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 چكیده 

تنتشرررتی، نوتوۀروویزیۀیۀو توت   تعلۀمتزیسررر تتتروزاوزونتتتپیشررر و توتعۀ ررر  ت
تتوتسیور تهی تدینتاسزارهی تعج سنتس ا تعۀجی تپیی تتتجیوب توۀروولسره توتایرسسر ته  ت

مسررییلنتتتدرسیرۀتتتجدید تتتوتت تجد تتوتاسهیمیتتتاالتت رر تتتگی  تشرر  تتتااتۀنتمۀجبتهمت
تتعیت.تا ر تتنتسیورتس ت،داتشرد تورز توت   دینتتمتشر تتتوتچیسر نتدینوتتتج ل ت،ی ر ای تازت

توتمخییهینتتتوتتتمۀاوقینتت ررۀ تمبی ثتازتتتاینتتر رردتمۀاجه ته  توظ تمنتاینوتس تتتازتتتپیشت
تتپیرداینتوترشررردتتازتتتس ردتتیتام تتاو ریدوتایهیریتتاعهریمتمنتتتوتتوتسسررر  تولسرررهر تتزمینتتتعتهریتدرت

دیتنوتوو یکترو یر توتعلمتوو یکتمۀی ۀینوتزمینتوت ری  ترررررتمطیی یتتزیسر نت
تتوتازج ل تمتشرر تاینتد رر  تازتمسرریی تتتشررتی، تتس ا تتتوتو یج ت؛تدرتع  یفتشرردتتدیا  ت
ایوتترو  توتدررا  ی تاتدوتتتشتی نتعصبتتتوتتتداوشتسیۀیۀو تت  اغتتورز وتمحققینتدینت

راتتتت«ت،داتتت»ونتتتس تتتمۀ ررۀمتتتVMAT2ج ل تتهی تدیتنتوتعۀاملنتازتعیم تگ ایشتپی امۀنتت
اریمر تسریورهری تمربهبنتس تتتت توقشررر تدهترد.تع  ازتعش تاینتد ررر ر وتارایرتآدرستمنت
هی توو ی نتراتس ا تآنتتوتپیی تهی تمغز توت ریسر متعصربنتآنتسۀد توتا ری رًیم یویزمت
 رر تا تآوینتمیرا هی توو ی نتوتتاتتتدهتد.تدرتاینترا رر یتهی تمغز تارای تمنتم یویزمت

هی تسشرر  تم  ونتا د توتس اینتسیورودت ت(تراتدرتاتیرتدیا تهۀتSQهۀ تم تۀ ت)ت

 

عه انتجتۀ تتتوتداوشررریریرتگ و تولسرررهر تا،شمتوتاشمتتت*ت م ازت وۀرت پیریمت وتت(توۀیسرررترد تمسررر ۀ ت)تتتداوشررراری ت
gh.khedri@jonoub.tpnu.ac.irت

 h.sokhanvar@gmail.comوتتوۀرتتتیمتیتداوشای تپتتتنتلتیتع  تتتشتتیتم ازتعحصتتت تدا  تتت تداوشجۀتتت**ت

ت1400/ت10/ت25وتعیریختپبی  :تت1400/ت09/ت06عیریختدرییو :تت
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تتگ و تویزتس  رری،  توتسیورهی تدیتنتوتای ینتتهی تعصرربنتا رر  شینتم تۀ تی تا تپیت
تهیتتهس تد.تستییدتتص فتازته ینت

 ر تروی  دتع د توترای تویزیۀیۀویکتدیتنوتی تنتتتسیتمش ظ تتتعش تس تآنتا ر تعیت
تتشرتی، نتس ت(توتزیسر تCSRعلۀمتشرتی، نتدیتنت)تتتشرتی، نوتشرتی رنتزیسر تروانت

تتراتدرس اس ت،داشرتی رنتتعهدیدهی ت یصرل تازتآنتپ دا،  توت یصر تج  تتتوتتتهیتو صر ت
 دهیم.تتق ارتتتاس اهی ن(تتتادیینتتتدرتتت)مۀجۀدتت ت نت

ا دواژه یـ کل  علۀمتتتم تۀ وتتتهۀ تتتونت،رداوتتتوۀروویزیۀیۀو وتعلمتوو یرکتمۀی ۀینوتتت: ـه
تتتشتی، نتدیتنوتپۀزی یۀیسم.ت

ت
 مقدمه .  1

رتتع ینتقۀ تدتا ریستع یمنتاسزارهی تشرتی، نتاوسرینتا ر .تاگ ترای تس تتشرتی، ت،داتهی تترا ت
تتتعج س تتسی تراتسپبی یموتمتیس تم  و تس تچهیرتقسررمتتاینت وتتتتوتنوتادراکتعقلنوتشررهۀداتت سرر 

هری تپی امۀنت،رداتعریتپیشتازتدورانتجردیردوتمحردودتسر تادرااریتتتو نتهسررر ترد.ت رییربتسحرثت
سیشر  تپ وا تتتتوتهی تع ویونتسۀد تا ر .توۀیسرتدگینتا ی تمقدستوتعج س تتتعقلنتوتشرهۀداتت

اود.تای ینتاه تا ی ته گزتتس دت»دالی توجۀدتاو«تراتداشر  تعبیدتتوتاطیع ت،داوودتوتو تپیشت
ت.ت(ت261:تت1۳9۳)سیرسۀروتتتا  جیجتولسهنتوبۀد تا  تیکتتت یج تس اس تسیتوت
د تس تدینتوداشر تدتمحدودتس تس اهینتعقلنتوتتوای تع ب تتا ر دال تاسریونتا تصر وًیتع دۀت

هی تتعقلنوتر رریی تتتسیتع ی تس تدالی تصرر وًیتوتولسررهنتسۀدتوتم  قدانتوتمت  انت،داوتویزته دوت
دوتجتری،وتعتهریتهردفتمۀردوظ ته تتتوتو یجر ت؛تدرتا دوردت،ۀدتراتیر تیریتعلیر توجۀدت،رداتعتظیمتمنت

»،داتهسر «توتروی  دتتتدر،صرۀ تقیری تتتاقتیعتعقشونتوتییتشرطحییتتع ویونتسۀدتوتتتصر وًی
ر متعهیوتتوتعخییفتسیورهیوتتس تتدوت تهتتتوتا تعهیوتتسۀدود.تو یج تآنتسنتتتنتسدانتایمًش سر تتتعج س ت

وتشررۀاهدتتتتسی توجۀدت،داوترسطتچتداونتس تق اینتدودتا تسحثتدرتمشرر  کتسۀتتوتدرتیکتگ ینت
ازتقیی ریتتتتت ییبًیتوتایرتگ و  تشرد تدرتاینتس ه تا ر دالالتتعقشونتس تنتوتعج سنتودارد.تت سر ت

اینتسۀد تا تارعبیطتچتداونتتتتوتآنتتو ضت ریدۀتپیشتتت1د.تشرا ر هید تمنتتتمتطقنتدرتروودتا ر دال ت
رووردتوتترا ت،ۀدتراتمنتتتوتاردامتم سۀطتسر تآنوتویسررر توته توتدینتوتسریورهری تتعج سنتسینتعلۀمتت

ر ردتدینتوتتوظ تمنتعۀاوتدتع یملنتسیهمتداشر  تسیشرتد.تدرتآنتدور وتس تدوتو نتوتاینتا تآنتتت یجْ وت
درتتعۀاوسر تدتته ینتدیی وتویلسرۀوینت،داسیورتمنتوتس تتتداد تمنتتتهمتوتد ر تآشر نتس ت داق تولسره ت
پی تعلۀمتعج سنتس تولسره توتتتیتوق نتعیزانتاثبیتتوجۀدت،داتسیشرتدتام ی  تتتوتدار تصرحت تمیدانت



 29   ر و غالمحسین خدری و حسین سخن 

 

هیتایجیدتیکتعصۀی تجدیدتازتشۀدوتسیتعغیی اتتزیید تمۀاج تهس یمتا تی نتازتآنتدینتسیزتمنت
سسریتر وی تاینتراتهمتتتد تدرتگبشر  توداشر  توتچ ت،داوودتا ر .تعصرۀی  تا تم  توتمیوت

دیتنوتم  و تتتتمسرییلنتچۀنتعج س تتتوجۀدتآوردتوتیونتایهییعنتس تا تاوقشسنتدرتم تتتداشر  تسیشردت
اینتج یینتازتروی  دهی تتتوتادام تویزتدرت د.تراتعح تع ثی ت،ۀدتق ارتدهتتت2نتعد تایهنتدیتنتوت   

تتوتعج سنتوتآزمییشرایهنتس تولسره ت نتشر ی،تعقلنتوتولسرهنتویصرل تگ و  توتروی  دهی تروانت
امۀرتم طۀفتسر تتتتوتعۀاوتردتدرتاینتسسررر  تع عیربتمنتسر تدهردتار تتق ارتمنتدینتراتوجر ت رییربت،ۀدت

تعۀج تق ارتگی د.توت»علۀمتشتی، ن«توت»ونت،دا«تمۀردت»هۀ تم تۀ «
ت

 شناختی زیست شناسی  . رویكرد روان 2

وتروی  دتزیسر نترات۳شرتی رنتشرد تدرتروانتشرتی،  تتتاق یری تسحثوتدرتمیینتپت تروی  دتاصرلِنس ت
شررۀدتوتاه ی تتمههۀمنتم  ت»هۀ تم تۀ «تط ،تمنتایم.تدرتاینتروی  دتا رر تا تتس گزید ت

ویسر توتستیتس تتتتIQشرتی رینتام وز وتدیا تهۀ تاوسرینتمحدودتس تتییسد.تطبقتوظ تاا  تروانتمنت
شرتی رینتتوۀعتهۀ توجۀدتداردتا تاینتع دادتدرتا صری تس ،نتروانتتت۷ داق تتتتوتاقۀا تمخ لفت

اینتاوۀاعوتذی ت ر تگ و تع د تتوته  تا تیتقدرتمسرلمتاینتوۀعتهۀ تهمتآمد تا ر .تام ت۳4عیت
(.تتSQ(توتهۀ تم تۀ ت)تEQ(وتهۀ تهیجریونت)تIQسه ت)تگی وردتار تعبریرعتردتاز:تهۀ تق ارتمنت

وینتس ا تتتت4هیتسیتی دیا تایر توداریمتجیتسیتدوتقسرمتاو توتوسرب تآنتروشرنتا ر تمیتدرتاینت
تزویم.تتویزتهس وتد  تس تمقییس تمنتتتEQوتتتتIQوۀعنتپ تارعبیطنتتا تس تتتSQشتی، تسه  تت

شتیستتۀ طتیکتزوجتعصبتسیرتعتس ا تاویینتتت5SQشۀیمت»هۀ تم تۀ «تییتتییدآورتمنتتتوتآنتازتپیشت

وتسسییرتعح تع ثی تو هتگتهتد تتاق ارت،ۀدتیمتزوهیرتوتمیرشی تمط ،تشدتا تس توتآم ی یینتس ت

 تۀ تمس ق تازتو هتگتت(تگ چ تعص یحتدارودتهۀ تمت۳6:ت1۳96)زه توتمیرشی وتتتوپی تسۀدودت

تتایدتدارودتا تاینتهۀ وتیزومیًتوتویزتع تتتاتدتهی تمۀجۀدتعب ی تو نتییتارز تا  توتازتارز ت

تتهۀ تتتا  تتتم  قدتتتقط نتوتوهیینتویس .تچۀنت یو ۀستتتوت تاینتوظ تارعبیطنتسیتمبهبتودارد.تایب  ت

داردوتسییونتتسیینتمنتا  توتوق نتاصۀ تآنتراتتتتجهینتتتدۀتآو یتتتتتسیتتتارعبیطتتتدرتتتوتع عیبتس ته تتتم تۀ ت

تتاصۀ تتتشتی، تتتعۀاویینتتتراتتتهۀ تتتاینتتتو تتتادام (تدرتمبهبنتدارد.ت)م  تمۀردت»ج«توت» «تتتتایمشًت

