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ــترک بين  ــناختی و طراحی بازی به صورت يک همکاری مش ــرمايه ش چالش س
ــعه علوم و فناوری های  ــتاد توس ــناختی COGNOTECH و س ــتاب دهنده ش ش
ــکوفايی، بنياد ملی بازی های رايانه ای  ــناختی و با حمايت صندوق نوآوری و ش ش
ــای ديجيتال و  ــش، طراحی بازی ه ــای چال ــود. محوره ــزار می ش ــا برگ و شناس

بازی های فيزيکی و تکاليف قلم كاغذی شناختی است.
ــعی دارد عالوه بر ترويج و آموزش  ــناختی و طراحی بازی" س ــرمايه ش چالش "س
ــناختی و معرفی اين  ــناختی، پرداختن به پرورش و ارتقا توانمندی های ش علوم ش
ــناختی را  ــای نوپا در زمينه ی بازی های ش ــب و كاره ــا و كس ــا، تيم ه توانمندی ه
ــتر خالقيت و نوآوری در علوم شناختی و  ــعه ی هر چه بيش ــايی كرده به توس شناس

تفکر بين رشته ای در اين زمينه بپردازد.
ــته مهارت های تفکر و كاركردهای اجرايی قرار  ــناختی در دو دس مهارت های ش
ــئله، تفکر خالق و  ــامل تفکر ادراكی، حل مس ــر ش ــای تفک ــد. مهارت ه می گيرن
ــت. كاركردهای اجرايی سازوكارهای عصبی ای هستند  ــناخت اس انتقادی و فراش
ــای مختلف هيجان،  ــذاری، هدايت و هماهنگی جنبه ه ــانه گ ــئوليت نش كه مس
ــا كمک می كنند تا درباره  ــده دارند. اين كاركردها به م ــر عه ــل را ب ــناخت و عم ش
ــا يا تکاليفی كه می خواهيم انجام دهيم، تصميم بگيريم، رفتارمان  ــوع فعاليت ه ن
را سازمان دهی كنيم و تقاضاهای آنی كه در راستای اهداف دراز مدتمان نيستند 
ــق كاربرد مهارت های اجرايی می توانيم برنامه ريزی كنيم،  ــا از طري ــم. م را نپذيري
ــيم و بر كامل  ــتمرار بخش ــازماندهی كنيم، به توجهمان اس فعاليت هايمان را س
ــن، كاركردهای های اجرايی ما را قادر  ــان اصرار بورزيم. همچني ــردن كارهايم ك
ــه طور كارآمد و  ــم و جهت انجام امور ب ــت كني ــان را مديري ــا عواطفم ــازد ت می س
ــاده اين مهارت ها به ما  ــيم. به زبان س ــته باش اثربخش بر افکارمان نظارت داش

كمک می كنند تا خودمان را كنترل كنيم.
ــت.  ــخ و توجه اس ــامل حافظه كاری، بازداری پاس ــه اجرايی ش ــای پاي كاركرده
ــت كه از آن به عنوان  ــناختی اس حافظه ی كاری يکی از مهم ترين كاركردهای ش
ــه ی كاری از روی  ــود. مفهوم حافظ ــری نيز ياد می ش ــر و يادگي ــای تفک ــر بن زي
ــوع از حافظه می تواند  ــت. اين ن ــاه مدت پديد آمده اس ــه ی كوت ــات حافظ مطالع
ــتفاده  ــد و از آنها در فعاليت های فکری اس ــتکاری كن ــه دارد، دس ــات را نگ اطالع
ــه طی آن مغز حجم  ــود ك ــناخته می ش ــه به عنوان يک فرآيند فعال ش ــد. توج كن
محدودی از اطالعات را از ميان مقدار وسيعی از اطالعات حسی و اطالعاتی كه 
ــاب می كند. توجه برای  ــناختی قرار دارد انتخ ــای ش ــاير فرآيند ه ــه و س در حافظ

ــان توانايی پردازش تمام اطالعات  ــت. مغز انس كاهش بار اطالعاتی مغز الزم اس
ــردازش اين حجم از  ــد پ ــته باش ــر اين توانايی را داش ــی اگ ــدارد و حت ورودی را ن
ــن رو توجه در مغز نقش يک فيلتر را  ــت. از اي ــرای مغز اقتصادی نيس ــات ب اطالع
ــخ نيز به مهار يک عمل گفته  ــا می كند. بازداری پاس ــات ورودی ايف ــرای اطالع ب
ــب با موقعيت و  ــرايط نامناس ــتاب زده و عادت قبلی در ش ــود كه به صورت ش می ش
ــالق می گردد كه  ــه بازی هايی اط ــناختی ب ــت. بازی های ش ــر زده اس ــدف س ه
می توانند مهارت شناختی افراد را به چالش بکشند و موجب ارتقا اين توانمندی ها 
ــمت  ــالوه بر جنبه ی تفريحی به صورت هدفمند به س ــا ع ــروزه بازی ه ــوند. ام ش
ــدف اصلی بازی،  ــوق يافته اند. زمانی كه ه ــوزش س ــه آم ــاص از جمل ــداف خ اه
آموزش باشد، بازی آموزشی يا بازی جدی ناميده می شود. توانمندسازی شناختی 
ــت كه تمرين ها و بازی های كامپيوتری برای  ــی اس رويکردی جامع به توانبخش
ارتقاء مهارت های شناختی يکی از بخش های آن به شمار می رود. توانمندسازی 
ــناختی دارد چرا كه معتقد است آموزش مستقيم  ــه در توانبخش ش ــناختی ريش ش
ــود. عالوه بر اين،  ــازمان بندی عملکردی نورونی ش می تواند منجر به تجديد س
ــزی مهارت های جديد  ــتم عصبی مرك ــد سيس ــازه می ده ــيتی اج نوروپالستيس
ــخ به تحريک  ــبکه های نورونی در اثر پاس بياموزد، اطالعات را بخاطر آورد، و ش
ــود. در زمينه اثرگذاری بازی ها بر توانمندی های  ــازمان بندی ش خارجی تجديد س
شناختی نتايج مختلفی منتشر شده است. در حاليکه انتقاداتی به ميزان اثرگذاری 
ــياری نشان داده است كه بازی ها بر ارتقاء  ــت، مطالعات بس ــده اس بازی ها وارد ش

توانمندی های شناختی افراد تأثير مثبت داشته است.
ــرفته ی ارزيابی و ارتقاء مهارت های  ــتفاده از ابزارهای پيش با توجه به افزايش اس
ــتن مغزی سالم و توانمند، بازی های شناختی  ــناختی و افزايش تقاضا برای داش ش
ــامل  ــت. مهم ترين گروه های هدف بازی ها ش ــتری پيدا كرده اس متقاضيان بيش
ــد. شركت های بزرگی در دنيا نيز  ــکاران می باش ــالمندان، دانش آموزان و ورزش س
به ارائه ی خدمات در اين حوزه می پردازند و كاربران فراوانی جذب كرده اند. رشد 
ــمند و عالقه ی افراد به ويژه كودكان به  ــی های هوش ــتفاده از گوش ــم گير اس چش
ــتقيم و ارتقاء  ــيل خوبی برای آموزش غير مس انجام بازی های كامپيوتری، پتانس

توانمندی های شناختی افراد فراهم كرده است.
ــناختی يکی از بخش های بازار  ــی و ارتقاء توانمندی های ش ــوزه ی ارزياب ــازار ح ب
فناوری با رشد باال به شمار می رود و فروش اين حوزه از حدود 1 ميليارد دالر در 

سال 2013، به حدود 8 تا 9 ميليارد دالر در سال 2020 خواهد رسيد.

شتابدهنده ی شناختی COGNOTECH با همکاری ستاد توسعه ی علوم و فناوری های شناختی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، بنیاد ملی بازی های رایانه ای، شرکت شناسا و.. با هدف ترویج و آموزش علوم شناختی در راستای کالن 
برنامه های ستاد شامل پرورش شناختی و توانبخشی شناختی، شناسایی تیم ها و کسب و کارهای نوپای فعال در زمینه ی بازی های شناختی در کشور، توسعه ی تفکر بین رشته ای، توسعه ی خالقیت، نوآوری و کارآفرینی در علوم شناختی و معرفی بازی های شناختی به 

عنوان یکی از زمینه های سرمایه گذاری مؤثر سرمایه گذاران خطرپذیر اقدام به برگزاری چالش "سرمایه ی شناختی و طراحی بازی" نموده است.
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 هشتمين كنگره علوم اعصاب پايه و بالينی چهره ی متفاوتی به خود گرفته بود. 
حضور شركت های توليد كننده بازی های روميزی، بازی گردان ها، عالقه مندان 
ــناختی گردهمايی  ــاتيد حوزه ی علوم ش ــجويان و اس و فعاالن صنعت بازی، دانش
ــاه با بازی های  ــد از يک پذيرايی كوت ــت بع ــود. اين نشس ــم زده ب ــی را رق متفاوت
ــرمايه شناختی و طراحی  ــتارتاپی "س ــد. پيش رويداد اس ــناختی آغاز ش فکری و ش
 COGNOTECH ــتاب دهنده شناختی ــينا توكلی مدير ش ــخنرانی س بازی" با س
آغاز شد. سينا توكلی در آغاز به معرفی چالش، شرح مراحل و اهداف آن پرداخت 
ــناختی و كارآفرينی درقالب يک همکاری  و در ادامه اضافه كرد كه اين چالش ش
ــناختی، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی،  ــتاب دهنده ش ــترک بين ش مش
صندوق نوآوری و شکوفايی، بنياد ملی بازی های رايانه ای و شناسا، شکل گرفته 

است.

ــه آموزش  ــگاه فرهنگيان و موسس دكتر"محمود تلخابی" عضو هيأت علمی دانش
عالی علوم شناختی به عنوان اولين سخنران در پنل تخصصی اين پيش رويداد، 
ــناختی در دو گروه تفکر و كاركردهای اجرايی  ــريح مهارت های ش با تعريف و تش

و مؤلفه های آن، امکان توسعه  مهارت های شناختی را مورد تأكيد قرار داد.
ــک متخصص در حوزه  علوم  ــت، دكتر"آناهيتا خرمی بناركی" پزش در اين نشس
ــناختی اشاره  ــی ش ــته بندی بازی ها در توانبخش ــناختی، به نقش و دس اعصاب ش
كرد و شيوه  طراحی بازی ها را برای استفاده ی بالينی، عدم پيچيدگی بيش از حد 

و رعايت سطح بندی بازی در حيطه  توانبخشی حائز اهميت دانست.
 

س�ینا توکلی: این چالش ش�ناختی و کارآفرینی درقالب یک همکاری مش�ترک بین ش�تاب دهنده ش�ناختی، س�تاد توسعه علوم و 
فناوری های شناختی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بنیاد ملی بازی های رایانه ای و شناسا، شکل گرفته است.

