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هعش م خعح ( )SQرا در کختر دتگت هعشهتح بشتح م ت کتده ت بررتاتن بتتررررد
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که پتتههتح عصب اۀ ،الت م خعح ت بتترهتح دتخر ت اتمررت گتتح ریررن بتۀررتی،
صتف از همین بخیتدهت ه ،خد.
سالش بت آ اۀو ست بت مال ظ ۀه رتتکتد عمده ت راتج ینتعژع تک دتخر ن ت خر
رتا شختۀر زت وشررختی ،ن علررعز شررختی ،دتخر ( )CSRت زت وشررختی ،برره
تصوهت ت سهدتدهتح تصله از آ پتدای،ه ت تصل جمع را دربتابت یداشختۀر
ۀخ( ،معجعد در ادتت ابتاهیم ) قتار دهیم.
کلیدواژهها :رعرت ینتعژع حن علم ر،یک معژکعژ ن
شختی ،دتخ ن پعزت،یعت م.

یدان هررعش م خررعحن علررعز

 .1مقدمه
راههتح شختیو یدا بتاۀتس سمتم ابنارهتح شختی ،ار ت اۀو .اگرت راتجسرتتن قرع در
ر ن ادراک عقلر ن شرهعداتن ت
اتن بت را بپرتتتمن مختبع م ت و بت چهتر ق رم سجتبر
ت ه ،خد .غتژب بحاهتح پیتامع یدا ست پریش از دترا جدتردن محردتد بره ادراکرتت
عقل ت شهعدات ت سجتبههتح عت تر بعده اۀو .رعت خدگت ک،رت مقردسن بیشر،ت پرتتاح
عبتدت ت اطتعو یداترد ت ره پیشبتد «دالتل تجعد ات» را داش،هارد .اتمت اهل ک،ت هتگرن
بتابت بت ر،یج تک ا ،جتج ل ف ربعده اۀو (بتربعرن .)261 :1۳9۳
عمد اۀ،دال ک تر که صت ًت رگته س بدح به دتن رداش،خد محردتد بره برتاهین عقلر ت
ل ف بعد ت م ،قدا ت مخکتا یدان رین هتدتن بت سکیه برت دالترل صرت ًت عقلر ن رۀرتژههتح
یعد را ژه تت علیه تجعد یدا سخظیم م کتدرد؛ درر،یجهن سخهرت هردف مرعردرظت هرتدت جخرت،ن
صت ًت اقختع عقالر ت تت شطحیتت عت تر بعد ت دریصعص قضی «یدا ه رو» ت رتتکرتد
ال ب سفتتت بعدرد .ر،یجه آ کهن هتدت بهرغم سفتتت ت سختژف بتترهرتن
بدا کتم ً
سجتب
در تک گمت ن مش،تک بعدرد که بحا دربت تجعد یدان ربط چخدار بره قرتاتن ت شرعاهد
ت سجتب ردارد .اۀ،دالالت عقالر بهکتر گت ،ه شده در اترن بتهرهن غتژبر ًت از قیتۀرتت
مخطق در رترد اۀ،دال اۀ،فتده م شد 1.پیش تض ۀتد آ ن اتن برعده کره ارسبرتن چخردار
بین علعز سجتب ن دتن ت بتترهتح متبعن بره آ ن ری رو ت هتکردازن راه یرعد را م رتررد ت
ر،یج ْه آ کهن اتندت رم سعارخد س تمل بتهم داش،ه بتشخد .در آ دترهن برهرظت م رۀرد دترن ت
داقل ل فهن دۀو آش ،بههم م داده ت بههمین دژیلن یل ع ت یردابتتر م سعار ر،خد در
صحخ میدا دارحن تکهستزا اثبتت تجعد یدا بتشخد امت تق ،پتح علعز سجتبر بره ل رفه ت
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دتن بتز م شعدن بت سغییتات زتتدح معاجه ه ،یم که تک از آ هت اتجتد ترک سصرعتت جدترد
از یداترد اۀو .سصعتتح که مثل ت مترخدح در گرش،ه رداش،ه ت چهب ت ظت یرو اترن را هرم
داش،ه بتشد که ارقالب در م تر اژهیتس بهتجعد آترد ت م تیل چع سجتبر دتخر ن م ت رو
دتخ ت  ،عد اژه  2را سحو سأثیت یعد قتار دهد .درادامه رینن اتن جتتت از رتتکتدهرتح
عقل ت ل ف تصله گت ،ه ت رتتکتدهتح رتا ش،تی ،ن سجتب ت آزمتتشرگته بره ل رف
دتن را تجه غتژب یعد قتار م دهد که بهستسیب م سعارخد در اتن ب ر،تن امرعر م طرعف بره
«هعش م خعح»ن «علعز شختی » ،ت « یدا» معردسعجه قتار گیتد.

 .2رویكرد روانشناسی زیستشناختی
بهاق،ضتح بحان در میت پخج رتتکتد اصل ِ شختی،هشده در رتا شختۀ ۳ن رتتکتد زت ر ،را
بتگنتدهاتم .در اتن رتتکتد اۀو که مفهعم مثل «هعش م خعح» طرت ،م شرعد ت اهمیرو
م تتبد .طبق رظت اکثت رتا شختۀت امتتزحن دتگت هعش ار ت محدتد به  IQری و ت بخت بره
اقعا مخ،لفن داقل  ۷رعع هعش تجعد دارد که اتن س داد در ا صتح بتی رتا شختۀرت
ست  ۳4رعع هعش هم آمده اۀو .امت قدر م لم اتنکهن هم اتن ارعاعن ذترل ۀره گرتته عمرده
قتار م گیترد که عبترسخد از :هعشبهت ()IQن هعش هیجرتر ( )EQت هرعش م خرعح (.)SQ
رتشن اۀو مت در اتنجت بت دت ق م ات ت ر بو آ هت بت تکدتگت کترح رردارتم 4تژر برتاح
شختیو به،ت  SQکه بهرعع پل ارسبتط  IQت  EQرین ه ون دۀو به مقتت ه م زریم.
پیشازآ ن تتدآتر م شعتم «هعش م خعح» تت  SQ5بتاح اتژینبتر سعۀط تک زتج
عصبشختس آمتتکتت بهرتز زتهتر ت مترشت مطت ،شد که بهاقتار یعدن ب یتر سحو سأثیت
تهخگ هخدح رپت بعدرد (زهت ت مترشت ن  )۳6 :1۳96گتچه سصتتح داررد هعش م خعح
م ،قل از تهخگ تت ارزش اۀو ت از ارزشهتح معجعد سب یو رم کخد ت رین سأکید داررد
که اتن هعشن ژنتم ًت ارسبتط بت مرهب ردارد .اژب،ه اتن رظتن قط

ت رهتت ری و .چع

ۀتر،عس م ،قد اۀو هعش م خعح به هتستسیبن در ارسبتن بت آ تتخخد جهت اۀو ت تق،
ال مرهب دارد( .مثل معرد «ج» ت «ه» درادامه) تح اتن
اصع آ را بیت م داردن بیتر کتم ً
هعش را سعارتت شختیو اصع زردگ (قعارین طبی

