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 پیشگفتار مترجمین
 

شناستی در دانشتگاه   استتاد روان او استت.   1939، سپتامبر 1۲مایکل اس. گازانیکا متولد

باشد. او یکتی از پووهشتگران   گروه مرکز مطالعات ذهن می مدیرسانتا باربارا و ، کالیفرنیا

موفتق بته اختذ متدرک     ، 196۴برجسته در حوزة علوم اعصاب شناختی استت. در ستال   

جتایی کته تحتت    ، بیولوژی از انستیتو تکنولوژی کالیفرنیتا شتده استت   دکتری در سایکو

کرد. او کار خود را با مغز دوپتاره شتروع و بعتد دستت بته       می راهنمایی راجر اسپری کار

های مغزی با هم مغز و چگونگی ارتباط نیمکرهمطالعات مهمی در خصوص جانبی شدن 

را  مغتز اخالقتی  ،     ّت        ماهی ت ذهتن   ، موضتوع ذهتن  ، مغز اجتماعیهایی همچون . او کتابزد

استت کته    ب شناختیعلوم اعصا، های برجسته این استادتألیف کرده است. یکی از کتاب

به چاپ رسیده است. این اثر به عنوان کتاب منبع در حوزه علتوم اعصتاب    MITتوسط 

بته   ۲۰11کته در ستال   است اراده آزاد و علم مغز آن کتابآخرین عنوان شناختی است. 

موسسته علتوم   ، صاب شناختی دانشگاه کالیفرنیتا چاپ رسیده است. او بانی مرکز علوم اع

اعصاب شناختی است. او در حتوزه قتانون و علتم عصتب پایته نیتز        اعصاب و مجله علوم

کند. کتابی که پیش روی دارید شرح حال دانشجویان و اساتیدی است که بتا   می      ّ فعالی ت

 اند و دانشجوی او بودند.کارکرده گازانیکا

دهند و بعد در هر فصلی خاطرات خود را با این استاد علوم اعصاب شناختی شرح می

های جدید خود در حوزة مغتزرا متدیون   پردازند که اغلب انگارهعلمی خود می به کارهای

دانند. به نظر مان رسید برای دانشتجویان رشتته روان شناستی پایته و علتوم       می گازانیکا

-اعصاب شناختی و کسانی که به حوزه نوروپسیکولوژی عالقه مند هستند این کتاب می

ختال  و  هتای   واریم که اینگونه باشد. بتدون شتک ذهتن   . البته امیدتواند مفید واقع شود



این ترجمه خواهند شتد کته    انتقادی دانشجویان عزیز بهتر از ما متوجه نواقص و معایب

امید داریم ما را در این خصوص از راهنمایی خود بی نصیب نکنند. احتمال خطا فتراوان  

 ا بر طرف سازیم.بعدی آن ها رهای  است.امید داریم یاریمان بکنید تا در چاپ

 

 سجاد بشرپور

 علی عیسی زادگان

 

 

 

 

 

 



 

 مؤلفینپیشگفتار 
 

 ۲شتناختی  ةپایت  عصتب      علم  ةپدرخواند 1اکگازانیاس. مایکل  .یمیسخن بگو پرده بیاجازه بدهید 

که مستالل را   خواهیم می گردیم برمیوقتی به مایک  چرا دانم نمی است.)علوم اعصاب شناختی( 

بته مایتک    کته  یاحترامت  به خاطر تکریم زرو ریزی برنامهبرای تصور کنید . مکنیبدریافت درست 

تتأثیر  ، شتادی ، افتخار احساس بااز او خواستیم تا . شویممواجه چالشی ممکن است  با چه داریم

                               )علتم  عصتب پایتة شتناختی(     کته منظتورش از ایتن رشتته      بکنتد  امر این ه       ّرا متوج  ما، عشقو 

آیا این رویداد باید خصوصی باشتد   .را درست تلقی کرد؟ این تکریم توان میا چگونه     ّ. ام ؟چیست

، کننتده  سترگرم علمی اما  تواند می .؟بیفتدیا نیویورک اتفا   هالیتیآیا باید در ایتالیا؛  .یا عمومی؟

 بنیتاد متک دونتل    معتاون ، 3ا عمیق باشد. به قول سوزان فیتزپاتریک       ّروشن ام ، ا عقالنی       ّبزرگ ام 

 باشد. ۴فرا گازانیگاباید 

برگشتتیم تشتخیص    وطتن بته  چیزهایی که شروع به تبلور کردند این بود که وقتتی  

 علتم عصتب   انجمتن باید بخشی از  تکریم. شود نمیدم آ ةخان مثل هیچ جایی       واقعا   دادیم

بایتتد در ایتتن رویتتداد . گذاشتتت بنیتتاد، آن رامایتتک کتته  انجمنتتیشتتناختی باشتتد  ةپایتت

بته  ، تارا میلر وجود البته و .صورت بگیرداست  انجمن شروع کار ةخان که فرانسیسکو سان