ــتاديار بيماری های مغز و اعصاب  ــداد، دكتر" زهرا وهابی" اس ــن روي ــه اي در ادام
ــناختی در  ــد بازی های ش ــا عنوان "فواي ــران نيز ب ــکی ته ــوم پزش ــگاه عل دانش
ــالمندی و قواعدی كه بايد در طراحی  ــنين س ــالمندان"، به اهميت بازی درس س
ــاره كرد و مشاور استراتژی نوآوری نيز با  ــوند، اش ــالمندان رعايت ش بازی برای س
ــت بوم فناوری ايران،  ــعه  بازی های شناختی در زيس ــد و توس ــريح الگوی رش تش

درباره  بسترهای امکان توسعه  بازی های جدی سخن گفت.
 

دکتر"آناهیتا خرمی بنارکی" پزشک متخصص در حوزه  علوم اعصاب شناختی، شیوه  طراحی بازی ها را برای استفاده ی بالینی، 
عدم پیچیدگی بیش از حد و رعایت سطح بندی بازی در حیطه  توانبخشی حائز اهمیت دانست.

ــت اندركاران  ــی، چهار تن ازمتخصصان و دس ــل تخصص ــر از پن ــی ديگ  دربخش
ــناختی در طراحی  ــتراتژی ش صنعت بازی های رايانه ای درباره  اهميت نقش اس
يک بازی موفق، جذابيت های صنعت بازی برای سرمايه گذاران و نکات مهم در 
تجاری سازی و انتشار بازی های ديجيتال و نيز فعاليت های بنياد ملی بازی های 

رايانه ای سخنرانی كردند.
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مراحل و فرآیند چالش سرمایه شناختی و طراحی بازی
 ثبت نام در چالش سرمايه شناختی و طراحی بازی از 1 دی ماه 1398 آغاز شده 
ــتمين كنگره علوم اعصاب پايه و  ــت. بعد از معرفی مفصل چالش كه در هش اس
بالينی انجام شد بخش ثبت نام چالش در سايت شتاب دهنده شناختی به آدرس 
ــد می توانند با مراجعه به  ــای عالقه من ــد. تيم ه ــال ش www.cognotech.ir فع
ــتاب دهنده شناختی COGNOTECH و دريافت فايل پروپوزال طرح  ــايت ش س
ــناختی چه در زمينه بازی های ديجيتال و  و ايده ی خود را در زمينه بازی های ش
ــتندات علمی پيرامون اثر  چه در زمينه بازی های فيزيکی ثبت كنند. ارائه ی مس
بخشی بازی بر توانمندی های شناختی و پرهيز از كپی كردن بازی از نمونه های 
ــت. بعد از ثبت ايده و طرح ها در فرصت  ــركت در چالش اس خارجی از ملزومات ش
تعيين شده فرآيند ارزيابی و داوری ايده ها انجام خواهد شد و تيم های برگزيده به 
مرحله ی پيش شتابدهی ورود پيدا خواهند كرد. در دوره ی پيش شتابدهی امکان 
ــناختی، كارگاه های هفتگی مرتبط با علوم  ــتاب دهنده ش ــتفاده از فضای ش اس
ــاوره تخصصی منتورهای اين حوزه برای تيم ها  ــب و كار و مش ــناختی و كس ش
فراهم خواهد شد و در انتها در روز نمايش كه همزمان با كنگره ی علوم شناختی 

در سال 1399 برگزار خواهد شد تيم های برتر معرفی خواهند شد.

جوایز چالش سرمایه شناختی و طراحی بازی
ــتاد  ــوی س ــيد فروش از س بيش از 330 ميليون تومان جايزه ی نقدی و سوبس
ــرمايه ی شناختی  ــناختی  به برندگان چالش "س ــعه ی علوم و فناوری های ش توس

و طراحی بازی" اختصاص می يابد.
 حمايت از 5 تيم برگزيده شامل  جوايز نقدی 

ــوم هركدام 3 ميليون تومان، تيم   تيم اول مبلغ 6 ميليون تومان، تيم دوم و س
چهارم و پنجم هر كدام  2 ميليون تومان 

ــر تيم )جمعا تا  ــقف 60 ميليون تومان به ه ــا س ــروش ت ــيد  ف ــاص سوبس  اختص
سقف 300 ميليون تومان( در بازه يکساله از زمان اعالم نتايج به ازای

 80درصد  قيمت فروش  برای تيم اول،
 60درصد  قيمت فروش برای تيم دوم و سوم، 

 40درصد قيمت فروش برای تيم های چهارم و پنجم
ــرای بازی های فيزيکی يا قلم كاغذی بر مبنای فروش قطعی و   ــروش ب ــزان ف  مي
ــق درگاههای رايج  ــود و نصب بازی از طري ــال،   دانل ــای ديجيت ــرای بازی¬ه ب

تعيين می¬گردد. 
 امکان ورود تيم های منتخب به دوره¬ی پيش شتابدهی شامل

 آموزش )كارگاه های آموزشی حوزه ی شناختی، كار تيمی و كسب و كار(
 فضای كار اشتراكی در شتابدهنده ی شناختی

 منتورشيپ و مربی گری 
ــط تيم علمی مورد تاييد ، تا  ــناختی محصول توس ــی ش ــی اثربخش  هزينه ی بررس

سقف 15 ميليون تومان، از طرف ستاد پرداخت خواهد شد. 

معرفی بازی های شناختی
ــق موجود در دنيا و ايران  ــناختی موف ــی تعدادی از بازی های ش ــه معرف ــه ب در ادام
ــتند. صحت  ــت قابل قبولی بين كاربران برخوردار هس ــه از محبوبي ــم ك می پردازي
ــتر  ــناختی نيازمند پژوهش های بيش ــذاری اين بازی ها بر مهارت های ش ــر گ تأثي
ــناختی افراد را به  ــت و اين بازی ها با ادعای اينکه می توانند توانمندی های ش اس
چالش بکشند وارد بازار بازی شده اند و توانسته اند سهم قابل قبولی از بازار بازی 

را به خود اختصاص دهند.
بازی های شناختی دیجیتال خارجی

ــناختی را در قالب بازی های ديجيتال  ــركت های زيادی تمرينات و تکاليف ش ش
ــن بازی ها عالوه بر  ــتگاه های مختلف طراحی كرده اند. اي ــرای دس ــه ب ــل ارائ قاب
جذابيت برای كاربر با پيروی از مدل های شناختی می توانند مهارت های شناختی 

ــنا  ــند. در ادامه با برخی از اين بازی ها آش ــنين مختلف به چالش بکش را برای س
خواهيم شد:

Lumosity: رنگی و جذاب
ــن و  ــی، مهم تري ــم برخ ــه زع ــه ب ــه ای ك  برنام
ــت.  ــن مغزی اس ــن تمري ــن اپليکيش اصلی تري
ــر  ــون نف ــش از 85 ميلي ــط بي Lumosity توس
ــتفاده شده است و محبوبيت بااليی در سراسر  اس

دنيا دارد.
ــازی Lumosity به كمک بيش از 100 محقق  ب
ــاخته  ــناختی و طراحی بازی س حوزه ی علوم ش
ــت نشان می دهد كه  ــده اس ــت. مطالعه ای كه بر روی 4700 نفر انجام ش ــده اس ش
ــراد ايفا كرده  ــناختی اين اف ــش مهمی در ارتقای عملکردهای ش ــه نق ــن برنام اي
است. اين برنامه شامل بيش از 50 بازی می باشد كه برای ارتقای 5 نوع عملکرد 
ــاله، حافظه، توجه و انعطاف  ــرعت، حل مس ــت: س ــده اس ــناختی طراحی ش ش

پذيری.
 

برنامه لوموسیتی شامل بیش از 50 بازی می باشد که برای ارتقای 5 نوع عملکرد شناختی طراحی شده است: سرعت، حل مساله، 
حافظه، توجه و انعطاف پذیری.

ــناختی فرد استفاده كننده آزموده  ــتفاده از اين برنامه كاركردهای ش ــروع اس در ش
ــنجيده و گزارش می شود. از اين  ــرفت لحظه ای او در طی زمان س ــود و پيش می ش
ــده و تمرين  و  ــب ش ــه از آن ترغي ــتفاده ی روزان ــه اس ــده ب ــتفاده كنن ــرد اس رو ف
ــد. از نکات  ــناختی و ارتقای آن ها تبديل به روتين روزانه خواهد ش كاركردهای ش
جالب توجه اين برنامه مقايسه فرد با ساير افراد درگير در اين فرآيند می باشد كه 
ــراد ايجاد می كند. اصلی ترين كاركرد  ــود رقابتی مثبت را در ميان اف ــودی خ ــه خ ب
ــد.  ــت توجه می باش ــده اس ــناختی كه در Lumosity به آن توجه ويژه ای ش ش
ــازی در مراحل  ــا تغيير قوانين ب ــود ب ــده  می ش ــه در Lumosity دي ــی ك بازی هاي

مختلف فرد عماًل احتياج به توجه زيادی خواهد داشت.
از طرفی تغيير قوانين بازی در اين اپليکيشن قدرت انعطاف پذيری فرد و مهار او 
ــتفاده بودن  را تقويت خواهد كرد. از جمله ويژگی های ديگر اين برنامه، قابل اس
آن برای تقريبًا تمامی سنين است. دانلود بازی Lumosity و استفاده از امکانات 
آن هم در سيستم عامل IOS و هم اندرويد به صورت رايگان امکان پذير است. 
ــاليانه 60 دالر  ــخه كامل آن احتياج به هزينه ای بالغ بر س ــتفاده از نس اگرچه اس

دارد.

Elevate: افزایش خالقیت، قدرتمندتر شدن و کسب اعتماد به نفس
اگرچه بازی Elevate محبوبيت كمتری نسبت 
ــون دانلود بر روی  ــه Lumosity دارد و 10 ميلي ب
ــال  ــود اما اين بازی در س صفحه آن ديده می ش
ــه در  ــت و رتب ــر محبوبي ــه اول را از نظ 2014 رتب
ــت. حدود 40 بازی درون  ميان كاربران داشته اس
ــتر بر روی  ــود دارد كه بيش ــن وج ــن اپليکيش اي
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ــرعت  ــبات، توانايی های كالمی، تقويت حافظه، توجه و س تقويت قدرت محاس
پردازش مغز متمركز است.

