
 91 -91، ص اول، جلد 9911 پاییز، 91علوم اسالهی انسانی، شواره 
ISSN: 2538-3671 

http://www.johi.ir 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 چکیذُ
 ١بي زاٛف ٗد٘ٞػ٠ اعالػبت كٜبٝضي، ثيٞتٌٜٞٓٞغي، ٛبٛٞتٌٜٞٓٞغي ًٜبض زض ٠ً اؾت ٛٞ ١بي زاٛف اظ يٌي قٜبذتي ػٕٔٞ

 ظثبٙ، قٜبؾي ضٝاٙ، اػهبة ػٖٔ ١بي ظيطٗد٘ٞػ٠ اظ ضقت٠ يٚا .ز١ٜس ٗي تكٌيْ اٛس ُطكت٠ ٛبٕ NBIC ٠ً ضا ١ِ٘طا

، پعقٌي ٗبٜٛس كطػي ١بي ضقت٠ زض ٝؾيؼي ًبضثطز ٝ اؾت ُطزيسٟ تكٌيْ ش١ٚ كٔؿل٠ ٝ ٗهٜٞػي ١ٞـ، قٜبؾي

 ٢ٜٗسؾي، پعقٌي ٢ٜٗسؾي، ُط١ٝي ١بي ضؾب٠ٛ ٝ اضتجبعبت، اعالػبت ػٕٔٞ، ؾيبؾت، قٜبؾي خبٗؼ٠، پطٝضـ ٝ آٗٞظـ

 زض تحوين ث٠ ثؿيبضي زاٛكِب٢١بي ٝ تحويوبتي ٗؤؾؿبت. اؾت ًطزٟ پيسا خَٜ ٝ زكبػي ػٕٔٞ حتي ٝ ًٜتطّ ٝ كطٗبٙ

 ٝ ًٜٜس ًكق ضا ش١ٚ ٝ ٗـع يؼٜي آزٗي ؾطٗبي٠ ثعضُتطيٚ ضاظ تب تالقٜس زض ٝ زاضٛس اقتـبّ قٜبذتي ػٕٔٞ ظٗي٠ٜ

 ث٠ پػ١ٝف ايٚ زض ثيٜيس ٗي ٠ً ١٘بٛغٞض .ثكٜبؾٜس ا٢ٓي ٝزيؼ٠ تطيٚ پيچيسٟ ٝ تطيٚ ػبٓي ػٜٞاٙ ث٠ آٛطا ًبضًطز١بي

 زض آٙ ٗثجت ٝتبثيطات ػٕٔٞ ايٚ ثب اضتجبط ٝچِِٞٛي ثٞزٙ اؾتثٜبيي ٝ ٗـع ٛوك٠ ثطزاضي ٝ قٜبذتي ػٕٔٞ ثطضؾي ثطضؾي

 ١بي ظٗي٠ٜ ٝ ضٝاٙ اػهبة ظٗي٠ٜ زض ػٕٔٞ ٢ٗ٘تطيٚ اظ يٌي ػٜٞاٙ ث٠ قٜبذتي ػٕٔٞ اٗطٝظٟ .اؾت قسٟ اقبضٟ اكطاز ظٛسُي

 ايٚ زض تٌٜٞٓٞغي ١٘چٜيٚ ٝ آتحهيالٙ كبضؽ ٝ ثٞزٟ پيكطكت٠ كٞم ايطاٙ زض قٜبذتي ػٕٔٞ خبيِبٟ. ثبقس ٗي ٗطتجظ

 ث٠ ظٗي٠ٜ ايٚ زض پيكطكت٠ ًكٞض١بي، قٜبذتي ػٕٔٞ خبيِبٟ ا١٘يت ث٠ تٞخ٠ ثب. ثبقس ٗي پيكطكت ٝ اكعايف ث٠ ضٝ ظٗي٠ٜ

 ٛيؿت چيعي ٝ اؾت ٗـعي ؾيؿتٖ ٝ ػهجي ١بي ؾيؿتٖ ثط ٗجتٜي اٗطٝظ اٛؿبٛي ضكتبض اٛس ًطزٟ ُصاضي ؾطٗبي٠ قست

 ظٗي٠ٜ زض ١طُع، ٗـع ثسٝٙ اؾت قٜبذتي ػٕٔٞ ظٗي٠ٜ زض ؾيؿتٖ  تطيٚ ٢ٖٗ اظ ٗـع ٝ ٛجبقس ٗطتجظ قٜبذت ػٖٔ ثب ٠ً

 ٗـع ثطزاضي ٛوك٠. ١ؿتٜس ٗـع ٝ ػهجي ؾبذتبض قٜبذت ث٠ ٗطثٞط ػٕٔٞ ت٘بٕ ظيطا، قٞز اٛدبٕ تٞاٛس ٛ٘ي ػٌ٘ٔطزي ١بي

 ضا ١ب قج٠ٌ ايٚ اظ ثي٘بض كطز يي ٝ ؾبٖٓ كطز يي ثيٚ تلبٝت ٝ اؾت ٗـع ثعضٍ ١بي قج٠ٌ اظ ثطزاضي ٛوك٠ ٝاهغ زض

 ثٜبثطايٚ اؾت ُيطي ته٘يٖ ٗطًع ٗـع چٞٙ ُصاضز ٗي تأثيط ١ب ضقت٠ اظ ثؿيبضي ثط ٗـع ثطزاضي ٛوك٠. ًٜس ٗي ٗكرم

 ثب ضٝاٛپعقٌي ٝ ضٝاٛكٜبؾي، ٛتيد٠ زض. زاز هطاض ثطضؾي ٗٞضز ٗـع ثطزاضي ٛوك٠ عطين اظ تٞاٙ ٗي ضا اٛؿبٙ ضكتبض ت٘بٕ

. ١ؿتٜس ٛٞضٝٓٞغي ظٗي٠ٜ زض ثطخؿت٠ ١بي زاٛكِبٟ اظ يٌي ايطاٙ ١بي زاٛكِبٟ اؾت ًطزٟ تـييط ١ب كٜبٝضي ايٚ اظ اؾتلبزٟ

 چ٢بضٕ يي ٝ زاضٛس تحطى اكطاز ايٚ ؾٕٞ يي كوظ. زاضٛس نطع يب حطًتي يب حؿي ١بي ٛبتٞاٛبئي اًثطاً ٠ً ثٞزٙ اؾتثٜبيي

 ايٚ زض حطًتي ١بي ٛبتٞاٛي. اؾت قٜبذتي تٞاٛبئي ثطاي زيِطي ٗبٛغ ثيٜبئي ٝ قٜٞائي ٗكٌالت. ١ؿتٜس ٝاثؿت٠ زيِطاٙ ث٠

 .ثبقس ٗي قبيغ  ذئي اكطاز

  .ثٞزٙ اؾتثٜبيي ،ٗـع ٛوك٠ ثطزاضي ،قٜبذتي ػٕٔٞ :کلوبت کلیذی
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 3زّرا جوطیذًیب، 3ضیَا علوی هبرًذگبى، 3عبطفِ سٌذک زّی، 3خبطرُ ضٌَْازی، 2ًسترى ضیرازی، 1خذاًظر رحوت زّی

 ظا١ساٙ ،كط١ِٜيبٙزاٛكِبٟ  ،اؾتبز1
 ظا١ساٙ ،زاٛكِبٟ كط١ِٜيبٙ ،ًبضٝضظيًبضقٜبؼ 2
 ذبـ ٝاحس اؾالٗي، آظاز زاٛكِبٟ ،اثتسايي پطٝضـ ٝ آٗٞظـ ي ضقت٠ ،ًبضقٜبؾي زاٛكدٞي3
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 هقذهِ     
 اٛؿبٙ ش١ٚ قٜبذتي ػٕٔٞ زاٛكٜ٘ساٙ. ًٜس ٗي پيطٝي ذبني پبضازيٖ اظ ثكطي ٗؼطكت ١بي قبذ٠ ت٘بٗي ١٘بٜٛس قٜبذتي ػٕٔٞ

. ز١س اٛتوبّ يب قٌْ تـييط ضا آٙ تٞاٛس ٗي ٝ ًٜس ٗي ثبظيبثي ٝ ٢ِٛساضي، زضيبكت ضا اعالػبت ٠ً زاٜٛس ٗي اي پيچيسٟ قج٠ٌ ضا

 هلْ اؾت تٞاٛؿت٠ تدطث٠ ثط تٌي٠ ثب قٜبذتي ػٕٔٞ.ذٞاٜٛس ٗي پطزاظقي ضٝيٌطز ضا پبضازايٖ ايٚ ٝ اعالػبت پطزاظـ ضا كٞم ػ٘ٔيبت

 ١بي ضيك٠ زضثبضٟ اضظقي ثب اعالػبت آٙ ًبضًطز١بي ٝ ٗـع قٜبذت ثطًت ث٠ ٝ ثِكبيس اٛؿبٙ ش١ٚ ٝ ٗـع اظ ضا ثؿيبضي ١بي

 ضٝي اظ ٗهٜٞػي ا١ِٞٓبي عطاحي ٝ ٗـعي ١بي آؾيت ٗؼبٓد٠، ٗـع اظ ث٢ي٠ٜ اؾتلبزٟ ث٠ تٞاٛس ٗي ٠ً ز١س زؾت ث٠ آزٗي ضكتبض

 آٙ زض تٞاٛس ٗي ث٠ٌٔ، زاضز زؾتطؾي آٙ زضٝٙ ث٠ كوظ ٠ٛ ثكط ٝ قٞز ٛ٘ي تٔوي ؾيبٟ خؼج٠ زيِط ٗـع اٗطٝظٟ. ًٜس ً٘ي ٗـع

 زض ٗٞخٞز ٗجبٛي اظ اؾتلبزٟ ثب ١ب اٛؿبٙ ضكتبضي ٝ ضٝاٛي ٝ ضٝحي ش١ٜي حبالت قٜبذت ٝ ثطضؾي ٝ قٜبذتي ػٕٔٞ. ًٜس ٗساذ٠ٔ