تتاصۀ تتتوتتتا د تتتع  یفتتتقۀاوینتتتاینتتتس ا یستتتزودگنتتتوهیدنتتتستیتتتوت(تتم تۀ تتتوتتتطبی نتتتقۀاوینت)تتتزودگنت

 ا  :تتتس ش  د تتتم تۀ تتتهۀ تتتس ا تتتراتتتزی ت
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تتمۀجۀداعنتتتمیتتتا تت تمس لتتتاینتتتس تتتداش نتتتسیورتتتی تنتتتم تۀ :تتتهۀ تتعصدیقتتتوتتشتی، تتت(تایفت
تا  .تتتمۀق نتتتوت(تجهینتتتاینتتت)درتتتجس یونتتتزودگنتتتوتتهس یمتتتم تۀ ت
ت(ت،داوودتتتی تنت)تتتس ع تتتم تۀ تتمۀجۀدتتیکتتسیورتتتوتتتسیزشتی نتتت (ت
 .تسیشدتتتداش  تتوجۀدتتتهمتتتراهت یینتتتا ی تتتسییدتتهس یموتتتمخلۀمتتمیتتتوتتهس تت،ییقنتتاگ تتتج(ت
تتپبی و نتتتوتتت،ۀاود(تو امنتتراتتتاوسررینتتا تتچیز تتوجۀدت)تتزودگنتتتهدفتتتشررتی رریینتتیزومتتتد(ت
 .تاودتشد تتتادگبار تتتهیتعۀاویینتتتازتتتس ینتتتوتوو ی نتتتازوظ تتا تتو   تتاینت
تت،داوودتتتازتتو تتوهمتتتسیزعی تتتوتو دتتتشررخصرری ت)تتت،داوودتتوزدتتت،ۀدتتتجییای تتتشررتی، نتتت (ت

 (.تا  ت

ت ربکتتتسییدتتتمۀوقتتزودگنتتتداشر نتتتس ا تتتا تتتام تتاینتتتپبی و نتتتوتتزودگنتتتاصرۀ تتشرتی، تتت(توت
) بیر تستی توتدیا انوتتتتدادتتتشرر  تتتاصررۀ تتاینتتتمطیسقتتتراتت،ۀدتتتعصرر ی یتتتتوتتتزودگنت
ت.ت(ت1۳2:تت1۳۸6

هی تتا تدرتعحقیقیتتوتو ۀو تصررۀ تدرتزودگنتروزم  تچیسرر نتاینت رر تثی تاینتاتیتع تام 
هۀ تازتتتینتوسرب تسیالتتت تا تداراتتت تاو ادتتتشرد تا ر توشرینتداد تتتپی رختوتراس تتامۀوزتتآمیر تت

 توتت یرتیت  شتتستتتوتتتدارودتهمتتتت تسه  تتنتجسر تتتوضر ی تهسر تدتتتت تم تۀتتت تهیتعش تم تۀ توتت
تم عبطتا ر تتنتسیت رشم تتتوت تم تۀتتت تهیتر ردتا تعش تنتوظ تمت.تپستس تداشر تدتتتع  تجنتامتعشرت 
نتدرتع  یفتوۀیسررتدگینتا ی ت»هۀ تم تۀ «تت   تتوتگی  تاینتو یج تت.ت(تBarrett, 2011: 234)ت

تتسریعرثتتتزوردگنتتدرتتتمترد تهردفتتتسر تتتیزتاورد:تویرهمتق ارتگ و ر توتدرتع  یفتوتعۀصررریفتآنتآورد ت
تتIQتو ت.تتشرۀدتمنتتتاوسرینتتمغزتتتعۀج تقیس تتترشردتتتوتتزسینتتتع یم تتتوتتو یدینتتتعصرۀراتتتتدرتترشردتتتاوزایشت

تع قتتتاوسرینوتتهۀ تتزییدتتتپیچیدگنتتسیینتتتس ا تتتی دیا وتتتعلهیقتتتسیتتتییتتتعتهیینتس تتتادامتهیچتتتوتEQتو تتتوت
تتاوسرینتتتهی ت تایدییتتتوتتترو،تتتپ مح ۀا تتتر وی تتهیتنتآت.تتویسر تدتتتایونتتتاوسرینتتتعصرۀراتتتتوتترو نتتوییزت
تتشرتی رتدتمنتتراتتتم سۀط تتتاصرۀ تتتوتتتقۀاعدتتتهیتآنت.تتدارودتتتسیالینتتتIQتتایمپیۀع هیت.تتدهتدتو نتتتعۀضریحتترات
تازتتتهریتآنتتتداروردوتتتسریالینتتتEQتتا لربتتت یۀاوریتت.تتاتتردتتتدوبری تتتاشررر بری تتتسردونتتتراتتتهریتآنتتتعۀاوتردتمنتتتوت

.تدهتدتتتوشررینتتتمتی رربتتتوااتشتتچاۀو تتتعۀاوتدتمنتتتوتتتداشرر  تتاطشعتتتدارودتتتق ارتتتآنتتتدرتتتا تتتمۀق ی نت
تتس وزتت،ۀدتتتازتتتمتی ربنتتتپی رختتتچاۀو تتتا تتتهسر تدتتدرکتتاینتتتدارا تتتمخ لفتتتهی تمۀق ی تتتدرتتهیتآنت

تاینتتتیریتتتقۀاعردتتتاینتتتمریتتتچ اتتتار تتتپ  رررتردتو نتتتاردامتهیچتتتوت یۀاوریتتتتور تتوتتتاریمپیۀع هریتتتور تتتیتام .تتسردهتردت
تتدرونتتهیتآنت.تسیشرردتتاینتتتازتتتسه  تتتییتتتع تم هیوتتتتعۀاودتمنتتتشرر ایطتتتوتتتقۀاعدتتاینتتییتتداریمتتتراتتتشرر ایطت
تتاج اتتراتتت6«ا تمحصررۀرشررد تتت»سیز تتتوتدیا تعبیرتتس تتتوتتتاتتدتمنتتترو یرتتتا تشررد تع  یفتتم زتتیکت
تراتتتشرر ایطتتتوتتتقۀاوینتتتوتقۀاعدتتتوت،شقیو تتتطۀرتس تتا تتتدهدتمنتتتراتتتام ینتتاینتتتاوسررینتتتس تتتSQتت.تاتتدتمنت
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تت تویررییتتدرکتتتو صرر تتتاوسررینتتتس تتتSQ.تا رر هید تاتدتتت،ۀدتتتعشررخی تتتعۀاویینتتازتتتوتتدهدتتتعغیی ت
تتس تتهۀ تتاینت.تتدهدتمنتتتمخ لفتتتهی تمۀق یر تتتدرتتتراتتت رررخر تتتقۀاوینتتتپبی  تتتعۀاویینتتتوتتتا،شقنت
تاتدتتع  تتت یۀاویتتتزودگنتتتس تتتم سۀطتتتمشرخِ تتم زهی تتاینتتتازتتتو اع تتتا تتتدهدتمنتتتاجیز تتتاوسرینت

تتوتتتدهردتمنتتراتتتهریتعهریوتتتتدرکتتتعۀاوریینتتتاوسرررینتتسر تتتSQتت.تاتردتتتوقشتتتایهری تتت۷آزاد«تتسریز ت»تتتیرکتتدرتتتوت
تتت.ت(ت1۷:تت1۳96)زه توتمیرشی وتتتتاتدتمنتتع یینتتتراتتتا،شقنتتدرکت

 ار تدرعینتتتEQتتوتتتIQع تتشرررد توتعهریوتتآنتسریتدوتهۀ تشرررتری، ر تتتSQسریزتس ا توهمتسه  تت

نتدوتوۀعتهۀ وتزسرینتآوروردتار تمریتسریتآتهمتداردتوتم ریینتمنتتتSQوشرررینتازتقردرتتتتتT ری ت
تتوتاتیم.تمریتسریتدوتوۀعتعه  تاوییر ت اعتمنتسریت رررۀمینت ررریسررر متعه  وتزسرینتا، تتتآمۀزیموتام ریتمنت

رو یر تتتتیتسیتوۀعت رۀمتعه  وتاتیموتام هیتوتایاۀهی ترو یر تعید توتقۀاوینتراتدرکتمنتمۀق ی ت
اه یر توتقردرتتاینتوۀعتهۀ وتآم امتویزتم  قردتتتتوتادامر ت.تدرت(ت۷2)ه رین:تتتتاتیمتجردیردت،لقتمنت

وت ستعقدستدرتزودگنوتتمۀری تدرتزودگنتتم تیتوتداشر نتم تا ر تهۀ تم تۀ تشریم ت س 
:تت1۳۸6تتشۀدت) بیر تستی توتدیا انوت توتم  قدتس تسه  تشدنتدوییتمنتدرکتم  ید تازتارز تمید 

ت.ت(ت1۳1
هییشتتگه یموت ی تازتشربیه تتتEQتتوتتتIQهییشتسیتتازتعهیوتتتتSQاگ تعیاتۀنتس ا تشرتی، تت

تت ا توحۀۀتوتپی ررخنتا رر تست ی تاتیمتا تدرعینتوهیینتآنتا رر هید تمنتتتس ا تم  ونتوتعبیینت
،صررۀ تتاسرربوترشرردتوت،یمۀشررنتاینتوۀعتهۀ .تگ چ تهتۀزتعحقیقیتتایملنتدرتاینت

تتاو ادتتتدرتتتEQتتوتتتIQچۀنتهمتتوتهۀ تتاینتتتا ر  دادتتعۀانتگه تا تیتمنتصرۀرتتوا و  تا ر وتام 
ایرتگی یموترشرردتداردتوتپ ور ت،ۀاهدتتا رر توته چقدرتسیشرر  تآنتراتس تتتم هیوتتتتمخ لفوت

دووتمحیطتدرتتچتینته یوتدتآنتهمتترود.تا تساباریموتروتس ت،یمۀشرنتمنتمغهۀ تییو توته چ تت
تتم تۀ تتت ر االتتتا تتوت تنتتتهی تمحیطتتتسیتتس ،ۀردتتاث تتتث تا ر توتدرتم تتتSQپ ور توت،یمۀشرنتت

تهۀ تتتدرتتتجتسرری تتتوتت ررن تتثی تع ت.تتگی دتمنتتشرر  تتتوتتتییو  تتتعحۀ تتتوتعدری تس تتتاوایزاودوتس منتترات
تازتتتسسرییر تتتدرتتتا تتتسۀدتتتم  قدتتتیۀوگت.تتوۀعتهۀ تا ر تهی تاینت ر تم تۀ وتازتدیا تشربیه ت

تتدرتتا  تتم  نتتتا تتتگی دتمنتتصۀرتتتتوی،ۀدآگی تتتدرتتتا تع د تتتعغیی اتتتتوت ییانتت۳5تتازتتپستتتوتاو ادت
تتیۀوگوتتتازج ل تتتمحققینوتتازتتتس یررنتتچتینتهمت.تتسیشررتدتتتع ثی گبارتتتم تۀ تتهۀ تتتوتتتم تۀی تتروودت

ت.ت(ت1۳0گی دت)ه ین:تمنتتتصۀرتتتتم دانتتازتتتم هیوتتتوتزوینتتتدرتتتعحۀ تتاینتتتا تتتم  قدودت
یت»م تۀ «تسۀدنتاینتوۀعتهۀ تتو امۀ توشرۀدتا تگ چ تسحثتمیتهۀ تم تۀ تا ر وتام 

