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 پیشگفتار

دامنه داری است که های  در چند دهه گذشته، مرهون تالشای  شکل گیری و بسط علوم بین رشته

های موجود در عرصۀ خردورزی موجود انسانی در مرزهای دانش تحقق عینی یافته و پاره هایی از ابهام

علوم اعصاب شناختی که  نیز بوجود آورده است.جدیدی را های  را لباس روشنگری پوشانده و چالش

 ی جدیدی برای ره پویان عصب شناسی،امیدها ،موجود در این عرصه استهای  گشایش یکی از

و  فنی و مهندسی بوجود آورده تا در تالقی پرسشگریهای آنها راجع به آگاهیهای  و رشتهشناسی  روان

ها  ست آید و توان بیشتری در مواجهه با تاریکیها و ابهامو تفسیرهای فراخ تری بدها  تبیین  ذهن انسان، 

ای نو به تن کرده  حاصل گردد. در این عرصۀ پرچالش، مفاهیم کهن همچون هم زبانی و همدلی، جامه

به عرصۀ خرد و دانش بشری پا گذارده  "نظریۀ ذهن"و در قامت واژگان و استعارۀ جدید تحت عنوان 

بلکه نشانگر و طالیه دار گشایش در منظرهای  ،است. ظهور و بروز این مفاهیم نه تکرار واژگان قدیم

و از این  شوند می جور دیگری پدیدارها  تئوریک اندیشه ورزانی است که بر مردمک چشمانشان، پدیده

کنند. سخن  می دچار بسط ،ر قبض و در وجوهی دیگرآدمی را دچا به روست که در وجهی معرفت مان

شناسان شناختی، امکان نفوذ در زوایای پیچ در پیچ ذهن بواسطۀ رواندر این است که در کالم عصب

ورزیهای شک آلود و                                           در بوته زار تجربه مهیاتر بوده و از پس  دستها  عینیت بخشیدن به حیات نورون

 ریجی و گام به گام آماده تر است.ابطال گرایانه، زمینۀ روشنگری تد

کند،  می تو در توی ذهن آدمی مراحل نوباوگی خویش را سپریهای  هرچند، پرده گشایی از ساحت

بدن را درنوردیده و بود و نمود هستی  -لکن جرأت اندیشیدن و پرسشگری، تابوهای دوگانگی ذهن

اثنا، عصب شناسان بر انسانی ترین بخش آدمی را در قامت ذهن و زبان به نمایش گذارده است. در این 

مغز یعنی فرونتال و روان شناسان بر عالی ترین عنصر و پدیدۀ وجودی انسان یعنی ذهن انگشت 

فرونتال(  -ذهنتا در تعریفی دوباره، برتری موجود انسانی بر سایر موجودات را بر این دو )اند  گذاشته

است، لکن فارغ از عرصۀ داوری، ای  زم دالیل عدیدهخالصه کنند. هرچند، داوری در این امر، مستل

ضروری است با تعطیلی پیشداوریها، از منظر عصب روان شناسان شناختی به دو پدیدۀ ذهن و فرونتال، 



نگاهی افکنده تا بازتاب نظریۀ ذهن در ناحیۀ فرونتال مغز را به نظاره بنشینیم. از این رو، نوشتار حاضر 

دامنه دار، این دریچه های  کند تا با تالش می که امکان نگاه به این عرصه را مهیا استای  به مثابۀ دریچه

 ده تر منتهی گردد.ابه درهایی گش
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