپ به  *RPدرصاد از میارد،  س از فعیل شدی  44صیای انمریر داشات که در می

در صعرشف بیلی از دصرمینیس،  xرا به جیی  *RPجیی دکمه راست انمخیب شید. حیل اگر 

ممعیّن  *RPبااه لحاایظ علّی صیسااا   sصیانی، بنیشی، کااه صمااامی،ِ قرار دهی، هرگز نمی

 شید.می

هی و RPسااااله اشن اسااات؛ چه صی ااای  و صفسااایری برای رابطۀ مییی  فعیلیت حیل م

ی از اشن جیشنزشنصفساایر  بی صیجه به ملیحریت بیلیبرخی هی و افعیل می وجید دارد  صماامی،

صاارفی ش  عیمل  Rیل شااده در زمیی فعّ هییRP مطیبق اشن صفساایر،اند. ارائه کرده رابطه

 آنهی فعیلیت که . به همین دلیل اساااتیم فعل اساااتبرای وق –و نه علت کیفی  –بایللیّه 

                                                           
  (frontopolar cortexدر نیحیه قشر می قطبی  یشینی ) BA10مثل .1
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 علّت صماامی،هی را نبیشد RPاشن شعنی فعیلیّت  .شاایدفعل منجر نمیانجیم گیهی اصاالی به 

نشااده  اصخیذای برای انجیم عمل هنیز صماامی، آگیهینه Rآگیهینه بدانی،. اصاالی در زمیی 

هد دنشیی میهمین و  شید.میهی اصخیذ اسات. صممی، آگیهینه کمی بعد از شروم سیننیل

 شید. چرا شروم فعیلیت الکمرشکی لزومی به انجیم عمل منجر نمیکه 

معملاادنااد کااه فه، ناایدرسااات از  -آلفرد میاال از جملااه –ی اشن دشاادگاایه اطرفاادار

مفاایهی، بکاایر رفمااه در اشن ت در هاایی لیباات محمااایل عاادم شااافاایفیاات و دقّااآزمایش 

ماامی،، صمیشل و میل را جیبجی و به ش  معنی هیساات. لیبت مفیهیمی مثل قمااد، صآزمیش 

و  2همچیی صمیشل 1هیی روشنی مییی حیلیت اننیزشیبکیر برده اسات درحیلی که صفیوت

مثل صممی، شی قمد وجید دارد. برای دسمییبی به صفسیر درست از  4و حیلیت اجراشی 3میل

 هیی می اغلرصمااامی،فرق بنذارش،. از حیلیت ذهنی هیی لیبت بیشد مییی اشن دو نیم داده

صیانند فیقد دلیل بیشاااند. برای مثیل، ممکن محیر هسااامند درحیلی که صمیشلیت می-دلیال

که  داشمه بیش، دلیشلیزمیی داشمه بیش، که غذای شمی را بخیرم ولی ه، میلاسات که من 

آی ه، صایدق است؛ شعنی گیهی ممکن است دلیشلی برای  برعکسِ)اشنکیر را انجیم نده، 

داشمه  لمیکیری صیاند به کسای می. (به انجیم آی ندارم یکیری داشامه بیشا، که میلانجیم 

ن اشی سر و سیمیی داده بیشد. بیشد بدوی آنکه ذهن  را در خمین انجیم شی عدم انجیم آ

ی،، مصماااصخیذ قمااد شی گیری شااکلبعد از  سااخن بعد از اصخیذ صماامی، درساات نیساات.

عی شکی از شیاهد اشن مد. کرده استفعل روشن  یشاخص به لحیظ ذهنی صکلیف  را بی آ

آی را وصی  RPصیاند بعد از شااروم یمعملد اساات که فیعل ماو  دشدگیه خید لیبت اساات.

هنیز صکلیف فایعال بای انجیم شی عدم انجیم فعل  کنمرل وصیشی زماینی معنای دارد کاهکناد. 