روی   تتتتاتیمتار تروی  دتمریتسر تهۀ تم تۀ تویزتایردتمنتراهنتشرررۀدتوتعر توبرییردتمۀجربتگمت
جدیدتتتوتزه توتمیرشرری تدرت ۀزۀتهۀ تم تۀ وتس تو   ترا رر یتویکتا رر .تدرتاینتتویزیۀیۀت
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هی تدیتنتاشریر تدارودتوتسیتته عز تعصربنوتآگیهنتوتعج س تتت40هی تتعتۀانتوۀ رینتدیا  تسیتت
اودتا توشررینتداد تتتوتپیۀودتتتیزتگ  تس ترو تمسرر ل تگی  تازتایرهی توویفت رریتا توتچیرتوامت
هی تمشرریسهنتس توۀ ررینتترتو ایوستزمینتدتهی ت رر ا رر تمغزوتهمتا تو ونتهی ترشرر  تسیو ت
هی تتوۀ ینتتوتواق تشۀود.تدرتدتوتمۀجبتعجیر تدیتنتمنت تته عزتهستتت40آیتدتا تدرت دودتتمنتدرت
همتارعبیطتتعۀاوتدتسیتهیتمنت س تعجتتوتاتتدتا تازتآنتط یقتا تراتو اهمتمنتو یل تتتوته عز تدرتمغزتتت40

وۀعنته رینتهۀ تم تۀ تت،ۀدتسای وردتار تسر تع  تسر تدارتگسررر  د توتشررر ر تم تنتس ق ارتاتتردتت
ت(.ت91ا  ت)ه ین:تت

ت

 رویكرد علوم شناختی   . 3

تمغزوتاینتتتمطیی  تتتجدیدتتتهی ترو تتتوتتتهیتوتیور تتتم  ونتتتوتتترهۀرتتتشرریهدتتتگبشرر  تتترتچتدتده تدت
تتایموتسۀدیم.تدرتویمتق نتگبشر  وتو یعنتا تدرتمۀردتذهنتآمۀ،  تتتآورتشراه تتتعیرۀتپیچید توت

تتدرتتتداد ترو تت ر ی تتتاا شریویتتتتسیتتتدور تتاینتتا ر .تتتآنتتتازتتقب تتتزمینتتتهی تسیشتازتع یمنتآمۀ،  ت
تتوتتتهیتوظیمتتاینتتتازتتتسسرییر تتت تایب  .تتسۀدتترا تهمتتتگۀویگۀنتتتهی ترشر  تتتپیدایشتتتوتتتاوزایشتتتسیتتتذهنتت ۀزۀت
تتس ا تتتهیترشرر  تتاینتتتداوشرر تدانتتتعیاتۀنوتتتزمینتتتآنتتازتتت ررپستتت؛تسۀدودتتسدی تتتوتتتجدیدتتتایمًشتتوتقۀاعدت

تتعلۀمتتتعتۀانتس تتتمۀق تتتآنتتتازتتتا ترشرر  تسینتتتروی  دتتاینت.تتا دودتتسسررییرتتعش تتتاعحیدتتتوتتته یهتانت
تتمطریی ر تتتعتۀانتسر تت،شصررر تتتطۀرتسر تتتعۀانتمنتتراتتتشرررتری، نتتتشرررد.تیرباتعلۀمتتتم  وفتتت۸شرررتری، نت

لۀمتوتتع ینتعتمهمتتت.ت(ت2۸:تت1۳9۸)و دوب گتوت ررریلۀرمنوتتتا دتتتسیینتتذهنتتعل نتتتوتتتا ترشررر  تسینت
شرۀودوتعبیرعتدتاز:تعلۀمتاعصری وتهۀ تمصرتۀعنوتتایرتگ و  تمنتداوشرنتا تدرتاینترشر  تس ت

ع ینت ر اینتا تدرتتطۀرتمشرخ تولسره تذهن(توتویزتمهمت تشرتی رنوتولسره ت)ستتی رنوتزسینتشرروانت
ا تا ر تا تچاۀو تو آیتدتتسیینتمکتگینوتاینت ر تگی دتس تمنتس ر رنتق ارتتعلۀمتشرتی، نتمۀردت
هی ت،یاسرر   تمغزتسیشرردنت)ریۀوزا او وتتعۀاودتس ،ی رر  تازتو ییی تروایروگتآگیهنتمنت

ت.ت(ت۷۸:تت1۳9۸
ذهنتوتمغزتا ر وتطبی نتسۀدتتتتشرتی، نوتس ر رنتراسط ت ینتسحثتعلۀمتتعتا تمهمتجیینتآنتازت

ا ت،یلنتزودتپی تاینتعلمتس تدینتوتعبیینتسیورهی تدیتنتسیزتشرۀدتوتچتینتهمتشردتوتعل نت
طۀرتتا رر تا تس تتنتیتاتتتCSRتنتهدفتال شرر  تگ و .تتتت9(تCSRسیتعتۀانتعلۀمتشررتی، نتدینت)ت

وتتتتتدتیتآتنتمتتتدتیراوسرررینتپدتتتدرتتتنتمبهبتتت تسیورهیتوترو ریرهیتتتدوتیردهدتا تچاۀو تعقریتتتحتیتعۀضرررتتنتعل 
)یکتروی  دت ر ۀالرتتتس تسیالتداردتتتنتییتپیتتت ت  دتیتروتتتCSRتت.ت(تWhite, 2018: 36)تتتیستدتیتنتعداومتمت
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وتتاتتدتنتمتتمتیت،ۀدتعقسرتت تراتس تاجزاتتتنتمبهبتتت تهیتسر متیتاس دات رتتوتمحققینتتتنتیتوتستیس اتتتگ ا(توتطبی  ت
پستازتم گوتتتنتمسرر   تدرتزودگتتنتمشرریهد وتآگیهتقیس ت تیتعۀام ت تتتمتیتمیوتدتمهیهتتتینتهیتم یه تس تت
وق تازتمکتگینتآوردیموتتع ینت رر ا تعلۀمتشررتی، نتراتس تطۀرتا تمهمته ینتت.ت(تibid: 40...ت)توت

درپنتپی رختس تچ ت رۀاالعنتهسر تد.تویرغتازتتتوتشرد تا ر تسیینتاتیمتا تروی  دهی تییدتتتالزمت
تتهی تشتع تشرردنتجغ اویی تسحثوتپ  ررجه تروشررنتتتهیینتآمد توتصرر وًیا تچ تجۀا تاینت

تا د:تتسیینتتزی تتتپ  شتتت  تتتدرقییبتتتعۀانتمنتتراتتتCSRتتاصلنت
 شۀودنتمنتتت10سیزو یییود تتچاۀو تتدیتنتتتهی تایف(تاید ت

 شۀودنتمنتت11اسبتتچاۀو تتدیتنتتتهی تاید تتت (ت

ت.ت(ت150:تت1۳92شتیسوتتاودنت)زاهد توت قتا د تتتوهیدیت تتتراتتتهیتاید تتاینتتت12وتاع ی تتتادامتتتج(ت
ر مترو تاتدتوتس تمنتتس ر نتتتراتتدیتنتتتع  تتتوتتتو  تتتریش تتتدینوتتتشتی، نتتتپیدا  تا تعلۀمت
ت.ت(تBarrett, 2007: 768گ اینتایحید تداردت)تروی  د تسیتع یم تتتسیشرر  تتتCSRپلۀراییسرر نتآنوتت

تدیتنوتتتمهریهیمتتتع ریمر تتتوتتتذهنتتتع ریمر تتتم قریسر تتوسررربر تت ۀز وتتاینتتتایردتعر تتمۀردتتتمههۀمتتتسیشررر  ینت
سیرزتا  :تتتتیحیظتروشنوتدارا ت  تشی،ص تس تچتینتا  .تهمتتسش  تتتاودیش تتتدرتتت،داوتتتازج ل ت
 :Barrett, 2007شتی، نت)ترو تتتگ اینتا  تتتتوتتتعۀضیحنتتت ی اوحصیرگ اینتتتعدریجنوتتروی  دت

 ررببتتدتسیشرر  وتس تس ا تعحدیدتسحثتازتعلۀمتشررتی، نتس تعلۀمتشررتی، نتدینتوتعحدیت(تت۷69
ت د.تعبیینتسه  وتازتعلۀمتشتی، نتدینتویزتس تایهییتتاعصی تعبۀرت،ۀاهیمتات

تت.تاتدتمنتتتو ییی تتت1۳ایهییتتاعصری تت ۀزۀتتتدرتتتا تتتا ر تتتم ه  اونتتتع ینتشری، تتازتتتویۀس گت
تتوتتتشرتی، نترو تتتاصرۀ تت54تتآنتتتدرتتتداردتا تتت14اعصری «تتایهییتتتت»اصرۀ تتتعتۀانتتتاوتا یسنتعح ت
تا ر تپیۀودتعلمتوتدینتتتتوتنتآنتدهدتا تهدفتال منتتتارای تتتعحقیقیعنتتتویم تاینتس تتس ا تتته متۀعی نت
تتوجۀدتتتاوسرینتت ر تتتس تتت،داوودتتتورودتتتس ا تتتراهنتتهیچتتتوتوۀرویۀو تتتازمتظ تت.ت(ت26:تت1۳95) رتیینوتت
عۀاودتسیتتدهدتمنترویدادهیینتا تس ا تمیترختمنتتوته  تواق تمغز.تدرتتتعصرربنتتتهی ترا تتجزتتتودارد؛ت

هی تمبهبنتتعج س تتتته  تهی ت،یصرنتدرتمغزتم عبطتسیشرتدتوتایزامًیو ییی تیکتسخشتییتسخشت
ر ریودتاینتا ر تا تاگ ت،داتشرۀدوتدییلنتا تمیتراتسیشر  تس تاینتسیورتمنتوترو نتراتشریم تمنت

تعۀاوردتوجۀدت،ردتتوجۀدتداردوتعتهریتم ریونتار تمنتواق رًی هری تعصررربنتتمتاتردوتدرترا تاتراتمجسررر 
تت.ت(ت101تت:1۳95) رتیینتوتر ی یینتوتهیشر نوتتتتوت ری، یرهی تویزیۀیۀویکتمغزتا ر تتتپیچید ت

گی دت)ای   واوسرهییۀگ اونتتهی تمغز تا تصرۀرتتمنتدرتایهییتتاعصری وتعۀ رطتع سرب دار ت
 ته ت رر (تجییایتع تعهیج نتاتسه  ینتاسزارتوتجدیدع ینترو تا رر تا تامتتتQEEGا  نتییت

 یرۀرت،داتدرتتتتوتعج س تعتۀانتم ی تمغزتمشرخ تشرد تا ر .تس تتتدیتنتدرتتتسیورتمبهبنتوتعج س ت
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وجۀدتس تتت16،داتدرتیۀ تو وو ی تتتتایدۀتگی دتوتا ری رًیمغزتصرۀرتتمنتتت15و وو ی ت-تمدارتپیری ی ت
وتجییای توهمتصرهیتت،داتراتویزتشرتی ریینتتتوتازتاینتهمتو اع ترو  تآید.تمحققینتاینت ۀز تمنت
شرۀدوت،دا تقهیرتوتتوهمتمنتتت1۷اگ ت،دا تر  ینتوتر یمتدرت ریتاۀال تقدامنتتود.تم ًشاتا د ت

اریپۀگیریویستوتتتتوتنتال طۀرت.تسر ت(ت106-ت۷تت)ه رین:تتتشرررۀوردتوتاسرداعتمنت1۸هریتجزادهترد تدرتآمیاردا ت
ه  یرانتدرییو تدتا تسیورهی تم ب ت)م  تعشرقت،دا(تو ییی ت ر  ترا ر تشر ت تمییونتت

گیهنتمییونتراتاوزایشتتشرررمت،دا(تو رییی ت ررر  تچ تگی تپیشررریونوتوتسیورهی تمتهنت)،ت
 ررر  تازتمغزتراتعجدیدتتتدهدتوتد ررر ۀراتتصررر یحتایهنوتو ییی تدرتیکتوی ی تدرته تمنت
طۀرت،شصر وتشرتی، تدیتنوتمخ  تیکتوی ی تویسر توتاعصریالتتدا،لنتوۀا نتتاتد.تس تمنت

طۀرتشریت تپووهشرنتس تنتاینتپیتال تا دهی تم هیوتتم سۀطتهسر تد.ت،شصر تمخ لفتمغزوتس تایرت
ویمیراتوتسیعل تسیینتشررد تا رر ؛تاینتو یی توتو یی تمشرریس تازتدیا تمۀجزتوتدقیقتعۀ ررطتمکت