ت م خعح) ت بخت رهتد زردگ

بتاۀتس اتن قعارین س تتف کتده ت اصع زتت را بتاح هعش م خعح بتشمتده اۀو:
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اژف) شختیو ت سصدتق هرعش م خرعح :ت خر برتتر داشر،ن بره اترن م ر له کره مرت
معجعداس م خعح ه ،یم ت زردگ ج متر (در اتن جهت )ن معق ،اۀو.
) بتزشختۀ ت بتتر تک معجعد م خعح بتست (ت خ یداترد)
ج) اگت یتژق ه و ت مت مخلع ه ،یمن بتتد ک،ت راهخمتت هم تجعد داش،ه بتشد.
د) ژنتز شختۀتت هدف زردگ (تجعد چینح کره ار رت را تام یعاررد) ت پررتت ،ن
اتن رک،ه که ازرظت ر،یک ن ب ض از سعارتت هت کدگرارح شدهارد.
ه) شختی،ن جتتگته یعد رند یداتررد (شخصریو رتدن بتزسرت هرم تح از یداتررد
اۀو).
ت) شختیو اصع زردگ ت پرتت ،ن اتن امت که بتاح داش،ن زردگ مع ق بتترد ۀربک
زردگ ت سصمیمتت یعد را مطتبق اترن اصرع شرکل داد (غبرترح بخرت ت دتگرتا ن
.)1۳2 :1۳۸6
امت سأثیت اتن اصع در زردگ رتزمرته چی روا اترن ۀرؤا در سحقیقرتت ت رمعررههتح
آمترح رابتت امعرن پتۀخ ت رشت داده شده اۀو ا تادح کره داراح ر ربو برتالت از هرعش
م خعح ت سالشهتح م خعح ه ،خد تض یو ج م به،تح هم دارررد ت مرالت بیمرترح ت
سشخج کمستح داش،خد .پس بهرظت م رۀد که سالشهتح م خعحن برت ۀرالم ،مرتسبط اۀرو
( .)Barrett, 2011: 234اتن ر،یجهگیتحن  ،در س تتف رعت خدگت ک،رت «هرعش م خرعح»
هم قتار گت ،ه ت در س تتف ت سعصیف آ آتردهارد :ریرتز بره هدفمخردح در زرردگ بتعرا
ا ناتش رشد در سصعرات رمتدتن ت سکتمل زبت ت رشد قتبلسعجه مغن ار ت م شعد .رره IQ
ت ره EQن هیچکداز بهسخهتت تت بت سلفیق تکدتگتن بتاح بیت پیچیدگ زتتد هعش ار ت ن عمرق
ریتز رت ت سصعرات ار ت کت ری ،خد .آ هت ظت یو پتمح،عاح رت ،ت اتدیت هتح ار رت
را سعضیح رم دهخد .کتمپیعستهت  IQبتالت داررد .آ هت قعاعد ت اصع متبعطره را م شختۀرخد
ت م سعارخد آ هت را بدت اشر،بته دربرت کخخرد .یعاررتت اغلرب  EQبرتالت داررردن آ هرت از
معق ی ،که در آ قتار داررد اطالع داش،ه ت م سعارخد چگعره تاکرخش مختۀرب رشرت دهخرد.
آ هت در معق یوهتح مخ،لف داراح اتن درک ه ،خد که چگعره پتۀخ مختۀب از یعد برتتز
بدهخد .امت ره کتمپیعستهت ت ره یعارتتن هیچکداز رم پتۀخد که چرتا مرت اترن قعاعرد ترت اترن
شتاتط را دارتم تت اتن قعاعد ت شتاتط م سعارد م،فتتتست تت به،رت از اترن بتشرد .آ هرت درت
تک متز س تتفشدهاح ر ،رتر م کخخرد ت برهعبترتدتگتن «برتزح محصعرشردهاح» 6را اجرتا
م کخخد SQ .به ار ت اتن امکت را م دهد که بهطعر یالقتررهن قعاعردن قرعارین ت شرتاتط را
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سغییت دهد ت از سعارتت سشخیص یرعد اۀر،فتده کخرد SQ .بره ار رت تصرو درک ضرتتل
ایالق ت سعارتت پرتتش قعارین ۀخو را در معق یوهتح مخ،لف م دهد .اترن هرعش بره
ص متبعن به زردگ یعارتت عمرل کخرد
ار ت اجتزه م دهد که تاست از اتن متزهتح مشخ ِ
ت در تک «بتزح آزاد» ۷اتفتح رقش کخد SQ .به ار رت سعاررتت درک سفتتتهرت را م دهرد ت
درک ایالق را س یین م کخد (زهت ت مترشت ن .)1۷ :1۳96
بتز بتاح هم به،ت  SQت سفتتت آ برت دت هرعش شختی،هشردهست  IQت  EQکره درعرین
ت  Tرشت از قدرت  SQهم دارد ن مثرتژ م آترررد کره مرت برت آ دت ررعع هرعشن زبرت
م آمعزتمن امت بت ۀعمین ۀی ،م سفکرتن زبرت ای،رتاع مر کخیم .مرت برت دت ررعع سفکرت اتژیرهن
معق یوهت ت اژگعهتح ر ،ترح عتدح ت قعارین را درک م کخیمن امت بت رعع ۀعز سفکتن ر ،رترح
جدتد یلق م کخیم (همت  .)۷2 :درادامهن اهمیو ت قدرت اتن رعع هعشن آمرتاز ریرن م ،قرد
اۀو هعش م خعح شتمل س م خت ت داش،ن مأمعرتو در زردگ ن س سقدس در زرردگ ن
درک م ،تد از ارزش متده ت م ،قد به به،رت شرد دریرت م شرعد (غبرترح بخرت ت دتگرتا ن
.)1۳1 :1۳۸6
اگت ستکخع بتاح شختیو  SQاز سفتتتهتتش بت  IQت  EQگف،یمن رت از شربتهوهتتش
بتاح م ت ت سبیین رهتت آ اۀ،فتده م کخیم کره درعین رت ن پتۀرخ اۀرو برتاح رحرع
ک بن رشد ت یتمعش اتن ررعع هرعش .گتچره هخرعز سحقیقرتت کرتمل در اتنیصرعص
صعرت رگت ،ه اۀون امت م سعا گفو که اۀ ،داد اتن هرعشن همچرع  IQت  EQدر ا رتاد
مخ،لفن م،فتتت اۀو ت هتچقدر بیش،ت آ را بهکتر گیرتتمن رشرد دارد ت پرتترش یعاهرد
تت و ت هتچه مغفع اش بگرارتمن رت به یتمعش م رتد .همچخین همترخد آ دتن محریط در
پتترش ت یتمعش  SQمؤثت اۀو ت در اثت بتیعرد بت محیطهتح غخ ن که ۀرؤاالت م خرعح
را بتم ارگیناردن بهسدرتجن سحع تت ،ه ت شرکل م گیرتد .سرأثیت ۀرن ت جخ ریو در هرعش
م خعحن از دتگت شبتهوهتح اتن ۀه رعع هعش اۀو .تعرگ م ،قرد برعد کره در ب ریترح از
ا تادن پس از  ۳5ۀتژگ ن سغییتات عمدهاح در رتیعدآگته صعرت م گیتد کره ممکرن اۀرو
در رترد م خعتو ت هعش م خعح سأثیتگررار بتشرخد .همچخرین ب ضر از محققرت ن ازجملره
تعرگن م ،قدرد که اتن سحع در زرت ن م،فتتت از متدا صعرت م گیتد (همت .)1۳0 :
تامعش رشعد که گتچه بحا مت هعش م خعح اۀون امت «م خعح» بعد اتن ررعع هرعش
ربتتد معجب گمراه شعد ت سأکید م کخیم که رتتکتد مت بره هرعش م خرعح ریرن رتتکرتح
ینتعژع تک اۀو .در اتن راۀ،تن زهت ت مترشت در رعز هرعش م خرعحن بره رک،ر جدترد
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دتگتح بت عخعا رعۀت هتح  40هتسنح عصب ن آگته ت سجتبههتح دتخ اشرتره دارررد ت برت
تازگیتح از کترهتح تتژف ۀیخگت ت چترژن گتح بره رتح م ر ل پیعرردن رشرت دادهاررد کره
بت وهتح رش،هاح رتت هرتح ۀتاۀرت مغرنن همزمرت در تکترسهرتح مشرتبه بره رعۀرت
درم آتخررد کرره در رردتد  40هتسررن ه ر،خد ت معجررب سجررتر دتخر م شررعرد .درتاقررعن
رعۀت هتح  40هتسنح در مغنن تۀیلهاح را تاهم م کخخد که از آ طتتقن سجتبههت م سعارخرد
بتهم ارسبتن بتقتار کخخد ت شکل م خ دار گ ،تدهستح بهیعد بگیترد که بهرعع همت هرعش
م خعح اۀو (همت .)91 :