 . بیشدروشن نشده 

آشد قمد  دشد می RPم فعیلیت آنچه بی شرودهد ملیحریصی که مطرح شاد نشیی می

 هیی آگیهینۀ می نه در زمیی شرومشی صمامی، آگیهینه نیسات بلکه نیعی میل است. صممی،

                                                           
1 .motivational states 

2 .desire 

3. urge 

4. executive states 
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ممی، شی گیری صبلکه کمی بعدصر اصخیذ شاده است. مطیبق اشن دشدگیه، شکل RPفعیلیت 

یعل ف ای دارد. در گیم نخست، صرفی میل شی صمیشلی نیآگیهینه درقماد فرآشندی دو مرحله

سمه از دگیرد. اشن گیرد و در گیم دوم است که فیعل به نحی آگیهینه صممی، میمی شکل

( مربیط به خید RPفعیلیت مغزی ) گیرند(ممیخر )که در گیم دوم شکل میحیلیت ذهنی 

بی صمیشلیت می ارصبیط  که هیی اولیهRP هی میاجهی، RPبنیبراشن می بی دو دساامه از  را دارند.

اند. صماامی، شی قمااد نزدش  هیی آگیهینۀ می مرصب بی صماامی، که هیی ممیخرRPدارند و

گیرد. شعنی فیعل بعد از آنکه از میل شی صمیشل خید هیی اولیه شاااکل میRPکمی بعاد از 

ه گیرد. هیچ دلیلی وجید ندارد که ببیخبر شاااد صمااامی، آگیهینه به انجیم شی صرک فعل می

هیی اولیه RP زمیی بی فعیل شااادیگیری صمااامی، همنحی قیطع صیشید کند که زمیی شاااکل

 هیی لیبت میاجهی،  بنیبراشن بی دو فر یه برای صفسیر دادهاست. 

 رد. گیمغز حدودا ش  سیم ثینیه قبل از آگیهی فیعل، صممی، به حرکت دست می -1

 1ثینیه قبل از عمل صرفی  علت بیللیهمیلی 224شاروم فعیلیت الکمرشکی مغز در حیالی  -3

 برای صممی، بعدیِ فیعل است.

بااه لحاایظ صجربی برای فر ااایااه دوم شااایاهاادی نیز وجید دارد. در آزماایششااای 

(Haggard & Magno, 1999, p. 104) کنندگیی خیاساامه شااد صی به از شاارکت

سااایعت لیبت )همیی سااایعمی که در آزمیش  لیبت بکیر گرفمه شاااد( ننیه کنند و  س از 

ای را فشاایر دهند. زمینی که صر دکمههرچه صمیم درشیفت ش  ساایننیل صاایصی بی ساارعت

( صی زمینی که انلبیض نشااایی دادش، Wزمینی که بی گیرند )کنندگیی صمااامی، میشااارکت

ثینیه بید. جیلر اساات که اشن میلی 321ای در حدود فیصااله گیردهی صاایرت میمیهیچه

یشاااید که در آزمیش  لیبت اسااات. به شید داشااامه ب Wزمایی بسااایایر نزدشا  باه زمایی 

ثینیه خبر از صمااامی، خید برای میلی -344کنندگیی در آزمیش  لیبت در زمیی شااارکات

ر همین دزمینی گیری صممی، آگیهینه زمیی شکلشعنی بیدند. اشن  حرکت دسامشایی داده

 حیالی است و نه قبل از آی. 

                                                           
1. potential cause 
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هی را بی چیل  جدی میاجه RPهیشی که صفسااایر علّی از همچنین از جملاه آزمایش 

اند. ( انجیم داده Herman et al., 2008کند آزمیششی است که هرمیی و دشنرای )یم

ندگیی کناز شرکت -آشدشادا النیی لیبت بشمیر میکه نساخۀ اصالیح-در اشن آزمیش  

خیاساامه شااد صی به محی درشیفت ساایننیل الکمرشکی شکی از دو دکمۀ  ی  رو را فشاایر 

شاید. درسات قبل از حرکت فعیل می RPیبت ش  دهند. در اشنجی نیز همچیی آزمیش  ل

حمی قبل از درشیفت صحرش  الکمرشکی بید.  RPولی مهممر اشنکاه شاااروم فعایلیات اشن 

فعل نیسااات  افعیل شاااده ممعین کنند RPمحللیی از اشن آزمیش  چنین نمیجه گرفمند که 

علیوه . م فعل(ی)حیلت انمریر فیعل برای انج ی استبلکه صارفی بییننر ش  انمریر عیم و کلّ

در شااید ثبت می هی( که در اشن آزمیش RPبراشنکه محل شااروم فعیلیت الکمرشکی مغز )