ــما  ــت كه هرچه ش ــازندگان اين برنامه بر روی آن تاكيد دارند اين اس آنچه كه س
ــتری به ارتقای عملکردهای  ــتر با اين برنامه تمرين كنيد در واقع كمک بيش بيش
شناختی خود كرده ايد. درست همانند Lumosity برنامه Elevate كاربران را به 
ــخه عمومی و پنج بازی  ــه بازی در روز برای نس ــتفاده روزانه از آن برنامه )س اس
ــه Elevate با  ــی كه برنام ــد. تفاوت ــويق می كن ــژه در روز( تش ــخه وي ــرای نس ب
ــتر به صورت جدی به كاركردهای  ــت كه اين برنامه بيش Lumosity دارد اين اس
ــت. از جمله تفاوت های ديگر  ــناختی می پردازد و مانند آن رنگی و جذاب نيس ش
ــت. اين برنامه  ــت مهارت های كالمی اس ــتر آن به تقوي ــه بيش ــه توج ــن برنام اي
ــه را در اختيار فرد قرار می دهد و با ايجاد نوعی  ــی و ماهيان ــه، هفتگ ــرد روزان عملک
ــويق می كند. هدف اين  ــتر تش ــتر و بيش حس رقابت با خود او را به تمرين بيش
ــد: نوشتن، خواندن، مهارت گوش دادن  ــناختی می باش برنامه تقويت 5 عملکرد ش

و صحبت كردن و همچنين محاسبه )رياضيات(.
ــتيد كه از رقابت كردن با ديگران نيز لذت می بريد اين  ــما فردی هس چنانچه ش
ــه  ــما قرار می دهد كه با ديگران نيز خود را مقايس ــار ش ــی را در اختي ــه امکان برنام
كنيد. هزينه استفاده از برنامه Elevate كمتر از Lumosity و حدود 40 دالر در 

سال می باشد.

Peak Brain: انعطاف پذیر و پیگیر!
ــال 2016 به عنوان بهترين   اين برنامه كه در س
ــناخته  بازی اندرويدی در ميان كاربران گوگل ش
ــامل تعدادی بالغ بر 30 بازی است.  ــت ش شده اس
بيشتر اين بازی بر روی تقويت مهارت های حل 
ــت. از  ــز حافظه متکی اس ــی و ني ــأله و كالم مس
ــتفاده  ــی و اس جمله ويژگی هايی كه ما را به بررس
ــت كه اين  از اين برنامه ترغيب می كند؛ اين اس
ــته  دانشگاه های مشهور دنيا چون  ــن به كمک تنی چند از محققان برجس اپليکيش
ــت همانند  ــت. درس ــاخته شده اس ــگاه كمبريج س ــگاه ييل در امريکا و دانش دانش
ــت.  ــه هم برای بالغين و كودكان قابل استفاده اس ــن برنام ــه Lumosity اي برنام
ــختی و همچنين  ــازی س ــخصی س ــن برنامه ش ــب اي ــای جال ــی از ويژگی ه يک
ــه فرد می تواند به آن  ــت اگرچ ــام در طول روز برای فرد اس ــای قابل انج تمرين ه

محدود نباشد.
ــه روز در  ــت كه فرد بايد حداقل س ــده اس از طرفی اين برنامه طوری طراحی ش
ــودش می تواند روز های خاصی را كه زمان كافی در  ــد و خ ــن كن ــه آن را تمري هفت
ــد. بهبود عملکرد فرد درون اين برنامه قابل  ــن انتخاب كن ــرای تمري ــار دارد ب اختي
ــت و فرد نه تنها می تواند عملکرد خود را در بازی های مختلف ببيند  پيگيری اس
ــورت كلی درون برنامه، مورد  ــناختی خود را می تواند به ص ــای ش ــه كاركرد ه بلک
ــد؛ فرد استفاده  ــاره ش ــاير بازی ها كه به آن اش ــت همانند س ارزيابی قرار دهد. درس
ــه كند. برنامه پيک هم بر  ــاير كاربران مقايس كننده می تواند عملکرد خود را با س
ــخه ويژه ی  ــتفاده از نس ــت و اس ــتم عامل اندرويد و ios قابل دانلود اس روی سيس

آن احتياج به صرف هزينه ای حدود 34 دالر در سال دارد.

Fit Brains: هوش هیجانی
ــی روزتا  ــط كمپان ــای آينده توس ــه مغز ه  برنام
استون )شركتی كه بيشتر، آن را برای برنامه های 
ــاخته  ــتائيم( س هيجان انگيز تقويت زبان می س
ــاير  ــه از لحاظ تنوع از س ــن برنام ــت. اي شده اس
اپليکيشن هايی كه معرفی شد پيشی گرفته است 
ــوع بازی را در اختيار كاربران قرار  ــش از 60 ن و بي
می دهد. بيش از 500 نوع برنامه فردمحور برای 

افراد مختلف درون اين اپ تعبيه شده است. به وسيله كمک گرفتن از دانشمندان 
علوم اعصاب اين برنامه تقويت كاركردهای شناختی اصلی مانند تمركز، حافظه، 
ــت. پس از جمله  ــاله را مورد توجه خود قرار داده اس ــرعت فکركردن و حل مس س
ــای اجتماعی مانند  ــه توجه به مهارت ه ــه فرد اين برنام ــر ب ــای منحص ويژگی ه
ــد و به  ارتباطات اجتماعی، آگاهی اجتماعی، آگاهی از خود و كنترل خود می باش
ــد. درون هر  ــب به نظر می رس نوعی برای تقويت هوش هيجانی برنامه ای مناس
ــت و اين نمره  ــب كند نمره 200 اس بازی حداكثر امتيازی كه فرد می تواند كس
ــاير كاربران می باشد. برخالف ساير برنامه ها، اين برنامه شامل  ــه باس قابل مقايس
نسخه ای برای استفاده ی دانش آموزان جهت ارتقای كاركرد های شناختی آن ها 
می باشد. اين برنامه نيز قابل استفاده در هر دو سيستم عامل ios و اندرويد است 

و هزينه استفاده از آن حدود 50 دالر در سال می باشد.

:Happy neuron

ــی، بازی های جدی  ــان علم ــبکه ای از كارشناس ــتن ش ــا داش ــه ب ــن مجموع  اي
ــد. اين بازی ها بر پنج  ــناختی ارائه می كن ــوزه ی عملکردهای ش ــی( در ح )آموزش
ــای اجرايی  ــه، زبان، كاركرده ــت؛ حافظه، توج ــز اس ــناختی متمرك ــوزه ی ش ح
ــتدالل و تفکر منطقی( و مهارت های ديداری و فضايی. اين كمپانی با بيش  )اس
ــی عملکردهای  ــابقه، بالغ بر 200 بازی جدی برای ارتقا و توانبخش ــال س از 10 س
ــالمندان و برای پلتفرم های مختلف به  ــاالن و س ــناختی برای كودكان، بزرگس ش
ــای بازی ارائه  ــی ارگونوميک و با جذابيت ه ــن با طراح ــن و آفالي ــورت آنالي ص

می كند.
ــازی تمرينات برای هر  ــخصی س روش عملکرد Happy Neuron به صورت ش
ــنهاد بر  ــد. ارائه ی بازخورد و پيش ــناختی افراد می باش ــاس پروفايل ش فرد بر اس
ــمار  ــركت به ش ــات جزوی از برنامه های اين ش ــرد در تمرين ــرد ف ــاس عملک اس

می رود. در كنار آن، از سيستم مربی گری برای كاربران نيز استفاده می كند.

:COGNIFIT
ــناختی از جمله توجه،  ــی و ارتقاء عملکردهای ش ــركت، ارزياب ــن ش ــی اي كار اصل
ــای معتبر برای  ــت. آزمون ه ــاالن اس ــرای كودكان و بزرگس ــه ب ــز و حافظ تمرك
ــتفاده قرار می گيرد كه می تواند نتايج را با  ــناختی مورد اس ــنجش 23 مهارت ش س
ــپس به هر فرد بازی های شخصی شده برای  ــنجد. س ــاالن فرد بس نرم های همس
ــيتی ارائه می شود. از جمله حوزه های  ــناختی و نوروپالستيس بهبود عملکرهای ش
ارزيابی و ارتقا می توان به ADHD، ديسلکسی، پاركينسون و سکته مغزی اشاره 

نمود.

:Memorado
ــناختی را  ــر، مهارت های ش ــدود 10 ميليون كارب ــتن ح ــا داش ــن ب ــن اپليکيش اي
ــطح برای تقويت حافظه، تمركز، واكنش،  ــنجد و 14 بازی با حدود 240 س می س
منطق و مهارت های رياضی ارائه می كند و با آزمون های منظم، ميزان پيشرفت 

افراد را سنجيده و گزارش می كند.

:Smarter
ــعی در ارتقا  ــر در دنيا و 150 بازی مختلف س ــون كارب ــش از 1 ميلي ــا بي ــن اپ ب اي
مهارت هايی مانند حافظه، رياضی، منطق، توجه به جزئيات و دست ورزی دارد.

فصلنامه 
مغز و شناخت 8

خبرنامه 
ستاد توسعه 
علوم و 
فناوري هاي 
شناختي



:Brainilis 
ــر، مغز را با بازی های حافظه، منطق، رياضی و  ــش از 1 ميليون كارب ــا بي ــن اپ ب اي

بازی های تمركزی، در سه سطح دشواری به چالش می كشد.

:Mind Games
ــت و 24  ــناختی اس ــاس قوانين تکاليف ش اين اپ مجموعه ای از بازی ها بر اس
ــط 10  ــه و انواع حافظه را درگير می كند. اين اپ توس ــزاع، توج ــد انت ــارت مانن مه

ميليون كاربر در سراسر دنيا دانلود شده است.

:Brain Wars
 

ــط كاربران  ــت، بيش از 10 ميليون بار توس اين اپ كه يک بازی تمركز ذهنی اس
دانلود شده است. در اين اپ امکان ايجاد چالش های شناختی بين كاربران وجود 
ــود را با ديگران  ــناختی خ ــای مختلف ش ــد در مهارت ه ــر می توان ــر كار ب دارد. ه

كاربرها به چالش بکشد و ارزيابی كند.

:Train your Memory Game
ــاالن به منظور تقويت درک ديداری و  بازی های فکری برای كودكان و بزرگس
ــده  ــه می گردد. فرد با دقت به تصاوير نمايش داده ش ــن اپ ارائ ــط اي ــه توس حافظ
ــخ می دهد. اين اپ برای افراد  ــؤاالت مربوط به آنها پاس ــپس به س می نگرد و س

باالی شش سال مناسب است.

:Memory & Attention Training for Kids
ــه مينی  ــامل چهار مينی گيم برای ارتقاء حافظه ی ديداری و س اين مجموعه ش

گيم در حوزه ی توجه و تمركز برای كودكان چهار تا هفت ساله است.