 .3رویكرد علوم شناختی
در چخد ده گرش،ه شتهد ظهعر ت م ت ختترحهت ت رتشهتح جدترد مطتژ ر مغرنن اترن
عضع پیچیده ت شگفوآتر بعدتم .در ریم قت گرش،هن رکتس که در مرعرد ذهرن آمعی،رهاتمن
بیش از سمتم آمعی،ههتح زمت قبل از آ اۀو .اتن دتره برت اک،شرت تت ۀرتتع رتحداده در
عز ذهن بت ا ناتش ت پیداتش رش،ههتح گعرتگع همراه بعد .اژب،ه ب یترح از اتن رظتزهرت ت
ال جدتد ت بدتع بعدرد؛ ۀپس از آ زمت ستکخع ن دارشرمخدا اترن رشر،ههت برتاح
قعاعدن کتم ً
همتهخگ ت اسحتد سالش ب یتر کتدرد .اتن رتتکتد بینرشر،هاح از آ معقرع برهعخعا علرعز
شختی ۸ ،م رتتف شرد .ژررا علرعز شرختی ،را م سرعا برهطعر یالصره برهعخعا مطتژ ر
بینرش،هاح ت علم ذهن بیت کرتد ( تدربرت ت ۀریلعرمنن  .)2۸ :1۳9۸مهمسرتتن علرعز ت
دارش که در اتن رش،ه بهکتر گت ،ه م شعردن عبترسخد از :علرعز اعصرت ن هرعش مصرخعع ن
رتا شختۀ ن زبت شختۀ ن ل فه (بهطعر مشخص ل ف ذهن) ت رین مهمستتن ۀؤاژ کره در
علعز شختی ،معردبترۀ قتار م گیتد بهبیت مک گینن اتن ۀؤا اۀو که چگعرره تآتخرد
ررگتررگ آگته م سعاررد بتیتۀر،ه از تژیوهرتح یتک ر،تح مغرن بتشردا (رتعرنکتا رون
.)۷۸ :1۳9۸
ازآ جتت که مهمستتن بحا علعز شختی ،ن بترۀ رابط ذهن ت مغن اۀون طبی ر برعد
که ییل زتد پتح اتن علم به دتن ت سبیین بتترهتح دتخ بتز شعد ت چخین هم شرد ت علمر
بت عخعا علعز شختی ،دتن ( 9)CSRشکل گت و .هدف کل  CSRاترن اۀرو کره برهطعر
عل سعضیح دهد که چگعره عقتتدن بتترهت ت ر ،ترهرتح مررهب در ار رت پدترد م آتخرد ت
سداتز م تتبخد ( CSR .)White, 2018: 36رتتکتدح پتتین به بتال دارد (تک رتتکتد ۀرکعالر
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ت طبی وگتا) ت بختبتاتن محققت ن اب،دا ۀی ،مهتح مرهب را به اجناح یعد سق ریم م کخخردن
به مؤژفههتت مترخد مفتهیم ععامل غیتقتبلمشتهدهن آگته م ر،مت در زرردگ پرس از مرت ن
ت .)ibid: 40( ...همت طعر که مهمستتن ۀؤا علعز شختی ،را برهرقل از مرک گرین آتردترمن
الزز اۀو بیت کخیم که رتتکتدهتح تتدشدهن درپ پتۀخ بره چره ۀرعاالس ه ر،خد .رترغ از
اتنکه چه جعا هتت آمده ت صت ًت جهرو رتشرنست شرد جغتا یرتح بحران پتۀرشهتح
اصل  CSRرا م سعا درقتژب ۀه پتۀش زتت بیت کتد:
اژف) اتدههتح دتخ چگعره بتزرمتتترده 10م شعردا
) اتدههتح دتخ چگعره ک ب 11م شعردا
ج) کداز اعمت ن 12اتن اتدههت را رهتدتخه کتدهاردا (زاهدح ت قشختسن .)150 :1۳92
پیداۀو که علعز شختی ،دتنن رتش کرت ت عمرل دتخر را بترۀر م کخرد ت برهرغم
رتش پلعراژی  ،آ ن  CSRبیش،ت رتتکتدح برت سکتمرلگتات اژحرتدح دارد ( Barrett, 2007:
 .)768بیش،تتن مفهعز معرد سأکید اتن عزهن ر بو م،قتبرل سکتمرل ذهرن ت سکتمرل مفرتهیم
دتخ ن ازجمله یدان در اردتش بشتح اۀو .همچخین بهژحتظ رتش ن داراح ۀه شتیص برترز
اۀو :رتتکتد سدرتج ن غیتارحصترگتات سعضیح ت کثتتگتات رتششرختیBarrett, ( ،
 )2007: 769بتاح سحدتد بحا از علعز شختی ،بره علرعز شرختی ،دترن ت سحدترد بیشر،تن
بهۀبب سبیین به،تن از علعز شختی ،دتن رین به اژهیتت اعصت عبعر یعاهیم کتد.
ریعبت از شتیصستتن م،فکتار اۀو که در عز اژهیتت اعصرت  1۳تژیرو م کخرد.
ات ک،تب سحو عخعا «اصع اژهیتت اعصت » 14دارد کره در آ  54اصرع رتششرختی ،ت
هتمخعسیک بتاح اتن بترتم سحقیقتس ارایه م دهد که هدف کل آ ن پیعرد علم ت دتن اۀرو
(ۀختت ن  .)26 :1۳95ازمخظت رعرتژع حن هیچ راه بتاح ترتد یداترد به ۀرت ار رت تجرعد
ردارد؛ جن راههتح عصب مغن .درتاقعن هم رتتدادهتت که بتاح مت رخ م دهد م سعاررد برت
تژیو تک بخش تت بخشهتح یتص در مغن متسبط بتشخد ت اژنام ًت هم سجتبرههتح مررهب
ت رت را شتمل م شعدن دژیل که مت را بیش،ت به اتن بتتر م رۀترد اتن اۀو که اگرت یردا
تاق ًت تجعد داردن سخهت مکتر که م سعاررد تجرعد یردا را مج رم کخردن در راههرتح عصرب
پیچیده ت ۀتی،ترهتح ینتعژع تک مغن اۀو (ۀرختت ت ر یمیرت ت هتشرم ن .)101 :1۳95
در اژهیتت اعصت ن سعۀط عک بتدارحهتح مغنح که صعرت م گیرتد (اژک،تتار رفتژعگتا
کم تت  QEEGبه،تتن ابنار ت جدتدستتن رتش اۀو که کمست سهتجم اۀرو) جتتگرته هرت
بتتر مرهب ت سجتب دتخ در مغن مشخص شده اۀو .بهعخعا مثت ن سجتب ضعر یردا در
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مدار پترت،ت  -تتر،ت  15مغن صعرت م گیتد ت اۀتۀ ًت اتد یدا در ژرع تتر،رت  16برهتجعد
م آتد .محققت اتن عزهن از اتن هم تاست ر ،ه ت جتتگته هم صفتت یردا را ریرن شختۀرتت
ال اگت یداح ر مت ت ر یم در ۀیخگعالح قدام  1۷هم م شعدن یرداح قهرتر ت
کتدهارد .مث ً
جنادهخررده در آمیگرردا هت1۸ن ابررداع م شررعرد (همررت  .)106-۷ :بررهطعرکل ن کتپعگیررتریس ت
همکترا درتت ،خد که بتترهتح مثبو (مثل عشق یدا) تژیو ۀرمو راۀرو شرکخج میرتر
پیشتر ن ت بتترهتح مخف (یشم یردا) تژیرو ۀرمو چرج گیجگرته میرتر را ا رناتش
م دهد ت دۀ،عرات صتتح اژه ن تژیرو در ترک رت یره در هرت ۀرمو از مغرن را سجدترد
م کخد .بهطعر یالصهن شختیو دتخ ن مخ،ص تک رت یه ری و ت اسصتالت دایلر ررعا
مخ،لف مغنن به کترکتدهتح م،فتتت متبعن ه ،خد .یالص کل اتن پیشیخ پژتهش برهطعر
معجن ت دقیق سعۀط مکرتمترا ت بتسلت بیت شده اۀرو؛ اترن ر،رتتج ت ر،رتتج مشرتبه از دتگرت
گتتههتح سحقیق ن رشرت م دهرد کره ترک شربک مغرنح دترن تجرعد دارد ت اترن شربکه
ستزمتر که تدن عمل دتخ ارجتز م دهدن بهطعر مرداتز رت اۀرو .برهعالتهن آ هرت ر،یجره
گت ،خد که مجمعع ر بً ،ت پتتدارح از ۀتی،ترهتح مغنح تجعد دارد که بت ا ناتش ترت کرتهش
دتندارح سأثیتگرار اۀو .تق ،که اتن شبکه بتارگیخ،ه م شرعدن دترندارح سقعترو شرده ت
هخگتم که مخ،ل م شعدن دتندارح کرتهش م تتبرد .ریرعبت از اترن اطالعرتت ت شرتتد از
کترح که ارجتز شدهن پیشست ر ،ه ت ر،یجه م گیتد کره ذهرن مرتن تاق ی،ر عمیرق را ستۀریم
م کخررد ت ستزمتر کرره م خعتررو بررتاح شررکل داد سجتبر ار ررت ادامرره تتبرردن مغررن آ هررت را
متسبۀتزح م کخد (ۀی همعرهن .)125-6 :1۳99
برردتنستسیبن زت وشختۀررت ت عصبشختۀررتر مثررل پتۀرریخگت ت رامتچتررردرا ن بخررش
اۀ،خعا گیجگته ت آهیترهاح مغنن بخش که به م تیل مرهب تت سجتب م خرعح سعجره دارد
را به «مخطق یدا» تت «مت ت یدا» تت «استقک یدا» رتزگرارح کتدهارد .جرتت کره برت سحتترک
مغختطی آ ن به درک سجتب یدا مخجت م شعد.
چخت چه بیت شد علعز شختی ،دتنن بیش،ت سکتمل اۀو ت برههمین دژیرل هرمن در اترن
بخش ت درادام جتتگتهتتب «مخطق یدا»ن بیش،ت آ هت م گعتخد جتح یدا در مغن قتار گت ،ره
اۀو ست اهداف سکتمل را بتآترده کخد (زهت ت مترشت ن .)10۷ :1۳96
بشیم ِ سجتب دتخ اۀو .ۀتی،ترهتح مخ،لرف
رک ،پتتتر در اتن بخشن متبعن به عص ْ
مغن بهتاۀط ار،قت دهخدههتح عصب ن بت تکدتگت ارسبتن بتقتار م کخخد؛ مخظعر از ار،قت دهخرد
عصب ن معاد شیمیتت آزادشرده از ترک ررعرت اۀرو کره ررعرت ب ردح را رت م کخرد.
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پژتهشهتت بت رقش ار،قت دهخدههت در ر ،ترهت ت بتترهتح دتخ سمتکرن کتدهاررد کره بتیر
تت ،ههتتشت قتبلسعجه اۀو .مکرتمترا پرس از مرتتر پیشریخ پژتهشر ر،یجره گت رو کره
دتپتمین ت ۀتتسعرینن معاد شیمیتت اصل در شختیوهتح مرهب ه ر،خد .چتاکره سغییرتات
جنی در اتن معاد شیمیتت ن بت بتترهرت ت سجتبر دتخر در ا رتاد م مرعژ سرأثیت م گررارد.
پرتتش م خعح که همب ،گ بتالت بت سجمع گیتردههتح ۀتتسعرین در مخرتطق مخ،لرف مغرن
داردن رشت م دهد که اتن ا ناتش در ۀتتسعرینن تت گشعدگ بت اش،یت م خرعح ارسبرتن دارد.
ۀیلعۀتتبین رین بهتاۀط سأثیتگرارح بت ۀی ،م ۀتتسعرین عمل م کخرد کره سعاررتت رتد را
ترتدح کتهش داده ت بره سصرتتتت رتشرن ت م خرتدارح مخجرت
بتاح رمتتش اطالعتت
م شعد که ممکن اۀو م خعح سف ریت شرعرد .ازۀرعحدتگتن ا رناتش دتپرتمینن تژوهرتح
مثبو ت ژرتبخش اتجتد م کخد .اگت ۀطح ۀتتسعرین پتتین ت درمقتبلن ۀرطح دتپرتمین برتال
بتشدن در آ صعرتن سصتتتت بت هیجت هتح مثبرو هرمراه ه ر،خد کره بره ا رناتش ا ،مرت
سجتبههتح م خعح م ارجتمد .اگت به مطتژ اۀکجعدت رجرعع کخریمن مشرتهده مر کخیم کره
ه  ،دمدار19ن گیتردههتح دتپتمیخ قعح دارد ت ستزمتر که مح،عاح مررهب پرتدازش شرعدن
اتن ۀی ،م پتداشن شکلده تک عتدت مرهب را سغرته کتده ت سشعتق م کخرد .برهعبترت
دتگتن بهرظت م رۀد دتپتمینن ۀعیو ۀی ،مهتح مغرنح معرداۀر،فتده برتاح سعژیرد عتطفر
مثبو دتخ اۀو (ۀی همعرهن .)12۷ :1۳99