 ٌٗبٛيؿٖ قٜبؾبيي ؾپؽ ٝ ظٛسٟ ٗٞخٞزات زض ٗٞخٞز قٜبذتي ١بي تٞاٛبيي تؼطيق اثتسا زاٛف ايٚ ١سف. پطزاظز ٗي ذٞز ػٖٔ

 ضٝاٛكٜبؾي، قٜبذتي ػٕٔٞ حٞظٟ زض انٔي ١بي ُطايف اظ يٌي. ًٜٜس ٗي ايدبز ٗـع زض ضا ١بيي تٞاٛبيي چٜيٚ ٠ً اؾت ١بيي

 اظايٚ ٗٞضٞػبتي ٗغبٓؼ٠ ث٠ ٠ً اؾت قٜبذتي ػٕٔٞ ٝ قٜبؾي ضٝاٙ اظ اي قبذ٠ ٝاهغ زض، قٜبذتي قٜبؾي ضٝاٙ.اؾت قٜبذتي

 اظ زضيبكتي اعالػبت چ٠ِٛٞ ش١ٚ ٠ً ايٚ ٝ پطزاظز ٗي ٗؿئ٠ٔ حْ ٝ تكريم، زضى ث٠ ؾبذتبضي چ٠ ثب ٝ چ٠ِٛٞ اٛؿبٙ ٠ً هجيْ

 ػ٘سٟ اظ؛ زاضز ؾبذتبضي چ٠ ٝ ًٜس ٗي ػْ٘ چ٠ِٛٞ اٛؿبٙ حبكظ٠ اي٠ٌٜ يب ٝ ًٜس ٗي  زضى ضا( قٜٞايي يب ثيٜبيي ٗبٜٛس) حٞاؼ

 اظ ضا ثؿيبضي ١بي هلْ اؾت تٞاٛؿت٠ تدطث٠ ثط تٌي٠ ثب قٜبذتي ضٝاٛكٜبؾي. ثبقس ٗي ضقت٠ ايٚ زاٛكٜ٘ساٙ تٞخ٠ هبثْ ٗؿبئْ

 زؾت ث٠ آزٗي ضكتبض ١بي ضيك٠ زضثبضٟ اضظقي ثب اعالػبت آٙ ًبضًطز١بي ٝ ٗـع قٜبذت ثطًت ث٠ ٝ ثِكبيس اٛؿبٙ ش١ٚ ٝ ٗـع

.  ًٜس ً٘ي ٗـع ضٝي اظ ٗهٜٞػي ا١ِٞٓبي عطاحي ٝ ٗـعي ١بي آؾيت ٗؼبٓد٠، ٗـع اظ ث٢ي٠ٜ اؾتلبزٟ ث٠ تٞاٛس ٗي ٠ً ز١س

 زض.ًٜس ٗساذ٠ٔ آٙ زض تٞاٛس ٗي ث٠ٌٔ، زاضز زؾتطؾي آٙ زضٝٙ ث٠ كوظ ٠ٛ ثكط ٝ قٞز ٛ٘ي تٔوي ؾيبٟ خؼج٠ زيِط ٗـع اٗطٝظٟ

 ١ٞـ، زضٗبٛي ٝ تكريهي ٗساذ٠ٔ ١بي ظٗي٠ٜ زض قٜبذتي ػٕٔٞ. اؾت قسٟ ٛيع زضٗبٙ ػطن٠ ٝاضز قٜبذتي ػٕٔٞ اذيط ١بي ؾبّ

 قٜبذت، قٜبذتي زضٗبٛي ضٝاٙ، اي ضايب٠ٛ ثبظي٢بي، ١ب ضٝثبت، قٜبذتي پطٝضـ ٝ آٗٞظـ، تكريم، قٜبذتي توٞيت، ٗهٜٞػي

، قٜبذتي زكبع ػٕٔٞ، ش١ٚ تـييط قٜبؾي ضٝاٙ ُط١ٝي ١بي ضؾب٠ٛ ٝ اعالػبت تحٔيْ قٜبؾي ضٝاٙ، ؾيبؾي قٜبؾي ضٝاٙ، اخت٘بػي

 ٗي قٜبذتي ١بي تٞاٛبيي توٞيت ٝ ٗساذ٠ٔ ث٠ ٠ً قٜبذتي ػٕٔٞ اظ ثرف آٙ.  زاضز ًبضثطز قٜبذتي ٢ٜٗسؾي ٝ قٜبذتي اهتهبز

 قسٟ تكٌيْ ١سكٜ٘سي ١بي ثطٛب٠ٗ ٗد٘ٞػ٠ اظ ٠ً قٜبذتي تٞاٛجركي، ٝاهغ زض.ٛبٜٗس ٗي قٜبذتي تٞاٛجركي انغالح ث٠ پطزاظز

 ٗـعي ثطزاضي ٛوك٠.  ُيطز ٗي هطاض اؾتلبزٟ ٗٞضز اؾتثٜبيي اكطاز ثطاي اًثطا ٝ قٜبذتي ًبضًطز١بي اضتوبي يب تطٗيٖ ١سف ثب ٠ً

 ُٞٛبُٞٛي ٝاغٟ ٗـعي ثطزاضي ٛوك٠ زض پطزاظٛس ٗي كطز ٗـعي ٝضؼيت قٜبذت ث٠ آٙ اظ اؾتلبزٟ ثب ٠ً اؾت ١بيي ضٝـ اظ يٌي

  ػٕٔٞ ٝ ؾبيٜؽ ٛٞضٝ ػٕٔٞ ٗترههبٙ ٝ ٛٞضٝتطاپيؿت ضٝاٛكٜبؼ ضٝاٛپعقي پعقي تٞؾظ تٞاٜٛس ٗي ٠ً قٞز ٗي زازٟ ٛ٘بيف

 ث٢تط ١طچ٠ قٜبذت ثطاي ضا١ٌبضي ٝ ٌْٗ٘ ػٜٞاٙ ث٠ ٝاهغ زض ٗـعي ثطزاضي ٛوك٠.ثِيطز هطاض قٜبذت ٝ ثطضؾي ٗٞضز قٜبذتي

 ايٚ ١بي پبي٠ آٗطيٌب زض قٜبذتي ػٕٔٞ ٛكطي٠ اٛتكبض ٝ قٜبذتي ػٕٔٞ اٛد٘ٚ تكٌيْ ثب .قٞز ٗي اضائ٠ كطز ٗـعي ٝ ش١ٜي ٝضؼيت

  ٗـع ٗغبٓؼ٠ ٝ تهٞيطثطزاضي كٜبٝضي چكِ٘يط ٝ ؾطيغ پيكطكت ٛيع ٗـع ز٠١ يب 1991 ز٠١ زض. قس ٢ٛبزٟ 1971 ز٠١ زض ٛٞ زاٛف

 زاقت٠ قٜبذتي ػٕٔٞ پيكطكت زض تط خسي ؾ٢٘ي اػهبة ػٕٔٞ قس ٗٞخت fMRI , PET, MEG ٗبٜٛس اثعاض١بيي پيسايف ٝ

 ايٚ ٗحوويٚ ٝ زاٛكدٞيبٙ تطثيت ٗكـّٞ اؾتطآيب ٝ آؾيب، اضٝپب، ق٘بٓي آٗطيٌبي زض زاٛكِبٟ 61 اظ ثيف حبضط حبّ زض. ثبقس

، ػٔ٘ي كؼبٓيت٢بي، نٞضت ١ط ث٠. ًٜٜس ٗي اضائ٠ ضا ضقت٠ ايٚ ث٠ ٗطثٞط زضٝؼ زيِط ػٔ٘ي ٗطاًع اظ ثؿيبضي ٛيع ٝ ١ؿتٜس ضقت٠

 .اؾت ضقس حبّ زض تهبػسي نٞضت ث٠ زاٛف ايٚ زض اًتكبكبت ٝ پطزاظي ٛظطي٠
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 بیبى هسئلِ
 ١عي٠ٜ پط ٝ زهين تحوين ز٠١ چٜسيٚ ثطاي ٝ اؾت زاٛف اظ ٝؾيؼي حٞظٟ ٝ ترههي ١بي ضقت٠ اظ اي ٗد٘ٞػ٠ قٜبذتي ػٕٔٞ

 تطخ٠٘ ً٘ي نٞضت ث٠ ٝ ضيبضي ظثبٙ ث٠ آ٢ٛب، قٞٛس ٗي قٜبذت٠ ؾبظًٝبض١ب ايٚ ٠ً ١ِٜبٗي.زاضز ٝخٞز قٜبذتي ػٖٔ خ٢بٙ زض

 ايٚ زض قسٟ اٛدبٕ ًبض ث٠ تٞخ٠ ثب قٞٛس ٗي اخطا ضٝثبت ٗبٜٛس نٜؼتي اثعاض١بي ٝ ؾبظي ٗسّ ١بي ٗبقيٚ زض ؾپؽ ٝ قٞٛس ٗي

 ػٕٔٞ ظٗي٠ٜ زض ٗب.اؾت زذيْ ػهجي ١بي ٌٗبٛيؿٖ ٗغبٓؼ٠ زض ٗرتٔق ػٕٔٞ اظ اي ظٛديطٟ ٠ً زضيبكت تٞاٙ ٗي، ػٖٔ حٞظٟ

 ًبض ث٠ تٞخ٠ ثب.١ؿتيٖ ضؼيق ١ٜٞظ ٗب ضا١جطزي ٝ ػ٘ٔيبتي ؾغح زض اٗب، ايٖ ًطزٟ ػْ٘ ذٞة ثؿيبض ٛظطي ؾغح زض قٜبذتي