ا تتزمیونتغز تدینتوجۀدتداردتوتاینتشب  تعیتمتتب  تدهدتا تیکتشتوشینتمنتتتوتهی تعحقیقنتگ و ت
 و تردتار تتهریتو یجر تگتآنتتتوتعشو تطۀرتمرداومتو ری تا ررر .تسر تدهردوتسر توتع ر تدیتنتاوجریمتمنتو دت

دار تتپییدار تازت رری، یرهی تمغز توجۀدتداردتا تس تاوزایشتییتایهشتدینتتتوسررب ًیتتمج ۀع ت
ا تتدار تعقۀی تشرد توتهتایمنتشرۀدوتدینتا تاینتشرب  تس اوایخ  تمنتا ر .توق نتثی گبارتتع ت

متتییسد.تویۀس گتازتاینتاطشعیتتوتشرییدتازتایر تا تاوجیتدار تایهشتمنتدوتدینتشرۀتمخ  تمنت
ا تتاتدتوتعیزمیونتیقتراتع  ریمتمنتواق ی نتع تتوتا تذهنتمیتتتگی دتع ترو  توتو یج تمنتشرد وتپیشت

تتاتردت ررریز تمنتبتهریتراتم عراوسرررینتادامر تیریسردوتمغزتآنتتتعج سر تتتم تۀیر تس ا تشررر ر تدادنت
ت.ت(ت125-ت6:تت1۳99تتمۀر وت) یس ت
شرتی رریونتم  تپ  ریتا توترامیچیودرانوتسخشتتشرتی رینتوتعصربتزیسر تتتوتع عیبتسدینت

ییتعج س تم تۀ تعۀج تداردتتتا تمغزوتسخشرنتا تس تمسریی تمبهبنتگیهنتوتآهییو تا ر خۀانتگی ت
عح یرکتتتاورد.تجریینتار تسریتگربار تا د ت،ردا«تیریت»مریوو ت،ردا«تیریت»اعریقرکت،ردا«توریمتتتراتسر ت»متطقر ت

تشۀد.ت،داتمتج تمنتتتمغتیطیسنتآنوتس تدرکتعج س ت
هموتدرتاینتته ینتدیی تا ر توتس تی، نتدینوتسیشر  تع یملنتتچ تسیینتشردتعلۀمتشرتتچتینت

گۀیتدتجی ت،داتدرتمغزتق ارتگ و  تتهیتمنتسیشر  تآنتتتوت،دا«تتمتطق تییسنت»تجییای تتتسخشتوتدرادام ت
تتت.ت(ت10۷:تت1۳96)زه توتمیرشی وتتتتعیتاهدافتع یملنتراتس آورد تاتدتتتا  ت

تتمخ لفتتت ی، یرهی تتتدیتنتا ر .تتتعج س تتتشری ِنم سۀطتس تعصرْبتتوتپیییونتدرتاینتسخشتتو   ت
تتدهتدۀتاو قی تتتازتتتمتظۀرتتتاتتد؛تمنتتتس ق ارتتتارعبیطتتتی دیا تتتسیتتتوتعصربنتتتهی تدهتد تاو قی تتتوا رط تس تتغزتمت

.تتاتدتمنتتو ی تتراتتس د تتوۀرونتتتا تتتا ررر تتوۀرونتتیکتتتازتتتآزادشرررد تتتشررری ییینتتتمۀادتتتعصررربنوت
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تاوردتار تس ،نتا د تتتع  ازتتتدیتنتتتسریورهری تتتوتتترو ریرهریتتتدرتتتهریتدهترد تاو قری تتتس توقشتتتهریینتپووهشت
تا تتگ و تتتو یج تتتپووهشررنتتتپیشرریت تتم ورتتازتتپستتتتویمیراتا رر .تمکتتتعۀج تقیس تتتهییشررینتییو  ت

تتعغیی اتتتتچ اا ت.تهسر تدتتتمبهبنتتتهی تشرتی، تتتدرتتتاصرلنتتتشری ییینتتتمۀادتتت ر وعۀوینوتتتوتتتدوپیمینت
.تتگرباردتمنتتتعر ثی تتتم  ۀینتتتاو ادتتتدرتتتدیتنتتتوتعج سر تتتسریورهریتتتس تتتشررری یریینوتتتمۀادتتتاینتتتدرتتتجزینت
تمغزتتتمخ لفتتتمتیطقتتتدرتتت رر وعۀوینتتتهی تگی ود تتتعج  تتتسیتتتسیالینتتسسرر انتهمتتا تتتم تۀ تتتپبی  ت
.تداردتتتارعبیطتتتم تۀ تتتاشر ییمتتسیتتگشرۀدگنتتتییتتت ر وعۀوینوتتتدرتتتاوزایشتتاینتتا تتتدهدتمنتتوشرینتتداردوت

تراتتو دتتتعۀاویینتتا تتتاتدتمنتتع  تتت ر وعۀوینتتت ریسر متتتس تتتثی گبار توا رط تع تویزتس تتت ریلۀ رییبینت
تتتو ییشتتتس ا ت ورود تایهشتداد توتس تعصرریوی تروشررنتوتم تیدار تمتج تتنتاطشعیتت سرر 
هی تتیا وتاوزایشتدوپیمینوت یی تدتشررۀود.تاز ررۀ تتتشررۀدتا تم  نتا رر تم تۀ تعهسرری تمنت

مقیس وت رطحتدوپیمینتسیالتینتوتدرتاتد.تاگ ت رطحت ر وعۀوینتپییتسخشتایجیدتمنتم ب توتیبتت
تدتا تس تاوزایشتا   ی تترا تهسرر تهی تم ب تهمتسیتهیجینتتتوتعصرریوی تسیشرردوتدرتآنتصررۀرتت

تا تتتاتیمتمنتتتمشررریهد تتاتیموتترجۀعتتتا ررر جۀدتتتتاوجیمد.تاگ تس تمطیی  ت تم تۀ تمنتهیتعج س ت
تشررۀدوتتتپ داز تتتمبهبنتتتمح ۀا تتتا تعیزمیونتتتوتتداردتتقۀ تتتدوپیمیتنتتتهی تگی ود تتتوت19دمدارتتهسرر  ت
تتعبیرتتس ت.تتاتدتمنتتعشرۀیقتتتوتتتا د تتتعغبی تتتراتتتمبهبنتتتعیدتتتتیکتتتدهنتشر  تتتپیدا وتتت ریسر متتاینت

تتیطه تعتتتعۀییدتتتس ا تتتمۀردا ر هید تتمغز تتتهی ت ریسر متت رۀ، تتتدوپیمینوتتتر ردتمنتتتوظ تس تتدیا وت
ت.ت(ت12۷:تت1۳99مۀر وتت) یس تتتا  تتتدیتنتتتم ب ت
ت
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اگ تدرتق نتههدهموتاشرهییتتوجۀمتوتدرتق نتوۀزدهموتاشرهییتتویزیکتراتم یرضرینتاصرلنتت
علمتوتدینتدرتزمینتتتداروینتوتعۀیردتوظ یر تع ریمر تو وتمتریزعر تویموتسریترهۀرتتعل نتدینتسردات

ع بی تع ۀد ریۀستتییسدتا تس تجیتاه ی تمنتشرۀدتوتاینتوظ ی تعیتسدانتشرتی رنتدوبی تمنتزیسر ت
وتم تیدارتوخۀاهدتسۀدتتمبحثتع یم تتتشرتی رنتجزتدرت ریی تمههۀمنتدرتزیسر تتدوسواوسر نتهیچت

شرتی رنوتا تدرت ریی تتعتهیتدرتزیسر ت ی تو ت.تاینتوظت(ت26:تت1۳92اشرنوتت)روزوب گتوتدسیلۀتمکت
ۀمتاج  یعنترات رتاینت،ۀدتراتاو تدتوتازتا،  شرتی رنتگ و  تعیتا،شمتوتعلتتتوت ریی تعلۀمتهمت

وارتپیشترور توتدرتچهریرتتثی  تدرتسریورهری تدیتنتوتاشمنتویزتسه نتدرگی ت،ۀدتا دتوتعر ت
یت    تصررت ت)درتتآراینتا دود:تم یرضرر تستع یم توتاشموتروییرو تهمتصررفتتمحۀرتع دوت

تت یرض تراسط تسیت،داوودتوتطبی  (وتم یرض تسیتاش وی تاوسینت)درتراسط تسیتاوسینتوتطبی  (وتمت
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هی تم  ۀ تدرتعلم(توتم یرضر تسیتا ی تمقدست)درتراسط تتا،شمتع یملنت)درتراسط تسیترو ت
ۀینتتروشنتا  تا تقصد تس ا تسیزگتت.ت(ت111:تت1۳9۳تتهی تم  ۀ تدرتایهییت(ت)سیرسۀروتسیترو ت

تاینتروییروینتوتدا رر ینت آمد تآنتوجۀدتوداردتا تمۀضررۀعتمطلبتدیا  تت تپیشتهی تمهصرر 
ا تق ارتا ر تچ تتآنتتتشرتی رنتوتدینتوتویزتپیشریت ت تسۀدتس ا تراسط تزیسر تاتا ر توتذا تو ۀو ت

تادام تسییید:تونت،دا.تدرت
تتس تتتچاۀو تتتع یملنتتتهی تسیتاینتعۀضررریحتاۀعی وتوۀس تط ،تاینت رررۀا تا ررر تا تاوطبیمت

ا تراتسیتقیدتسیورهیتتعۀانتاینت ر توتمنتهی.ت ی تونتتعۀ رطتتت تایب  تتشرۀودنتمنتتتمت ق تتس د تتتهی توسر ت
تمیتتتس تتتچاۀو تتتسۀدنتتتم تۀ تتتییتتتمبهبنتتتهی تگۀو تسیزوۀیسرنتا د:تاوطبیمتوتا سری ریتتدیتنتاینت

تتوظ ی تتتدینتوتازوظ تط ودارانتتتوو یکتتتاو قی تتس ر رنتتاودنتدرپی رختس تاینت رۀا تازتمسری تر رید ت
جی زتمیرکتسییدوینتوتتتتوتجن.تا رر یولنتهی تاتیم.تاو اد تچۀنتییدتمنتتتمبهبنتتتعحۀ تتتوو ی نت

تتهری تجتبر تتتع ریمر وتتتوظ یر تتازتتتا ررر هرید تتسریتتت.تهری تشرررتری رررنتدیتنتاشرکتاو اد تازتم  ربتروانت
تتهی وتتتازوظ ت.تدادتتتعۀضریحتتتجسرمتتتازتتتو اع تتچیز تتتس تتتارجیعتتتسدونتتراتتتاوسرینتتت تعحۀ تتشرتی، نتروانت
تته یوتدتتتدار وتدینتتتس ا تتتمیتتتع یی تتتا رر توتتتع یم تتتعیریختتتازتتتسیز رریز تتیکتتتاس داتدرتتتدیتنتتتعحۀ ت
تتس ا تتتعششررنتتتاودوتداشرر  تتتوجۀدتتگۀو تتتیکتتتعتۀانتس تتتاوسررینتتتعحۀ تتاویی تتتهی تدور تتازتتا تتتاو اد ت
تتس ا تتتراتتتا تم  ل تتسل  تتتویسر وتتتشرتی ریمتمنتتا تتتوو ی نتتته ینتتاینتتوتسیزهمت.تتا ر تتتییو نتتتاوطبیمت
تتاوردوتیریو ر تتتاو قری تتتاوسرررینت(تتوو ی نتتتع ایربت)تتتووۀمتتتدرتتتار تتتع ریملنتتتهری تاوطبریمتتتوحۀۀتتتو لنتتتدرکت

