ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ،دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن

در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮐﺘﺎب آﯾﻨﺪه ذﻫﻦ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ،ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ اﺷﺘﯿﺎق ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﯽ را
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺧﺼﻮص ذﻫﻦ ،اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﯽﻫﻤﺘﺎی ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد.
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﻻت ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﻣﻐﺰﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ؛ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺑﺮده؟« ﺷﻤﺎره  200ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ .ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻞ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه را از روی ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺒﮑﻪ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺮای ﻫﺮ دوﺳﺖدار ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ و ﺑﻪ دور از ﺧﺮاﻓﺎت و ﺷﺒﻪﻋﻠﻢ
ﺷﺮح داده ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﮐﺘﺎب »آﯾﻨﺪه ذﻫﻦ« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﭽﯿﻮ ﮐﺎﮐﻮ ،ﻓﯿﺰﯾﮏدان
ژاﭘﻨﯽﺗﺒﺎر ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻫﺒﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﺎ رﻣﺰ و رازﻫﺎی ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن
)و ﻧﺮماﻓﺰار آن ،ذﻫﻦ( آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺳﺎزد و آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺶ روی آن را در ﺳﺎﯾﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﻮاﻧﺪن
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ذﻫﻦ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و رﻣﺰﮔﺸﺎﯾﯽ از آن ،ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﺎﻃﺮه ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﻧﺴﺎن ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﻫﻮﺷﯽ و از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رواﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب آﯾﻨﺪه ذﻫﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه ارزﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارم ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آنﻫﺎ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎﺑﺎن
ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه »ﻣﻐﺰﻫﺎی ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ؛ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﺑﺮده؟« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ؟
از ﻣﯿﺎن ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺑﻬﺴﺎزی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ذﻫﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
رﺳﯿﺪه و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﯾﻨﺪه دور ﯾﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »آﯾﻨﺪه ذﻫﻦ« ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﻧﺴﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻗﺮار دارد ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﻢ ﻓﯿﺰﯾﮏ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﯾﮑﯽ

از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎ را ﻣﺤﺪود ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﻀﻌﯿﻒ اﻣﻮاج اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻋﺒﻮر از اﺟﺴﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰء
ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﻮاج ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .در ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻧﺪن ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻣﻐﺰی ،ﺟﻤﺠﻤﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﻐﺰ را ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه دارد ،ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻋﺼﺒﯽ در ﻣﻐﺰ را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﻄﺢ اﻧﺮژی اﻣﻮاج ﻣﻐﺰ
ﺣﺘﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺳﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮاج ﺗﺄﺛﯿﺮی روی ﮐﺎﺋﻨﺎت داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ! ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺟﻤﺠﻤﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮان
از ﻓﺎﺻﻠﻪ دور ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﺧﻼﺻﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﯾﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ذﻫﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮏ را ﻧﻘﺾ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن
ﻧﺪاﺷﺘﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری ﻻزم ،ﻋﺪم ﺗﻮﺟﯿﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روزی ﺑﺮﭼﯿﺪه
ﺷﻮد .ﺑﺮای ﻫﺮﮐﺪام از ﻣﻮاردی ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎﯾﯽ را درﺧﺼﻮص زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺪف
)اﮔﺮ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮآورده ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ( اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺳﺖ از آب درﻧﯿﺎﯾﺪ.

ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن و آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻤﯽ
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻫﻮش اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع واﻗﻌﺎ ً ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ» :ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن
ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ؟« دﯾﺮزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه روﯾﮑﺮد اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢوار ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺑﻪﺳﺎدﮔﯽ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ذﻫﻦ را ﺑﻪﺻﻮرت ﯾﮏ ﻓﻠﻮﭼﺎرت ﺑﺎ اﺟﺰای ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺪلﺳﺎزی ﮐﺮد .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ
ﻋﻤﯿﻖ و ﮔﺴﺘﺮده در ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن درک و ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻧﯿﺎ و در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ آﮔﺎﻫﯽ را داده اﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ را ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ ،ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮه ﭘﺮدازﺷﯽ را ﺑﺎﯾﺪ دﻧﺒﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی آن روی
ﻣﺎﺷﯿﻦ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ آﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻤﯽ ،ﮐﻠﯿﺪواژه آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد .ﻣﯿﭽﯿﻮ ﮐﺎﮐﻮ ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻓﯿﺰﯾﮏدان اﺳﺖ،
آﮔﺎﻫﯽ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ» :آﮔﺎﻫﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻓﺮﯾﺪن ﻣﺪﻟﯽ از ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی
ﺑﺎزﺧﻮردی ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﺪف اﺳﺖ «.ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ ﻫﺪف ﻣﻦ ﺧﺮوج از ﯾﮏ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻠﯽ آن را در ذﻫﻨﻢ رﺳﻢ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﻪﺳﻤﺖ در ﺧﺮوﺟﯽ راه
ﺑﯿﺎﻓﺘﻢ .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻫﺪاف ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺗﻌﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ...ﺗﻌﻤﯿﻢ داد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی ﺑﺎزﺧﻮردی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺎﻗﺪ آﮔﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮای ﯾﮏ ﻫﺪف
ﺧﺎص )ﻣﺜﻼ ً دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﺑﺎزی ﺷﻄﺮﻧﺞ( ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺰرگ وﺟﻮد دارد و آن اﻧﺮژی اﺳﺖ .ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺪﻟﯽ از ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن را روی ﺗﺮاﺷﻪﻫﺎ ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺮژی و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻐﺰ ،ﮐﺎر را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دﺷﻮار ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﯿﺰ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم آﮔﺎﻫﯽ
ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب »آﯾﻨﺪه ذﻫﻦ« ﺑﻪ آن ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﺷﺪ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺠﻤﻼﺗﯽ ﺑﺮای روﺑﺎتﻫﺎی اﻧﺴﺎنﻧﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺜﻼ ً
روﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﯽزﻧﺪ( ،اﻣﺮوزه ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ در آﮔﺎﻫﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد .ﺗﻼشﻫﺎی ﺑﯽوﻗﻔﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان
ﺑﺮای اﻓﺰودن ﻋﺎﻃﻔﻪ )ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از آن( روی ذﻫﻦ روﺑﺎتﻫﺎ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ آن در ﮐﺘﺎب ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺮح
داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎ از ﻃﺮح آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ و ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن
اﯾﻦ روزﻫﺎ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ورد زﺑﺎن ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ و ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ .اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﯾﻦ ﻧﻮﯾﺪ را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻧﻪﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺷﯿﺎ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻓﺰود؟ ﯾﮏ
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰ اﺗﺼﺎل ﺑﯽواﺳﻄﻪ ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ،ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺗﺨﯿﻼﺗﻤﺎن را ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی
ﮐﺎرﺑﺮان و ﺗﺨﯿﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﭘﺮوراﻧﺪهاﻧﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﻣﻌﻤﺎری ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻣﻐﺰ
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎزده ﺑﻌﺪی ﻣﻐﺰ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻌﺪی» :ﻓﻨﺎوری ﻻزم ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟« ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ  fMRIو  EEGﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ آنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دو روش ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﻧﺒﻮدن )ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺷﮑﺎﻓﺘﻪ
ﺷﻮد( ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺎﻧﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی راهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮﺗﯿﻮبﻫﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺑﺪون
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﭘﯿﺶ رو ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎی ﻣﻐﺰی را در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
اﯾﻦ ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را در ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪاﻧﺪ؟ در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﻟﮕﻮﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮد .ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎﯾﯽ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺴﺒﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﮑﺲ را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ ،اﻓﮑﺎر ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻧﻤﺎن ﺳﻬﯿﻢ ﺷﻮﯾﻢ.

ﺳﺨﻦ آﺧﺮ
ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ روزﮔﺎری آن را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ اﺿﺎﻓﯽ و ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه در ﺑﺪن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآوردهاﻧﺪ .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻐﺰ ﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﻫﻨﻮز ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ از آن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ .داﻧﺸﻤﻨﺪان زﯾﺎدی در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ در ﺗﻼش ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻐﺰ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی آن ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی

ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دﺳﺘﺎورد اﺻﻠﯽ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ،در ﭘﺮوﻧﺪه وﯾﮋه اﯾﻦ ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻼشﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻐﺰ و
ذﻫﻦ ﺷﺮح داده ﺷﺪ .اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪای ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﺗﺎ اﻃﻼﻋﺎت دروﻏﯿﻦ را ﺑﻪﺟﺎی واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ در
ذﻫﻦ ﺧﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻧﺴﺎزﯾﻢ!
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