 .4رویكرد زیستشناختی
اگت در قت هفدهمن کشفیتت رجعز ت در قت رعزدهمن کشفیتت ینترک را م ترضرت اصرل
علم دتن بداریمن بت ظهعر دارتتن ت سعژد رظتت سکتمرل تحن مختزعر علرم ت دترن در زمرین
زت وشختۀ دربت م شعد ت اتن رظتته ست بدا جت اهمیو م تتبرد کره برهس بیت س عدۀریعس
دتبژار ک هیچ مفهعم در زت وشختۀ جن در ۀتت مبحا سکتملن م ختدار رخعاهرد برعد
(رتزربت ت دبیلع مککش ن  .)26 :1۳92اتن رظتته ررهسخهت در زت وشختۀر ن کره در ۀرتتت
علعز همن ۀتت ۀخگین یعد را ا کخد ت از ای،تشختۀ گت ،ه ست ایرال ت علرعز اج،مرتع را
درگیت یعد کتد ت سأثیتش در بتترهتح دتخ ت کالم رین بهمرنتار پریش ر رو ت در چهرتر
محعر عمدن سکتمل ت کالزن رتتترتح هم صفآرات کتدرد :م ترضره برت کمرو صرخع (در
رابطه بت یداترد ت طبی و)ن م ترضره برت اشرت یو ار رت (در رابطره برت ار رت ت طبی رو)ن
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م ترض ایال سکتمل (در رابطه بت رتشهتح م مع در علم) ت م ترضه برت ک،رت مقردس
(در رابطه بت رتشهتح م مع در اژهیتت) (بتربعرن  .)111 :1۳9۳رتشرن اۀرو کره قصردح
بتاح بتزگعت اتن رتتترتت ت داۀ،ت هتح مفصل پیشآمرده آ تجرعد رردارد کره معضرعع
مطلب دتگتح اۀو ت ذکت رمعرهاح بعد بتاح رابط زت وشختۀ ت دتن ت رین پیشیخ آ چره
که قتار اۀو درادامه بیتتد :یدا.
بت اتن سعضیح کعستهن رعبو طت ،اتن ۀرعا اۀرو کره ارطبت هرتح سکرتمل چگعرره بره
ر لهتح ب دح مخ،قل م شعردا اژب،ه سعۀط هت .ت ن م سعا اتن ۀؤا را بت قیرد بتترهرت
ت ا تۀتت دتخ اتنگعره بتزرعت کتد :ارطبت هتح مرهب تت م خعح بعد چگعرره بره مرت
رۀیدهاردا درپتۀخ به اتن ۀعا از م یت بترۀ ار،قت ر،یک دتن ت ازرظت طت ردارا رظتتر
ر،یک سحع مرهب تتد م کخیم .ا تادح چع ج  .اۀ،ترل هت ت جیمن مرترک بتژردتتن ت
ا تادح از مک،ب رتا شختۀ دتخر کرالرک .هرت برت اۀر،فتده از رظتتر سکتمرلن جخبرههتح
رتا شختی ،سحع ار ت را بدت ارجتع به چینح تاست از ج رم سعضریح داد .ازرظرت هرت ن
سحع دتخ دراب،دا تک بتزۀتزح از سترتخ سکتمل اۀو ت سمتتل مرت برتاح دترندارحن همترخرد
ا تادح که از دترههتح اتژیه سحع ار ت بهعخعا تک گعره تجرعد داشر،هاردن سالشر برتاح
ارطبت تت ،ن اۀو .بتزهمن اتن همت ر،یک که م شختۀیم ری ون بلکره مت لرهاح را برتاح
درک ل رحع ارطبت هتح سکتمل که در ررعز (ستکیرب ر،یکر ) ار رت ار،قرت تت ،هارردن
مشخص م کخد .رتا شختۀت سکتمل م ،قدرد ترت ارطبرتق تجرعد دارد کره بره دترندارح ت
ف دتگتررد .اگرت
ت ارطبت هتح مخ،ل ِ
م خعتو ی،م م شعد تت اتنکه دتن ت م خعتون محصعال ِ
معرد ات را دررظت بگیتتدن در آ صعرتن بتتد ر مخفرتد تجرعد داشر،ه بتشرد کره تمرل
ارطبتق اۀو که تد را م  ،د مرهب شد م کخد .دتن هتمتن م،خصص علم ر،یکن سصرعر
کتد که چخین ر را کشف کتده اۀون برت اترن اۀر،دال کره سغییرتات  VMAT2رحرع
تاکخش مت را به راز ت رمن زردگ شکل م دهد که تاکخشهتت م،متتل به دتن ه ر،خد .هرتمت
اتن را بتاۀتس مشترکو آ در کخ،ت یلق ت ابتاز آ اۀ،خ،تج کرتد ت برت ارایر شرعاهدح
رشت داد که اتن به ارزتتب عیخ از س تژ یعد متبعن اۀو .هتمتن عخرعا ک،رتبش را «
یدا» 20رتمید که کم اغتا آمین بعد ت سأتید کرتد کره  VMAT2سخهرت ۀرهم کرعچک در
س تژ یعد داردن ت م ،قد بعد که بیش از ترک در اتجرتد م خعترو ار رت دییرل اۀرو.
درعین ررت ن ات اع،قررتد داشررو کرره م خعتررو ت درر،یجرره دتررنن در اصررلن ر،یکر ه رر،خد
(ۀی همعرهن .)10۳ :1۳99

