ﮔﺎﻣﯽ دﯾﮕﺮ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻐﺰ

داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ!

ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻧﺪه در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آنﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻣﺪل ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﻣﺠﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﭙﺮدازد.
ﺟﻮ ﺗﺴﯿﻦ ،ﻋﺼﺐﺷﻨﺎس ﮐﺎﻟﺞ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻮرﺟﯿﺎ در داﻧﺸﮕﺎه آﮔﻮﺳﺘﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  2015ﻣﯿﻼدی ﺗﺌﻮری اﺗﺼﺎﻻت
را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺌﻮری اﺗﺼﺎﻻت ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و از ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﮐﻪ در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ درﺑﺎره
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﺤﻮه ﮐﺴﺐ داﻧﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﻢ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی از داﻧﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﻣﯿﻠﯿﺎردﻫﺎ ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﺴﯿﻦ در اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﻐﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﺳﺎده و ﺷﮕﻔﺖآور رﯾﺎﺿﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی
ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ«.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ رﺷﺪ ﻣﻐﺰﺗﺎن ﺗﺎ ﮐﯽ اداﻣﻪ دارد؟
 ۱۰روش اﺛﺒﺎت ﺷﺪه رﺷﺪ ﻣﻐﺰ از زﺑﺎن ﻋﺼﺐﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻧﻮروﻟﻮژﯾﺴﺖﻫﺎ
ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻐﺰ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ را دارﻧﺪ ﺗﺎ
ﮐﻼﺳﺘﺮﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ .ﮐﻼﺳﺘﺮﻫﺎی ﻓﻮق اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﻮرات اوﻟﯿﻪ )اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﻄﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ( ﯾﺎ اﻃﻼﻋﺎت رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﮐﻼﺳﺘﺮﻫﺎ داﺧﻞ اﺗﺼﺎﻻت ﻋﻤﻠﮑﺮدی

ﻣﻮﺗﯿﻒ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻤﮑﻨﯽ از ﺗﺼﻮرات را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﺮ زﻣﺎن
اﻓﮑﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﺧﻄﻮر ﮐﻨﻨﺪ دﺳﺘﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻓﮑﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ،ﺗﺴﯿﻦ و ﺗﯿﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ او اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻘﯽ روی ﻫﻔﺖ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ
از ﻣﻐﺰ ﻣﻮشﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﻣﻮشﻫﺎی ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮏ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎ و
ﺗﺮس در اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
داده و آنﻫﺎ را ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﻣﻐﺰ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﭘﺮدازش ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن آﻧﺎﻟﻮگ اﺳﺖ ﯾﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل؟
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﺗﺼﺎﻻت ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻮﺗﯿﻒ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻦ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺎﯾﮕﺸﺘﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻪ  N=2i-1اﺗﺼﺎﻻت ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﻮﺗﯿﻒ ﻧﯿﺎز
اﺳﺖ .آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭼﻬﺎر ﻧﻮع ﻏﺬای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ،داﻧﻪ ﻏﻼت ،ﺑﺮﻧﺞ و ﺷﯿﺮ را دادﻧﺪ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﺘﺮودﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻣﻐﺰ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ واﮐﻨﺶ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ
ﮔﻮش ﻓﺮا دﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  15ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﯾﺎ ﮔﺮوﻫﯽ از
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ از ﺧﻮد واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﯾﮏ ﺑﺎور اﺷﺘﺒﺎه درﺑﺎره ﻣﻐﺰ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺻﺪ درﺻﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻐﺰ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺗﺼﺎﻻت را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻓﺮﺿﯿﻪ دﯾﮕﺮی را در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و اﻋﻼم داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ از ﯾﮏ ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ
از ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻐﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻦﮐﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮرده ﻣﯽﺷﻮد،
ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ آن واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن را در ﯾﮏ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ وﯾﮋه ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد ،آنﮔﺎه ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﭼﻪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮد ﺑﻬﺘﺮ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺰ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﻢﮐﺸﯽ ﻣﻐﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
ﻋﺼﺒﯽ ﻋﻤﯿﻘﯽ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ.
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