:Mole's Adventure - Story with Logic Games
ــروع به  ــان ها ش ــت كه زير زمين زندگی می كند اما انس ــی به نام Mole اس موش
ــود و او  ــث تخريب آن می ش ــه باع ــد ك ــه او می كنن ــک الن ــاز نزدي ــاخت و س س
ــن النه جديد آغاز می كند. اين بازی باعث تقويت توجه،  ــرای يافت ــی را ب ماجراجوي

حافظه، منطق و هوش فضايی می شود.

بازی های شناختی ایرانی
ــناخته  ــتر تحت عنوان بازی های فکری ش ــود در بازار ايران بيش ــای موج بازی ه
ــده برخی از اين بازی ها كه در ادامه معرفی  ــی های انجام ش ــوند. با بررس می ش
ــند اما بررسی اثر  ــناختی افراد را به چالش بکش ــوند می توانند مهارت های ش می ش
ــت. همچنين  ــش در اين حوزه اس ــد طراحی پژوه ــا نيازمن ــن بازی ه ــی اي بخش
بسياری از بازی های موجود در بازار ايران برگفته از نمونه های خارجی می باشد.

بازی گلبول: حواس جمع باشید!
 

ــده را از داخل رگ ها  ــعی كنيد تا می توانيد ميکروب های گمش در اين بازی بايد س
ــتان را جمع كنيد  ــفيد تحويل دهيد. حواس ــريعًا به گلبول های س پيدا كنيد و س
ــب برای 2  ــری از ثانيه تغيير رنگ می دهند! بازی گلبول مناس ميکروب ها در كس
ــت. اين بازی  ــاال و مدت زمان 20 دقيقه اس ــال به ب ــنی 7 س ــروه س ــر و گ ــا 6 نف ت

نيازمند توجه و سرعت عمل بسيار باال است.
محصولی از گروه تولیدی تنبل

بازی ساالد سوسکی:
 

ــيرازی خوشمزه با  ــاالد ش ــاالد چی؟ يک س ــت كنيم؛ س ــاالد درس می خواهيم س
ــی را كه بازی می كند با  ــم كارت ــه ليمو! هر بازيکن اس ــاز و البت ــار و پي ــه و خي گوج
ــت.  ــی كه زودتر كارت هايش را تمام كند برنده اس ــد و كس ــد می خوان ــدای بلن ص

فصلنامه 
9مغز و شناخت

خبرنامه ستاد توسعه 
علوم و فناوري هاي شناختي
شماره 11



ــود و در ضمن بايد مراقب  ــم هيچ كارتی نبايد تکرار ش ــت كه اس نکته اينجاس
ــتر از 3 ثانيه  ــتباه، توپوق زدن يا مکث بيش ــيد. هر اش كارت های ممنوعه هم باش
ــود. اين بازی  ــتتان اضافه ش ــده به دس ــود همه ی كارت های رو ش هم باعث می ش

می تواند عملکرد حافظه كاری، توجه و كاركردهای اجرايی را به چالش بکشد.
ــت برای 2 تا 6  ــکی كه بر گرفته از بازی Kakerlakensalat اس ــاالد سوس س

بازيکن، گراه سنی 6 سال به باال و مدت زمان 10 الی 20 دقيقه مناسب است.
محصولی از گروه تولیدی نهالک

ارچین:

در اين بازی دو تا 4 نفر بايد با استفاده از 80 مهره ی مستطيل  و مربع شکل - كه 
ــخير خانه های  ــای جداگانه ای دارد - بهترين راهبرد را برای تس ــک امتيازه هري
ــی »ارچين« با طراحی  ــرگرمی راهبردی - انتزاع ــازی انتخاب كنند. س ــه ب صفح
ــازنده و بازی های رايانه ای  ــنين از سوی اداره كل سرگرمی های س ــهاب محس ش
ــت. اين بازی می تواند  ــده اس كانون پرورش فکری كودكان و نوجوانان توليد ش

كاركردهای اجرايی و مهارت عالی شناختی را به چالش بکشد.

هانا:

اولين بازی تخصصی روانشناسی كودكان
ویژگی های »هانا«:

 تقويت مهارت های شناختی كودكان
 مطابق بر آموزه های روان شناسی

 كاربردی و چند جانبه نگر
 ارائه بازخورد و گزارش
 افزايش آگاهی والدين

 سرگرم كننده
»هانا«، تنها كودک را سرگرم نخواهد كرد!  بلکه تالش دارد مهارت های ذهنی او  
را تقويت كند. »هانا« بازی ای است كه تالش می كند تا فرآيند يادگيری كودكان 
بين 3 تا 7 سال را بهبود بخشد. در واقع  هانا با يک  تکنيک غيرمستقيم، كودكان را 
ــه كه همانا تولد  با اعتماد  به  نفس باال و آمادگی بيش تر برای ورود به دوران مدرس
ــل طراحی، پژوهش و توليد  ــاده خواهد كرد.  هانا، ماحص ــت، آم ــان اس اجتماعی ش

كارگروهی متشکل از متخصصين بازی ساز و روان شناسان كودک است.

دو چشمی:

 

ــامل چهار عينک  ــاد و پر از هيجان 2 تا 4 نفره، ش ــمی يک بازی گروهی ش دو چش
مخصوص، 20 ليوان كوچک، 3 تاس بازی و 6 كارت تصاوير است. شش كارت 
ــم می زند و 5 ليوان با  ــود؛ هر بازيکن يک عينک به چش ــط چيده می ش تصاوير وس
رنگ های مختلف را روی دماغک آن می گذارد. كوچک ترين فرد تاس می اندازد. 
ــگ دايره ی زمينه و حلقه ی  ــورد نظر و دو تاس ديگر رن ــکل م ــا ش ــی از تاس ه يک
ــد تصوير مطابق با  ــريعتر بتوان ــد. هر بازيکنی كه س ــان می ده ــر را  نش دور تصوي
تاس ها را پيدا كند، آن را نشان می دهد. اگر درست گفته باشد يکی از ليوان های 
ــد بايد يک ليوان به عينکش  ــتباه كرده باش روی عينکش را برمی دارد؛ اما اگر اش

اضافه كند. اين بازی دقت، تمركز و سرعت عمل بازيکنان را افزايش می دهد.
شركت سازنده هوپا

کاپوچین:

 

ــری و منطقی كه در  ــا الگوهای تصوي ــب ب ــد ليوان ها را متناس ــازی باي ــن ب در اي
ــی و مبتنی بر دقت و  ــک بازی هيجان ــن ي ــم. كاپوچي ــود دارد بچيني ــر وج تصاوي
سرعت عمل است. اين بازی می تواند مهارت های رياضی، توجه، تمركز، سرعت 

و مهارت های حسی، حركتی را تقويت كند.
شرکت سازنده هوپا
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 24 بساز:
ــت  ــرگرم كننده و مبتنی بر رياضی اس ــاز زودتند، يک بازی فکری، س بازی 24 بس
ــرعت  ــاده رياضی و باال بردن س ــائل س كه تمرين های آن موجب بهبود حل مس
ــما می شود. در تمامی مراحل بازی  ــأله ش ــبات ذهنی و حل مس مهارت های محاس
ــما بايد با 4 عدد مختلف و انجام چهار عمل اصلی رياضی بين آنها هر بار عدد  ش

24 بسازيد. با رفتن به مراحل باالتر، مسائل پيچيده تر خواهند شد.
ــد كه به صورت  ــش از 15 مرحله می باش ــورت مرحله ای با بي ــه ص ــازی ب ــن ب اي
ــت  ــائل رياضی پيچيده تر درگير می كند. امتياز به دس ــما را با مس تدريجی ذهن ش
آمده شما از بازی در جدول رتبه بندی قرار داده می شود. شما می توانيد با ورود به 
ــتگاهی با خود  ــه ركورد خود را ذخيره كنيد و در هر دس اكانت زودتند خود، هميش

داشته باشيد.
شرکت سازنده زودتند
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سیاس�ت هاي کنترل�ي ارتقاي 
شناختي

ــازي  ــان توانمندس ــرز مي ــه م اگرچ
ــالم و درمان بيماران  ــناختي افراد س ش
ــيار باريک است اما به نظر مي رسد  بس
ــياري از  ــع مختلف، بس ــه در جوام ك
ــه  ــناختي ب ــاي ش ــاي ارتق كاربرده
ــان هاي  ــر كردن صفات انس توانمندت
ــان  ــا درم ــود ت ــوط مي ش ــالم مرب س
ــناختي در افراد  ــاي ش ــاران. ارتق بيم
ــالم به نوعي يک "عمل زيبايي" به  س
ــرا عملکرد و ظاهر  ــاب مي آيد زي حس
شناختي افراد را ارتقا مي دهد بي آنکه 
ــه آن نياز  ــکي ب ــر پزش ــا از نظ آن-ه
ــد كه در  ــد. به نظر مي رس ــته باش داش
ــناختي با  ــع گوناگون ارتقاي ش جوام
ــز  ــوزه متمرك ــه ح ــک دارو، در س كم
ــت. اول، داروهاي ارتقاء دهنده ي  اس
ــدت و بلند مدت و  ــه ي كوتاه م حافظ
ــز. دوم،  ــي مغ ــاي اجراي عملکرده
ــاي ارتقاء دهنده ي خلق و رفتار  داروه
ــوم، داروهايي كه باعث  ــي. س اجتماع
دستکاري حافظه و حذف خاطره هاي 

دردناک مي شود.
ــتفاده از  ــناختي با اس با اينکه ارتقاي ش
ــاي گوناگون،  ــتگاه ها و فناوري ه دس
موضوع جذابتري براي بررسي در اين 
ــتار به نظر مي آيد اما چالش هاي  نوش
اصلي جهان امروز در ارتقاء استفاده از 
داروها به جهت ارتقاي شناختي است 
ــتفاده از  كه علت آن فراگيرتر بودن اس

ــتگاه ها و نيز  ــه با دس داروها در مقايس
قديمي تر بودن گسترش آن هاست كه 
ــود تا عمده ي مطالعات  ــبب مي ش س
ــوزه ي  ــروز، در ح ــه ام ــا ب ــي ت علم
ــت گذاري ها با تمركز بر داروها  سياس
ــد. اما اينکه مطالبي كه  انجام شده باش
ــه كشورهاي در حال توسعه  در مقايس
ــتار كه بر  ــعه يافته در اين نوش و توس
ــاس مطالعه بر روي مصرف داروها  اس
ــرک روان  ــاي مح ــًا داروه خصوص
ــورت  ص  )psychostimulants(
پذيرفته است آيا قابل تعميم به همه ي 
ــت يا  ــناختي اس جنبه هاي ارتقاي ش

خير، نامشخص است.