اساات که إساانید نل  علّی به آی را بی صردشدهیی جدی میاجه  1(SMAای از مغز )نیحیه

هی  ی  روشاان شااده اساات که اشن نیحیه از مغز زمینی شااروم به فعیلیت کند. از دههمی

 آی را انجیم دهدلزومی کند بدوی آنکه فعل را صمااایر و طراحی می کند که شاااخصمی

(Roland et al, 1980.)  اشن ساااخن باه اشن معنی نیسااات که فعیلیت درSMA  هرگز

صیاند به نمی RPبلکه به اشن معنیساات که شااروم فعیلیتِ  2ت حرکت شاایدصیاند علّنمی

د نهدالشعیم قرار میا صحتهیشی بیشاد که صممی، به حرکت رنحی  اروری نمیشندا نروی

هی امکیی فعیل شادی دارند. به دشنر سخن، RPچرا که حمی در میارد عدم انجیم فعل نیز 

RP هی در نیحیۀSMA هیشی که هیی صمااایر شاااده هسااامند و نه فعلصااارفی نمیشندا فعل

  رورصی قرار است انجیم شیند.

 های لیبتهمسازگرایی و آزمایش .6

هیی لیبت آزمیش  زشرانیدرست است اسمدلیل بیلی ( 1ملدمه )بییی شد که   یشیندر بخ  

ت. هیی نیآگیهینۀ آنهیسکنندگیی محمیل صممی،دهند که افعیل شرکتهرگز نشایی نمی

( وجید 3ای از بیبت گزارا )قیعدصی  نبیشد ننرانی ( درساات بیشااند2اگر ملیحریت بخ  )

                                                           
 (supplementary motor areaی محرّک صکمیلی )نیحیه  .1

  فعل را در  ی دارد. SMAشید فعیلیت در دانی، که وقمی صحرش  الکمرشکی انجیم میک، میبرای مثیل دست . 3
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ت است که هیی لیبست از آزمیش داشامه بیشاد. امی بییشید فرض کنی، که اشن صفسیری در

شاااید. آشی اشن برای ارادا آزاد هیی آگیهینۀ او شاااروم نمیصیسااا  صمااامی، فیعل افعیلِ

فه، ممعیرف از فیعلیت آدمی، می خیلق افعیلمیی هسمی، و به بی مطیبق دردسارسایز نیسات  

مییری و فعل خآشی،. در صیرشی فلسفه نیز صمیشز مییی فعل اهمین دلیل مساایل آنهی بشمیر می

شده است؛ افعیل اخمییری آنهیشی هسمند بییی می 1"خیاست"غیراخمییری بر اسیس مفهیم 

ای نهگی ˚حرکت بدنی است و خیاستنیعی  ˚شده بیشند. فعل شاروممی  خیاساتِکه بی 

مثل بیور، صمیشل، قمااد و دلیل صشااکیل شده است.  حیلیتاسات که از مجمیعۀ  2اندششاه

نج و ای بغرآورد مساااالهذهنی قیدر اسااات صی حرکمی بدنی را  دشد اشنکه چطیر ش  امر 

 یدشاست. ولی عمیمی چنین  نداشمه می –بیشژه در دوره  جدشد–قدشمی در صیرشی فلسافه 

است. اشن دشدگیه در دورا مدری نیز صیس  بسییری از  3آغیزگرِ فعل که خیاسات شی اراده

ل  شاید که از نای درونی حیصال میاز صجربه. افعیل می  س ه اساتفلیسافه  ذشرفمه شاد

شی  مدقصجربۀ اراده شی خیاسات که از آی به بنیبراشن، علّی نسابت به فعل برخیردار اسات. 

د وشژگی مه، قماااصعبیر کردش، کیرکرد مهمی در رفمیرهیی اخمییری می دارند.  خیاسااات

خص صاایحر شاا 4مفلید اساات صعهد عملی  -مثل صمیشل -که در حیلیت اننیزشاای دشنر 

به نمیجه رسیده بیشد.  Aمساملزم آی اسات که ذهن در میرد انجیم  A قماد اسات. قمادِ

شعنی فیعل ممعهد شااده بیشااد که آی قمااد را )اکنیی شی در آشنده( عملی کند، هرچند که 

  5نی ذشر بیشد.اشن صعهدِ عملی لزومی نبیشد غلبه

 "صجربۀ اراده شی خیاست"د از امی وشلییم جیمز معملد اسات که لیزم نیسات افعیل می بع

(. صنهی در شراش  James, 1981, p. 1104محلق شایند صی اخمییری محسایب شایند )