 ثب اؾت زذيْ ػهجي ١بي ٌٗبٛيؿٖ ٗغبٓؼ٠ زض ٗرتٔق ػٕٔٞ اظ اي ظٛديطٟ ٠ً زضيبكت تٞاٙ ٗي، ػٖٔ حٞظٟ ايٚ زض قسٟ اٛدبٕ

 ػهجي ١بي ٌٗبٛيؿٖ ٗغبٓؼ٠ زض ٗرتٔق ػٕٔٞ اظ اي ظٛديطٟ ٠ً زضيبكت تٞاٙ ٗي، ػٖٔ حٞظٟ ايٚ زض قسٟ اٛدبٕ ًبض ث٠ تٞخ٠

 ١ٜٞظ ٗب ضا١جطزي ٝ ػ٘ٔيبتي ؾغح زض اٗب، ايٖ ًطزٟ ػْ٘ ذٞة ثؿيبض ٛظطي ؾغح زض قٜبذتي ػٕٔٞ ظٗي٠ٜ زض ٗب.اؾت زذيْ

 ٝ ػهجي ١بي ؾيؿتٖ ثط ٗجتٜي اٗطٝظ اٛؿبٛي ضكتبض اؾت اضتجبط زض اٛؿبٙ ظٛسُي ؾغٞح ت٘بٕ ثب قٜبذتي ػٖٔ.١ؿتيٖ ضؼيق

 ٗـعي ؾيؿتٖ ٝ ػهجي ١بي ؾيؿتٖ ثط ٗجتٜي اٗطٝظ اٛؿبٛي ضكتبض ٗطتجظ قٜبذت ػٖٔ ثب ٠ً ٛيؿت چيعي ٝ اؾت ٗـعي ؾيؿتٖ

 ٗي ثطضؾي ضا قٜبؾي خبٗؼ٠ ؾغح تب ٌٗٞٓٞٓي ؾغح اظ ضا ػٖٔ ايٚ ٛجبقس ٗطتجظ قٜبذت ػٖٔ ثب ٠ً ٛيؿت چيعي ٝ اؾت

 ٛيبظٜٗس ٗرتٔق ػٕٔٞ زض ٗرتٔق ٗغبٓؼبت ٝ ١ؿتٜس ػٖٔ ايٚ ز١ٜسُبٙ ٝإ اٗطٝظٟ قٜبذتي ػٖٔ ظ٢ٞض ث٠ ٗطثٞط ػٕٔٞ ت٘بٕ.ًٜس

 اظ ٗـع ًكق ث٠ ٛيبظ، ًٜٜس ٗي ٗهطف ؿصا ٠ً ًؿبٛي حتي، ضكتبضي تلٌط ظٗي٠ٜ زض اٗطٝظٟ.اؾت قٜبذتي ػٔ٘ي تحويوبت

 اؾت قٜبذتي ػٖٔ تٞؾؼ٠ ثطاي ضطٝضي ضطٝضيبت اظ يٌي ٗرتٔق ػٕٔٞ ثيٚ ١٘جؿتِي زاضٛس قٜبذتي خبٗؼ٠ ؾغح تب ٌٗٞٓٞٓي

 .قس ذٞا١س ٗتٞهق قٜبذتي ػٖٔ تٞؾؼ٠، ٛيؿت ػٕٔٞ ثيٚ ضاثغ٠ ايٚ اُط ٝ
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 ٗبٜٛس ضكتبض١بي ث٠ اخت٘بػي ضكتبض ػٜٞاٙ ث٠ اهتهبز، تطاكيي، كط١َٜ خ٠ٔ٘ اظ، قٜبذتي ػٕٔٞ اظ ثؿيبضي ًبضثطزي ١بي ظٗي٠ٜ زض

 زض ُلتٚ ؾرٚ ا١٘يت ٛيع ٝ ًطز ًٜتطّ ضا ثعضٍ ٝ ًٞچي ضكتبض١بي تٞاٙ ٗي قٜبذتي قٜبذت ثب ٝ پطزاظز ٗي ١ب ٛب١ٜدبضي

 ثؿيبضظيبزي ٛوف ضٝاٛپعقٌي ٝ ضٝاٛكٜبؾي ٗبٜٛس ٢ٖٗ ١بي  حٞظٟ ؾبيط ثب اضتجبط ػٔت ث٠ قٜبذتي ػٕٔٞ اؾت ظيبز قٜبذتي ػٕٔٞ

 كبضؽ ٛٞضٝؾبيٜؽ ٝ قٜبذتي ػٕٔٞ ضقت٠ آتحهيالٙ زاضزكبضؽ ضٝاٛي ٝ ضٝحي ٝ ػهجي ١بي ظٗي٠ٜ زض ثي٘بضاٙ زؿسؿ٠ ًب١ف زض ضا

 اُط. قٞٛس ُطكت٠ ًبض ث٠ ضٝاٛكٜبؾي ١بي ًٔيٜيي ٝ ٗكبٝضٟ ٗطاًع زض تٞاٜٛس ٗي ٛٞضٝؾبيٜؽ ٝ قٜبذتي ػٕٔٞ ضقت٠ آتحهيالٙ

 اكؿطزُي زاضاي كطز اُط، ٗثبّ ػٜٞاٙ ث٠. ًٜيٖ ثطضؾي اثعاض١ب ايٚ ثب ضا ٗؿئ٠ٔ ايٚ تٞاٛيٖ ٗي، ًٜس ايدبز اذتالّ ٗـع زض كطز يي

 ايٚ اظ يٌي، اؾت قسٟ اضائ٠ ٗـع ػٌ٘ٔطز ٗٞضز زض ٗرتٔق ١بي ٛظطي٠.اؾت اذتالّ زاضاي ٠ً قٞز ثطضؾي اٝ ٗـع زض ثبيس، ثبقس

 اضتجبط ؾّٔٞ ػسز ٗئيبضز نس١ب ثب ٠ً زاضز ٝخٞز ٗـع زض ٗتؼسزي ١بي قج٠ٌ ٝ زاضز تبًيس ٗـع قج٠ٌ ػٌ٘ٔطز ثط ١ب ٛظطي٠

 ايٚ زض اكتس ٗي اتلبم اٛؿبٙ ٗـع زض ٠ً اذتالالتي ٝ اؾت ٗـع پطزاظـ ١بي زؾتِبٟ ث٠ اتهبّ ١عاضاٙ زاضاي ؾّٔٞ ١ط ٝ زاضٛس

 .اؾت قسٟ ٗرتْ ضكتبض ايٚ ٗؿئّٞ قج٠ٌ، اكؿطزُي ث٠ ٗجتال كطز يي زض، “ٗكبٝضا٠ٛ“ ُلت٠ ث٠ ٗثال ز١س ٗي ضخ ١ب قج٠ٌ
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 درهبًی ٍ تطخیصی هذاخلِ
 زض ضا زضذٞزٗبٛسُي ٝ پطيكي ذٞاٛف ٗبٜٛس اذتالالتي ثبٓوٟٞ ١بي ظٗي٠ٜ تٞاٙ ٗي قٜبذتي ػٕٔٞ ١بي يبكت٠ اظ اؾتلبزٟ ثب

، آٙ اظ ٗدسز ثطزاضي تهٞيط ٝ قٜبذتي ػهت ٗٞهغ ث٠ ٗساذ٠ٔ اٛدبٕ ثب ٝ ًطز ثيٜي پيف ػهجي ثطزاضي تهٞيط عطين اظ ًٞزًبٙ

 ٝ ًٜس ٗي ثبظ ػهجي ًبؾتي٢بي اظ ثؿيبضي ٗؼبٓد٠ ثطاي ضا ضاٟ قٜبذتي ػهت ٗساذالت اي٠ِٜٛٞ. ُكت ٗغ٘ئٚ آٙ تطٗيٖ اظ

 ث٠ ايٜي. اؾت ؾٔٞٓي ًبقت ٝ غٛتيي زؾتٌبضي ٗساذالت ايٚ خ٠ٔ٘ اظ. آٝضز ذٞا١س پسيس اػهبة ػٖٔ زض ضا خسيسي كهْ

 ٝ آٙ ًبقت، ػهجي ؾ٢ٓٞٔبي غٛتيي زؾتٌبضي تدطث٠ حبّ زض زاٛكٜ٘ساٙ، ػهجي كؿبز ٝ ًبؾتي٢ب ضكغ ٝ ػهجي توٞيت ٜٗظٞض

 ث٠ ٗؼوّٞ پيف ؾبّ ثيؿت": ُٞيس ٗي كطح ٗبضتب ٛبٕ ث٠ اػهبة ػٖٔ زاٛكٜ٘ساٙ اظ يٌي. ١ؿتٜس ػهجي پيٞٛس يب زضٗبٛي ؾّٔٞ

 ثطاثط زض اضظيبثي هبثْ حبكظ٠، زضٝؽ ثطاثط زض ضاؾتي ث٠ ٗطثٞط ٗـعي ١بي ٛ٘بي٠ ثبضٟ زض اػهبة ػٖٔ زاٛكٜ٘ساٙ ٠ً ضؾيس ٛ٘ي ٛظط

 ذبل ٗحتٞاي حتي ٝ ١ٌ٘بضي ٛيت، اذالهي اؾتسالّ ؾج٢ٌبي، آيٜسٟ زض ثبض ذكٞٛت خٜبيبت اضتٌبة احت٘بّ، ًبشة حبكظ٠

 هغؼي آٛچ٠"زاقت ذٞا١يٖ چ٠ ثؼس ؾبّ پٜدبٟ يب ثيؿت ثطاي ٛيؿت ٗؼٕٔٞ ٛيع اٗطٝظ. ثبقٜس زاقت٠ پيك٢ٜبز١بيي حتي، آُب١ي

 ٗٞؾؿ٠ ٗحووبٙ، ٗثبّ ثطاي. اؾت زاقت٠ چكِ٘يطي ٛتبيح حبّ ث٠ تب ٠ً اؾت حيٞاٛبت ٗٞضز زض ػهجي ٗساذ٠ٔ قطٝع اؾت