چالش مشترک در بين تمام داروهاي 
ــت كه  ــناختي اين اس ارتقادهنده ي ش
ــارف درماني  ــراي مص ــا روزي ب آن ه
ــترش يافته بودند اما پس از مدتي  گس
ــالم مورد سوء  ــان هاي س ــط انس توس
مصرف به منظور ارتقاي شناختي قرار 
گرفتند و خواص اعتيادآور آن ها برمال 
ــي،  ــاي تاريخ ــن رويداده ــد. چني ش
ــت گذاران شناختي هر جامعه را  سياس
ــبت به گسترش داروهاي جديدي  نس
ــارف درماني، توانايي هاي  ــه به مص ك
شناختي بيماران را ارتقا مي دهد مردد 

مي سازد.

مقدمه
ــاي  ــين از چالش ه ــتار پيش در نوش
ــازي  اخالقي حاكم بر بحث توانمندس
 )cognitive enhancement( شناختي
پرده برداشتيم و گوشه اي از اين راه پر 
پيچ و خم را نشان داديم. همين اصول 
ــي در كنار فاكتورهاي فرهنگي،  اخالق
ــبب  اجتماعي و اقتصادي هر جامعه س

ــت هاي به كارگيري  مي شود تا سياس
ــناختي تبيين  ارتقاي توانمندي هاي ش
ــا  ــم ت ــتار برآني ــن نوش ــود. در اي ش
ــي و بازدارنده ي  ــت هاي كنترل سياس
ــتفاده از توانمندسازي شناختي را در  اس
ــورهاي توسعه يافته با كشورهاي  كش
در حال توسعه مقايسه كنيم تا به نقش 
ــادي در اين  ــل فرهنگي و اقتص عوام

ــي ببريم. براي  ــت-گذاري ها پ سياس
ــه، از هر گروه از جوامع يک  اين مقايس
ــور را انتخاب كرده ايم تا با بررسي  كش
ــان را به جوامع  ــا، سياست هايش آن ه
ــعه  همنوع تعميم دهيم. از جوامع توس
يافته، سياست كانادا و از جوامع در حال 
ــت آفريقاي جنوبي را به  ــعه سياس توس

اختصار توضيح مي دهيم.
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چالش مشترک در بین تمام داروهاي 
ارتقادهنده ي ش�ناختي این اس�ت که 
آن ه�ا روزي ب�راي مص�ارف درمان�ي 
گس�ترش یافته بودند اما پس از مدتي 
توس�ط انس�ان هاي س�الم مورد سوء 
مصرف به منظور ارتقاي شناختي قرار 
گرفتن�د و خواص اعتیادآور آن ها برمال 

شد.

ــه ي  ــا، دو چرخ ــترش محرک ه ــخ گس تاري
ــان مي دهد كه باعث  ــراري از وقايع را نش تک
ــود تا سياست گذاران و اخالقيون نسبت  مي ش
ــرک جديدي به  ــترش هر داروي مح ــه گس ب
ــده ي ترديد بنگرند. در اواخر قرن نوزدهم،  دي
ــوان قطره ي  ــه عن ــن ب ــه كوكائي هنگامي ك
ــط كارخانجات  بي حس كننده ي موضعي توس
ــايد  ــتفاده قرار گرفت، ش ــازي مورد اس داروس
ــرف اين ماده  ــان نمي كرد كه مص ــي گم كس
ــود كه دولت اياالت  به قدري معضل آفرين ش
ــون در  متحده را مجبور به وضع قانون هاريس
ــركوب  ــور كنترل و س ــه منظ ــال 1914 ب س

مصرف غيرقانوني آن بکند.
خانم هاي خانه داري كه در ابتداي قرن بيستم 
ــدون نياز به  ــن را ب ــرص آمفتامي ــالدي، ق مي
نسخه پزشک از داروخانه ها تهيه مي كردند و 
متوجه شده بودند كه مصرف آن، امور نظافتي 
درون منزل را براي آن ها خوشايند و لذتبخش 
مي كند و نيز خلبانان متفقين در جنگ جهاني 
ــياري  ــرص آمفتامين براي هوش ــه از ق دوم ك
بيشتر طي گشت هاي طوالني بر فراز آسمان 
ــگاه گمان  ــد هيچ ــتفاده مي كردن ــان اس جه
ــهل الوصول مورد  ــه داروي س ــد ك نمي كردن
استفاده ي آن ها، روزي به يک بحران جهاني 
ــود. اين دو چرخه تکراري در  اعتياد تبديل ش
ــود تا  ــورد كوكائين و آمفتامين، باعث مي ش م
ــي و  ــارف درمان ــه مص ــبت ب ــون نس اخالقي
سياست هاي كنترلي محرک هايي مثل متيل 

فنيديت و مودافينيل هم دچار ترديد شوند.

ارتقاي شناختي در کانادا
ــال 2011، 23% از  ــک مطالعه در س ــي ي در ط
جمعيت باالي 15 سال كانادايي در طي 12 ماه 
ــرانه ي  ــرف خودس ــي از مص ــر، دوره هاي اخي
ــه منظور افزايش توجه، تمركز و  ــا را ب محرک ه
ــزارش  ــي گ ــتگي و خواب آلودگ ــش خس كاه
 )drug abuse( كرده اند. آمار سوء مصرف دارو
در كانادا به حدي باالست كه برخي كارشناسان، 
ــام  ــاي رده ي اول نظ ــره ي چالش ه آن را در زم
ــا اين همه  ــد. ب ــور مي دانن ــن كش ــالمت اي س
سياست هاي كنترلي براي جلوگيري از مصرف 
خودسرانه ي داروهاي افزاينده ي توانمندي هاي 
ــور بسيار جسته و گريخته  ــناختي در اين كش ش
است و خبر از فقدان يک برنامه ي واحد و جدي 

جلوگيري و كنترل مي دهد.

ارتقاي شناختي در آفریقاي جنوبي
كشور آفريقاي جنوبي براي بررسي چالش هاي 
ــر  ــر نظ ــي از ه ــکي و روان شناس روانپزش
ــت. چرا كه دو نوع تفاوت در مقطع  مناسب اس
ــه  ــکان مقايس ــي ام ــي و عرض ــي طول زمان
ــالمت رواني و  فاكتورهاي گوناگون موثر بر س
ــازد. در مقطع طولي،  ــا مي س ــناختي را مهي ش
ــت كه  ــورهايي اس آفريقاي جنوبي از جمله كش
مدت زيادي از تحول نظام سياسي حاكم بر آن 
ــد جاي خود را به  ــام آپارتاي ــت و نظ نگذشته اس
ــت. با چنين تفاوتي  ــي مدرن داده اس دموكراس
مي توان تأثير رويکردهاي ديکتاتوري محور را 
ــر را در  ــي بر حقوق بش ــاي مبتن ــا رويکرده ب

ــناخت جامعه مطالعه كرد. از  ــالمت روان و ش س
ــور با  ــر در مقطع عرضي، اين كش ــرف ديگ ط
ــت به گريبان است  ــکاف طبقاتي عميق دس ش
ــه ها را بين دو گروه  ــوان همان مقايس ــه مي ت ك
ــي و  ــرايط فرهنگ ــا ش ــان ها ب ــاوت از انس متف
اقتصادي متفاوت مطالعه كرد. اما در خصوص 
سياست هاي ارتقاي شناختي، اين كشور بسيار 
ــد و هرگونه دارو يا  ــخت گيرانه عمل مي كن س
ــا دهنده تنها مجاز به كارگيري در  ــاوري ارتق فن
ــي  ــت و دسترس ــان بيماران اس ــوزه ي درم ح
ــدت كنترل  ــه ش ــه آن ب ــالم ب ــان هاي س انس

مي شود.

جمع بندي
به نظر مي رسد كه سياست هاي كنترلي ارتقاي 
ــواي از جنبه هاي  ــور س ــر كش ــناختي در ه ش
ــي و اقتصادي  ــه زمينه هاي فرهنگ ــي ب اخالق
وابسته است. در كشورهايي كه اختالف طبقاتي 
ــت يا شاخک هاي جامعه نسبت به  عميق تر اس
ــه عامل دامن زننده به اختالف طبقاتي  هرگون
حساس است، سياست-هاي باالدستي به طور 
ــي مردم  ــه دنبال مهار دسترس ــه اي ب حريصان
ــل ارتقا  ــالم به عوام ــان هاي س ــاً انس خصوص
دهنده ي توانمندي هاي شناختي است و فضاي 
ــازه را نمي دهد تا طبقه ي  ــه اين اج ــي جامع كل
ــهروند  ــناختي هم ش ثروتمند و مرفه از لحاظ ش
ــرايط  ــاب بيايند. اما در ش ــک به حس ــه ي درج
ــتر  ــهل انگارانه بيش ــت هاي س مخالف، سياس

است.
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ــد 27 جوالی  ــاله )متول ــابيس 46 س ــس هاس دمي
 ، ــی  مصنوع ــوش  ه ــق  محق ــک  ي  )1976
ــت ، طراح بازی های گيم و كارآفرين  نوروساينتيس
است و در حوزه خود كه هوش مصنوعی است يکی 
ــود .  ــوب می ش ــا محس ــن ه ــده تري ــناخته ش از ش
ــدر يونانی و مادر  ــل ازدواج يک پ ــابيس حاص هاس
ــمال لندن  ــی خود را در ش ــود و كودك ــنگاپوری ب س
ــابيس از همان كودكی مهارت زيادی  گذراند. هاس
ــرنج باز قابلی بود  ــت و ش در بازی های فکری داش
ــب  ــت با كس ــال داش طوری كه در وقتی فقط 13 س
ــوان  ــی ، عن ــدی جهان ــاز 2300 در رده بن امتي
ــطرنج را برای خود كرد. هاسابيس  ــتادبزرگی ش اس
ــوم  ــته عل ــال 2009 در رش ــود را در س ــرای خ دكت
ــگاه لندن UCL به پايان  ــناختی در دانش اعصاب ش
ــوم اعصاب و  ــمند عل ــه عنوان يک دانش ــاند و ب رس
هوش مصنوعی در موسسه تکنولوژی ماساچوست 
ــه ادامه تحصيل و انجام  ــاروارد ب ــگاه ه MIT و دانش
ــت . او با الهام گرفتن از كاركرد مغز  ــش پرداخ پژوه
ــاد الگوريتم های جديد هوش  ــان به دنبال ايج انس

مصنوعی بود. 
ــال 2010 ديپ مايند را كه  ــابيس در س دميس هاس
ــت با  ــركت بريتانيايی هوش مصنوعی اس ــک ش ي

همکاری يکی از دوستان خود در UCL به نام شين 
ليگ ، تاسيس كرد. كار ديپ مايند براساس مفاهيم 
ــت . آن ها  ــری در علوم اعصاب اس ــن و يادگي تمري
ــعه دادند و كامپيوتر  مفهوم هوش مصنوعی را توس
ــان طوری  ــد از نحوه كاركرد مغز انس ــا تقلي ــا را ب ه
ــد كه بتواند بر مبنای اطالعات برنامه  ــی كردن طراح
ــرد و  ــود درس بگي ــتباهات خ ــد و از اش ــزی كن ري