تتوتتتدار تدینتتتس تتتا تتداردتتتوجۀدتتتاوطبیقنتتییتتتم  قدودتتتع یملنتتتشررتی ررینتروانتتتاتد.تمنتتمشررخ ت
تاگ ت.تتدیا ودتتتمخ لِفتتهی تاوطبیمتتتمحصرۀالِتتتوتم تۀی تتتوتتتدینتتتا تشرۀدتییتاینتمنتتت، متتتم تۀی ت
تت یم تتتا تتتسیشرردتتداشرر  تتوجۀدتتتمته دتتتوونتتتسییدتتوتصررۀرتتتتآنتتتدرتتتسای یدوتتتراتدروظ تتاو تتمۀردت
تتعصرۀرتتتوو یکوتتعلمتتتم خصر تتتهیم وتتتدینت.تتاتدتمنتتتشردنتمبهبنتتتمسر  دتتتراتتا تو دتتتا ر تتتاوطبیقنت
تتوحۀۀتتت VMAT2ونتتتعغیی اتتتا تتتا رر دال تتاینتتتسیتتا رر وتتا د تتاشررفتتراتتوونتتتا تچتینتتا دت

تتهیم ت.تتهسر تدتتتدینتتتس تتتم  یی تتتهیینتوااتشتتتا تتتدهدتمنتتتشر  تتتزودگنتترمزتتتوتتترازتتتس تتراتتمیتتتوااتشت
تتشرۀاهد تتتارای تتتسیتتتوتتا دتتتا ر ت یجتتتآنتتتاس ازتتتوتت،لقتتتات   تتتدرتتتآنتتتمشریرا تتتس ا ریستتتراتتتونتتاینت
»ونتتتراتتتا یسشتتتعتۀانتتتهیم وت.تتا ر تتتم سۀطتت،ۀدتتع یینتتازتتعیتنتتتارزییسنتتتس تتتونتتاینتتا تتتدادتتتوشرینت
تتدرتتتاۀچ نتتت رررهمتتتعتهریتت2VMATتونتتتار تتتا دتتتعر ییردتتوتتتسۀدتتتآمیزتا  امتتتا نتتتار تتتوریمیردتتت20،ردا«
.تتا ررر تتد،یر تتتاوسرررینتتتم تۀیر تتتدرتایجریدتتونتتیرکتتتازتتسیشتتار تتسۀدتتتم  قردتتتوتتتداردوتت،ۀدتتتع ریینت
تتهسررر تردتتتوو ی نتتتاصررر وتتتدرتتتدینوتتتدرو یجر تتتوتتتم تۀیر تتتار تتتداشررر تتتاع قریدتتتاوتتت ری وتدرعینت
ت.ت(ت10۳:تت1۳99تتمۀر وت) یس ت
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اس داتسییدتم تی تتتتوتع ل  دتآنتسداویم.تسدینتمتظۀرتتتیتسدتویس تا نتدرسیرۀتاینتونتوتوحۀۀتام 
 Vesicularمخهفتتتتوتواق تدرتتتVMAT2ونت،رداتیریتتتتدوتطۀرتار تسیرینتشررردتآنتراتسریزتاتیم.ته رینت

monoamine transporter 2ا ر تا تتتتVesicularمیوتدوتتجیتی تنتایسر تدرتاینتتتmonoamineتهیتت
م  تتتاتتدوتع  تمنتتتعصرربنت ر ررینتمتپییت ییت پیکتتتعتۀانتا تس تتتهسرر تدتتتهیتپ وع ینتتازتتتا تد رر  ت

تت VMAT2.تپستد تدهتر تاو قریتی تنتتتت transporterدوپریمینتوتوۀرتاپنتوه ینتو...تتت ررر وعۀوینوت
 شر  ت تست ا ر ت پ وع ینت یکتدهتد وتتهی«.تاینتاو قی تمیوتدتمۀوۀآمینتتتایسر تتتدهتدۀتشرۀدت»او قی تمنت

تتس ا ت رات عبۀرت زۀتدروات وت  تایویت وقشت وت داردت وجۀدت عصرربنت  تهیت ررلۀ تتت شرری ت درت  تات وت تایسرر
 مغز ت  تهریت رررلۀ ت درونت تتسر راتهریتتمۀوۀآمینت ورودتتتۀتاجریزت چۀنت وت اتردتمنت سریز ت هریتنتمۀوۀآمیت

تت هیتنتمۀوۀآمیت ورودت اث ت س ت مغز ت  تهیت رررلۀ تتتع ل  دت وت و ییی ت تتات شرررۀدتمنت سیعثت دتدهتمنت
تتیشتدهیتایرس ت مۀاردت ازت ی نت درت  تات ا ر ت و آیتد ت اینت وت اتدت عغیی ت ...(تتتوت دوپیمینت  ر وعۀوینوت)ت
ت.دهدتمنتتترخت شخ ت اعصی ت وت روانت یس مت ت درت م تۀ ت ج سییتتعت سیت را تهمت

تیکتتتVMAT2تتوتدرواق ت.تتا رر تتمهمتتتشررتی ررینتزیسرر تتتس ا تتتا تتداردتتتوجۀدتتتر یهنتتو   ت
تتوتتتشرۀدتمنتتتعۀییدتتتSLC18A2ویمتتوونتس تتترمزگشریینتتتوتتتع ج  تتاث تتتس تتا تتتا ر تتتایویینتتتپ وع ینت

.تتاودتگباشرر  تتتونتتترو ته ینتتویزتتتراتتتشررۀدتمنتتت ررت زتتتآنتترو تتتازتتا تتتپ وع یتنتتتویمتتتوت،یط تته ینتس ت
تت رلۀ تتتیکتتتپش ر یینتتت.ت شری تVMAT2تتوتتت SLC18A2ی تنتاینتونت یالتدوتا رمتعل نتدارد:ت

تتصرۀرتتوجۀدتدارودتوتس تتتپ وع یتنتتتهی تپ  تتتوتتتهیتایوی تت شریوتتاینتتتجدارتتتراتعصرۀرتاتیدتا تدرت
تتا، صریصرنتتمۀادتتسیتتتا تتت شریینتتتهی تپ وع ینتتتاینتتتس ت.تتدهتدتعبۀرتمنتتت،ۀدتتازتتراتتمۀادتتتا، صریصرنت

گۀیترد.تونتتمنتتت21گی ورد تتتاتتردوتمنتتتپ ر تتت رررلۀ تتتسی ونتتتیریتتدرونتتسر تتتراتتهریتآنتتوتتتشرررۀوردتمنتتتسریوردت
VMAT2تتمۀادتتتار تتتاتردتمنتتت رررت زتتت،ۀدتتترمزتتتسریتتتراتتتمریوتردتپ ر تتتوتتت شررریینتتتپ وع ینتتتهمتیرکتتت

:تتازتتتهیتعبیرعتدتمۀوۀآمینت.تتشررۀودتمنتتتع اس  تتتپ  تتاینتتتازط یقتتتهیتویمتمۀوۀآمینتس تتتا، صرریصررنت
ی نتازتتتVMAT2تتاتیدتپ وع ینتتعصررۀرتتتعۀاویدتشرر یتمنتتت.توه ینتوۀراپنتتتوتتت رر وعۀوینتتتدوپیمینوت
تتدوپیمینتتتوتتا  تتجیتگ و  ت(تتهیتوۀرونت)تتعصبنتتتهی ت لۀ تتت شی تتتهی تع اس  تا  تا تدرتپ  ت
 .ت(ت6-ت۷:تت1۳۸9دهدت)هۀشییروتتمنتتتعبۀرتتت،ۀدتتتازتتراتتت  وعۀوینتتتوت

یتتآمیر تویزتدر  نتوسبنتآنتتیتمش ظتمۀجنتازتاو قیداتتمۀاج تشدوتام ونت،داتگ چ تسیتت
دار تمطریی ریتت،ۀسنتسر تاوجریمتر ررریرد تتثی تونتدرتدینتوتدرتمۀردتعر تنتال طۀرتراتعر ییردتا د.تسر ت

هی تتعخ  نتا ر تا تونتعکتتا ر تا تم سۀطتس تس ر رنتسیورهی تمبهبنتدوقلۀهی تی سریِن
وتم سۀطتسر تتسۀد تار ت رداقر توی نتازتع رییشتتدیتنتتتاینتعحقیقتچتینتتتیجر تمشررریسهنتدارورد.تو ت

گ چ ت،ۀدتهیم تویزتس ا توجۀدتونتتتت.ت(ت104:تت1۳99تتمۀر وت) رریسرر تتتمش ظیتتوو ی نتا رر ت
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تتمخ لفتتتهی تمۀرویسرمتپلنتتتشرتی ریینتتتوتتتهیتس ر رنتتهیینتع عیبتداد تسۀدتوتپستازت،داوتآزمییشت
تتوقیطنتتتدرتتتCتتمیزانتتت ید تا ته چ تا د تس تاینتو یج ترتتتاشیر تتتCتتوتتتAتتسینتتتمۀعی ریۀنتتتونتس تتاینت
تت رطحتتتسیشردتتتسیشر  تتتآنتتتAتتمیزانتتته چ تتتوتتتع وتسیشتتو دتتتمبهبنتتت رطحتتتسیشردوتتتسیشر  تتتونتتتاینتتازت

ایرشتی نتتتتویم تمیی تعحقیقتوتمۀضۀعتپییینتا تا  تا تد  تاینتو   تتت.تا  تتع تامتتتو دتتمبهبنت
تتسمتمۀرویتنتپلتتتنتس ر ر(تسۀد تا ر تا تطنتآنتس تتشرتی رنتزیسر تارشردتمصرطهنتآالی ت)داوشرجۀ تت

ثی تونت،رداتوتتار تاینتمحققتعر تع تآنتپ دا، ر توتجرییربتتتGOD GENتت تیرو ضررردرتتتVMAT2ونتت
تتیکتجیم  تتازتتتگی  تو ۀو تتازتتدر رر نتاینتوظ ی تراتدرتجیم  تای انتویزتس ر ررنتا د توتپست

تتس تتتVMAT2تتونتتتازتتسخشررنتتتPCRتچتینتهمتتتوتتت،ۀنتتو ۀو تتازتتتهیتآنتتتDNAتتا رر خ اجتتتوتتتآمیر ت
پ دا،  توتوشرینتداد تتتهیتویم تسیتپ  رشتتتآنتتتارعبیطتتتمشریهدۀتتتونتوتتاینتتتهی تمۀرویسرمتپلنتتتس ر رنت

تتعتۀانتتتو ضری تتتسیتتتهیینتمشریسه تتتVMAT2تتونتتت۷تتایت  ونتتت۷1تتمۀق ی تتتدرتتتمۀرویسرمتا ر تا تپلنت
ت%ت2۸تتهیم تتتمشریهداتتتتدرتتتو ایوستتاینتتتوتتسۀد تتت%۳۳تتوتC–تتووۀعی تتتو ایوستتتنتطۀرال س ت.تداردتتشرد ت
تتمشریسه تتتم تیتهتتتهی تداد تتتسیتتویزتت۷تتایت  نتت54تتوتت52تتوۀا نتتتهی تمۀرویسرمتپلنتتچتینتهمت.تتسیشردتمنت
تدارد.ت
ت
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اوایر تا ر تا تاو قیداتتتیت رید تاگ چ تس ،نتم  قدودت تی تپۀزی ۀیسرمتدیا تروانتوداردوتام 
شررریهردتتتتوتدومتتتنتپستازتجترگتجهریوتتتاگ چر تتتوتدرواق تشرررد تسرداویم.تتاینتم  ربتسر تدینتراتع ریمت

یمتوتویلسرۀویونتتآنتسۀدتتتینتآزمیتنتوترا ر تتتنتمتطقتتتسرمتیتۀتیت تیتپۀزتتت تیتعلتتت تاتتد تیتوزاتتتًادتیت  شتتشردت
تتنتسر تیتۀتیت تیتپۀزتتتنتشرتی رط متمخ لفوتم  و تس تتتا تیتدتتت تیرتیتگۀد وتاۀهنوتالایعۀ وتوتسسرچۀنتت
زود تتتنتمصرتۀعتت تهۀتتت تیتیتدرتدوتتتوتازتآنتتنت ی وتوۀعتنتیتاتسیتیتت  ل توتهج  تق ارتدادودوتام تراتمۀردت