 اظ خُٔٞيطي ثب ٗٞق٢ب زض ضا حبكظ٠ زازٙ زؾت اظ اٛس قسٟ ٗٞكن ؾٜسيِٞ زض ًبٓيلطٛيب زاٛكِبٟ ٝ ؾبٓي قٜبذتي ظيؿت ٗغبٓؼبت

 ًكٞض١بي اظ ثطذي ١٘پبي ذٞزٗبٙ ًكٞض زض يب. ًٜٜس ًٜتطّ، اؾت ٗٞثط ٗـعي پال٢ًبي ايدبز زض ٠ً پطٝتئيٚ ٛٞػي تٞٓيس

 ؾغح زض زضٗبٛي ؾّٔٞ عطين اظ قسٟ كبؾس ؾ٢ٓٞٔبي تطٗيٖ ٝ ػهجي ؾ٢ٓٞٔبي ًبقت ٝ ًكت ثبضٟ زض تحوين پيكطكت٠

 .اؾت قسٟ آؿبظ آظٗبيكِب١ي

 

 هصٌَعی َّش
 ٝ ١ٞقٜ٘سي ث٠ ٛيبظ اٛؿبٙ تٞؾظ آٙ اٛدبٕ ٠ً ز١س  اٛدبٕ ضا ًبض١بيي ثتٞاٛس ٠ً اؾت ١بيي ضايب٠ٛ ؾبذت زاٛف ٗهٜٞػي ١ٞـ

 ثب.اؾت ثٞزٟ ظثبٙ پطزاظـ، ازضاى، ٗؿئ٠ٔ حْ، يبزُيطي ثط ٗت٘طًع ػ٘ستبً ٗهٜٞػي ١ٞـ زض قسٟ اٛدبٕ تحويوبت. زاضز قؼٞض

 ٝ عجيؼي قٜبذت ثيٚ تٞاٙ ٗي اؾت آٗسٟ زؾت ث٠ ١ٞقٜ٘س ١بي ؾبٗب٠ٛ تٞٓيس ٝ ٗهٜٞػي ١ٞـ ظٗيٜة زض ٠ً پيكطكت٢بيي

 ايٚ قٞز ٗي تدطث٠ قٜبذتي ًبؾتي٢بي خجطاٙ ثطاي اٗطٝظ ٠ً ٝاؾغ٢بيي ٝ اضتجبعي ٝؾبيْ. ًطز هطاض ثط پيٞٛس ٗهٜٞػي قٜبذت

 ٠ً اؾت ١بيي ضايب٠ٛ اظ اؾتلبزٟ خ٠ٔ٘ اظ. ًطز تطٗيٖ ضا ًبؾتي٢ب ايٚ اظ ثركي آيٜسٟ زض ثتٞاٙ ٠ً اؾت ؾبذت٠ ظٛسٟ ضا اٗيس

 تبيپ آٙ ضٝي ثط ذٞيف اِٛكتبٙ اظ اؾتلبزٟ ثسٝٙ ضا ذٞز ٗغبٓت ٗثالً ٝ ًٜٜس ازاضٟ آٛطا ذٞز ٗـعي اٗٞاج ثب تٞاٜٛس ٗي ٗؼٔٞٓيٚ

 زيِط آٝضز زؾت ٛيع ٗهٜٞػي پبي ٝ زؾت تٞٓيس .ٛ٘بيس ٗي تجسيْ ًالٕ ث٠ ضا ٗؼّٔٞ كطز ٗـعي اٗٞاج ٠ً ١بيي ضايب٠ٛ يب، ًٜٜس

 زاٛكٜ٘ساٙ اظ ثطذي.ًٜس خجطاٙ ضا اٝ ػضٞ كوساٙ تٞاٛس ٗي كطز اػهبة ؾٔؿ٠ٔ ث٠ اتهبّ ثب ٠ً اؾت قٜبذتي ػٕٔٞ زاٛكٜ٘ساٙ

 ٝ ًٜس زضى ضا ١ب ايسٟ ٠ً ثؿبظٛس ١بيي ضايب٠ٛ ثتٞاٜٛس ٗهٜٞػي ١ٞـ زاٛكٜ٘ساٙ ً٘ي ثب ٠ً ًٜٜس ٗي ثيٜي پيف قٜبذتي ػٕٔٞ

 ً٘ي ذبل ١ٞـ يي زض كطز ضؼق ضكغ ث٠ ٝ ز١ٜس تكريم ضا چٜسُب٠ٛ ١ٞق٢بي ٠ً ١بيي ضايب٠ٛ، ثپطزاظز ٗؼٜبيي پطزاظـ ث٠

 ٗد٘ٞػ٠ ُبضزٛط ١ٞاضز. ثبقٜس زاقت٠ ٗتوبثْ زضى ٝ ًٜٜس ٌٗب٠٘ٓ اٛؿبٙ ثب ٠ً٘ٔ ٝاهؼي ٗؼٜبي ث٠ ثتٞاٜٛس ٠ً ١بيي ضايب٠ٛ، ًٜٜس

 آيٜسٟ تٞاٙ ٗي اكعاضي ؾرت ٝ اكعاضي ٛطٕ ٗساذالت ٠ُٛٞ ايٚ ثب.ٛبٗس ٗي اكعاضي ؾرت ٝ اكعاضي ٛطٕ ٗساذالت ضا ٗساذالت ايٚ

 پيٞٛس ٝ ًكت عطين اظ ٗـع زض زذبٓت ثب ثتٞاٛس اٛؿبٙ اُط ثٞز ذٞا١س چ٠ِٛٞ آيٜسٟ زٛيبي ًٜيس تهٞض. ًطز تهٞض ضا خبٓجي

 ٗـع، ًٜس ٗي ٗرتْ ضا ٗـع ًبض ٠ً پطٝتئي٢ٜبيي تٞٓيس اظ خُٔٞيطي عطين اظ ٝ، غٛتيي زؾتٌبضي٢بي عطين اظ، ػهجي ؾ٢ٓٞٔبي

 ضٝق٢بي ثب ثتٞاٛس، ًٜس خجطاٙ ضا ٗـع ًبؾتي٢بي قٜبذتي ػهت تطٗي٘ي ٝ زضٗبٛي ضٝق٢بي ثب ثتٞاٛس. ؾبظز ًبضاٗستط ضا اٛؿبٙ

 ٗـع ًبضًطز١بي ٗهٜٞػي ١بي ؾبٗب٠ٛ اظ اؾتلبزٟ ثب ثتٞاٛس ثبالذطٟ ٝ ٛ٘بيس تض٘يٚ ضا ٗـع اظ ث٢تط اؾتلبزٟ اكعاضي ٛطٕ يب قٜبذتي

 .ًٜس توٞيت ضا

 :قٞز ٗي اقبضٟ ٗهٜٞػي ١ٞـ ًبضثطز١بي اظ ثطذي ث٠ ظيط زض

 ٗـع اضتجبط.چ٢طٟ ثبظقٜبؾي، نسا ثبظقٜبؾي، ُلتبض ثبظقٜبؾي، آلجب حطٝف ثهطي ثبظقٜبؾي ٗبٜٛس حؿي ازضاى يب آِٞ قٜبذت

 ٗغبٓؼبت .ُطزز ٗجبز٠ٓ اعالػبت ٗـع ٝ ضايب٠ٛ ثيٚ ؾٞي٠ زٝ يب ٝ ؾٞي٠ يي نٞضت ث٠ آٙ عطين اظ اؾت ٌٗ٘ٚ ٠ً (BCI) ضايبٙ ٝ

BCI ثٞزٟ قٜٞايي يب ٝ ثيٜبيي، حطًتي ٛوم زچبض ٠ً اؾت قسٟ اٛدبٕ حيٞاٛبتي ٗـع زض قسٟ ًبقت٠ اثعاض١بي ضٝي ثط ثيكتط 

 ُطكت٠ نٞضت اثعاض ًبقت ٛيع اٛس قسٟ حطًتي يب ٝ قٜٞايي، ثيٜبيي ٛوم زچبض ٠ً اٛؿب٢ٛبيي ٗٞضز زض اذيط ؾب٢ٓبي زض ٝٓي، اٛس

 ٛظط اظ ثتٞاٛس ٠ً اثعاضي ثب ٗـع، اؾبؼ ايٚ ثط. ُيطز ٗي نٞضت قٜبذتي اػهبة ػٖٔ ٗغبٓؼبت اؾبؼ ثط اثعاض١ب ايٚ عطاحي. اؾت

 ث٠ اي ضايب٠ٛ اثعاض١بي عطين اظ ٗهٜٞػي اٛسا٢ٗبي، تطتيت ثسيٚ ٝ قٞز ٗي ؾبظُبض ًٜس ً٘ي آٙ ث٠ ؾيِٜب٢ٓب اضؾبّ ٝ زضيبكت

 ث٠، قٞز ٝنْ ضايب٠ٛ ث٠ ٗـع ٠ً اؾت آٙ BCI ٢ٛبيي ١سف. ثبقٜس قسٟ ًٜتطّ ٗـع تٞؾظ ُٞيي ٠ً قٞٛس ٗي ًٜتطّ ٛحٞي

 .زاقت اٛتظبض آٙ اظ ضا ثيكتطي هبثٔيت٢بي ثتٞاٙ ٠ً عٞضي
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 هختلف علَم بب ارتببطص ٍ هغسی برداری ًقطِ
 ٝ قسٟ پيك٢ٜبز ٛٞضٝتطاپي ػٕٔٞ ٗترههيٚ ؾبيط ٝ پعقٌبٙ ضٝاٛكٜبؾبٙ ضٝاٛپعقٌبٙ تٞؾظ ش١ٜي ٝ ٗـعي ١بي ٛوك٠ اظ اؾتلبزٟ