عملکرد خود را ارتقا دهد .  
ــركت با هزينه 650 ميليون  ــال 2014 اين ش در س
ــد و از به بعد نام آن به  ــط گوگل خريده ش دالر توس
ــرد در نتيجه حاال ديپ  ــپ مايند تغيير ك ــوگل دي گ
مايند زيرمجموعه شركت گوگل است .اين شركت 
ــبکه عصبی مصنوعی را توليد كرده  در واقع يک ش
كه منجر به ايجاد كامپيوترهايی شده كه می توانند 

حافظه كوتاه مدت انسان را شبيه سازی كنند. 
ــروزی برنامه ای  ــال 2016 با پي ــركت در س ــن ش اي
ــتان از اين قرار  ــد . داس ــاز ش بنام "آلفاگو" تاريخ س

است ؛
ــركت IMB با  ــال پيش ش ــد 18 س ــر بياري ــه خاط ب
 Blue ــو ديپ ــاز خود به نام بل ــطرنج ب ــر ش كامپيوت
ــت گری كاسپاروف ، قهرمان شطرنج  Deep توانس
ــان تا حاال می  ــد و از آن زم ــت ده ــان را شکس جه

ــان ها بازيکن  ــبت به انس دانيم كه كامپيوتر ها نس
ــتند اما در مواجهه با  ــطرنج هس های بهتری در ش
ــل Go )گو( عملکرد ضعيفی  ــخت تری مث بازی س
ــتند. در حوزه تحقيقاتی هوش مصنوعی برای  داش
ــان اين بازی  ــت قهرمان ــی ای شکس ــدت طوالن م
ــبت به  ــازی گوی نس ــود چون ب ــی ب ــش بزرگ چال
ــت . از آن جا كه تعداد  ــوارتری اس ــطرنج بازی دش ش
ــت و  ــترده اس ــيار گس ــای بازی گو بس ــت ه حرك
ــود دارد ، مديريت آن برای  ــياری وج ــاالت بس احتم

كامپيوتر ها بسيار دشوار است.
ــن بازی های تاريخ  ــی از قديمی تري ــو" يک Go "گ
ــال پيش و به  ــت و قدمت آن به 2500 س ــری اس بش
چين بر می گردد . كه پس از ابداع آن ، اين بازی به 
ــترش يافت و اكنون  ــرعت در ژاپن و كره نيز گس س
ــان و  ــده ترين بازی ها برای انس ــی از پيچي ــه يک ب
كامپيوتر محسوب می شود . اين بازی به صورت دو 
ــاده  ــود و علی رغم وجود قوانين س نفره اجرا می ش
ــده ای را می  ــای پيچي ــتراتژی ه ــه دارد ، اس ای ك
ــن بازی بر روی يک صفحه 19+19 انجام  ــد. اي طلب
می شود و طی آن دو بازيکن برای تصاحب فضای 

بيشتر در صفحه رقابت می كنند. 
دميس هاسابيس در ارتباط با اين بازی گفته بود : " 
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ــت به همين دليل  ــديدا پيچيده اس گو يک بازی ش
ــوب  يک چالش بزرگ برای هوش مصنوعی محس

می شود."
اما هاسابيس )موسس ديپ مايند( و هجده دانشمند 
ــت  علوم رايانه نرم افزاری طراحی كردند كه توانس
ــه آلفاگو   ــن برنامه ك ــد. اي ــل كن ــش را ح ــن چال اي
ــبکه  AlphaGo نام گرفت و از الگوريتمی به نام ش
ــق Deep neural networks بهره  ــی عمي عصب
ــادی نورون های  ــبکه از تعداد زي ــرد. اين ش ــی ب م

ــبکه  ــه می تواند از ش ــده ك ــکيل ش ــی تش مصنوع
ــان  ــورون های عصبی در مغز انس ــن ن ــی بي ارتباط
ــد .  ــته باش ــی "يادگرفتن" داش ــد و تواناي ــد كن تقلي
ــدول  ــو بر لی س ــازی گ ــه در ب ــن برنام ــروزی اي پي
ــازی های گو( ، نقطه ی پرتابی در دانش  ــان ب )قهرم
ــر انواع هوش  ــی بود. آلفاگو با ديگ ــوش مصنوع ه
ــاوت دارد . درحاليکه كامپيوتر  ــی تف ــای مصنوع ه
ــتقيما از جانب  ــطرنج باز مثل Deep Blue مس ش
ــود ، آلفاگو از يک  ــزی می ش ــه ري ــا برنام ــان ه انس

هوش مصنوعی برای حركات خود استفاده می كند 
ــتفاده  از برنامه ريزی قبلی و  ــا اس ــازی را ب ــو ب . آلفاگ
ــم "توان  ــه اين الگوريت ــرد بلک ــی نب ــوان پردازش ت
ــه به آن كمک می كند  ــی ك ــری" دارد ، قابليت يادگي
عالوه بر محاسبه كردن و انتخاب بهترين حركت ، 
ــز در نظر بگيرد و حركات او را ياد  ــب را ني ــازی رقي ب
ــت از قبل  ــود را ارتقا دهد پس الزم نيس ــرد و خ بگي
ــی بلکه آلفاگو با ديدن  آن را برنامه ريزی كرده باش
ــابيس  ــود را ارتقا می دهد. هاس ــی گيرد و خ ــاد م ي
ــت : " پس از پيروزی اين هوش در چندين  گفته اس
رقابت در مقابل قهرمان جهان در بازی گو ، ديگر از 
ــتفاده نمی كنيم چون آلفاگو به  ــو اس ــاز ی گ آن در ب
ــت .  ــيده اس باالترين حد ممکن در اين رقابت ها رس
ــر دارد الگوريتم های  ــا در نظ ــم م ــای آن تي ــه ج ب
جديدی را برای اين هوش مصنوعی توسعه دهد تا 
ــتفاده از ان در آينده مسائل پيچيده  ــايد بتوان با اس ش
علمی را حل كرد ، علت بيماری ها را پيدا كرد و در 
ــر و قطعی تری  ــاالت تصميمات بهت ــای احتم دني
ــک گروه اخالقيات  ــابيس ي ــت . " دميس هاس گرف
ــن هوش  ــرفت اي ــرات پيش ــا مض ــکيل داده ت تش
ــر بگيرند و از اين هوش صرفا در  ــی را در نظ مصنوع

جهت پيشرفت استفاده شود.
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نویسنده: مهسا امینی

مغزت رو بشناس،
خودت رو بشناس!
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 ذهن و روان آدمی، همواره برای هر 
ــب توجه  ــه ورزی جال ــان انديش انس
ــه  ــان چگون ــه انس ــت؛ اينک بوده اس
ــزه ی  انگي و  ــأ  منش ــد؛  می انديش
ــت؛ احساسات او از  رفتارهای او چيس
ــا می آيند؛ چگونه مهر می ورزد و  كج
ــک  ــه در ي ــود؛ چگون ــق می ش عاش
ــن چندين راه،  ــوار، از بي ــرايط دش ش
ــد و در نهايت  ــی گزين ــر م ــی را ب يک
چگونه بر اساس همين ويژگی ها، به 
عنوان يک فرد با شخصيتی منحصر 
به فرد، در جامعه خود و در كنار ساير 
ــک ويژگی های  ــه هر ي ــان ها ك انس
ــت می كند.  خاص خود را دارند، زيس
ــوفان و  برای هر يک از اين ها، فيلس
ــردم عامه در  ــی م ــمندان و حت دانش
ــخ های متفاوتی را در  طول تاريخ پاس
ــخ هايی كه گاه ما  نظر گرفته اند. پاس
ــون  ــانه ها رهنم ــای افس ــه دني را ب
می كند. به عنوان مثال، مردمان مصر 
ــن مولفه ها را به  ــه ی اي ــتان، هم باس
ــبت می دادند؛ زيرا می ديدند  قلب نس
ــرس و يا برای لحظاتی  ــه هنگام ت ك
ــوق را تجربه می كنند،  كه ديدار معش
ضربان قلبشان رو به تندی می رود يا 
ــوند و دلتنگ  ــن می ش ــی غمگي وقت
ــتند، فشاری را در سينه احساس  هس
ــد واژه ی  ــد. به نظر می رس ــی كنن م
ــگاه  ــن ن ــه در همي ــگ" ريش "دلتن
داشته است. در مثالی ديگر، تا قبل از 
بقراط، پزشک نامدار يونانی ) 400ق. 
ــه  ــتند ك ــاد داش ــان اعتق م(، مردم
ــدن  اختالالت روانی، حاصل وارد ش
موجودات اهريمنی چون ديو در بدن 
ــت. نگاهی كه امروز نيز از  ــان اس انس
زبان ما رخت برنکشيده و بسياری از 
ــه" برای  ــوز از واژه ی "ديوان ــا هن م

ناميدن اين افراد استفاده می كنيم.
ــرادی چون بقراط تالش  ــر چند اف ه
ــأ انديشه و احساسات و  كردند تا منش
ــی و اختالالت  ــه مغز آدم ــار را ب رفت
ــالل در كاركردهای  ــی را به اخت روان
ــرور تاريخ  ــد، اما م ــبت دهن مغز نس
ــت كه تا ساليان دراز  ــانگر آن اس نش
اين افسانه ها و كج فهمی ها، حتی در 
ــزرگ به قوت خود  ــوفان ب نگاه فيلس

باقی بوده است.
تا اينکه آرام آرام رشد "روش علمی" 
ــا و مجاهدت های  ــدد تالش ه به م
ــه به  ــالح تجرب ــا س ــمندان، ب دانش
رويارويی اين افسانه ها رفت و حقايق 

ــری به  ــس از ديگ ــی پ ــی، يک علم
گنجينه ی معارف بشری افزوده-شد. 
به مدد همين تالش هاست كه امروز 
ــت كه اگر به  ــلم اس برای اكثر ما مس
دنبال منشأ افکار و اميال و احساسات 
ــتيم، بايد به توده ای 1400  خود هس
ــته ی  ــل قفس در بس ــی در داخ گرم
ــرمان، يعنی مغز، رجوع كنيم و اگر  س
ــيم،  ــم "خود" را بهتر بشناس بخواهي
ــن همواره  ــه از دوران كه ــزی ك چي
ــان بوده است، بايد "مغز"  دغدغه انس