 ی  از انجیم فعل اخمییری، در قیلر ش  حک، شی جیاز   آگیهیچیل  براننیز اساات که 

                                                           
1. volition 

2. thought 

3. action initiator 

4. practical commitment 

 (Mele, 1992, chs. 9 and 10)برای صی ی  مفمل در اشن زمینه ن    . 2
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زمیی بی بیزنمیشی ذهنی آی فعل افعیل اخمییری معمیلی ه، کند ولیشای ر ااایشت فهیر می

برای روشن شدی مطلر شیشد خیب (. ibid, p. 1130) دهندرخ مییحت آگیهی در س

 ( Searle, 1983, ch.3بیشد که از صمیشز جیی سرل مییی دو نیم قمد کم  بنیرش، )

که  2"قمدِ حین فعل" -3گیرد و  ی  از شاروم عمل شکل می ؛ که1"قماد  یشاین"-1

ری است آغیزگ ˚قمد  یشیننل  روشان است که گیرد. در فرآشند انجیم فعل شاکل می

ت. گیرد فیقد چنین نلشی اسشاروم فعل شاکل میکه بعد از  قمادِ حین فعلکه در حیلی

 –بسااییری از افعیل قماادی در زندگی روزمرّه بدوی شااکل گیری هرگینه قمااد  یشااین 

شااایند امی اشن بدای به نحی خیدجیش و از سااار عیدت انجیم می -آگیهینه شی غیرآگیهینه 

خیلی از اوقیت کلمیصی که می  شاات ساار ه، ردشف  3نیساات که آنهی قماادی نیساامند.معنی 

ی اشااایند. به ش  معنی آنهی آغیز آگیهینهکنی، بادوی صفکر قبلی بیایی میکرده و بیایی می

ندارند ولی شاکی نیسات که شخص نسبت به آنهی مسایل است و اگر مسایلیت به معنیشی 

 بیشند.  عیل بیشد آزادانه انجیم شدهاز اخمییر وابسمه بیشد،  س اشن اف

شااید که فعل صنهی زمینی آزاد محساایب میگیشد که میاز اساامدلیل بیلی ( 3ملدمه )

شیی صیانند نهیی لیبت میولی آزمیش  هیی آگیهینۀ شاخص بیشد.صمامی، ˚خیسامنیه آی

ت ن معنیسآشی اشن به اشهی و افعیل می نیسامند. هیی می آغیزگر صمامی،دهند که خیاساتمی

 "یدیآغیزگر ب"برای بررسای اشن مسااله لیزم است اندکی در معنیی که می آزاد نیسامی،  

ه دو ک، بصیاند ش  فعل را آغیز کند  دساااتصایمّال کنی،. ش  روشداد به چه معنیشی می

 معنی  

 بیشد.  bخیسمنیه روشداد  aکند صنهی اگر روشداد را آغیز می bفعل  aروشداد   -الف

بیشاااد و  bخیسااامنیه روشداد  aکند صنهی اگر روشداد را آغایز می bفعال  aاد روشاد -ب

  4غیرمعلیل بیشد. aروشداد 

                                                           
1. prior intention 

2. intention in action 

 (Levy & Bayne, 2004برای مشیهده بحث در اشن بیره ن   ) . 2

 ((Bayne, Tim, 2011ن    . 4
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 ( را به دو صیرت فهمید 3صیای ملدمه )می "آغیزگر بیدی"بی صیجه به اشن دو معنی از 

هیی آگیهینۀ صمااامی، ˚شاااید که خیسااامنیه آیفعل صنهی زمینی آزاد محسااایب می -(3*)

 شخص بیشد.

 ایهیی آگیهینهصممی، ˚شاید که خیسامنیه آیفعل صنهی زمینی آزاد محسایب می -(3**)

 ت دشنری نیسمند. بیشد که خیدشیی معلیل علّ

یی هگیشد که اگر علّت کیفی برای وقیم صممی،هیی لیبت میصفسایر شاکیکینۀ داده

، اگر دشنر سخن اند. بههی دشنر آزادانه اصخیذ نشدهآگیهینه وجید داشامه بیشد آی صممی،

گیری آگیهی محمایل ش  فرآشند دصرمینیسمی بیشد دشنر جیشی برای اخمییر بیقی شاکل

-نخیاهد میند. من در بخ  قبلی اشن ساخن را در قیلر اسمدلیل زشر بییی کرده و ملدمه د

 را میرد بررسی قرار دادم.  3

 صحلق اراده آزاد مسملزم کذب دصرمینیس، است.  1-د

می هیی می دصرمینسااگیری صماامی،دهد که فرآشند شااکلی لیبت نشاایی میهیآزمیش  3-د

 است. 