وتمیتم  قدیمتت (تJones, 2019: 144)تتمهیج تتا دتتتنتس تعلۀمتشررتی، تتتنترا  تیتس تجتمیودتوتازتآنت
اتد.تجداتع ینتو صر تمطیی یتتزیسر نتدیتنوتدرتمۀاجه تسیتپۀزی ۀیسرموت،ۀدتراتعیینتمنتمهمت
 تدیا تازتدینتراتآشررر ریرتتاتاو تردتوتزاویر تدیتنوتوۀر تجردیردتمنتتتار ته توۀعتمطریی ر تازتاینت
االتتوتتگۀ ت،یلنتازت رر تطۀرتا، وتپی ررخت، نتدیتنوتس تشررتیت رریزدوتمطیی یتتزیسرر تمنت

یتت دستوتگ ینتویلسرررۀوینتسۀد تا ررر .تام تتوتدرتدای ۀتاسهیمیتتسۀد تا ررر تا تعیتپیشتازتآنت
تدیتنتداشر  تا ر وتاینتسۀد تا تمیدۀت داق ت،یصری نتا تس ا تعلۀمتتتتوتاشرهییتتعلۀمتعج سنت

هری تتس هرینتتتوتهری تا،ی تهرینتطبی نتو اهمتا د توتازته ینتط یقوتدرتدهر تا تس ا تم ریی عریز ت،ریمتت
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اودتییت،ی تنتس اهینتپبی و تنتا تآییتایتبیتتوجۀدت،داتاسداعتشرررد تا ررر .تاینتا تس ا تاثتعیز ت
هی تتاصرلنتاینتا ر تا تسیتوجۀدتاهدافتوتمقیصردترو تتتجیوتمدوظ تویسر وتسل  تو   تاینت

تا توا دت رۀمتدهدتهیتراتس تو یج تعۀاودتآنتدوتمنتهی ته توتعلۀمتعج سنوتییو  تتتهییتتم هیوتتایت
او اد تچۀنتجۀرجتشرلزیتا تم  قدودتعلۀمتعج سنتوتتتتوتدیا ت.تاز رۀینت(ت26۸:تت1۳95)مییسر  وتت
ا ر خ اجتتت،صرۀ تجهینت،یرجتوتاوسرینتراتعۀاوتدتمدیۀالتتمدعییتتاشمنتدرتزیسر نتمنت

هی تتمددتمشریهد ت)ی تنته ینتق اینتوتمتطقنتا تدرتس ر رنتوظ ی تهیتراتس تا د توت رپستآنت
اگ تمت  تاینتتت.ت(ت۳69:تت1۳9۳تت)پ   رۀنتوتدیا انوتتتهسر تد(تمۀردارزییسنتق ارتدهتدتتتعل نتم ییرت

سریرتاو قریداتتتوتیرکتعتۀانتو ۀور تعج سنتسر تدینتهسررر یردوتاریونتا ررر تسر ت،ردمریتتعلۀمتت
تتتاوایزۀتط ،تولسررره تهیتوتسیورهی تدیتنتراتم ورتاتیرد.تا ررری رررًیهیتس تگزار تپۀزی یۀیسررر ت
تتم ییر تتتوضرر تتتسیتتا تتتشررد تمنتتعصررۀرتتمبهبنتسۀد تا رر .تتتشرر یای تتوتعلمتتتپۀزی یۀیسرر نت

تتواالع ینتتا تتراتتتشرتی رنتیزدانتتتعۀانتمنتتتوتمشر وعتتتم  و نتتت تادعیهیتتتپبی  تتس ا تتتگی او ت رخ ت
تاینتتتزمرینوتتتطۀ تتتدرت.تتاوردا،ر تتتزی تتتسر تتتیاری تجریتتتاینتتازتتتا ررر تتتآمرد تمنتتت سررری تسر تتتم  ور تتتمتب ت

تتاوجریمیرد تتتپ دازاور ت،یری تتتچ تتتوتتتمشررر وعتتتچ تتتم ریویزیکوتتته گۀو تتتس تت  لر تتس تتتشررر ریایور تتتگ ایشت
تتادعیهی تتتمح ۀا تتوۀزد وتتتوتتتهجد تتق ونتتتاینتشرری، تازتولسرره تچاۀو تسیرورتشرردنتدرت.تا رر ت

قسررر  تدوازد وتتتهیۀموتتتدیۀیدت.تگ و تتتق ارتتتپۀزی یۀیسررر نتتتمداق تتتوتتتعۀج تتمۀردتتم  و تدیتنت
تتا تا یسخیو تتتس تتتا ت»هتایمنتتت:تس دتتتپییینتتتس تتتگۀو تاینتتتراتتتاوسررین«توهمتتتدرسی تت»جسرر یرتسخشت رر ت

تاگ تتتسزویمنتتشررخمتتتراتتتآنتتسییدتتتچاۀو تتتاتیموتپی و تمنتتتپۀزی یۀیسرر نتتتاصررۀ تتاینتتتازتتتوتترویمتمنت
تسییدتتتسۀدوتتتمدر رنتتتم یویزیکتتییتتتایهییتتتتس تتتم سۀطتتم ًشتتآنتتتمۀضرۀعتتا تتگ و یمتتد ر تتتدرتتتا یسنت
تتآییت.تو تتتسیشردنتتتم سۀطتتتعددتتتییتت تا ی تتس تتا تتداردتتتا تاو زاعنتتتا ر دال تتهیچتتتا ی تتاینتتتآییتتتسپ  ریمت
تاینت.تتو تتتسیشرردنتتتم سۀطتتتعج س تتتوتتواق تتتامۀرتتتس تتا تتتداردتتتا تعج سنتتتورز تاودیشرر تتهیچتتتا ی تتاینت
:تت1۳99ه  وت)ت«تتوداردتتت،ۀدتتتدرتتعۀهمتتتوتتت رهسرط تتجزتتچیز تتتچ اا تتتسسرپیریدوتتآعشتتتس تتراتتتا ی ت
ویپبی تراتسییدتاتیرتگباشر وتتس تمبتی تپۀزی یۀیسرموتارجیعتس تامۀرتمشریهد تتوتا ت،شصر تآنت(.ت۷1
هی ت ی قیس تس ر رنتعج سنتسیشردتسییدتس تآعشتاو تد تشرۀد.تچ تا یسنتا ت یو تگزار تچتینت
تتت تهیتمددتداد تس ۀاودتس تتتا تتتم تیدارتا رر تتت تاتگزار تتوقطتتتچ اا ت سیشرردوتما تتت تیتپبتقتیتعحقتتنت سرر 
تتیتیر(وتت ت)عۀعۀیۀوتتتینتگۀته رینتتت تصرررۀرتتت تهریتفتیتع  تتتیتیرتتنتلتیتعحلتتت تهریتگزار تتتازت رررتختتتار تآنت
تتت.ت(ت1۸:تت1۳۸1ت) سیتنوتتتسیشدتتتینتاوشیتتت تهیتگزار تتتیتیتتتنتزسیوتتت تردادهیتق ات

پربی  تعج سنتمۀردتوقردهری تتم تریدار توتعحقیقتتتگ چر تمبریونتپۀزی یۀیسرررمتدرسری تراسطر ت
پبی  تعج سنتس تت د توتازتاثبیتتوشرریتنتاتگیمتعقبتس تمت توتقییشنتآنتگیتجد تق ارتگ و  تا رر
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چتینتتوتیتمدعی تاصلنتاینتسخشتاودوتام پبی  تر ید تییدپبی  تویزتس تاسطی تع ییدپبی  توتازتع ت
هیتراتمبتیتتپبی  تپۀزی یۀیسر تا ر تا ت  نتاگ تشربه تراتقۀ تسای یمتوته ینتم ییرتعحقیقت

وتسیتع ی تس تتا ر تت ربنتس ا تآوینتو اهمتا د تهی تمتیتپی رختتتCSRوتتتتSQق ارتدهیموتونت،داوت
هری تتهری تدیتنتعبۀرتا د.توق نتیریو ر تم تریینتگزار تسنتتتعۀانتازت رررد هری تاینتعلۀموتمنتیریو ر ت

اودتوتق اینتتاودتوتشرۀاهدتعل نتس ا تهۀ تم تۀ تییو  تعج سنتوتزیسر نتس ت»ونت،دا«تر رید ت
اودوتدیا تس ا تمت  انتم ۀ رر تس تم ییرتت رریینتا د تشررتی، نتعجیر تدیتنتراتشررتیتعصرربت
سریورهری تم قۀ تتتتسخۀاهتردتسریورهری تدیتنتراتازتدای ۀتمریوردتار تتا تسریقنتو نتپربی  وتسهریور تعحقیقت

م ینتتتتوتواق تهیتا تدرت  تم  نتوتدرتآزمییشرررای تع ینتشرررهیتس تعج سنت،یرجتاتترد.تاینتییو ر ت
مییشررایهنوتتشررینتدرته تآزتدمتوتاب تاودتوتصررهیتا رر وتاثبیتتشررد تمقدستپۀزی یۀیسرر ت

وتدرتسحثتونتتتت۳ا تدرتسخشتتس ر رنتا ر وتچ تدرتآم ی یتسیشردتوتچ تدرتای ان.تا یتآنتقیس ت
ه ینتدمتای انتویزتمشریهد تشرد تا ر .تس تهی تم تDNA،داتآوردیمتا تمشریس تعحقیقتهیم تدرتت

عۀانتتآمدتمنتتت2سخشتتویزیۀیۀویکتم اقب توت یالتتواسسر  تس تآنتراتا تدرتتوحۀوتق اینتعصربت
تتعهسری وتا ریستیکتهیتگ و .تازتیکتمتظ توتس تپدید تتدییلنتس تواق نتسۀدنتوتاصری تسۀدنتاینت

راتاودتا تجهینتویزی نتتهی تدیدار توتشررتیدار تچتینت رری،  تشررد تا تد رر ای تجیینتازآنت
و د توتعح یکت رری، انتق ارتتتهی تگسرر  دۀتسیزعی تدهتدوته چتدت،ۀدتعح تع ثی تعهیوتت

طۀرتم غی تسریتقل  و تم تۀ توجۀدتتدتار تد ررر اری تعصررربنتسر تعۀانتا ررر ردال تا توردوتمنتدارت
تتوتوۀیددهتدۀتمغزتتا ررر .تاینتوظ تا رررۀدوبۀر تا ررر تا تع مشتتع یقتاوتدرسیرۀته یهتگتت
تتنتمشرر لتوتتنتیتاتس تعشو ت(تت1۸0:تت1۳۸6)وویفوتتتهیتسۀدتاا شرریویتتجد تدرتاینت ۀز تع داد تازتت

چیزتعج سنتوتمید توتتتتشرۀدته  تمنتادعیتتداردتا توق نتتتتنتدرتاینتقسرمتاشر یالتتوجۀدتمتطقت
تت تعیدتتت ت داق تدرتم تیتتتوتا ر تتتنت تیتزتیتوت ی تتزتیتچتتکتیتوضرۀ،تس تویزی نتا ر وته ینتادعیت،ۀدتت

ت.ت(تJones, 2019: 61)تتروتهس یمت تعبیرعنتسیتیکتم یویزیکتویزی نتروستس تتمی.ت
ت
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دیتنوتدرتتتت تزیسرر نتعج س تعج سنتسیورهی تدیتنتوتشررتی رریینتعۀامتاگ چ تشررۀاهدتوتق اینتت
تتاتتدۀتوت س ت ی تیتدرعینت ۀدمتدتا  وتام تتوتجه ترو تاش یالتتوتوقدهی تدیتنتپۀزی یۀیسمت