 ٝضؼيت ثطضؾي ث٠ آٌتطٝؾلبُٓٞطاكي ٛبٕ ث٠ ١بيي زؾتِبٟ عطين اظ ٛٞضٝتطاپي ضقت٠ زض ٗثالً.ُيطز ٗي هطاض ثطضؾي ٗٞضز ١٘ٞاضٟ

 ٠ً قسٟ ٗتهْ اٛؿبٙ ؾط ث٠ آٌتطٝز١بيي ضٝـ ايٚ زض ٝاهغ زض.قٞز ٗي ٛبٗيسٟ ٛٞضٝكيسثي ٠ً پطزاظٛس  ٗي كطز ٗـعي ٝ ش١ٜي

 ٗي تطاپيؿت كطز آٙ عطين اظ ٝ قٞٛس ٗي زازٟ ٛ٘بيف آٙ زض ٝ قسٟ ٜٗتوْ ًبٗپيٞتط زؾتِبٟ ث٠ اٛؿبٙ ٗـعي اٗٞاج آٙ عطين اظ

 قبْٗ كطز ٗـعي اٗٞاج حبٓت ايٚ زض ٠ً چطا. پطزاظز كطز ٝضؼيت ٝ ضٝاٛي ٝ ضٝحي حبالت ٝ قطايظ اظ ٗغٔٞة قٜبذت ث٠ تٞاٛس

 ٝ ُصاقت٠ ٛ٘بيف ث٠ ضا كطز اظ ٝضؼيتي ٝ حبالت تٞاٜٛس ٗي آ٢ٛب اظ ًسإ ١ط ٠ً قسٟ زازٟ ٛ٘بيف ُبٗب ٝ آٓلب زٓتب ثتب اٗٞاج

 زض ٗكرهي ضَٛ ثب ٝ ثٞزٟ كطز حس اظ ثيف اضغطاة ٝ اؾتطؼ ؾغح ٗيعاٙ ز١ٜسٟ ٛكبٙ اٗٞاج اظ ثطذي ٗثالً .ًٜس ٗكرم

 كطز اضغطاة ٝ اؾتطؼ ؾغح ث٠ تٞاٛس ٗي ٗطثٞع٠ پعقٌي ١ٖ ٝ كطز ذٞز ١ٖ آٙ عطين اظ ٠ً قٞز ٗي ٗكرم ٗـعي ١بي ٛوك٠

 ٝ ٗـعي ١بي ٛوك٠ ٗل٢ٕٞ آجت٠.ثبقس ضا١ِكب ثؿيبض ظٗي٠ٜ ايٚ زض تٞاٛس  ٗي كطز ٗـعي ش١ٜي ١بي ٛوك٠ ١٘چٜيٚ .يبثس زؾت

 ضٝاٙ ٝ اػهبة ػٕٔٞ ٗترهم ث٠ ٝ زاضز ػهجي ٗكٌْ كطز ٠ً ظٗبٛي ٝ زاضز ًبضثطز پعقٌي زض ثيكتط ٗـعي ثطزاضي ٛوك٠

 تحٔيْ ٝ تدعي٠ ث٠ تب ٛ٘ٞزٟ ت٢ي٠ ٗـع ثطزاض ٛوك٠ تٞؾظ ضا ٗـعي ١بي ٛوك٠ تب ذٞا١ٜس  ٗي اٝ اظ ٗؼ٘ٞالً .ًٜٜس  ٗي ٗطاخؼ٠

 ػٖٔ زض ُلتيٖ ٠ً ١٘بٛغٞض اٗب.يبثس زؾت اٝ ضٝاٛي ٝ ضٝحي حبالت اظ ٜٗبؾجي قٜبذت ث٠ ٝ ثپطزاظٛس اٝ ش١ٜي ٝ ٗـعي ٝضؼيت

 عطين اظ تب ُيطز ٗي هطاض اؾتلبزٟ ٗٞضز ١٘ٞاضٟ ٝ زاقت٠ ظيبزي ثؿيبض ًبضثطز ٗٞضز ايٚ ٛيع ٛٞضٝتطاپي ٝ ٛٞضٝؾبيٜؽ ٛٞضٝكيسثي

 اػهبة ػٖٔ. ثپطزاظز ٗـعي ٝ ش١ٜي ٛبٗغٔٞة ١بي ٝضؼيت ث٠ ٗجتال اقربل زضٗبٙ ثطاي ٜٗبؾجي ضا١ٌبض ٝ زضٗبٙ ث٠ ثتٞاٜٛس آٙ

 ٛٞضٝؾبيٜؽ. ثبقس ٗي ٝاثؿت٠ ٛٞضٝؾبٛؽ ١بي يبكت٠ ٝ ١ب ضٝـ ث٠ قست ث٠ ٝ ٛ٘بيس ٗي ت٘طًع قٜبذتي كطايٜس١بي ضٝي ثط قٜبذتي

 ش١ٚ ١بي كؼبٓيت ٠ً ثساٛس ذٞا١س ٗي قٜبذتي ٛٞضٝؾبيٜؽ. زاضز ؾطًٝبض ػهجي زؾتِبٟ ٝ ٗـع ثب ٠ً كيعيٞٓٞغي اظ اؾت اي قبذ٠

 زضثبضٟ ٝ زاضز ١بيي كطضي٠، چ٢طٟ قٜبؾي ثبظ ٝ تكريم، ٗبٜٛس قٜبذتي تٞاٛبيي٢بي ثطذي زضثبضٟ ٝ قٞٛس ٗي اخطا ٗـع زض چ٠ِٛٞ

 زيِط ثب قٜبذتي ٛٞضٝؾبيٜؽ تلبٝت. ز١س ٗي اضاي٠ ضا احت٘بالتي قٞٛس ٗي اخطا چ٠ِٛٞ ٗـع زض ذبل ٝ ٝيػٟ اػ٘بّ ايٚ اي٠ٌٜ

، ٗبٜٛس خسيس كٜٞٙ ث٠، زاضٛس ٗـعي آؾيت ٠ً اقربني ٗـع ٠ٛ ٝ ؾبٖٓ اقربل ٗـع ٗغبٓؼ٠ ثطاي ٠ً اؾت ايٚ زض ضٝيٌطز١ب

 كٜٞٙ، ثبقٜس ش١ٜي تٌبٓيق زازٙ اٛدبٕ حبّ زض ؾبٖٓ اقربل ٠ً ١ِٜبٗي ٝيػٟ ث٠، اؾت ٗتٌي آٌتطٝاٛؿلبُٓٞطاكي ٝ آضآي إ اف

. اؾت ذبني ش١ٜي تٌٔيق ضٝي كؼبٓيت حبّ زض ٠ً ٗـعي، ز١ٜس ٗي اضاي٠ ٗـط اظ ضا تهبٝيطي ٗـعي اؾٌٚ يب ٛٞضٝاي٘يديَٜ

 تطتيت ثسيٚ ٝ اؾت ٗـعي كؼبٓيت٢بي اظ ثطذبؾت٠ ش١ٜي كؼبٓيت٢بي ٠ً اؾت اؾتٞاض پبي٠ ايٚ ثط قٜبذتي اػهبة ػٖٔ ضٝيٌطز

 .ثبقس ٗي ٗـع زضثبضٟ اعالػبت ُطزآٝضي ٗؿتٔعٕ قٜبذتي كطايٜس١بي تٞضيح

 

 ضٌبختی رٍاًطٌبسی
 ٝ، ٛيبظ١ب، اٗيبّ ثط آ٠ٌٛ اظ ثيف زيسُبٟ ايٚ زض اٗب. اؾت زضٝٛي كطايٜس١بي ٗتٞخ٠ ضٝاٌٛبٝي زيسُبٟ ١٘بٜٛس قٜبذتي ضٝاٛكٜبؾي 

 تأًيس ُيطٛس ٗي ًبض ث٠ ٗكٌالت حْ زض ضا ١ب آٙ ٝ ًٜس ٗي تلؿيط ٝ ًؿت ضا اعالػبت چ٠ِٛٞ اكطاز اي٠ٌٜ ثط قٞز تأًيس اِٛيعـ

 ٠ً اؾت ش١ٜي كطايٜس١بي ثط ث٠ٌٔ ٢ٛلت٠ تؼبضضبت ٝ احؿبؾبت ٝ ١ب اِٛيعـ ثط ٠ٛ قٜبذتي ُبٟ تٌي٠ ضٝاٌٛبٝي ذالف ثط. قٞز ٗي

 ٗحيظ ٠ً ُيطز ٗي هطاض يبزُيطي ١بي ٛظطي٠ ثب توبثْ زض ضٝيٌطز ايٚ. قٞيٖ ٗغٔغ ١ب آٙ اظ تٞاٛيٖ ٗي ضاحتي ث٠ يب آُب١يٖ ١ب آٙ اظ

 تب زاضز تٞخ٠ ًٜٞٛي ٗؿئ٠ٔ حْ ١بي قيٟٞ ٝ اكٌبض ث٠ قٜبذتي زيسُبٟ انٞالً. آٝضٛس ٗي ق٘بض ث٠ ضكتبض اؾبؾي ػٔت ضا ثيطٝٛي

 زيسُبٟ ٗيبٙ ١٘پٞقي ٛتيد٠ زض ٝ قٜبذتي كطايٜس١بي ٝ ١ب اِٛيعـ ١ب ١يدبٙ ثيٚ ضٝاثظ زيسُبٟ ايٚ زض. قرهي تبضيرچ٠

. قس ٗغطح 1921ز٠١ زض ٠ً اؾت ُكتبٓت ضٝاٛكٜبؾي ظازٟ قٜبذتي ضٝاٛكٜبؾي. قٞز ٗي آقٌبض ٛيع ضٝيٌطز١ب زيِط ٝ قٜبذتي