 هی فیقد ارادا آزاد هسمند. دهند که انسییهیی لیبت نشیی میبنیبراشن آزمیش  2-د

میرد  ذشرش همه  1-از اشن اسامدلیل را بررسی کن،. د 1-اکنیی قماد دارم ملدمۀ د

( ندارد. برای اشن دسمه از 3**)یزی به  ذشرش فلیسافه نیسات و اگر کسی  آی را ناذشرد نی

( کیفی اسااات صی شاااخص را صااایحر اراده آزاد بدانند. و از قضااای 3*فلیسااافه،  ذشرش )

بنیبراشن حمی بی  ذشرش صمیم مفرو ااایت ( را ندارند. 3*هایی لیبات صیای ابطیل )آزمایش 

رفمه ر را هدف گهی معنیشی از اخمییهایی لیبات، بیشد گفت که نمیشج اشن آزمیش آزمایش 

 است که میرد نرر بسییری از فیلسیفیی نیست. 

البمه معملدند که فیعل برای آزاد  -و بطیر خین اخمییرگراشیی –نایهمسااایزگراشایی 

هیی بدشل اسااات، شعنی بیشد بمیاند به گینۀ دشنر عمل کند. صیانیشی بیدی نییزمند به امکیی

ند. ل بمیاند به گینه دشنر انمخیب کانجایم فعل به گینه دشنر مساااملزم آی اسااات که فیع

 3-ر دصیاند به گینۀ دشنر انمخیب کند. بنیبراشن اگدصرمینیس، به اشن معنیست که فیعل نمی
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درسااات باایشاااد اخمیاایرگراشی ناایدرسااات خیاهااد بید. بااه اشن معناای احمماایلاای برخی از 

ند. میافق نیسمامی همه فلیسفه بی اشن دشدگیه ( حمیشت کنند 3**)از گزارا  1نیهمسایزگراشیی

 گیشدمیدانند. همساایزگراشی را گزارا درسامی نمی 1-همسایزگراشیی گزارا دبرای مثیل، 

یز گراشی )دصرمینیساا،( علّی همساا ذشری بی صعیّنکه معنیشی مه، از آزادی و نیز مسااایلیت

د کاه صمایم رفمیرهیی آدمی معلیلِ  اااروری نا اذشراشن دشادگایه میطرفادارای اسااات. 

ز از همین نیجذابیت اشن دشدگیه از قضی ین به همراه قیانین طبیعت اسات. روشدادهیی  یشا

یشی هعلّی اشن بیور که می فیعل گراشیِحمی صاادق شلینی صعینشااید زشرا مینیشاای آمیزه 

ن ممعیّن بیدی جهیی مسااملزم اشدهد. )گیهی( آزاد و به لحیظ اخلیقی مسااایلی، را صغییر نمی

نیز  ینیساامیدصرمحمی در ش  دنییی برای مثیل، صیثیر بیشاای،. نیساات که می در انجیم امیر بی

صااارفی  به اشن  «صیثیر اساااتمراجعه به  زشااا  در بهبید صی بی»صیای به بیمیر گفت که نمی

صرمینیس، صدق د«. در صلدشرت چنین ننیشامه شده است که بهبید نخیاهی شیفت»دلیل که 

بی د. به لحیظ  دشداری اشن برای من صلرشدر سایحت  دشدارشنیسینه بروز شیب نبیشد  ارورصی 

نیممعّین در ) ننیممعیّ  ، و در اشن شراش ِبه  زش  مراجعه کن، شی نهصیان، قطعی است که می

. من بی هساام، امآشنده ادربیرگیری من در حیل صماامی، ساایحت  دشداری و نه ممیفیزشکی(

ه ی اشن مساملزم آی نیست ک. امده، یشیی میاصخیذ صمامی، به صردشدهیی روانشانیخمی خید 

ه در عین اشنک منهیی فیقد علل کیفی بیشاااند. به اشن معنی صمااامی، منهیی عمااابی نروی