تتعۀانتو نتتتراتتتم تۀ تتتوریپربی تزوردگنتس ،نتازتزی ستریهری تدیتنتویزتهسررر .تچۀنت تری تپرییرینت
تتچۀنتتهسرر وتتویزتتتاتتد تا تگ  ا ت.تضرر نتآنتا دتتتپیای  تتسدنتتتدرتتتآنتتتمۀاز تتتروودهی تتتط یقتازت
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تتهی تواق ی تتتس تتت سری ری ت،ۀدتراتوسرب تتتوتآشرتییینتویتتتا تتتشرۀدتمنتتسیعثتتتعۀضریحیتتتتگۀو تاینت
تراتتتمبهبنتتای ینتتتگۀویگۀنتتتو ۀدهی تتسدهتدتوتو اع تازتآنتس ،نتتد  تتتازتتتاوسیونتتتعج س تتتپیچید ت
تتعصربنتتتد ر ای تتم  ۀ تتتو ایتدهی تتت رلسرل تتتیکتتتدرتتراتتهیتآنتت تعل تتوتتتگبارودتمنتتاتیرتتت ر  تیکت
سۀدنتای رینتمربهبنتقل ردادتتتتپرییر تسنتتتا تس ا تشرررینتدرتاینتام تراتوشررریور تمۀوقیر تتتجۀیتردتوتمنت
تت،ری تتتهری تشررر ر تتتازتتتار تتتمربهبنتتتای رینتتته گۀور تتتگۀیردتدرتاینتراسطر تمنتتتیۀسریتتتاتترد.تجی زتمنت

تتمشررخ تتتراتتتا تعج س تتچتینتتتویزیۀیۀویکتروانتتعل تتتس ۀاویمتتوق نتتدوتشررۀتتتمتب ثتتتدروونتتتعج س ت
تتوتتتمخدرتتتداروهی تتا تتجبس تتت یالتتتتعطبیقنتتتس ر ررنتتتاووتتتگه  تس ت.تتگی دتمنتتتق ارتتتمۀردع دیدتتاتیمت
تتایجریدتتتسریتتت-ت ریالتتتتتاینتتتار تتتاوجریمردتمنتتتو یجر تتتاینتتتسر تتتاتردتمنتتتایجریدتتتجسررر نتتتاسزارهری تتتدیا ت

تتجهینتتوهنتتتوتتتعۀه یتتتتآرامشوتتتوتتتهیجینتتتاوه ی وتتتوتتتویمحدودتتتقدرتتتتا سررریست تیقینتتنوت سررر 
تسل ر تتتویسررر تردوتتت،رداتتتگ تو رییرینتتت-توریپربی  توصرررفتتتوتتته ریهتانتتتع دیردوتتتهری تیحظر تتتوتتتمطلقت
هسر تد.ت)ه ین(توقدهیینتا تتمی«تتویزیۀیۀویکتروانتتتهی تاوداماینتتتمتدتقیوۀنتتت»ا دارتتتدهتدۀتوشرینت

عۀج ت،ۀدتویلسرۀوینتدینتویزتسۀد تتیتاینتعهدیدهیتمۀردتشرتی رینتدینتسۀدوتام آمدتازتجیوبتروانت
تتشتی نتجدیدتعلۀمتعصبتتتعحقیقیتتتتازتتا تتتیردتش تمنتس تتراتتتم ی تتپت تتکتهیتتچ تجینتا  .تچتینت
تگی د:تمنتتدرس تتراتتتدیتنتتتعج س تتت ۀزۀتتتوتتشد تتتا  خ اجت

تت ریزتشربی تتت،ۀدتپ زیتا «تا توۀعنتتاش ت»تتتازط یقتتتپیشریونتتیۀ تتتهی ت ریز تایف(تشربی ت
ت.تتشۀدتمنتتایهیمیتتدیتنتتتسیعثتتتا تا  توتو اج ج  تتتمغتیطیسنت

ت.تتشۀودتمنتتدیتنتتتعج س تتازتتتمخ لهنتتتَاش ی تتس وزتتسیعثتتتگ دانتروانتتتداروهی تتت (ت
تتقط تتتازتتآگیهنتپستتتعداومتتتم لۀ تتتشرررۀوی ریوتتییتتت،لتتپۀچوتتتازتتآگیهنتتتوت«،یی ت»تتآگیهنتتتج(ت

ت.تا  تت سنتتتادراکتتتهی تورود تتتع یمنت
ت.تا  تتجس نتتت دودتتتس تتتوسب تتتهشییر تتتقط تتتم لۀ تتت یینتتتواق ی تتتسیتتتاعحیدتتتا سیستتتد(ت
تتشرردنتتتم لۀ تشرر یو  تتطبی نتتتمیوراءتتتمۀجۀداتتتدیا تتتوتتت،داوودتت یررۀرتتتا سرریستتت (ت
تتمجزاتتهۀی نتتتعتۀانتس تتراتتدیا تتوی  تتوی  وتتتیکتتتآنتتتدرتتتا تتتا ر تتتقسر  تتتدوتتتس تتت«وهستتتوظیمت»ت
 .توا دتمنت

تتا ر تتم  نتتتا تتتدهدتمنتتوشرینتتا ر وتتتاوجیمتتتدر ی تتتاوسرینتتمغزتتترو تتتااتۀنتهمتتا تتتعحقیقیعنت
تستیت.تا دتتتمشرخ تتتراتتتعج سییتوتتتاوۀاعتتتع یمتتتا   یاًلتتوتتتدیتنتتتعج س تتتسیتتتم عبطتتطبی نتتتعۀام تتس ۀانت
تا ر وتتتایذ تتتعج سییعنتتتچتینتتتمح ۀا تتتا تتتا ر تتتاینتتتۀتدهتدتوشرینتتتام تتته ینتتس ،نوتتتا ر دال تتتس ت
ت.ت(ت۳21:تت1۳95تت)مییس  وتتتوداردتتوجۀدتتا  تتتآنتتسیرۀتدرتتدیتنتتتعج س تتتچ تآنتتییت
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وجۀدتداردتوتآنترسطتدادنتیکتهیتویزتتدیتنوتعهدید تسیالع تازتاینترریتدرتمطیی یتتزیس نتام 
 ینتآنتصر عتعتهی تعصربنتوترواونتا ر تا ترای ت ر  تعجیر تدیتنتس تس ،نتازتسی یر ت

دس«تراتمقتتتشررتی ررینوتس ا تصرر عتویمت»سی یر تا تس ،نتازتمحققینتوتعصرربتا رر وتعیجیینت
تت تمطریی رتتدرتتوتع وریونتهمتتتهری تعج سر تتتهریتس ا تپووهشتتتازتتتسسررریریر تتتوتروتاورد؛تازتاینتاو خری تا د ت

تتصررۀرتتس تتتآنتتتع ینتشرریی تتتوتتداردتتتم تۀعنتتتَاشرر ی تتدارود.تصرر عوتتتق ارتتتگیهنتگی تتیۀ تتصرر عت
تت ررریسررر متتتوزدیرکتتتگریهنوتگی تتیۀ تتتدا،لنتتتسخشت.تتشرررۀدتعج سر تمنتتتجزینتتتوریگهریوِنت  شتت
تازتتتسخشرنتتا تتتهیپۀعیالمۀستتعیتتتا لبتتتا، ش تتا ر .تاینتتصر عتتوۀعتتاینتتتم  یرفتتم ینتتتیی بیکوت
دیتنتتتهی تعج س تتتا لبوتتتصر عنوتت  شتتتتدرطۀ ت.تتییسدتمنتتتگسر   تتتا ر تتیی بیکتتت ریسر مت

مدتتس تدینتوتصرر عتمتج تشررد تا رر .ت  نتس ،نتشررۀدتا تس تع  ازتطۀالونتگزار تمنت
پووهشرنتاینتتتشرۀود.تمی رل ۀتپیشریت تصر عتویشرنتمنتتتهی تهتایمتهی تدیتنتازتعج س توۀایشرنت

ا سریستگسرسر انوت یالتتتتت  شتتویگهیونتراتسیتوشرینتدادنتاوۀاعتاث اتتآنوتم  تعۀه یتوت
هی تم تۀ ت،شصر تا د تا ر .تت،یرجتشردنتازتسدنتوتعۀهمت،داتییتدیا تچه  تتتوشر  وتعج س ت

تتوا ط تقیتتا د تا  تییتاینتعج س تراتس تو دتم  نتا  تا سیستاتدتس تشخص ت،داتراتمشت
ت(.ت12۷-ت۸:تت1۳99مۀر وتتدرانتازتای ینتعهسی تاتدت) یس ت

ت

خ مفتل   .  6 ی اوانـ اتری  بررســ داد از مـ ت ـ ا اســ تی دینی بـ ات زیســ   مـطالعـ
22SWOT 

متظۀرتشررتی، نتعۀام تمطلۀ توتویمطلۀ تدا،لنتوت،یرجنتمح   تدرتتس ت SWOT میع یست
س تت SWOT  ینتاوجیمتآویییزتشر یتدرتتتوتواق تا ر .تدرتاوۀاعتمطیی یتتعل نتتمسری تپیشرب دتاهدافتت

هی تتوهیی وتمتج تس تشرررتی، تمزی تپ دازیدوتا تدرتهیینتمنتیتوتپی رررختهتپ  رررشتتتع  ررریمت
ت.تدتشۀتعحقیقیتتمنت

ت
 نقاط قوت  ➢

.تمطیی یتتزیسر نتدیتنتم  نتس تشرۀاهدتت1

توتق اینتعل نتهس تد.ت

هری تو هتانتوتسریورهری تمربهبنتوتت.تزمیتر ت2

تع ثی تهس تد.تدیتنت،ی تدرتو یی تآنتسنت

 نقاط ضعف  ➢

تتضر فتاینتوۀعتمطیی یتوتوقط تتتع ینتمهمت.تت1

چ ت،ۀدتویۀس گتتگ اینتا ررر .تچتینتعقلی ت

درتاصر تپتجیهمت»ایهییتتاعصری «تصر ا  ًیتت

داردتا ته تم ییر تراتا تاوسرینتدرتتسیینتمنت
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اریرتس دوتسر تشرررتری،ر ت قیقنتوتواق نتسر ت

ت ۀاستاوسیونتقیس تو وای  نتا  .ت

شررتی ررنتعلۀمتاوسرریونتوتتعهیوتترو تتت.ت2

یا توقیطتضرر فتاینتوۀعتتعلۀمتطبی نتازتدت

مطریی ریتتا ررر ت) رررتریینتوتر ی یرینتوتت

ت(.ت109-ت10هیش ن:تت

روی  د تتتتم  ۀاًلتت.ت۳ مطریی ریتوت وۀعت اینت

تشۀود.تع یملنتدارودوتیباتضدِّدیتنتعلقنتمنت

 ها فرصت  ➢

ع ینتو صرر نتا تمطیی یتتزیسرر نتت.مهمت1

دیرنت ا،ر ریرریرت درت مرنتدیرترنت قر ارت دهرردوتدارانت

اشررر ریالتتتپری رررخاۀینتسر تشررربهریتتوتت

پۀزی یۀیسرر نتا رر تا تازتدی سیزتدرتمۀردتت

هریتوتسریورهری تدیتنتمط ،تم تریدار تگزار ت

تسۀد تا  .ت

 تهديدها  ➢

ع ینتعهردیردتپیِشترو تمطریی ریتت.تمهمت1

 رریونتعجیر تدیتنتسیتزیسرر نتدیتنوتیکت

 رر  تعغیی اتتشرری ییینتوتعح ی یتتتیکت

تمغتیطیسنتدرتمغزتا  .ت

هری تت ت.تدیا تعهردیردوتارعبریطتدادنتسی ریرت2

تعصبنتوترواونتس تعجیر تدیتنتا  .ت

ت

 گیری . نتیجه 7

هری تم تۀعتوتمخ لفتوو ی نتدرتالیر تهری تداوشت تااتۀنتروی  دتعج سنتوتاریرسسررر تدادت
ورز توتسیورتس توجۀدتتچۀنتدینتهی تمبهبنتهمتسشرر  وتم  تسیورهیتوتگ ایشتتتپیی ترو یرهی تت

عهدیدهیینتا تدرتتر متا ر .تاینتوا  تس ت یتتزیسر نتدیتنتا تم  ۀ تدرتمطییتشریۀ تتوت،دات
عریتتتاتردتدارانتایجریدتمنتهریینتراتهمتس ا تدینتر ویر تایربا تآمرد تا ررر وتتجردو تمریع یستوۀمت