غالمحسین خدری و حسین سخنور 37

امت بد ری و کم دربتر اتن ت رحع عملکرتد آ برداریم .بردتن مخظرعرن اب،ردا بتترد
م ختح آ را بتز کخریم .همرت طعر کره بیرت شرددن یردا ترت  VMAT2درتاقرعن مخفرف
 Vesicular monoamine transporter 2اۀرو کره  Vesicularدر اتنجرت ت خر کی رهمترخدن
 monoamineهت دۀ،هاح از پتتس ینهت ه ،خد که برهعخعا پیرک ترت پیتزرۀرت عصرب عمرل
م کخخدن مثرل ۀرتتسعرینن دتپرتمین ت ررعر اپر رفرتتن ت transporter ...ت خر ار،قت دهخرده.
پس  VMAT2م شعد «ار،قت دهخد کی ه مترخد معرعآمینهت» .اتن ار،قت دهخدهن ترک پرتتس ین
اۀو بهشکل کی هن که در غشتح ۀلع هتح عصب تجعد دارد ت رقش کترت ت درتاز عبعر را
بتاح معرعآمینهت بتزح م کخد ت چع اجتز ترتد معرعآمینهت را به درت ۀرلع هتح مغرنح
م دهد بتعا م شعد کره تژیرو ت عملکرتد ۀرلع هتح مغرنح برت اثرت ترتد معرعآمینهرت
(ۀتتسعرینن دتپتمین ت  )...سغییت کخد ت اتن تآتخدح اۀو که در تکر از مرعارد کتربتدهرتتش
همراه بت سجتبیتت م خعح در ۀی ،م رتا ت اعصت شخص رخ م دهد.
رک ،ظتتف تجعد دارد که برتاح زت وشختۀرت مهرم اۀرو .درتاقرعن  VMAT2ترک
پتتس ین کترتژ اۀو که بت اثت ستجمه ت رمنگشتت رر برهرتز  SLC18A2سعژیرد م شرعد ت
بههمین یتطتن رتز پتتس یخ که از رتح آ ۀخ،ن م شرعد را ریرن رتح همرین گراشر،هارد.
تال دت اۀم علم دارد SLC18A2 :ت  .VMAT2غشتح پالۀمتت تک ۀرلع
ت خ اتن
را سصعر کخید که در جدار اتن غشتن کترت هت ت پمجهتح پتتس یخ تجعد دارررد ت بهصرعرت
ای،صتص معاد را از یعد عبعر م دهخد .به اتن پتتس ینهتح غشتت که برت مرعاد ای،صتصر
بترد م شعرد ت آ هت را به درت ترت بیرتت ۀرلع پمرج م کخخردن گیتررده 21م گعتخرد.
 VMAT2هم تک پتتس ین غشرتت ت پمجمترخرد را برت رمرن یرعد ۀرخ،ن م کخرد کره مرعاد
ای،صتص بهرتز معرعآمینهت ازطتتق اترن پمرج ستابرتح م شرعرد .معرعآمینهرت عبترسخرد از:
دتپتمینن ۀتتسعرین ت رعراپ رفتتن .شمت م سعارید سصرعر کخیرد پرتتس ین  VMAT2تکر از
پمجهتح ستابتح اۀو کره در غشرتح ۀرلع هتح عصرب (رعرت هرت) جرت گت ،ره اۀرو ت
دتپتمین ت ۀتتسعرین را از یعد عبعر م دهد (هعشیترن .)6-۷ :1۳۸9
یدا گتچه بت معج از ار،قتدات معاجه شدن امت مال ظتت آمترح ریرن درۀر ،ر رب
آ را سأتید کتد .بهطعرکل ن در معرد سأثیت در دتندارح مطتژ تت یعب به ارجرتز رۀریده
اۀو که متبعن به بترۀ بتترهتح مرهب دتقلعهتح تک ت ِ سکسخمک اۀو کره هرتح
مشتبه داررد .ر،یج اتن سحقیق چخین بعده که داقل ریمر از سمرتتالت دتخر ن متبرعن بره
مال ظتت ر،یک اۀو (ۀی همعرهن  .)104 :1۳99گتچه یرعد هرتمت ریرن برتاح تجرعد
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یدان آزمتتشهتت ستسیب داده بعد ت پس از بترۀ هت ت شختۀتت پل معر ی رمهتح مخ،لرف
اتن به معستۀیع بین  Aت  Cاشتره کتده به اتن ر،یجه رۀیده که هتچه مینا  Cدر رقرتط
از اتن بیش،ت بتشدن ۀطح مرهب تد بیشستن ت هتچره میرنا  Aآ بیشر،ت بتشرد ۀرطح
مرهب تد کمسرت اۀرو .اترن رک،رهاح اۀرو کره دۀرومتت سحقیرق ت معضرعع پتتت رتمر
کترشختۀ ارشد مصطف آالژه (دارشجعح زت وشختۀ ) بعده اۀو که طر آ بره بترۀر
پل معر ی م  VMAT2در تضی  GOD GENپتدای،ه ت جتژبست آ که اتن محقق سرأثیت
یدا ت درۀ ،اتن رظتته را در جتم ه اتتا رین بترۀ کتده ت پس از رمعرهگیتح از ترک
جتم ر آمررترح ت اۀرر،ختاج  DNAآ هررت از رمعررره یررع ت همچخررین  PCRبخش ر از
 VMAT2به بترۀ پل معر ی مهتح اتن ت مشتهد ارسبتن آ بت پتۀرشرتمههت پتدای،ره
ت رشت داده اۀو که پل معر ی م در معق یو  ۷1اتخ،تت  VMAT2 ۷مشرتبهوهتت برت
تضی عخعا شده دارد .برهطعرکل تکرترس رعسیرج –Cن  33%برعده ت اترن تکرترس در
مشتهدات هتمت  %2۸م بتشد .همچخین پل معر ی رمهتح ررعا  52ت  54اتخ،رت  ۷ریرن برت
دادههتح هتمت مشتبهو دارد.