   2نیز بیشند. منصیانند آغیزگر افعیل دارای علت کیفی در سیحت عمبی هسمند، می

                                                           
ر اشن د "علتعلّت بی"گیری را مرهیی وجید ش  برخی از اخمییرگراشیی ورود عدم صعیّن به فرآشند صممی، . 1

برای مثیل، اخمییرگرای معیصر،  ق نیست.دانند. ولی اشن سخن حمی در میرد همۀ اخمییرگراشیی نیز صیدفرآشند می

 (Kane, R. 1996, p. 115 ذشرد. ن   )رابرت کین، چنین سخنی را نمی

ملدند ای از آنهی که معکنند. دسمهگراشی را اثبیت میهیی ممفیوت همسیزی اخمییر و صعینهمسیزگراشیی بی روش . 3

را به « صیانیشی»کنند صی مفهیم برقرار است صلیش می« ینه دشنرگصیانیشی انجیم فعل به»و « آزادی» ییندی  روری مییی 

گذارند. میِ آی کنیر میاهینحی شرطی صفسیر کنند. برخی دشنر صحلیل شرطی را نه به دلیل نیدرسمی بلکه به دلیل بی

ت معملد نکفیرشعنی معملدند که اشن نیم از صیانیشی برای مساله آزادی اراده اصلی مه، نیست. برای مثیل، هری فرا

ادی طیرکل نیمرصب  است. مطیبق اشن دشدگیه مسالۀ آزهی بهدر برخی بیفت "گینه دشنرصیانیشی انجیم فعل به"است 
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امی کدام معنیی آزادی به فه، ممعیرف نزدشکمر اسااات  صمااایر راشج اشن اسااات که 

امی مطیلعیصی وجید دارد که صر اسااات. ه آزادی نیهمساایزگراشینه نزدش شااهید ممعیرف ب

 ذشری از دهناد صمااایر عیمیینه از مفیهیمی چیی عیملیّت، آزادی و مساااایلیتنشااایی می

هی ه انسییدهد کنشیی می انساجیم و شکایرچنی برخیردار نیست. برای مثیل شیوی نیکیلز 

هی گراشی همسااایز و در برخی بیفتبی صعین  برخی بیفمهی و شاااراشدر   ذشری رامساااایلیت

اشن شعنی می در شااراش  ممفیوت شااهیدات . (Nichols, S. 2006دانند )نیهمساایز می

گرای از ای دشنر وقمی آزمیش در مطیلعه 1دهی،.ممفایوصی دربیب آزادی از خید بروز می

می( ساایال یجبیّ ذشری نساابت به روشدادهیی دو جهیی ممفیوت )میجبیّمی و غیرمتمسااایلیّ

دگیی کننفر اای، شاارکت هیی عیطفیِ داساامییکردند مشاایهده شااد که  بی افزاش  میلّفه

هیی عیطفی به حدّ صااافر رساااید هیی بیشااامر نیهمسااایزگراشینه و زمینی که میلّفه یسااای

هیی همسایزگراشینه دادند. همچنین در میرادی که صیصیفیت ارائه شده محسیس و  یسای

صر بیده له انمزاعیااشی بیشمر است و در میاردی که مسبه همسیزگرانضامیمی اسات صمیشل 

و بیشد صااارفی  در ملیم نرر بی آی میاجه شااایش، صمیشل به نیهمسااایزگراشی بیشااامر اسااات 

(Nahmias, E., 2005). صیای صفسااایر کرد. ش  راه اشن نمیشج را به طرق مخملفی می

  ذشری فیقدآزادی و مساااایلیت اشن اسااات که صمااایر عیمیینه از مفیهیمی چیی عیملیّت،

                                                           
 ذشری و اراده از مفیهی، ممیفیزشکی مثل دصرمینیس، و اشندصرمینیس، فیصله گرفمه و بی مفیهی، ارزشی همچیی مسایلیت

ارد که از کند، کسی انمریر ندد برای غمر امیالمیی شمی را به قمل صهدشد میشید. وقمی ش  دزمعلیلیت مرصب  می

بدشل  هییاز امکیی -به معنیی ممیفیزشکی –انجیم خیاسمۀ او سربیز بزنید. بی آنکه در میاردی از اشن قبیل شمی 

 ام  ی کردهآشد. من در اشن ملیله صحلیل شرطی را بررسشمیر نمیبرخیردارشد ولی فعل شمی آزادانه به

 . 22-12، صص 1212، بهیر 81، شمیره 32، نلد و نرر، دوره "مفهیم صیانیشی و راهکیر شرطی میر"علیزاده، بهرام، 

 و برای مشیهده دشدگیه فرانکفیرت به اشن ملیله مراجعه کنید  

Frankfurt, Harry G. “Alternate Possibilities and Moral Responsibility,” Journal of 

Philosophy 66, 829–39. 