س آیتد.تتاالتت رییت یسر نتوتپۀزی ۀیسر نتتوت ر تتتازتای اداتتتتسسرییر تپستتاع ی تآنتس ۀاوتدتازتس ت
عج سنتمۀوقتسی ونتآیردتوتیریتتتپربی  تچر تو ۀاوردتازتآزمۀنتعحقیقتآنتوته تار تطبقتوظ تایترینتچ ات
هی تتگزار تتوته ینتدیی توتس تمه شتتعلقنتا دتتعل نتوداشرر  تسیشرردوتسییدتآنتراتجزءتا تتت تسی 

تتاصر تچ اا تتتت.تشرۀودتنتمتتت،ۀاود تتتیتیتقیریتوتشرب تتتسر تدتیتوتتت تعل نتیتیتقیریتتت تیتازتقبتدیتنتدرتوای تآوینت
تع  یفتشد.تهیتتگزار تتتاثبیتتتت تس اتتتنتایملتتتمشکتتوتدرتوظ تآوینتتتنتعج ستتت ت تیتپبتقتیتعحقت
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ا تتگۀینتوتدویعتازتسیورهی تدیتنتدرس اس تاینتوۀعتم ییرهیوتزی ت ر تیکترو ترای تپی رخت
عۀانتتهی توۀروولسره تمنتعۀج تس تییو  تیتسیتپبی  تعج سنتسۀد تا ر وتام س دنتاصر تم ییرتعحقیقت
م تیدار تتتت(تایفتقیریتسیتع ی تس تم ییرت،ۀدشرینوتازتتازتهیتراتپبی و توتتم ییرتمقبۀ تپۀزی ۀیسر ت

شرررۀودتتهی تدیتنتم تیدارتمنتوتگزار تا تهی تدیتنتدویعتا د.تمسرررلمتآنتم قۀیی تگزار تت(ت توتت
گ چ تآزمیینتا د.تتهی تدیتنتراترا  نتعۀانتگزار تاودتوتمنتآزمۀنتشد تچۀنتس تعیغتعج س وتقیس ت

مۀردتم قۀیی تآنتسییدتعیس تتدرتیتتاصرررلنتاینتمقیی وتسخشت)ایف(تسۀدوتو تسخشت) (تام تتد د  ت
تتوتصرۀرتتا ر .تدرته توظ تم خصرصرینتام تسۀدتا ته چ تسیشردتدیا ت،یرجتازتزمینتولسره تت

شررتی ررینتوتتشررتی ررینتوتزیسرر تعۀانتاینتادعیتراتداشرر تا تدرتمیینتعصرربتمنتتتایج ل تونت
وتتتتوتییتازتویید تتتدهتدت تس تم قۀیی تسیورهی تدیتنتمنتا ترأتشرتی رینوتامتویسر تدتاسریونتتروانت
هیتوتو یی تتوتعحقیقیتوتس ر ررنتا تاود.ت،شصرر تآنتزیسرر نتاوسررینتمدرنتگه  تثی اتتآنتدرتس تع ت

عۀاوتدتر وی توتمییدیتنتراتا تمیینتعلۀمتعج سنتوتولسرهنتمنترشر  تهی تمیینت یصرل تازت ۀز ت
تعلمتعج سنترقمتسزوتد.تتت ۀیس نتوتص وًیعلی تروی  دهی تپۀزیتتتدارانتوتوه تدینتس ت

ت

 نوشت پی 
 

ت(تگی ود:تایفتدرتهشر تگ و تال نتق ارتمنتت   وتتت ینتس اهینتاثبیتتوجۀدت،داتدرتولسره تعت.تم  ۀ ت1
تتشرررتری، نتجهرینتتتس هرینتتت(توت ت(تشرررتری، نتهسررر نت)تتتOntological Argumentتتوجۀد تتتس هرینت

Cosmological Argumentتتشرررترری، نت ررییرر تتتس هررینتتت(تجتتتوت(تاوینتتت تعل تتیرریتتتام ررینتتتوتتتوجۀ ت)تتت
Teleological argumentتا ی تتدرجیتتتتس هینتتت(تدتتتوت(توظمتتییتتعدسی تتتوتتط ،تتتییتتصرت تتتاعقینت)تتتargument 

from degreesری تتعجریر تتتوتتت ۀادثتتترا تتازتتتس هرینتتت(ت تتتوت،Miracle Argumentتا،شقنتتتس هرینتتت(توتوت
Moral Argumentتتوط تتتتیریتتتعریمتتتاج ریعتتتس هرینتتت(تزتتتوتArgument General Consensusتس هرینتتت(ت،تتتوت

 ی تازتمۀردت) (تار تس تا ررر  ترییریتتع یر تداردوتوتمۀردت)ز(تار تتتتProbability Argumentتتا   ریالتت
قییستتتشریۀۀترییضرییعنتداردوتمیسقنتس ت ر دالینتآیدوتوتمۀردت)،(تا تات سری تمنتس تا ر دالینتشرهۀد تت
تشۀود.تمتطقنتاثبیتتمنت

 داق تدرتریه تسیتعد تایهنتا تتمۀجبتط ،تمسرییلنتشرد تا ر تهی تجدیدتعلۀمتشرتی، نتت.تییو  ت2
تو.ت یزگیرتوبیشدت

ت.تپدیدارشتی، نتتتوتتتایو تروانتتتشتی، نوتتتشتی نتعبیرعتدتاز:ترو یر وت یی تروی  دهی تروانت.تت۳
هری تم ج تدرت،صرررۀ تاوۀاعتهۀ وتا ری ت»هۀ تچتردگریور «تهۀاردتگریردو تتا ری ت.تی نتازتت4

ترشد(تا  .تتتشتیست)روانت
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5. Spiritual Quotient 
6. Finite Game 

۷. Infinite Game 

۸. Cognitive Science 
9. Cognitive Science of Religion 
10. Represent 
11. Acquire 
12. Action 
1۳. Neurobiology 
14. principles of neurobiology 
15. Frontal-parietal  

16. Frontal lobe 

1۷. Anterior cingulate cortex 
1۸. Amygdala 

ازتتتت تاتقیعد تتت تهیتمغزتا رر .تهسرر  تتت تاتقیعد تتت تهیتازتعقد تتنت تیت(تCaudate nucleusارت)تدتدمتت تهسرر تتت.ت19
وتتتتکتیت ری تعیالمتتتی وتیت رتتتۀتداروتعۀدتپۀعیمنوتهسر  تدمتت تهسر تتاودتشرد تتت تیتمغزتعشر تتت ت قشر تیتپت تهسر  تزت

وتهسرر  ت رری تتتی تیتعیالمۀسوتعۀد ت ررتتتدوسوتیتهسرر  تسیتپۀعیمنوتگلۀسۀستپییتتنتیت.تاتد تیتروگتپ تت تگۀت
تا  .تدرتارعبیطتسۀد توتدرتاوجیمت  ایتتم ث تتتتکتیتعیالمت

20. The God Gene 

21. Receptor 
تتوتتتOpportunitiesتتو صررر تتتوتWeaknessesتضررر فتتتوت Strengthsتتّ قۀتتتال ریتتتمخهفتتSWOT.ت22

تا  .تتتThreatsتعهدیدت

ت

 منابع 

 .تم ازتوش تداوشایهنتتتوتع ج  :تسهیءایدینت، مشیهنوتعلمتوتدینت(.تت1۳9۳سیرسۀروتایینت)ت
 .تط ،توۀتتتع ج  :تا  دتو اقنتوتاس اهیمت لطیونوتتتعق توتاع قیدتدیتنوت(.تت1۳9۳یا انت)تپ   ۀنوتمیی  توتدت
 .ت25توتش یرۀت۷وتدورۀتتقبسیتتن«وتتتیتدتت تهیتگزار تتت ت تیتپبتوتاثبیتتت تم تیدارت(.ت»ت1۳۸1)تتت سیتنوت ید سنت

وتع ج  :تپ یسریتشرتی رنتدرآمد تم یصر تس تولسره تزیسر ت(.تت1۳92لۀت)تشرنوتداوی تدسیتروزوب گوتآیازاودرتوتمکت
 .توش تپییمتام وزتتتصیدقی وت
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 .تاو شیراتتص اطتتترضیینوتوتع ج  :ت سینتشیختولسه تذهن؛تیکتراهت ی تمقدمیعنت(.تت1۳9۸ریۀوزا او وتایینت)ت
دین«.تتتتمطیی  تتتدرتتتشرررتی، نتتعلۀمتتروی  دتتت(.ت»س ر رررنت1۳92اهللت)تشرررتیسوترو،تزاهد وتمح دصررریدمتوت قت

 .ت(ت22تیپنتپیت)تتتدومتتش یرۀتتییزدهموتتت ی تتتوت(ت    تتویم ت)تتدینتتتولسه تتتویم تپووهشت
 .تاو شیراتتس   تتتوتع ج  :تزه اتوییضتوتویط  تو  یدوتم  س تهۀ تم تۀ ت(.تت1۳96وتمیرشی وتیینت)تزه وتداویت

تدین«وتتتوتتتعلمتتتاسط ترتتتس ا تتتاعصرری ؛تایاۀینتتتایهییتتتتدرتتتویۀس گتتتدیدگی تتولسررهنتت(.ت»عحلی ت1۳95 ررتیینوتعلنت)ت
 .تدومتتتش یرۀتتهه موتتت ی تتو هتانوتتتمطیی یتتتتوتتاوسیونتتتعلۀمتتتپووهشای تتوتدینتتتوتتتعلمتتهی تپووهشت

ت(.ت»س ر رررنتوتوقدتوظ ی تویۀس گتدرسیرۀت1۳95هید ت)تت رررتیینوتعلنتوتر ی یینتسۀگ وتا رررحیمتوتهیشررر نوت
پووهشرنتترررررتعل نتتتویم تا ریستایاۀ تایهییتتاعصری «وتدووصر تسسر انتسینتاع ی تمبهبنتوتمغزتس تهمت

 .تپتجمتتوت ی ت ۀموتش یرۀتویم تاشمتپووهشت
او شریراتتتوتو زاو تر ریو توتمج بنتدیی تتت :تع ج تتوتشرتی رنوتدینتوتم تۀی تروانت(.تت1۳99عی ۀعنت)تتمۀر وت ریسر ت

 ارج تدت

وتع ج ر :تمحسرررنتتا تس تمطریی ر تذهنتعلۀمتشرررتری، نوتمقردمر تتت(.ت1۳9۸و دوب گوتجنتوت ررریلۀرمنوتگۀردنت)ت
 .تۀمتوتوتیور تدویعنتپووهنتعلتآمۀزشنتوتعحقیقیعنتصتیی تدویعنتم ازتآیتد تتت ی وتم  س تاو ید ت

وت ی ت ۀموتتاودیش توۀینتدیتنتپووهشنتتررتویم تعل نتوص تتت(.ت»هۀ تم تۀ «وت1۳۸6ق توتدیا انت)ت بیر تستی وتسیت
 .تدهمتتش یرۀت

و هتگتوشر توۀتسیته  یر توشر تتتتثیونوتوتع ج  :ت ریدتمح دتیۀ رفتدرآمد تس تولسره تدینت(.تت1۳95سر  وتچیدت)تمییت
 .تآ یمت

 .تاو شیراتترشدتتتوتع ج  :تمح دتدهقیونوتشتی نتدینتروانت(.تت1۳۸6وویفوتدیۀیدتامت)ت
و هتگتتتوتوبنترضریینتوتمجیدتداود ت سرینتشریختتتوتع ج  :تا تولسرهنتس تعلۀمتشرتی، نتمقدم ت(.تت1۳99ه  وترمت)ت

 .توش توۀتسیته  یر توش تآ یمت
ت«وتVMAT2تترو تتتوو یکتتتم خص تتتیکتتتا ت لیق تتتگبار ت،دا؛تویمتتتونتتتمقیی تتتوقدتتتوتتتس ر نت»ت(.تت1۳۸9هۀشییروتست)ت
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