 .5فرصتهای مطالعات زیستی دینی
اگتچه بتی م ،قدرد ختح پعزت،عت م دتگت ررگ رداردن امت ۀتدهارگترح اۀو که ار،قرتدات
اتن مک،ب به دتن را سمتزشده برداریم .درتاقرعن اگتچره پرس از جخرگ جهرتر دتزن شرتهد
مالت شدتد ًا ناتخدهاح علیه پعزت،یعت م مخطقر ت راۀر ،آزمتت آ برعدتم ت یل رع تر
چع گعد ن کعهنن الکتسعشن ت ب یترح دتگت بهطت مخ،لفن م ت وشختۀ پعزت،یعت ر،
را معرد مله ت هجمه قتار دادردن امت بتاتن ت ن رعع از آ ن در دریتح هعش مصخعع زررده
مترد ت از آ جت بهرا  ،به علعز شختی ،مهتجتت کرتد ( )Jones, 2019: 144ت مرت م ،قردتم
مهمستتن تصو مطتژ تت زت  ،دتخ ن در معاجهه بت پعزت،عت من یعد را عیت م کخد .جردا
از اتنکه هت رعع مطتژ دتخ ن رعرح جدترد م ا کخرد ت زاتترهاح دتگرت از دترن را آشرکتر
م ۀتزدن مطتژ تت زت وشختی ،دتخر ن برهطعر ایرصن پتۀرخگعح ییلر از ۀرؤاالت ت
ابهتمتت بعده اۀو که ست پیش از آ ن در داترت ردس ت گمرت یل رع ت برعده اۀرو .امرت
کشفیتت علعز سجتب ن داقل یتصی ،که بتاح علعز دتخ داش،ه اۀون اترن برعده کره مرتد
یتز ستزهاح بتاح م،تژهت طبی تاهم کتده ت از همین طتتقن در دهههتح اییرتن بتهت هرتح
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ستزهاح بتاح اثبتت تجعد یدا ابداع شده اۀو .اتنکه آتت اترن برتاهین پرتت ،خ اررد ترت ییرت
اتنجتن مدرظت ری ون بلکه رک ،اصل اتن اۀو که بت تجرعد اهرداف ت مقتصرد رتشهرتح
م،فتتت اژهیتت ت علعز سجتب ن تت ،ههتح هتدت م سعارد آ هت را به ر،یجهاح تا د ۀع دهرد
(متت ،تن  .)26۸ :1۳95ازۀعت دتگتن ا تادح چع جعرج شلنتخگت م ،قدرد علرعز سجتبر ت
زت  ،م سعارخد مدژعالت مدعیتت کالم دریصعص جهرت یرترج ت ار رت را اۀر،ختاج
کتده ت ۀپس آ هت را بهمدد مشتهده (ت خ همت قتاتن ت مخطق کره در بترۀر رظتترههتح
علم م یتر ه ،خد) معردارزتتب قتار دهخد (پ،تۀع ت دتگتا ن  .)۳69 :1۳9۳اگت مخکرت اترن
یرردمتت علررعز سجتبر برره دتررن ه رر،یدن کررت اۀررو بررهعخعا رمعرررهن تکبررتر ار،قررتدات
پعزت،یعت وهت برت گنارههرت ت بتترهرتح دتخر را مرتتر کخیرد .اۀتۀر ًت ارگیرن طرت ،ل رف
پعزت،یعت  ،علرمن شرکتکیو مررهب برعده اۀرو .سصرعر م شرده کره برت تضرع م یرترح
ۀخوگیتاره بتاح پرتتش ادعتهتح م ت  ،مشتتعن م سرعا تندا شختۀر را کره تاالسرتتن
مخبع م ت و به ت م آمده اۀو از اتن جتتگته بره زترت ارردایو .در طرع زمرت ن اترن
گتاتش شکتکتره به مله به هتگعره م،ت ینتکن چره مشرتتع ت چره ییت پتدازارره ارجتمیرده
اۀو .اتن شتیه از ل فه چگعره بترتر شدا در قرتت هجرده ت ررعزدهن مح،رعاح ادعتهرتح
م ت و دتخ معرد سعجه ت مداق پعزت،یعت  ،قرتار گت رو .دتعترد هیرعزن ق رمو دتازدهن
بخش ۀه «ج ،تر دربت هم ار ت » را اتنگعره به پتترت برتد« :هخگتم کره بره ک،تبختررهاح
م رتتم ت از اتن اصع پعزت،یعت  ،پیتتح م کخیمن چگعره بتترد آ را شرخم برنریما اگرت
ال متبعن به اژهیتت تت م،ت ینتک مدرۀر برعدن بتترد
ک،تب در دۀو گت ،یم که معضعع آ مث ً
بپتۀیم آتت اتن ک،ت هیچ اۀ،دال ار،ناع اح دارد که به کمیو تت عدد متبعن بتشدا رره .آترت
اتن ک،ت هیچ اردتشهترزح سجتب اح دارد که به امعر تاقع ت سجتبه متبعن بتشردا رره .اترن
ک،ت را به آسش ب پترتدن چتاکه چینح جن ۀف طه ت سعهم در یرعد رردارد» (هرتهن :1۳99
 .)۷1یالصه آ کهن بت مبختح پعزت،یعت من ارجتع به امعر مشتهدهرتپرتت را بتتد کختر گراشرون
چخت چه ک،تب که تتح گنارههتح غیتقتبل بترۀ سجتب بتشد بتتد به آسش ا کخرده شرعد.
چتاکه قط گنارهاح م ختدار اۀو که ب،عارد بهمدد دادههرتح ر سحقیقپررتت بتشردن مگرت
آ کرره از ۀررخخ گنارههررتح سحلیلر ترت س تتفهررتح صررعرح همررت گعت (سعسعژررع ح)ن ترت
قتاردادهتح زبتر تت گنارههتح ارشتت بتشد ( یخ ن .)1۸ :1۳۸1
گتچه مبتر پعزت،یعت م دربت رابط م ختدارح ت سحقیقپررتتح سجتبر مرعرد رقردهتح
جدح قتار گت ،ه اۀو ت قتیال آ گتزبهگتز عقبرشیخ کتده ت از اثبتتپررتتح سجتبر بره
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سأتیدپرتتح ت از سأتیدپرتتح رین به ابطت پرتتح رۀریدهاردن امرت مردعتح اصرل اترن بخرشن
چخین اۀو که  ،اگت شبهه را قعح بگیتتم ت همت م یتر سحقیقپرتتح پعزت،یعت روهت را
مبخت قتار دهیمن یدان  SQت  CSRپتۀخهتح مختۀب بتاح آرت تاهم کتده اۀو ت بت سکیره
به تت ،ههتح اتن علعزن م سعا از ۀد ب م ختت گنارههتح دتخ عبعر کرتد .تق،ر تت ،رههتح
سجتب ت زت  ،به « یدا» رۀیدهارد ت شعاهد علم بتاح هعش م خعح تت ،هارد ت قرتاتن
عصبشختی ،سجتر دتخ را شختۀرتت کتدهارردن دتگرت برتاح مخکرتا م،عۀرل بره م یرتر
سحقیقپرتتحن بهترهاح بتق رم مترد که بخعاهخد بتترهتح دتخ را از داترت بتترهرتح م قرع
یترج کخخد .اتن تت ،ههت به سجتب ستتن شکل ممکرن ت در آزمتتشرگتههت کره درتاقرعن مکرت
مقدس پعزت،یعت وهت اۀرون اثبرتت شردهارد ت صرد ت کر شرت در هرت آزمتتشرگته ن
قتبلبترۀ اۀون چه در آمتتکت بتشد ت چه در اتتا  .کمت آ که در بخرش  ۳ت در بحرا
یدا آتردتم که مشتبه سحقیق هتمت در DNAهتح متدز اتتا رین مشتهده شده اۀو .برههمین
رحعن قتاتن عصب ینتعژع تک متاقبه ت تالت تاب ،ه به آ را که در بخش  2آمرد م سرعا
دژیل بت تاق بعد ت اصیل بعد اتن پدتدههت گت و .از تک مخظت ت بتاۀتس ترک سف ریتن
ازآ جتت که دۀ،گتههتح دتدارح ت شخیدارح چخرت ۀرتی،ه شردهارد کره جهرت ینتکر را
بتزست دهخدن هتچخد یعد سحو سأثیت سفتتتهتح گ ،تد تدح ت سحتترک ۀرتی،گ قرتار
دارردن م سعا اۀ،دال کتد که دۀر،گته عصرب برهطعر م،غیرت برت قلمرتتح م خرعح تجرعد
همتهخگ اۀو .اتن رظت اۀعدربعرح اۀرو کره سرأمالت عمیرق ات دربرتر مغرنن رعتددهخرد
س دادح از اک،شت تت جدح در اتن عزههت بعد (تتژرفن  )1۸0 :1۳۸6عالتهبرتاتنن مشرکل
مخطق در اتن ق م اشکتالت تجعد دارد که تق ،ادعت م شعد همه چین سجتبر ت مرتدح ت
ینتک اۀون همین ادعت یعد بهتضع ،تک چین غیت ینتک اۀون داقل در م ختح عرتدح
مت .بهعبترس بت تک م،ت ینتک ینتک رتبهرت ه ،یم (.)Jones, 2019: 61