، ضٝيٌطز ايٚ انٔيِ تٞخ٠. ثبقس ٗي ػهجي ١بي كؼبٓيت ٝ پبؾد ٗحطى ضاثغ٠ ث٠ ىاٛس ٛؿجتبً تٞخ٠، قٜبذتي زيسُبِٟ ٗكره٠ ٝخ٠

 ا١٘يت اظ قٜبذت كطايٜس١ب ايٚ ت٘بِٕ زض. اؾت ك٢ٖ ٝ ُيطي ته٘يٖ، ق٢ٞز عطينِ اظ ٗؿئ٠ٔ حْ، ازضاى ٛظيط ٗٞضٞػبتي ث٠

، تهٞض، تلٌط، ازضاى قبِْٗ ٝ ُيطز ٗي ثط زض ضا آُب١ي اقٌبِّ ت٘بٗيِ ٠ً اؾت ًٔي ٗل٢ِٕٞ يي قٜبذت. اؾت ثطذٞضزاض ٗطًعي

. ز١ٜس ٗي ظيبزي ا١٘يتِ ٗجبحث ايٚ ث٠ ٠ً قٞز ٗي ١بيي زيسُبٟ ت٘بِٕ قبِْٗ قٜبذتياٛوالة . ثبقس ٗي ؿيطٟ ٝ هضبٝت ٝ، اؾتسالّ

 ٝ ظثبٙ، قٜبذت، ازضاى، حبكظ٠، ٗؿئ٠ٔ حْ هجيْ اظ ش١ٚ زضٝٛي كطايٜس١بي ثطضؾي ث٠ ٠ً اؾت ٌٗتجي قٜبذتي قٜبؾي ضٝاٙ

 ٝ پطزاظز ٗي ٗؿئ٠ٔ حْ ٝ تكريم، زضى ث٠ ؾبذتبضي چ٠ ثب ٝ چ٠ِٛٞ اٛؿبٙ ٠ً هجيْ اظايٚ ٗٞضٞػبتي. پطزاظز ٗي ُيطي ته٘يٖ

 ػْ٘ چ٠ِٛٞ اٛؿبٙ حبكظ٠ اي٠ٌٜ يب ٝ ًٜس ٗي زضى ضا( قٜٞايي يب ثيٜبيي ٗبٜٛس) حٞاؼ اظ زضيبكتي اعالػبت چ٠ِٛٞ ش١ٚ ٠ً ايٚ

 ش١ٚ ث٠ قٜبذتي قٜبؾي ضٝاٙ ٗحوويٚ. ثبقس ٗي ضقت٠ ايٚ زاٛكٜ٘ساٙ تٞخ٠ هبثْ ٗؿبئْ ػ٘سٟ اظ؛ زاضز ؾبذتبضي چ٠ ٝ ًٜس ٗي

. اؾت ضايب٠ٛ ثب ٗـع ػٌ٘ٔطز تكبث٠ ثطپبي٠ ش١ٚ ٝ ٗـع ٗغبٓؼ٠ ث٠ آٛبٙ ضٝيٌطز ٝ ِٛطٛس ٗي اعالػبت پطزاظقِط زؾتِبٟ ١٘چٞٙ

 :زاضز اؾبؾي تلبٝت هجٔي قٜبؾي ضٝاٙ ٌٗبتت ثب خٜج٠ زٝ اظ قٜبذتي قٜبؾي ضٝاٙ
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 ٗكب١سٟ هبثْ ٗٞاضز ثطضؾي ٝ ػٔ٘ي تحوين ضٝـ اظ، كطٝيسي قٜبؾي ضٝاٙ هجيْ اظ ًالؾيي  قٜبؾي ضٝاٙ ٌٗبتت ثطذالف -1

 .ثطز ٛ٘ي ًبض ث٠ ضا ِٛطي زضٝٙ چٞٙ ضٝق٢بيي ٝ ًٜس ٗي اؾتلبزٟ

 هطاض ٗغبٓؼ٠ ٗٞضز،  زاٛؿت٠ ٢ٖٗ ضا اِٛيعـ ٝ ذٞاؾت، ثبٝض چٞٙ، ش١ٜي ١بي پسيسٟ ٝ كطايٜس١ب، ضكتبضُطا قٜبؾي ضٝاٙ ثطذالف -2

 قٜبؾي ضٝاٙ، ثبٓيٜي قٜبؾي ضٝاٙ، ٛٞضٝؾبيٌٞٓٞغي ١بي ضقت٠ تٞاٙ ٗي قٜبذتي قٜبؾي ضٝاٙ ١بي ٗد٘ٞػ٠ ظيط اظ.ز١س ٗي

 .ثطز ٛبٕ ضا قٜبذتي ُطايك٢بي ثب نٜؼتي ٝ ؾبظٗبٛي قٜبؾي ضٝاٙ، هبٛٞٛي قٜبؾي ضٝاٙ، تطثيتي

 

 ضٌبختی اعصبة علن
 ٗـعي كؼبٓيت اظ ٗؿتوْ ضا ش١ٜي ٝهبيغ قٜبذتي قٜبؾي ضٝاٙ ٠ً حبٓي زض. پطزاظز ٗي آٙ ١بي كؼبٓيت ٝ ٗـع ثطضؾي ث٠ حٞظٟ ايٚ

 ٝ اؾت ٗـعي كؼبٓيت٢بي اظ ثطذبؾت٠ ش١ٜي كؼبٓيت٢بي ٠ً اؾت اؾتٞاض پبي٠ ايٚ ثط قٜبذتي اػهبة ػٖٔ ضٝيٌطز، ًٜس ٗي ثطضؾي

 ٗب١يت ك٢ٖ قٜبذتي اػهبة ػٖٔ ١سف.ثبقس ٗي ٗـع زضثبضٟ اعالػبت ُطزآٝضي ٗؿتٔعٕ قٜبذتي كطايٜس١بي تٞضيح تطتيت ثسيٚ

 ثطاؾبؼ ش١ٜي كؼبٓيت٢بي ٠ً ٗؼٜي ايٚ ث٠ اؾت پطزاظقي ضٝيٌطزي ش١ٚ ث٠ ػٖٔ ايٚ ضٝيٌطز. اؾت ش١ٜي كؼبٓيت٢بي ؾبذتبض ٝ

 يي ذٞاٛسٙ ٗثْ، ذهٞل ث٠ ش١ٜي كؼبٓيت يي اٛدبٕ ٗؿئّٞ ١طيي ٠ً قٞز ٗي زازٟ تٞضيح ؾيؿت٢٘بيي ذطزٟ پطزاظـ ٛحٟٞ

 ثطاؾبؼ پطزاظقِط ؾيؿت٢٘بي ذطزٟ ايٚ. ثبقٜس ٗي ضيبضي ٗؿبئْ حْ يب ٝ، اٛؿب٢ٛب يب اقيبء ثهطي ثبظقٜبؾي، خ٠ٔ٘ يب ٠ً٘ٔ

 ٗـع ٗغبٓؼ٠ ثطاي ٗتٜٞػي ١بي ضٝـ اظ ضقت٠ ايٚ زاٛكٜ٘ساٙ. قٞٛس ٗي تجييٚ ٗـع ؾبذتبضي اعالػبت ٝ ٗـعي كؼبٓيت ا١ِٞٓبي

 ,ERP) ٗـعي ٛٞاض١بي ثجت(، ٛٞضٝكبضٗبًٞٓٞغي) ٗـع ضٝي قي٘يبيي ٗٞاز ٝ زاض١ٝب تبثيط ثطضؾي هجيْ اظ، ًٜٜس ٗي اؾتلبزٟ

EEG )ٗـع ػٌ٘ٔطز زض ٗؿتويٖ ؿيط ٗساذ٠ٔ، خطاحي ػْ٘ حيٚ ٗـع ٗؿتويٖ تحطيي، ؾٔٞٓي تحطيي ثجت(TMS)  ٝ 

 هبثْ پيكطكت٢بي ث٠ 1991 ز٠١ زض ٠ً ضقت٠ ايٚ . fMRI, PET ٝ MEG ٗبٜٛس اثعاض١بيي اظ اؾتلبزٟ ثب پيكطكت٠ تهٞيطثطزاضي

، ١كيبضي،  تٞخ٠  ،حبكظ٠ ٗبٜٛس قٜبذتي ًٔي ٗؿبئْ ثطضؾي ثط ػالٟٝ ٝ ز١س ٗي ازا٠ٗ ذٞز ضقس ث٠ ١٘چٜبٙ يبكت زؾت تٞخ٢ي

 ضٝاٙ قٜبؾي ػهت اي ضقت٠ ثيٚ ١بي حٞظٟ ث٠ تٞاٙ ٗي خ٠ٔ٘ اظ ٠ً اؾت قسٟ ٗتؼسزي ١بي ظيطقبذ٠ زاضاي، ؿيطٟ ٝ يبزُيطي

 ػهت،  ثبظاضيبثي قٜبؾي ػهت،  اهتهبز قٜبؾي ػهت، اخت٘بػي ػٕٔٞ قٜبؾي ػهت، قٜبؾي ظثبٙ قٜبؾي ػهت، پعقٌي

 .ًطز اقبضٟ ا٢ٓيبت قٜبؾي ػهت ، قٜبؾي ظيجبيي قٜبؾي

 

 رّي فلسفِ
 ثسٙ ثب آ٢ٛب ضاثغ٠ ٝ ١كيبضي، ش١ٚ ذهٞنيبت، ش١ٚ كؼبٓيت٢بي، ش١ٚ ٗب١يت ٗغبٓؼ٠ ث٠ ٠ً اؾت كٔؿل٠ اظ اي قبذ٠ ش١ٚ كٔؿل٠

 ٗرتٔق ١بي حٞظٟ زض، كٔؿل٠. زاضز زيِط ػٕٔٞ زض كٔؿل٠ ٠ً اؾت ٛوكي اظ كطاتط قٜبذتي ػٕٔٞ زض كٔؿل٠ ٛوف. پطزاظز  ٗي ٗبزي