 ضروری خواهد بود.انجمن این برای  ریز برنامهعنوان 

. ۲۰۰۸آوریتل   1۲، و ستپری شتد   رسیدسرروز تکریم ، مان زندگیروزهای  ةمثل هم

         واقعتا   که  بودندبودند و به ما ملحق شدند کسانی  شانس خوشکافی  ةانداز بهکه  هایی آن

 گربیتان  ایتن  .هر سخن یک هدیته بتود  برای مایک بود.  بخش لذتروز چقدر  آن دانند می

، و با هتر ارالته   شادیمایک با  ةخند     بر   .است ها انگاره برجهانقدردانی و تجلیل نفوذ او 

آن روز در قلتب متا جریتان داشتت.      آزادانته ، رامش و لتذت آ ةمای همراه با محبتگرمی 

دنبتال آن  و  آیتد  متی  حستاب  بهما  ای حرفه زندگی روزهای ترین ارزش بایکی از  عنوان به

طبیعتی مایتک    طتور  بته نیستت کته   الزم برای گفتتن   چیزی هیچضیافت شام که  ةدربار

 .!!یک پارتی دیگر؟ او دنبال ....اینکهبه دلیل ، کرده بود دهی سازمان

                                                           
1
. Michael S. Gazzaniga 

۲ .cognitive neuroscience 

3. Susan Fitzpatrick 

۴
. Extrava-Gazzaniga 



   1۴پیشگفتار مولفین  

 

همتراه بتا   ، در آن تکتریم  شتده  ارالته و تمتایالت   کلمتات این کتاب بر آن است تتا برختی از   

دهد. ایتن تنهتا بخشتی    باراله  را بودندهمکاری بسیاری دیگر از دانشمندانی که به مایک نزدیک 

 هتای  نشتانه        عنوان  بهرا  اما آن باشد. شده بیانمایک  افتخار به تواند میمطالبی است که  همه آناز 

 گزار باشیم. تا سپاس دهیم میاراله  مثل به  مقابلهبرای ، ماندگار از قدرشناسی

را چهتار عنتوان   ، یافته سازمانوسیعی از موضوعات  ةدامن ةدر این مجموعه دربارشما 

نویسندگان  خود ما آن را به .خواهید خواند مایک رابطه دارند های کتاب بانامیک  که هر

در مقابتل داستتان علمتی     گتزارش شخصتی  نستبی   سهمفصل و سبک سپردیم تا روی 

آغاز کار مایک و شامل همکتاری بتا    ة؛ نشان1شده دونیمقسمت اول؛ مغز  تصمیم بگیرند.

 ۲کیت تگازانیکتا در کتال    ایتام و  آموختگان دانشاز طرف همکاران و  ای نیمکره های مقاله

استتیو  مرکتز پزشتکی کورنتل )   ، استیون هیلیارد(، میشل گلیکستاین، )جیووانی برلوچی

 .( استموث )مارگارت فانلکتی باینس( و دارت، کاسلین

مایتک آغتاز    یکپارچته در مورد کشتف ذهتن    یبا داستان 3یکپارچه     ذهن ، قسمت دوم

از شاگردان مایک در دانشگاه ایتاالت نیویتورک در استتون بترک      ۴دو  ل که توسط  شود می

دیگر در این بخش توسط  همکارتوسط دو  برتریاست. موضوع یکپارچگی با  شده نوشته

کسی که با مایک و مایکل میلر کته در اصتل در دارتمتوت و از ستال     ، کینگ استونآلن 

 .یابد میادامه ، بود سانتا باربارا، یکی از همکاران مایک در دانشگاه کالیفرنیا ۲۰۰6

، هیرست، زنرومایک در کورنل )پ ای دانشکدهمکاران از ه، موضوع فصل مغز اجتماعی

ژن  ةاین فصل از محتدود  ضوعاتاست. مو شده تشکیل موث )هترتون(الداواس( و در دارت

عمتودی و افقتی از   هتای   کتاوش ها،  اجتماعی و شبکه فتگوهایگعصبی به  های سلولبه 

 ةدوبتار ؛ اهمیتت  ییدربرگیرنده استقبال و وسعت تأثیرات مایک است. بخش نهتا ، جامعه

 شناستی  زیستاز ، ذهن ةدر مطالع ها بازتابگستردگی سطوح مختلف مشاهدات و ، ذهن

تتا   )متارک دی اسپوستیتو(   عصتب پایته  علم  ةتکاملی )لئو کالوپا( تا رویکردهای چندگان

 .شود میرا شامل  )استیو پینکر( کردارشناسی زیستی

 شتده  ارالته ذکر است. نقاشتی کته بتر روی جلتد      ةچند ویوگی خاص از کتاب شایست

، توستط دوستت هنرمنتد ختود    ، برای مایک، است شده تهیه ویوه برای این کتاب  طور به
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 عصتب پایته  علتم   ةمجلت سبکی که بسیاری از خوانندگان ممکن استت از  ، هنری ایساک
است کته   یتشخیص دهند. جلد کتاب شامل تصویر آن را و اتا  زندگی مایک 1شناختی