خود را بهتر بشناسيم.
ــن بينش، اهميت مطالعه ی مغز را  اي
ــکار می كند. اگر  ــتر آش برای ما بيش
ــای ما،  ــه تصميم گيری ه ــم ك بداني
ريشه در مغزمان دارند، می فهميم كه 
ــات اقتصادی  ــود تصميم ــرای بهب ب
انسان، بايد مغز خود را بهتر بشناسيم. 
ــه در  اگر بدانيم كه رفتارهای ما ريش
ــرای بهبود  ــد ب ــد، باي ــان دارن مغزم
ــانی، با مغزمان  ــا و روابط انس رفتاره
بيشتر آشنا شويم. مسلم است كه هر 
ــيم،  ــز خود را بشناس ــتر مغ قدر بيش
خودمان را بهتر می شناسيم و از اين 
ــان و  ــم خودم ــی تواني ــق م طري

زندگی مان را بهتر كنيم.
علوم اعصاب با سرعت هرچه تمام تر 
ــتم  آنچه را كه ما در مورد مغز، سيس
ــی و در نتيجه خودمان می دانيم  عصب
ــا می دهد طوری كه اغلب اوقات  ارتق
ــدن از هر  ــری  كردن و مطلع ش پيگي
ــت. جايزه مغز  ــخت اس ــاف س اكتش
ــمندان علوم  ــه دانش ــال 2017 ب س

ــه پژوهش های  ــد ك اعصابی داده ش
ــتم پاداش مغز  آن ها يادگيری و سيس
ــريح می كرد. اين اكتشاف به ما  را تش
ــک می كند تا رفتارهای مرتبط با  كم
ــار و مصرف مواد و  ــش برای قم تکان
ــکل را بهتر درک كنيم.  ــه ال ــاد ب اعتي
جايزه نوبل سال 2017 برای پزشکی 
ــد  ــا فيزيولوژی به محققانی داده ش ي
ــرد  ــوه ی عملک از نح ــرده  پ ــه  ك
ــا  ــی م ــتی درون ــاعت های زيس س
ــتند.  ــبانه روزی( برداش )ريتم های ش
ــال 2018 به تحقيق  جايزه ی مغز س
ــر در  ــم های درگي ــر روی مکانيس ب
ــل برنده عصبی  ــای تحلي بيماری ه
ــون اعطا  همچون آلزايمر و پاركينس
ــبه اتفاق  ــاف يک ش ــد. اكتش گردي
ــوزه لحظات  ــن ح ــا اي ــد، ام نمی افت
"اوركا"ی زيادی را از سال 2010 به 
ــا  ــا م ــت. در اينج ــان آورده اس ارمغ
لحظه ای درنگ می كنيم و سرعتمان 
را كاهش می دهيم تا برخی از اصول 
و  ــات  تحقيق ــرده ی  پ ــت  پش
اكتشاف هايی را كه دانش امروزی ما 
از علوم اعصاب را پايه گذاری كرده اند 
ــم. ويرايش  ــی قرار دهي ــورد بررس م
ــامل  ــق مغز ش ــاب حقاي ــتم كت هش
ــن يافته های ما در مورد مغز  جديدتري
ــازه و نوپای  ــه مباحث ت ــد و ب می باش

اين علم می پردازد.
كتاب حقايق مغز بر روی هشت ايده 
ــتوار  و مفهوم اصلی علوم اعصاب اس
ــه جديد يک  ــس هر يافت ــت. در پ اس
ــود دارد.  ــون وج ــل و قان ــری اص س

ــمندان علوم اعصاب  اصولی كه دانش
در طی بيش از يکصد سال گذشته با 
ــرد آوری  ــز گ ــر روی مغ ــه ب مطالع
كرده اند. اعضای جامعه علوم اعصاب 
ــت  اين اصول را بيش از يک دهه اس
كه تحت عنوان مفاهيم كليدی بيان 
ــت ايده اصلی كه الزم  كرده اند؛ هش
ــورد مغز و  ــردم در م ــوم م ــت عم اس
ــتم عصبی خودشان بدانند. اين  سيس
ــنگ بنايی برای  ــم كليدی س مفاهي
ــما از آنچه كه در اين  تعميق فهم ش
ــود خواهد بود. برای  كتاب ارائه می ش
ــه ی اطالعات  ــس  زمين ــال در پ مث
مربتط با ريتم شبانه روزی اين مفهوم 
ــه از اين  ــز چگون ــه مغ ــود دارد ك وج
ــرای  ــی ب ــات درون مدارهاي اطالع
پردازش آن ها استفاده می كند. نقش 
ــاداش در  پ ــتم  ــری و سيس يادگي
ــی و  رفتار هايی همچون قمار تکانش
اعتياد اين مفهوم را نشان می دهد كه 
ــتنتاج، احساسات، حافظه و  مغز از اس
ــردازی برای پيش بينی كردن  خيال پ
ــاب حقايق مغز  ــتفاده می كند. كت اس
ــوزه علوم  ــما را با ح ــا ش ــد دارد ت قص
ــاب؛ دانش نوينی كه به مطالعه  اعص
ــا و اختالالت آن می  ــز، كاركرده مغ
ــی كه اين حوزه  ــردازد و كاربردهاي پ
ــی تواند در زندگی روزمره و جامعه  م
ــد.  ــنا كن ــتر آش ــد، بيش ــته باش داش
ــرف نظر از  ــه ی اين كتاب ص مطالع
اينکه در چه رشته، شغل و تخصصی 
ــد داريد به صورت  ــا قص ــتيد و آي هس
ــی در اين حوزه ورود كنيد يا  تخصص
ــد؛ چرا  نه، می تواند برايتان مفيد باش
كه در نهايت می توانيد با حقايقی كه 
در مورد مغز خود می آموزيد، خودتان 
را بهتر بشناسيد و بهتر ارزيابی كنيد. 
همچنين می توانيد از توانمندی هايی 
ــما می دهد، در  ــوزه به ش ــه اين ح ك
ــت بهبود زندگی روزمره و روابط  جه

اجتماعی خود، استفاده كنيد.
ــاب آيکون های  ــن كت ــر اي در سراس
ــط با هر مفهوم كليدی قرار داده  مرتب
ــما  ــت تا اين فرصت را به ش شده اس
بدهد كه اين اطالعات را در زمينه ی 
بزرگتری از علوم اعصاب؛ با يک ديد 
ــد. اين مفاهيم  ــرار بدهي ــر؛ ق كل نگ
ــما عمل  ــرای ش ــی ب ــد زيربناي مانن
ــيله آن می توانيد  ــد كه به وس می كنن
جزئيات بيشتر از دانش را بر روی آن 

سوار كنيد.
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ــال قبل، هر  ــی IBRO از حدود 40 س ــره جهان كنگ
ــت.  ــال يک بار به طور مداوم برگزار شده اس چهار س
ــگر و  ــال بيش از 3500 پژوهش ــره هر س ــن كنگ اي
ــمند علوم اعصاب را گرد هم می آورد تا آخرين  دانش
ــته  ــتراک گذاش يافته های دنيای علوم اعصاب به اش

شود. 
ــال  ــی تحقيقات مغز )IBRO( در س ــازمان جهان س
ــازمان دارای بيش از  ــد. اين س ــيس ش 1981 تأس
ــر جهان است. IBRO شامل  75000 عضو از سراس
ــر  ــازمان تحقيقاتی و علمی در سراس بيش از 90 س
ــاره،  ــه ای در 5 ق ــه ناحي ــود و 6 كميت ــان می ش جه

اهداف تحقيقاتی اين مجموعه را پيش می برند.
ــهر دگوی كره ی جنوبی ميزبان دهمين  ــال ش امس
ــال همانند ساليان  كنگره ی ايبرو بود. كنگره ی امس
ــن  ــر در اي ــش  از 3500 نف ــود و بي ــور ب ــل پرش قب

ــور اروين نهر  ــتند. پروفس ــور داش ــی حض گردهماي
ــالس دهانه  ــده ی جايزه نوبل( و دكتر استانيس )برن
ــه  ــی( از جمل ــهور آگاه ــاب مش ــنده ی كت )نويس

سخنرانان مشهور اين كنگره بودند.
اروين نهر فيزيولوژيستی آلمانی است كه مفتخر به 
ــد. اروين نهر در  ــال 1991 ش دريافت جايزه نوبل س
ــمند آلمانی، با به كار  ــاكمن ديگر دانش كنار برت س
ــرد كه با  ــاهده ك ــای خاصی مش ــردن تکنيک ه ب
برقراری جريان الکتريکی و عبور يون ها از كانال ها 
ــاختمان كانال ها ايجاد  ــکل و س ــه تغييری در ش چ
ــًا يک كانال چگونه می تواند يون  به  ــود و اساس می ش
ــود عبور دهد. به لطف تالش های  ــی را از خ خصوص
او ما امروزه می دانيم كه كانال های يونی چگونه در 
ــته  ــلول كار می كنند و چه زمانی باز و بس ــای س غش
ــدن را از  ــته ش ــتور باز يا بس ــوند و چگونه دس می ش

سلول دريافت می كنند. اطالعاتی كه نهر و ساكمن 
ــته  ــال گذش ــت س ــت آوردند در طول بيس به دس
ــت و  ــول كرده اس ــدرن را متح ــی م زيست شناس
ــت. از طريق  ــکی را قوت بخشيده اس تحقيقات پزش
ــتند چگونگی رخ  ــتاوردها محققان توانس همين دس
ــف كنند.  دادن برخی از بيماری ها مثل ديابت را كش
ــا چه ميزان به  ــت كه اين تحقيقات ت ــح اس ــر واض پ
ــز و  ــه ی مغ ــات در زمين ــش و تحقيق ــرفت دان پيش
ــت. چرا كه می دانيم  ــتم عصبی كمک كرده اس سيس
ــق فعاليت  ــلول عصبی از طري ــی در س ــام عصب پي
ــای مختلف ايجاد  ــور يون ه ــا و عب ــن كانال ه همي
ــش از 40  ــرو بي ــال ايب ــره امس ــود. در كنگ می ش
ــاخص ترين  ــن از ش ــور 200 ت ــا حض ــمپوزيوم ب س
ــاخه های مختلف علم مغز برگزار و   ــمندان ش دانش

بيش از 1500 پوستر علمی ارائه گرديد.