 .6تهدیدهای مطالعات زیستی دینی
اگتچه شعاهد ت قتاتن سجتب بتترهتح دتخ ت شختۀرتت ععامرل زت ر ،سجتبر دتخر ن در
جهررو ر ررع اشررکتالت ت رقرردهتح دتخ ر پعزت،یعت ررمن ۀررعدمخد اۀررون ام رت درعین ررت ن
ۀ وکخخد بتی از زتتبختهتح دتخ رین ه و .چع غخرتح پتتت رتپررتت زرردگ م خرعح را
رم سعا ازطتتق رتردهتح معازح آ در بد پیگیرتح کرتد .ضرمن آ کره گمتاهکخخرده ریرن
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ه ون چع اتنگعره سعضیحتت بتعا م شعد که رتآشختتت ن تۀیو یرعد را ر ربو بره
تاق یوهتح پیچیده سجتبه ار تر از دۀو بدهخد ت تاسرت از آ بتیر رمعدهرتح گعررتگع
اتمت مرهب را تکۀته کختر م گراررد ت علو آ هت را در تک ۀل رله تاتخردهتح م مرع
دۀ،گته عصب م جعتخد ت مع قیوشت در اتن امرت را رشرترهاح برتاح ب پتتره برعد اتمرت
مرهب قلمداد م کخخد .جیمرن ژعبرت در اترن رابطره م گعترد هتگعرره اتمرت مررهب کره از
شکلهتح یتص سجتبه درتر مخب ا شرعدن تق،ر ب،رعاریم علرل رتا ینتعژع ترک چخرین
سجتبهاح را مشخص کخیم معردستدتد قتار م گیتد .بهگف ،اتن بترۀ سطبیق رتالت جربره
که دارتهتح مخدر ت دتگت ابنارهتح ج م اتجتد م کخد به اتن ر،یجره م ارجتمرد کره اترن
تالت  -بت اتجتد ا تس قدرت رتمحردتد ت ارف رت ن هیجرت ت آرامرشن سعهمرتت ت رفر
ن تقین مطلق ت ژحظههتح ستدتدن همرتهخگ ت تصرفرتپرتتح -رمتترت گت یردا
جهت
ری ،خدن بلکه رشت دهخد «کتدار قترع مخد اردامگت هتح رتا ینتعژع تک مت» ه ر،خد( .همرت )
رقدهتت که آمد از جترب رتا شختۀت دتن بعدن امت اتن سهدتدهت معردسعجره یرعد یل رع ت
دتن رین بعده اۀو .چخت چه جت هیک پخج مثت را بتم شمترد که از سحقیقتت جدترد علرعز
عصبشختۀ اۀ،ختاج شده ت عز سجتب دتخ را دربت م گیتد:
اژف) شبیهۀتزحهتح ژع پیشتر ازطتتق «کاله یرعد پتزتخگرت» کره ررعع شبیهۀرتز
تاجمجمهاح اۀو ت بتعا اژهتمتت دتخ م شعد.
مغختطی
) دارتهتح رتا گتدا بتعا بتتز اَشکت مخ،لف از سجتب دتخ م شعرد.
ج) آگته «یتژص»ن آگته از پعچن یل تت شعری،تن م لع سداتز آگرته پرس از قطرع
اۀو.
سمتم ترتدحهتح ادراک
د) ا تس اسحتد بت تاق یو غتت م لع قطع هشیترح ر بو به دتد ج م اۀو.
ه) ا تس ضعر یداترد ت دتگت معجعدات مرتترا طبی ر م لرع شرکت ،ه شرد
«رظتز رفس» به دت ق مو اۀو که در آ تک ریمهن ریم دتگت را بهعخعا هعت ،مجرنا
م رگتد.
سحقیقتس که هماکخع رتح مغن ار ت در ت ارجتز اۀون رشت م دهد که ممکن اۀرو
ب،عا ععامل طبی متسبط بت سجتب دتخ ت ا ،مت ًال سمتز ارعاع سجتبیتتن را مشخص کتد .بخرت
به اۀ،دال بتی ن همین امت رشت دهخد اتن اۀو که مح،عاح چخین سجتبیتس کرتذ اۀرون
تت آ چه سجتب دتخ دربتر آ اۀو تجعد ردارد (متت ،تن .)۳21 :1۳95
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امت در مطتژ تت زت  ،ردتخ ن سهدتدح بتالست از اتنهت رین تجعد دارد ت آ ربط داد ترک
ۀتح سجتر دتخ به بتی از بیمترحهتح عصب ت رتار اۀرو کره راتجسرتتن آ صرتع
اۀون ستجتت که بتی از محققت ت عصبشختۀرت ن برتاح صرتع ررتز «بیمرترح مقردس» را
ار،خت کتدهارد؛ از اتنرتن ب یترح از پژتهشهت برتاح سجتبرههتح عت رتر هرمن در مطتژ ر
صتع ژع گیجگته قتار دارررد .صرتعن اَشرکت م،خرعع دارد ت شرتتعستتن آ بهصرعرت
مالت رتگهتر ِ جنی سجتبه م شرعد .بخرش دایلر ژرع گیجگرته ن رندترک ۀی ر،م
ژیمبیکن مکت م ،ترف اتن رعع صتع اۀو .اتن ای،ال اغلب ست هیپعستالمعس کره بخشر از
ۀی ،م ژیمبیک اۀو گ ،تش م تتبد .درطع مرالت صرتع ن اغلربن سجتبرههتح دتخر
گنارش م شعد که به سمتکن طعالر مدت بت دتن ت صتع مخجرت شرده اۀرو، .ر بتیر
رعکیش هتح دتخ از سجتبههتح هخگتز صتع رتش م شعرد .متۀرلکع پیشریخ پژتهشر اترن
مالت رتگهتر را بت رشت داد ارعاع اثتات آ ن مثل سعهمتتن ا تس گ ر،گ ن رتالت
رش هن سجتب یترج شد از بد ت سعهم یدا تت دتگت چهتههتح م خعح یالصه کتده اۀرو.
تد ممکن اۀو ا تس کخد بره شخصره یردا را مالقرتت کرتده اۀرو ترت اترن سجتبره را
بهتاۀط درک از اتمت سف یت کخد (ۀی ه معرهن .)12۷-۸ :1۳99

س ت داد از ـم اتری
س تی دیـن یـب ا ا ـ
 .6بررسی جوانب مختلف مطالعات زی ـ
SWOT22

متستتس  SWOTبهمخظعر شختی،ن ععامل مطلع ت رتمطلع دایل ت یرترج مح،مرل در
م یت پیشبتد اهداف ارعاع مطتژ تت علم اۀو .درتاقعن شمت در ین ارجتز آرتژین  SWOTبره
ستۀیم پتۀرشهت ت پتۀرخهتت م پتدازتردن کره دررهتترون مخجرت بره شرختیو منتوهرتح
سحقیقتت م شعد.
➢ نقاط قوت

➢ نقاط ضعف

 .1مطتژ تت زت  ،دتخ م،ک به شررعاهد  .1مهمستتن رقطهض ف اتن رعع مطتژ تتن
ت قتاتن علم ه ،خد.

سقلیلگتات اۀو .چخت چه یررعد ریررعبت

 .2زمیخههتح تهخگ ت بتترهتح مرهب ت در اصل پخجتهم «اژهیتت اعصت » صررتا ً ،ت
دتخ یتص در ر،تتج آ ب سأثیت ه ،خد.

بیت م دارد که هت م یترح را که ار ررت در
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شختیو قیق ت تاق ر بررهکتر بررتدن برره
عاس ار تر قتبل تتکتۀ،ن اۀو.
 .2سفررتتت رتششختۀر علررعز ار ررتر ت
علعز طبی

از دتگت رقتن ض ف اتن رررعع

مطتژ ررتت اۀررو (ۀررختت ت ر یمیررت ت
هتشم .)109-10 :
 .۳م مع ًال اتن رررعع مطتژ ررتتن رتتکررتدح
سکتمل دارردن ژرا ضدِّدتخ سلق م شعرد.
➢ فرصتها
.1مهمستتن تص ،کرره مطتژ ررتت زت رر،

➢ تهديدها
ش رتح مطتژ ررتت
 .1مهمستتن سهدتررد پرری ِ

دتخ در ای،یررتر دتررندارا قررتار م دهرردن زت  ،دتخ ن تکۀررتر سجررتر دتخر بررت
پتۀرررخگعت بررره شررربهتت ت اشرررکتالت تکۀتح سغییتات شرریمیتت ت سحتتکررتت
پعزت،یعت  ،اۀو کرره از دتتبررتز در مررعرد مغختطی

در مغن اۀو.

م ختدارح گنارههت ت بتترهتح دتخر مطررت .2 ،دتگت سهدترردن ارسبررتن داد بیمترحهررتح
بعده اۀو.

عصب ت رتار به سجتر دتخ اۀو.