همسر مایک برای کمتک  ، ۲ارلوت اسمایلشمایک شاد است. ما از  برای یکار نفیس ةنشان

 تشتکر ، در سراستر رویتداد تکتریم    او تشتویق و راهنمتایی  از  در انتخاب این کار هنری و

 .کنیم می

تاریخی وجود دارد که مراحل مهتم ایجتاد رشتته           زمانی        یک خط ، قبل از این موضوع

از دادی  بتا درون کته توستط متارک رایچتل      دهتد  متی را نشان  شناختی پایة  عصبعلم 

استت. متارک ایتن     شتده  انجتام و دیگر واقعیات  ها تاریخبرای بازبینی  ها بخشتعدادی از 

 عصتب پایته   ورج در علتم   ت ج    ةو پس از دریافت جتایز  انگیز شگفتاسالید را در سخنرانی 

 .کند میاستفاده  است شناختی که به میلر تحویل داده

را با ما در بازشناساندن نفوذ پایتدار مایتک و هتدایت ایتن رشتته       آن سخاوتمندانهاو 

درست از زمان آغاز به کار خود به اشتراک گذاشته است. هر بخش از این کتاب بتا یتک   

استت.   شتده  شتروع کورنتل   هتای  ستال دوست و همکتار مایتک در   ، شعر از مارتا کوتاس

که معاون اداری دانشگاه میشیگان بود در آمتاده کتردن    موهر باخحمایت ماری  درنهایت

، شناستی  وقتت م از تمتامی همکتاران بترای    یارزگت  این کتاب بسیار ارزشمند بود. سپاس

شتکل  ، هنر و کلمات شما به ایتن جشتن تکتریم    سخاوت و شور و شو  برای این جشن.

باشتیم بته مایتک     و خواب خود داشتته  رؤیادر  وانیمبت ازآنچهبیش  مراتب بهو  است داده

 .کنیم میافتخار 

این کتاب خاطرات ختوب و امکانتات   ، امیدواریم برای شما که در رویداد تکریم بودید

امیدواریم کته   شناسید میبه همراه داشته باشد. برای کسانی از شما که مایک را  یجدید

شتود. و   داشتته  نگته با این کتاب بترای شتما زنتده     شده گرفته های جشنحوادث و تأثیر 

بته نگتاه    را شماآموخته و  خوانندگان چیزهای جدید ةواریم که این مجموعه به همدامی

، الیتق قتدردانی   دانشتمندی کته  ، یک دانشمند کمیاب دعتوت کنتد  ، اکاجمالی به گازانی

 .مایک؟، دست آوردیمه صحیح ب طور بهرا  آیا ما آن .استعشق و تقدیر ، ستایش

و دکتترای   1961دارتموث در ستال   ةخود را از دانشکدمایکل اس. گازانیگا لیسانس 

دریافت کترد. در طتول چنتد دهته      196۴کالیفرنیا در سال  وریآ   ّفن   ةموسسخود را در 
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افرادی که برای درمتان بیمتاری صترع تحتت جراحتی       ةدکتر گازانیگا بر مطالع، پووهش

دانشتجوی   عنتوان  بته برنامته پووهشتی کته    ، شتد متمرکز  اند قرارگرفتهشدن مغز  دوپاره

تبتدیل   شناستی درروانای  لیسانس در آزمایشگاه دکتر راجر اسپری شروع شد و به رشتته 

و  ای نیمکرهدر مورد سازمان  ولفصکتاب و صدها مقاله و  ۲5شد. دکتر گازانیگا بیش از 

شناختی نوشته و ویرایش کرده است. در میان افتختارات   پایه دیگر موضوعات علم عصب

ختدمت کترد و    شناستی  روان یرلتیس انجمتن علمت    عنتوان  بهدکتر گازانیگا ، وا شمار بی

دیتدگاه و  ، انتخاب شد. تعهد ۲۰۰5 سالی در               ّپزشکی آکادمی مل  ةرلیس موسس عنوان به

شتناختی حیتاتی بتود. در میتان اقتدامات       پایته  سیس علم عصبأبرای ت گازانیگامهارت 

در ایتن رشتته را ایجتاد کترد و بترای ایجتاد و        التحصیلی فارغ ةاو نخستین برنام، بنیادی

که بتیش از بیستت ستال مجتری     شناختی پایه  تابستانی در علم عصب ةموسس داری نگه

 عصتب پایته  علتوم   ةمجلت  گتذار  بنیتان . او اشتاره نمتود   توان می آن بوده است های برنامه

عصتب  علتوم  ویراستار و رلتیس در چهتار دوره    عنوان بهشناختی است و خدمت طوالنی 

. همتراه بتا چنتدین    ه استشدمنتشر  MITشناختی انجام داده که توسط انتشارات  پایه

                         به راه انداخت. او اخیرا   1993شناختی را در سال  اعصاب ومعل انجمناو ، دانشجوی خود

ذهتن در دانشتگاه    ةبترای مطالعت   SAGE و نخستین متدیر مرکتز   شناسی روانپروفسور 

 است.سانتا باربارا ، کالیفرنیا
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