یرهیی دشنرای بینی کیدکیی از رفمشیبی به مدلی از چنیننی صبیین و  ی همچنین در مطیلعیصی که بی هدف دست  .1

خیب بینی و صبیین رفمیرهیی دشنرای مفهیمی غیرمیجبّیمی از انمهی در  ی دهد که انسییانجیم شده است، نمیشج نشیی می

 (Nichols, S., & Stich, S. 2003ثیل بننرشد به  )در ذهن ندارند. برای م
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اساات. راه دشنر اشن اساات که بنیشی، مفهیم عیمیینه از اخمییر و مسااایلیت ه،  انسااجیم

نیهمسااایزگراشینه اسااات. بی هر  یهیهیی همسااایزگراشینه و ه، حیوی میلفهحایوی میلفاه

میرد  صیانند صمیم معینیهیی لیبت نمیصفسااایری از اشن مطایلعایت، بیشد گفت که آزمیش 

. و اگر کسااای باذشرد که معنیی همسااایزگراشینه دهندالشاااعیم قرار نرر از اخمییر را صحت

اسااات که مبنیی مساااایلیت اخلیقی اسااات، نمیشج آزمیش  لیبت  از آزادی معنایی مهمی

 صهدشدی برای آی  دشد نخیاهند آورد.   

 گیرینتیجه

شیی ارائه کردم که ن براننیز لیبتهیی چیل من در اشن ملیله نخست گزارشی از آزمیش 

هاای رخ ثااینیااه قباال از انلباایض ماایهیچااهمیلی 224در مغز  (RP) صغییرات الکمرشکیداد می

 24ثینیه )بی احمساایب میلی 344و RPثینیه بعد از آغیزِ میلی 444-224و اشااخین  ددهمی

یم ِِ خید برای انجقماادثینیه(  ی  از آنکه عمل آغیز شااید، از میلی 124ثینیه خطی  میلی

یرد اسمنید م که مصیرصبندی کرد را اسمدلیلیاشن نمیشج بر اسیس ساس  عمل آگیه شدند. 

 افعیل میرد مطیلعه مطیبق بی اشن اسامدلیل،بساییری از شاکیکیی در حیزا ارادا آزاد اسات. 

فعل صنهی زمینی و  شاایدصماامی، آگیهینۀ شااخص آغیز نمیهیی لیبت صیساا  در آزمیش 

در ادامۀ  هیی آگیهینۀ شخص آغیز شده بیشد.صیسا  صمامی،شاید که آزاد محسایب می

 4خ  بام نشیی ده، که اشن اسمدلیل درست نیست. برای اشن منریر، در ملیله صلیش کرده

( مدّعی اساات که 4ملدمۀ )ام. ( اساامدلیل وارد کرده4ملیله نخساات نلدهیشی را به ملدمۀ )

که در زندگی افعیلی  بی هسااامند ازخی هیی لیبت نمینۀافعایل میرد مطایلعاه در آزمایش 

–اشن افعیل  -1اشن ساخن درسات نیست. به دو دلیل  امی شایند. روزمره آزاد شامرده می

بارسید که  کنندگییشرکتاگر از دارند.  دلیلارصبیط  عیفی بی  -برخلیف افعیل روزمرّه

یی مه، می در هبیشاامر صماامی، -3برای انمخیب اشن لحره ندارند. دلیلی  آنهی«  چرا اکنیی»

صر اغلر و مساله مه، 2و میلفه زمینی 1ای هسامند  میلفه چیسامیه دو میلّفهزندگی روزمرّ

                                                           
1. what-component 

2. when-component 
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لفۀ دوم هیی لیبت بر میکه آزمیش ، درحیلیگرددنیم فعل برمیبه اولی شعنی چیسااامی شی 