 ُيطي قٌْ اظ پؽ ٠ً عٞضي ث٠، ًٜس ٗي ضيعي  پبي٠ ضا ٗرتٔق ػٕٔٞ آ٢ٛب پبؾد ت٢ي٠ ٝ اؾبؾي ؾٞاالت پطؾف ثب ثكطي ٗؼطكت

 ٛوكي قٜبذتي ػٕٔٞ زض ش١ٚ كٔؿل٠ اٗب.ٛكيٜس ٗي ػوت حٞظٟ آٙ اظ هسٕ يي، ثبقس ؾؤاالت آٙ ث٠ پبؾرِٞيي ث٠ هبزض ٠ً زاٛكي

 ٛوف قٜبذتي ػٕٔٞ زض اًٜٞٙ ٠ً ثٜيبزي ضٝيٌطز١بي اظ ثؿيبضي. زاضز اؾبؾي پطؾك٢بي عطين اظ ػٖٔ ايٚ ضيعي پبي٠ اظ كطاتط

 ػٕٔٞ پيكطكت اظ ذٞز ٛٞث٠ ث٠ ٛيع ش١ٚ كالؾل٠، آجت٠.ثبقٜس ٗي كالؾل٠ ٝ زاٛبٙ ٜٗغن پطزاظي ٛظطي٠ ٗحهّٞ زاضٛس ٗحٞضي

 ٛوف قٜبذتي ػٕٔٞ ضيعي پبي٠ زض ت٢ٜب ٠ٛ ش١ٚ كٔؿل٠ تطتيت ثسيٚ. ًٜٜس ٗي ثطزاضي ث٢طٟ ذٞز ١بي ٛظطي٠ پيكجطز ثطاي قٜبذتي

 ضاثغ٠ حٞظٟ ايٚ ز١ٜسٟ تكٌيْ ػٕٔٞ ؾبيط ثب، قٜبذتي ػٕٔٞ ز١ٜسٟ تكٌيْ انٔي خعء يي ػٜٞاٙ ث٠ ث٠ٌٔ، اؾت زاقت٠ ؾعايي  ث٠

 .زاضز پٞيبيي ٝ ٗتوبثْ
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 بَدى استثٌبیی
 ٝ ذهٞنيبت ثب اؾت ًٞزًي ثؼس ٝ اٛؿبٙ يي نلبت ٝ ذهٞنيبت ٠٘١ ثب اؾت اٛؿبٙ اؾت ًٞزى يي اّٝ كطزاؾتثٜبيي

 آٙ ثب ضا ذٞزقبٙ ثبيس اٝٓيب ٝ ٗؼٔ٘بٙ ٠ً اؾت ذهٞنيبت ٝ ١ب ٝيػُي ١٘يٚ ٝ؛ ًٞزًبٙ ؾبيط ث٠ ٛؿجت اؾتثٜبيي تلبٝت٢بي

 ٗٞخٞز ٗك٢ٞزي تلبٝت٢بي كطز ١ط ٗرتٔق اؾتؼساز١بي ت٘بٕ ٝ خؿ٘بٛي ٝ ضٝاٛي ذهٞنيبت ت٘بٕ ثيٚ ٝاهغ زض. ًٜٜس ؾبظُبض

 ذٞز ػٔ٘ي زهين ٗؼٜبي ث٠ ٝ اػٖ ثغٞض اؾتثٜبيي ٠ً٘ٔ ٝ اؾت اؾتثٜبيي زيِط اكطاز ث٠ ٛؿجت كطز ١ط ٠ً ُلت تٞاٙ ٗي پؽ اؾت

 ثسيٚ ُٞئيٖ ٗي «اؾتثٜبيي ًٞزى» انغالحبً ٗب ٠ً آٛچ٠ ثٜبثطايٚ؛ قٞز اعالم خبٗؼ٠ اكطاز اظ ذبني ١بي ُطٟٝ ث٠ كوظ تٞاٛس ٛ٘ي

 ٗتلبٝت ذٞز ١٘ؿبالٙ زيِط ث٠ ٛؿجت تٞخ٢ي هبثْ ث٘يعاٙ اخت٘بػي ٝ ضٝاٛي ٝ خؿ٘ي ٝ ١ٞقي ٛظط اظ ًٞزى ٠ً ٗؼٜبؾت

، ٝاًٜك٢ب ًٞزًبٙ ٠ُٛٞ ايٚ زض. ثجطز ػبزي پطٝضـ ٝ آٗٞظـ ١بي ثطٛب٠ٗ اظ اؾتلبزٟ حساًثط ٗغٔٞة ثٜحٞ تٞاٛس ٛ٘ي ٝ ثبقس ٗي

 زاقت٠ ًٜتطّ ذٞز ضكتبض١بي ثط تٞاٛس ٛ٘ي اي٠ٌٜ زٓيْ ث٠ ٝ ٛساضز ًبْٗ كٌطي ضقس ًٞزى اي٠ٌٜ زٓيْ ث٠ زاضز ذبل ١بي ٝيػُي

 ث٠ ٛيبظٜٗس ٛبُعيط، اؾت ٛبثبٓؾ ٝ ٛبضؼ قرهيتي ٛظط اظ چٞٙ، ًٜس توهيط ٝ ُٜبٟ احؿبؼ ظز ؾط اٝ اظ ذالكي ػْ٘ اُط يب ثبقس

 زض. ًٜس ٗي كطم اِٛٔؿتبٙ ٝ آٗطيٌب ٌٗبتت زض اؾتثٜبيي ًٞزًبٙ ػٜٞاٙ. اؾت اي آؼبزٟ كٞم ذسٗبت ٝ آٗٞظـ ٝ ذبل تٞخ٠

 كطم … ٝ ضكتبضي، ػوالٛي. ػبعلي، خؿ٘ي، كٌطي ٛظط اظ ذٞز ١٘ؿٚ ٝ عجيؼي ًٞزًبٙ ثب ثٜحٞي ٠ً ًٞزًبٛي ت٘بٕ ث٠ آٗطيٌب

 ٠٘١ ش١ٜي ٗبٛسٟ ػوت ٝ ٛبقٜٞا، ٛبثيٜب، ٛبثـ٠ ًٞزى يي تؼطيق ايٚ هجّٞ ثب ٗؿٔ٘بً ٝ قٞز ٗي ُلت٠ اؾتثٜبيي ثبقس زاقت٠

 .١ؿتٜس اؾتثٜبيي

 

 استثٌبیی افراد آهَزش
 ٗي اضائ٠ ضا اؾت ٗتٜبؾت آٗٞظ ١طزاٛف ١بي تٞاٛبيي ث٠ ٠ً آٗٞظقي ٗؼّٔٞ آٗٞظاٙ زاٛف ث٠ اؾتثٜبئي اثتسايي ٗساضؼ

 ٗجٜبي يي اضائ٠ ٝ خ٘ؼي ايدبزضٝحي٠، ًطزٟ قرهي پيكطكت ث٠ ً٘ي، ثبقس زاٛف ٝ اضظـ قبْٗ خ٠ٔ٘ اظ ثبيس آٗٞظـ.ًٜٜس

 ضا آ٢ٛب اظ تطًيجي يب ٝ، زضٗٞضٞػبتي ٝيب زضٝؼ زض آٗٞظـ اؾتثٜبئي اثتسايي ٗسضؾ٠. ثبقس زضخبٗؼ٠ كؼبّ ٗكبضًت ثطاي ذٞثي

 ؾ٘ت يي ٝيػٟ اثتسايي زضٗسضؾ٠.ثبقس اثتسايي ٗساضؼ زضؾي ثطٛب٠ٗ ٗجٜبي ثط زضٝؼ زضثطُيطٛسٟ ٗيتٞاٛس آٗٞظـ .زضثطٗيِيطز

 اظ ثركي يب ت٘بٕ تٞاٜٛس ٛ٘ي ٠ً اؾت آٗٞظاٛي زاٛف ٗرهٞل تؼٔي٘ي ٗسضؾ٠. زاضز ٝخٞز تؼٔي٘ي ٗسضؾ٠ ثٜبٕ ذبني ٝؾٞي

 ٝ ضكتبض ٗغبٓؼ٠ ث٠ قٜبؾي ضٝاٙ زاٛف اظ اي قبذ٠ ػٜٞاٙ ث٠ اؾتثٜبيي ًٞزًبٙ قٜبذتي ضٝاٙ.ًٜٜس خصة ضا آٗٞظقي ٗٞضٞػبت

 اؾبؼ ايٚ ثط ٝ زاضٛس هطاض ٌٗ٘ٚ حس ثيكتطيٚ تب حس ً٘تطيٚ اظ تحٞٓي پيٞؾتبض يي ضٝي ٠ً پطزاظز ٗي اكطاز ضٝاٛي كطايٜس١بي

 .زاضٛس ٛيبظ اؾتؼسازقبٙ حساًثط ث٠ ٛيْ خ٢ت ًبكي ٝ ٝيػٟ ٗساذ٠ٔ ٝ تكريم ث٠

 

 ضٌبختی درهبًی رٍاى
 هبثْ تٞكيوبت اؾت تٞاٛؿت٠ پعقٌي ضٝاٙ ٝ ثبٓيٜي قٜبؾي ضٝاٙ زض خسيس ضٝيٌطزي ػٜٞاٙ ث٠ قٜبذتي زضٗبٛي ضٝاٙ ضقت٠

 ٗٞاز ث٠ ٗؼتبزيٚ ٗؼبٓد٠، قٜبذتي زضٗبٛي ضٝاٙ تٞكيوبت خ٠ٔ٘ اظ. آٝضز اضٗـبٙ ث٠ ضٝاٛي ٝ ضكتبضي اذتالالت زضٗبٙ زض ضا تٞخ٢ي