 .7نتیجهگیری
اکخع رتتکتد سجتب ت کترب رو دادههرتح دارشهرتح م،خرعع ت مخ،لرف ر،یکر در کلیره
ر ،ترهتح پتت بشتحن مثل بتترهت ت گتاتشهتح مرهب همچع دتنترزح ت بتتر بره تجرعد
یدان شیعهاح م مع در مطتژ تت زت  ،دتخ اۀو .اتن رگتش برهرغم سهدتردهتت کره در
جدت متستتس ع اژرکت آمده اۀون ظت یوهتت را هم برتاح دترندارا اتجرتد م کخرد سرت
بهاسکتح آ ب،عارخد ازپس ب یترح از اترتادات ت ۀرؤاالت ۀتتخ،ی ر ،ت پعزت،عت ر ،بتآتخرد.
چتاکه طبق رظت اتخت ن هتآ چه ر،عارد از آزمع سحقیقپرتتح سجتب مع رق بیرتت آترد ت ترت
بیخهاح علم رداش،ه بتشدن بتتد آ را جن مهمالت سلق کرتد ت برههمین دژیرلن گنارههرتح
دتخ در رگته آرت از قبیل قضتتتح علم ری ،خد ت شبهقضتتت یعارده م شرعرد .چتاکره اصرل
سحقیقپرتتح سجتب در رظت آرت ن مالک کتمل بتاح اثبتت گنارههت س تتف شد.
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تک رتش راتج پتۀخگعت ت د تع از بتترهتح دتخ دربتابت اتن رعع م یترهتن زترت ۀرؤا
بتد اصل م یتر سحقیقپرتتح سجتب بعده اۀون امت بتسعجه به تت ،ههتح رعرت ل فه م سرعا
م یتر مقبع پعزت،عت وهت را پرتت و ت ازقضت بت سکیه به م یتر یعدشت ن از اژرف) م خرتدارح
ت ) م قعژیو گنارههتح دتخ د تع کتد .م لم آ کرهن گنارههرتح دتخر م خرتدار م شرعرد
چع به سیغ سجتبهن قتبلآزمع شردهارد ت م سرعا گنارههرتح دتخر را راۀر ،آزمتت کرتد.
گتچه دغدغ اصل اتن مقتژهن بخش (اژف) بعدن ره بخش ( ) امت درمعرد م قعژیو آ بتترد
ستبع رظت م،خصصرت امرت برعد کره هتچره بتشرد دتگرت یرترج از زمرین ل رفه اۀرو .در
هتصعرتن اژجمله م سعا اتن ادعت را داشو که در میت عصبشختۀت ت زت وشختۀرت
ت رتا شختۀت ن کم ری ،خد ک تر که رأح به م قعژیو بتترهتح دتخ م دهخرد ت ترت از تترده
ت سأثیتات آ در بهزت  ،ار ت مدر گف،هارد .یالصه آ کهن سحقیقرتتن بترۀر هت ت ر،رتتج
تصله از عزههتح میت رش،هاح میت علعز سجتب ت ل ف م سعارخد ظت یرو ت میرتدتخ را
بهرفع دتندارا ت علیه رتتکتدهتح پعزت،عت  ،ت صت ًت علم سجتب رقم بنرخد.

پینوشت
 .1م مع ستتن بتاهین اثبتت تجعد یدا در ل ف غت ن در هشو گتته کل قتار م گیترررد :اژررف)
بتهرررت تجرررعدح ( Ontological Argumentه  ،شرررختی) ،ن ) بتهرررت جهت شرررختی،
( Cosmological Argumentتجررع ت امکررت تررت علررو اتژرر )ن ج) بتهررت غتتوشررختی،
( Teleological argumentاسقت صخع تت طت ،ت سدبیت تت رظم)ن د) بتهت درجتت کمررت argument
from degreesن ه) بتهت از راه عادث ت سجتر یتص Miracle Argumentن ت) بتهررت ایالقر
Moral Argumentن ز) بتهت اجمتع عررتز تررت طررتت Argument General Consensusن  )،بتهررت
ا ،متالت  Probability Argumentغیت از معرد (ه) که بررت اۀرر،ثختیتت سکیرره داردن ت مررعرد (ز) کرره
اۀ،دالژ شهعدح به ت م آتدن ت معرد ( )،که اۀ،دالژ رتتضیتس داردن متبق بهشیع قیررتس
مخطق اثبتت م شعرد.
 .2تت ،ههتح جدتد علعز شختی ،معجب طت ،م تیل شده اۀو که داقل در ظتهت بت عررد اژهر
ۀتزگتر ربتشدن.
 .۳ۀتتت رتتکتدهتح رتا شختۀ عبترسخد از :ر ،ترحن شختی ،ن رتا کتتح ت پدتدارشختی. ،
 .4تک از ک،ت هتح متجع در یصررعص ارررعاع هررعشن ک،ررت «هررعش چخدگتررره» هررعارد گررتردرت
(رتا شختس رشد) اۀو.
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5. Spiritual Quotient
6. Finite Game
7. Infinite Game
8. Cognitive Science
9. Cognitive Science of Religion
10. Represent
11. Acquire
12. Action
13. Neurobiology
14. principles of neurobiology
15. Frontal-parietal
16. Frontal lobe
17. Anterior cingulate cortex
18. Amygdala

 .19ه  ،دزدار ( )Caudate nucleusتک از عقدههتح قتعدهاح مغررن اۀررو .ه رر،ههتح قتعرردهاح از
پخج ه ،ه زتتقشتح مغن سشکیل شدهارد ه  ،پعستمنن ه ،ه دزدارن سعد ۀیتهن ۀررت ستالمیرک ت
گعح ررگ پتتده .اتن ه ،ه بت پعستمنن گلعبعس پتژیدتسن سررتالمعسن سررعده ۀریته ت ه رر،ه ۀررت
ستالمیک در ارسبتن بعده ت در ارجتز تکتت مؤثت اۀو.
20. The God Gene
21. Receptor

 SWOT .22مخفف کلمتت قعت Strengthsن ض ف Weaknessesن تصو  Opportunitiesت سهدتررد
 Threatsاۀو.

منابع
بتربعرن اتت ( .)1۳9۳علم ت دتنن ستجم  :بهت اژدتن یتمشته ن متکن رشت دارشگته .
پ،تۀع ن متتکل ت دتگتا ( .)1۳9۳عقل ت اع،قتد دتخ ن ستجم  :ا مد رتاق ت ابتاهیم ۀلطتر ن طت ،رع.
یخ ن ۀید

ن (« .)1۳۸1م ختدارح ت اثبتتپرتتح گنارههتح دتخ »ن قب تتن دتر ۷ن شمتر .25

رتزربت ن آژگناردر ت مکش ن داریل دبیلع ( .)1۳92درآمدح م تصت بت ل ف زت وشختۀر ن ستجمر  :پتت ررت
صتدقیهن رشت پیتز امتتز.

 46نقد و بررسی ظرفیتهای مطالعات زیستیـدینی...
رتعرنکتا ون اتت ( .)1۳9۸ل ف ذهن؛ تک راهخمتح مقدمتس ن ستجم :

ین شیخرضتت ن ار،شترات صتان.

زاهرردحن محمدصررتد ت قشررختسن رت،الل (« .)1۳92بترۀر رتتکررتد علررعز شررختی ،در مطتژ ر دتررن».
پژتهشرتم ل ف دتن (رتم کمو)ن ۀت تتزدهمن شمتر دتز (پیتپ .)22
زهتن دارت ت مترشت ن تت ( .)1۳96هعش م خعحن ستجم  :زهتا تتض ت تطمه تۀتدن مؤۀ

ار،شترات ب ثو.

ۀختت ن عل (« .)1۳95سحلیل ل ف دتدگته ریعبت در اژهیتت اعصت ؛ اژگررعت بررتاح رابطر علررم ت دتررن»ن
پژتهشهتح علم ت دتنن پژتهشگته علعز ار تر ت مطتژ تت تهخگ ن ۀت هف،من شمتر دتز.
ۀختت ن عل ت ر یمیت بررعگتن اۀررحت ت هتشررم ن هررتدح (« .)1۳95بترۀر ت رقررد رظتتر ریررعبت دربررتر
همب ،گ بین اعمت مرهب ت مغررن بتاۀررتس اژگررعح اژهیررتت اعصررت »ن دت صررلرتم علم رپژتهش
پژتهشرتم کالزن ۀت ۀعزن شمتر پخجم.
ۀی همعرهن سیمعس ( .)1۳99رتا شختۀ ن دتن ت م خعتون ستجمر  :تزاررره رۀررتره ت مج،بر دژیررتن ار،شررترات
ارجمخد
تدربت ن ج ت ۀیلعرمنن گعرد ( .)1۳9۸علررعز شررختی ،ن مقدمررهاح بررت مطتژ ر ذهررنن ستجمر  :مح ررن
ا ،تده ت ن مؤۀ آمعزش ت سحقیقتس صختتع د تع متکن آتخدهپژته علعز ت ختترح د تع .
غبترح بخت ن بتقت ت دتگتا (« .)1۳۸6هعش م خعح»ن صلرتم علم رپژتهش اردتش رعتن دتخ ن ۀت ۀررعزن
شمتر دهم.
متت ،تن چتد ( .)1۳95درآمدح به ل ف دتنن ستجم  :ۀید محمد تعۀفثتر ن تهخگ رشت رع بت همکترح رشررت
آۀیم.
تتژفن دتعتد از ( .)1۳۸6رتا شختۀ دتنن ستجم  :محمد دهقتر ن ار،شترات رشد.
هتهن رز ( .)1۳99مقدمهاح ل ف بت علعز شختی ،ن ستجم :
رشت رع بت همکترح رشت آۀیم.
هعشرریترن س (« .)1۳۸9بترۀر ت رقررد مقتژر
»VMAT2ن ر خ اژک،تتریک .
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