 شیند.صمرکز می

هیی  شحمی اگر اشکیل اول را نیدشده بییننیرش،، مشکل دشنری نیز  ی  روی آزمی

به آی  2گیرد و من در بخ  می( اسااامادلایل را هادف 1لیبات وجید دارد کاه ملادماۀ )

حدود نی، ثینیه )شی کمی بیشاامر( قبل  RPاشنکه به صاارف گیشد (  می1ملدمۀ ). ام رداخمه

 اند، به دوهیی می نیآگیهینه اصخیذ شدهدهد که صممی،نشیی میاز انجیم فعل رخ داده است 

هی ثیبت صممی،و  RPصلیزم علّی مییی هی بیشد اثبیت نیآگیهینه بیدی صمامی، برای -1دلیل  

هایی لیبات صیای اثبایت چنین صلایزمی را ندارند زشرا در اشن کاه آزمایش شاااید درحایلی

ادا صیای از اشن دبه فعل منجر شاده بیشند. نمیشایند که ثبت میشی هیRPهی صنهی آزمیش 

در همین فعیل شااید لزومی بیشد فعل ه، محلق شااید.  RP صجربی نمیجه گرفت که هرگیه

 و فعل RPرابطۀ مییی کند بخ  باه شااایاهد صجربی دشنری اسااامنید شاااده که صیشید می

و صماامی، آگیهینه وجید دارد که  RPاز رابطۀ صفساایر دشنری  -3اساات.  غیردصرمینیساامی

 RPیلیت وم فعآنچه بی شااردهد. مطیبق بی اشن صفساایر، شاایاهد صجربی را بهمر صی اای  می

آگیهینۀ می  هییآشد قماد شی صمامی، آگیهینه نیست بلکه نیعی میل است. صممی، دشد می

 شایاهدی نیز به ساایدبه لحیظ صجربی شااید. میاصخیذ RPشاروم فعیلیت  صنهی کمی بعد از

 ام.  اشن صفسیر وجید دارد که در همین بخ  به آی اشیره کرده

ام که کمی ممفیوت اسااات. هدف اشن نلد ردهانملاید دشنری را مطرح ک 9در بخ  

یی هکه آزمیش  امگذاشاامهیساات. در اشن بخ  فرض را بر اشن بیلاساامدلیل از ( 3ملدمۀ )

هیی آگیهینۀ می معلیل  ااروری دهند که صماامی،بخشاای نشاایی میلیبت به نحی ر اایشت

ه ملدممییرش،  دهد که می فیقد اخهی( هسمند. آشی اشن نشیی میRPروشدادهیی  یشین )شعنی 

یی هصماامی، ˚شااید که خیساامنیه آیفعل صنهی زمینی آزاد محساایب میگیشد که ( می3)

هیی آگیهینۀ می آغیز شده بیشند. من مییی دو شعنی صیسا  صممی، ،آگیهینۀ شاخص بیشاد

ام؛ معنیی قیی و معنیی  ااعیف. همچنین دو معنی از فرق گذاشاامه "آغیزگر بیدی"معنی از 

ام. اگر کسااای سااایزگراشایناه و نایهمسااایزگراشینه( را از ه، صفکی  کردهارادا آزاد )هم



 8231  پاییز و زمستان ، 32ة تأملات فلسفی، شمار پژوهشی -علمی فصلنامهدو    323

 

 

ی، از سااایشندارد.  "آغیزگر بیدی" همسااایزگراشی را باذشرد نییزی به  ذشرش معنیی قییِ

حمی بی لذا را ندارند.  "آغایزگر بیدی"معنایی  اااعیف هایی لیبات صیای ابطایل آزمایش 

فت گ صیایمی ،شنر اسمدلیل بیلیاشن آزمیش  و صدق ملدمیت د  ذشرش صمیم مفرو ایت

هی معنیشی از اخمییر را هدف گرفمه اسااات که میرد نرر بساااییری از که نمیشج اشن آزمیش 

 9و  2، 4 هییرسد که مجمیعۀ ملیحریت انملیدی که در بخ به نرر میفیلسیفیی نیست. 

عجیلینه  یگیرهیی لیبت ش  نمیجهدهد که نمیجۀ شکیکینه از آزمیش مطرح شد نشیی می

و فیقد دلیشل کیفی است. 
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