 اٗطٝظٟ ٛيع ضٝاٛي اذتالالت ١بي ظٗي٠ٜ ؾبيط زض. اؾت ضؾيسٟ اثجبت ث٠ ذٞثي ث٠ ضٝيٌطز ايٚ ثٞزٙ ٗٞثط ٠ً عٞضي ث٠، اؾت ٗرسض

 ث٠ قٞز ٗي تٔوي زضٗبٛي ضٝاٙ ٗٞثط ١بي قيٟٞ اظ يٌي زضٗبٛي ضكتبض كٜٞٙ ثب تٔلين زض چ٠ ٝ ت٢ٜبيي ث٠ چ٠ قٜبذتي ضٝيٌطز

 .يبثس ٗي ًب١ف ثي٘بضي ٗدسز ثبظُكت احت٘بّ، ثٞزٟ ٗبٛسُبضتط ٗؼبٓدبت  ٛٞع ايٚ اثط اؾت قسٟ زازٟ ٛكبٙ ٠ً عٞضي

 

 سیبسی ضٌبسی رٍاى ٍ اجتوبعی ضٌبخت
 ُيطي قٌْ ٛحٟٞ. ًٜس ٗي تٞخ٢ي قبيبٙ ً٘ي ٛيع ؾيبؾي ضكتبض١بي ٝ اخت٘بػي ضٝيساز١بي زضى ٝ تحٔيْ ث٠ قٜبذتي ػٕٔٞ

 قرهيت ٝ ؾيبؾي -اخت٘بػي ض١جطاٙ ٛوف، ٗص١جي ٝ ٛػازي، هٞٗي زضُيطي٢بي، آٙ زض قٜبذت ٛوف ٝ اخت٘بػي ُط٢١ٝبي

 اكطاط، ؾيبؾي ٝ اخت٘بػي ضكتبض١بي زض ِٛطـ ٝ ١يدبٙ، اخت٘بػي ١ٞيت، قٜبذت ٛوف، اخت٘بػي -ؾيبؾي ضكتبض١بي زض آ٢ٛب

 .اؾت قٜبذتي قٜبؾي خبٗؼ٠ ٝ ؾيبؾي قٜبؾي ضٝاٙ ػاله٠ ٗٞضز ٗٞضٞػبت اظ ١ِ٘ي آ٘ٔٔي ثيٚ ٜٗبهكبت ٝ ُطايي
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  گرٍّی ّبی رسبًِ ٍ اطالعبت تحلیل ضٌبسی رٍاى
 ضٝاٙ. اؾت ُط١ٝي ١بي ضؾب٠ٛ ٝ اعالػبت تحٔيْ قٜبؾي ضٝاٙ، قٜبذتي ػٕٔٞ ١بي يبكت٠ اظ ٗتأثط ًبضثطزي ١بي حٞظٟ اظ يٌي

 ُصاضي تأثيط قيٟٞ ث٢تطيٚ عطاحي ٛيع ٝ ُطزز ٗي ٛبزضؾت ته٘ي٘بت ث٠ ٜٗدط ٠ً قٜبذتي ذغب١بي زضى زض قٜبذتي قٜبؾي

 ثطاي قٜبذتي ػٕٔٞ ١بي يبكت٠ ًبضثطاٙ اظ يٌي اعالػبتي زؾتِب٢١بي. ضؾبٛس ٗي ٢ٗ٘ي ٢ًٌ٘بي حٞظٟ ايٚ ث٠ ػ٘ٞٗي اكٌبض ثط

 قٜبذتي قٜبؾي ضٝاٙ انّٞ اظ آٙ ثط تأثيطُصاضي ٝ ػ٘ٞٗي اكٌبض خصة ثطاي ٛيع ُط١ٝي ١بي ضؾب٠ٛ. ١ؿتٜس اعالػبت تحٔيْ

 .ز١س ٗي اٛدبٕ اضظقٜ٘سي ً٘ي حٞظٟ ايٚ ث٠ ٜٗبؾت ١بي اؾتؼبضٟ اظ اؾتلبزٟ زض ٛيع قٜبذتي قٜبؾي ظثبٙ. ثطٛس ٗي ث٢طٟ

 

 رّي تغییر ضٌبسی رٍاى
 اخت٘بػي ٝ قرهي ضٝاثظ زض تٞاٛيٖ ٗي ٗب چ٠ِٛٞ. اؾت ش١ٚ تـييط ٗو٠ٓٞ خ٘ؼي ٝ كطزي ضٝاثظ زض خصاة ١بي ظٗي٠ٜ اظ يٌي

 ػٕٔٞ زاٛكٜ٘ساٙ ٛظط ٠ً اؾت ٗٞضٞػي ايٚ. آيس ٗي پسيس چ٠ِٛٞ كٌطي ٝ ش١ٜي تحّٞ اؾبؾبً ٝ ثِصاضيٖ تأثيط زيِطاٙ ثط ذٞز

 ٝ قٜبذتي قٜبؾي ضٝاٙ. اؾت اٛدبٗيسٟ زيِطاٙ ٝ ذٞز ش١ٚ تـييط ثطاي ضا١ٌبض١بيي عطاحي ث٠، ًطزٟ خٔت ذٞز ث٠ ضا قٜبذتي

 .ًٜٜس ٗي تٞخ٢ي قبيبٙ ً٘ي ٛيع حٞظٟ ايٚ ث٠ قٜبذتي قٜبؾي ظثبٙ

 

 گیری ًتیجِ
 اظ يٌي. اؾت قسٟ ٗؼطكي ١ب اٛؿبٙ قٜبذتي ضكتبض ٝ ٗـع ػٌ٘ٔطز تجييٚ ثطاي ٗرتٔلي ١بي ٛظطي٠، قسٟ اٛدبٕ تحٞالت ث٠ تٞخ٠ ثب

 پؽ ٠ً اؾت ٛظطي ٗسّ اٝٓيٚ، اعالػبت پطزاظـ ٗسّ ١٘بٙ يب ٗحبؾجبتي ٛظطي٠. زاضز ٛبٕ ش١ٚ ٗحبؾجبتي ٛظطي٠ ٠ً ١ب ٛظطي٠

 نحجت آٙ ٗٞضز زض ١ٖ ضيبضيبت ٝ ٜٗغن پؿت زض ٠ً ١٘بٛغٞض.قس اؾتلبزٟ ش١ٚ تٞنيق ثطاي، قٜبذتي ػٕٔٞ آٗسٙ پسيس اظ

 ٛظط زض ثب ٛيع ٝ ثبظٛ٘بيي ٝ ٗحبؾج٠ ثٜيبزي ٗل٢ٕٞ زٝ ثط تٌي٠ ثب اعالػبت پطزاظـ ٗسّ يب ٝ ش١ٚ ٗحبؾجبتي ٛظطي٠، ًطزيٖ

 ضٝيٌطز زض ُلت تٞاٙ ٗي ًٔي ثيبٙ ث٠. ُصاقت ػٕٔٞ ػطن٠ ث٠ پب، ضكتبض ًٜتطّ ٝ تٜظيٖ كطآيٜس زض اعالػبت ػّٔي ٛوف ُطكتٚ

 ؾپؽ ٝ تجسيْ، ثبظيبثي، شذيطٟ، زضيبكت ضا اعالػبت ٠ً قٞز ٗي ُطكت٠ ٛظط زض اي پيچيسٟ ؾيؿتٖ ػٜٞاٙ ث٠ ش١ٚ، ٗحبؾجبتي

 ٛبٗيسٟ ٗحبؾجبتي ٝ زاضز ٛبٕ اعالػبت پطزاظـ يب ٗحبؾج٠، قٞز ٗي اٛدبٕ اعالػبت ضٝي ٠ً اػ٘بٓي يب ١ب كؼبٓيت. ًٜس ٗي ٜٗتوْ

 ؾيؿتٖ، ١ب ٗسّ ايٚ زض ٠ً اؾت ايٚ ش١ٚ ٗحبؾجبتي ١بي ٗسّ زض زيِط تٞخ٠ هبثْ ٌٛت٠. اؾت خ٢ت ايٚ اظ ٛيع آٙ قسٙ

 زؾتِب١ي ضايب٠ٛ. قٞز ٗي اٛدبٕ اي پيچيسٟ ثؿيبض ٗحبؾجبت، اؾت هبزض ٠ً قٞز ٗي تهٞض ضايب٠ٛ ٛٞػي ١٘بٜٛس اٛؿبٙ قٜبذتي

 ضايب٠ٛ ٝاضز، ًس نٞضت ث٠ ١ب زازٟ ٝ اعالػبت اثتسا. ًٜس ٗي اؾتلبزٟ اعالػبت پطزاظـ ثطاي ؾيؿت٘بتيي اي قيٟٞ اظ ٠ً اؾت

 ٗكرم ذطٝخي ثبالذطٟ ٝ ُطزيسٟ تحٔيْ ٝ تدعي٠ قسٟ زازٟ اعالػبت، ٗحبؾجبتي كطآيٜس١بي اٛدبٕ ثب ؾپؽ ٝ ُطزز ٗي

 زض ؾيؿت٘ي ٗثبث٠ ث٠ ٛيع ضا اٛؿبٙ ػهجي ؾيؿتٖ تٞاٙ ٗي ٠ً ًٜس ٗي پيك٢ٜبز ش١ٚ ٗحبؾجبتي ٛظطي٠، قٌْ ١٘يٚ ث٠. قٞز ٗي

 ٛيع اٛؿبٙ ش١ٚ، ًٜٜس ٗي پطزاظـ ضا ١ب ثيت اظ اي ٗد٘ٞػ٠ ١ب ضايب٠ٛ ٠ً ١٘چٜبٙ. ًٜس ٗي ػْ٘ ٗحبؾجبتي نٞضت ث٠ ٠ً ُطكت ٛظط

 .ز١س ٗي اٛدبٕ ش١ٜي ١بي ثبظٛ٘بيي ثب ضا ًبض ١٘يٚ
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