IBRO کنگره جهانی
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SFN همایش سالیانه
ــاب )SFN( بزرگترين  ــوم اعص ــع جهانی عل مجم
ــت كه به  ــکان جهان اس ــمندان و پزش اجتماع دانش
ــاص  اختص ــاب  اعص ــتم  سيس و  ــز  مغ درک 
داده شده است. اين سازمان غير انتفاعی كه در سال 
ــط رالف دبليو جرارد تأسيس شد، اكنون  1969 توس
ــور و بيش از  دارای حدود 37،000 عضو از 95 كش

150 شعبه در سراسر جهان است.
ــاالنه ی SFN بيش از 30 ميليون دالر  بودجه ی س
ــش از 76 ميليون  ــوع بي ــر آن در مجم ــت و ذخاي اس
ــال 2006 تقريبا 107 كارمند در  ــود. س دالر می-ش
ــهر واشنگتن دی. ــاختمان مركزی آن در مركز ش س
ــی كار می كردند. نشست ساالنه ی SFN به طور  س
منظم با بيش از 30،000 شركت كننده به نمايندگی 
از 95 كشور، 536 شركت نمايشگاهی و نزديک به 
ــود. SFNبرنامه های  300 روزنامه نگار برگزار می ش
ــريات،  ــاالنه، نش ــت های س خود را از طريق نشس
ــی و  ــای عموم ــز، برنامه ه ــی، جواي ــات علم جلس
ــن برنامه ها  ــرد. از جمله ی اي ــش می ب ــی پي آموزش
ــم  ــی قوی مانند مراس ــای حمايت ــوان طرح ه می ت
ــيار مورد توجه  ــل كه تاكنون بس ــاالنه ی  روز هي س

ــاالنه ی  ــت؛ را نام برد. برنامه های س قرار گرفته اس
ــيار  ــی بس ــه ی علم ــار دو مجل ــامل انتش SFN ش
ــاد  ايج eNeuro؛  و     JNeurosci ــدار  پرطرف
ــق  طري از  ــه ای  حرف ــعه ی  توس ــای  فرصت ه
ــاد پلتفرم بحث وگفتگو )كه تنها  Neuronline، ايج
ــه ی  ــت( و ارائ ــن اس ــای انجم ــار اعض در انحص
ــی و  ــع آموزش ــترده ای از مناب ــه ی گس مجموع
ــال در يوتيوب(  ــازی )برای مث ــای مج كنفرانس ه
ــاالنه  ــت س ــود. اين انجمن دارای يک نشس می ش
ــمندان و پزشکان از سراسر  ــت كه با حضور دانش اس
ــاالنه ی  ــه ی س ــود. اولين جلس جهان برگزار می ش
ــال 1971 در واشنگتن دی.سی برگزار  انجمن در س
شد كه 1396 دانشمند در آن حضور يافتند. جلسات 
ساالنه ی بعدی در شهرهای مختلف سراسر اياالت 
ــت. تعداد شركت كنندگان به  متحده برگزار شده اس
ــت  ــت. نشس ــدود 30،000 نفر افزايش يافته اس ح
ــی و نشست  ــنگتن دی س ــاالنه ی 2017 در واش س
 SFN .ــد ــان ديگو، CA برگزار ش ــال 2018 در س س
ــيس خود را جشن  ــالگرد تأس ــال پنجاهمين س امس
ــگران دنيای  ــاله محققان و پژوهش ــر س ــت. ه گرف
ــی SFN به جديدترين  ــاب در گردهماي ــوم اعص عل

ــال اين همايش  يافته های اين علم می پردازند. امس
ــر جهان و از  ــركت بيش از 75000 نفر از سراس با ش
155 كشور دنيا در شيکاگوی آمريکا برگزار شد. در 
ــد.  ــخنرانی ايراد ش اين گردهمايی بيش از 2100 س
اين همايش را می توان بزرگترين گردهمايی دنيای 

علوم اعصاب را در جهان قلمداد كرد.
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ارتقای ش���ناختی، 
شمش���یر دو لبه؟!

نویسنده: سعید روستایی حسین آبادی

در ش�ماره های قب�ل، ط�ی مصاحب�ه با دکت�ر رضا خس�روآبادی مطالبی در خصوص 
ارتقای عصبی و ش�ناختی )cognitive enhancement( بیان ش�د، در این نوش�تار 
قصد داریم تا به جنبه های اخالقی ارتقای عصبی و ش�ناختی بپردازیم تا پاس�خ به 
ای�ن س�ؤال مش�خص ش�ود ک�ه در صورت گس�ترش یک فن�اوری ارتق�ا دهنده ی 
ش�ناختی چه حد و مرزهای اخالقی برای اس�تفاده از آن در جامعه وجود دارد؟ بدین 

منظور ابتدا مقدمه ای از اصول اخالقیات علوم اعصاب )نورواتیک( بیان می کنیم.
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ــط با تأثير علوم اعصاب بر جامعه، تحت  ــب مرتب مطال
عنوان اخالق عصب شناسی يا نورواتيک جمع آوری 
ــوند. نورواتيک را می توان محل برخورد علوم  می ش
ــفه و اتيک )اخالقيات( قلمداد كرد و در  اعصاب، فلس

ــود كه  ــوع پرداخته می ش ــی اين موض ــه بررس آن ب
ــز، چگونه بر  ــاب درباره ی مغ ــوم اعص ــفيات عل كش
ــان و بر رويکردهای  ــاس ما از خود به عنوان انس احس
اجتماعی اثر خواهد گذاشت.  همچنين نحوه ی انجام 

ــان و حيوان ها نيز  ــات بر روی انس تحقيقات و آزمايش
ــود. با توجه به  ــته می ش در نورواتيک به بحث گذاش
ــه ی  ــتردگی مطالب در اين بخش تنها به گوش گس

كوچکی از علم نورواتيک پرداخته خواهد شد.

ــالق تفاوت دارد. در  ــا علوم اعصاب اخ ــک ب نورواتي
ــاخت های  ــی زير س علوم اعصاب اخالق، به بررس
عصب شناختی رفتارها و قضاوت های اخالقی افراد 
ــتن اين  ــای دانس ــه پيامده ــود ك ــه می ش پرداخت
ــاخت ها خود می تواند در نورواتيک مورد بحث  زيرس

قرار گيرد.
ــود دارد. اعتقاد  ــک چند عقيده وج ــورد نورواتي در م
ــک چيزی بيش از  ــت كه نورواتي ــر اين اس ــی ب برخ
ــت و برای  ــاب اخالق را در برگرفته  اس ــوم اعص عل
مطالعه ی آن بايد به بررسی علوم شناختی درباره ی 
ــاخه ی  اخالق پرداخت، چرا كه علوم اعصاب زيرش

ــود. در نتيجه برای  ــوب می ش ــناختی محس علوم ش
ــک به صورت تجربی نياز به ورود  ــه ی نورواتي مطالع
ــوم اعصاب مانند  ــری به جز عل ــای ديگ ــه حوزه ه ب

روان شناسی، انسان شناسی و... است.
ــی بر اين كه در  ــز وجود دارد مبن ــری ني ــده ديگ عقي
مطالعه ی نورواتيک، به طور كل نبايد علوم تجربی 
ــالق، صحبت از  ــرا كه در اخ ــت، چ ــر گرف را در نظ
ــی تجربی  ــال آنکه بررس ــت، ح ــا و نبايدهاس بايده
ــالق ربطی به بايدها و نبايدها  ــتی اخ پايه های زيس
ــش برای نورواتيک  ــه همين دليل اين بخ ــدارد. ب ن
ــدارد. در اين  ــه آن ارتباطی ن ــوده و ب ــروری ب غيرض

ــوده و نورواتيک  ــدگاه دوم مد نظر ب ــز دي ــتار ني نوش
بدون توجه به علوم تجربی بحث خواهد شد.

در صحبت از نورواتيک يکی از مقصودها اين است 
ــا از نظر اخالقی مجاز به انجام چه كارهايی بر  ــه م ك
ــت كه  ــتيم. به نظر بديهی اس ــراد هس ــز اف روی مغ
ــد، قانونی نيز  ــر اخالقی مجاز نباش ــه از نظ كاری ك
ــی از موارد  ــن رو هرگونه تخط ــود. از اي ــد ب نخواه
ــع تبعات قانونی  ــوم اعصاب، به طب ــی در عل اخالق
 Neurolaw خواهد داشت كه بررسی آن به مبحث

مربوط می شود.

اخالقیات علوم اعصاب شامل چه حوزه هایی می شود؟

نورواتیک و علوم اعصاب اخالق
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ــروع بحث در اين خصوص درباره ی تمايز  برای ش
ــويم. تمايز ميان بيماری و  ميان چند عبارت آگاه ش
ــان  درم ــان  مي ــز  تماي ــن  همچني و  ــالمتی  س
.)enhancement( و توانمندسازی )treatment(
ــت.  ــد فردی مبتال به بيماری آلزايمر اس ــرض كني ف
اگر بتوان به كمک تکنولوژی و انجام مداخالت در 
ــرفت بيماری جلوگيری كرد، كاری  اين فرد از پيش
كه انجام پذيرفته اخالقی در نظر گرفته می شود. با 
ــن راحتی در خصوص  ــال نمی توان به همي ــن ح اي
ــالم به كمک  ــک فرد س ــه ی ي ــود دادن حافظ بهب
ــرد و آن را اخالقی در نظر  ــار نظر ك ــالت، اظه مداخ
ــودن و بيمار  ــن دو مثال، بيمار ب ــاوت اي ــت. تف گرف
نبودن است. آنچه دشوار است تعريف دو لغت بيمار 
ــی است كه  ــت. می توان گفت بيمار كس ــالم اس و س
ــده  ــای بدنش از حالت نرمال منحرف ش عملکرده

ــت؟ حالت نرمال می تواند از  ــت. اما نرمال چيس اس
جامعه ای به جامعه ی ديگر و حتی از زمانی به زمان 
ــت يک  ــد. به عبارتی ممکن اس ديگر متفاوت باش
ــوب  ــاص كه در يک جامعه بيماری محس ــت خ حال
ــالم تلقی  گردد. اين  ــود در جامعه ی ديگری س می ش
دشواری در تعريف در مورد بيماری های روانی بروز 
ــد كه درمان يا بهبود  ــتری دارد. به نظر می رس بيش
ــد.  ــای يک بيمار كاری اخالقی باش دادن كاركرده
اما وقتی نوبت به  enhancement می رسد، يعنی 
ــا  ــالم ي ــرد س ــک ف ــای ي ــود دادن توانايی ه بهب
ــن راحتی به  ــوان به همي ــی ت ــازی او، نم توانمندس

اظهار نظر پرداخت.
ــدن اين مطلب در نظر بگيريد كه  ــن ش برای روش
يک تکنولوژی عصبی به منظور درمان يک بيماری 
ــای چنين  ــن پيامده ــود. از اولي ــاد ش ــاص ايج خ

تکنولوژی اين است كه می توان از آن برای افزايش 
ــتفاده كرد. مثال نام  ــالم نيز اس قابليت های افراد س
ــنای اين مطلب، داروی ريتالين نام برد. اين دارو  آش
ــتفاده  ــت بيماران ADHD اس ــود وضعي ــرای بهب ب
ــتفاده از آن در شب امتحان  ــود. با اين حال اس می ش
ــجو را افزايش داده  می تواند قابليت های ذهنی دانش
و احتمااًل نتيجه ی بهتری برای امتحان او رقم بزند. 
ــا تقلب؟ در  ــتفاده را اخالقی می دانيد ي ــن اس ــا اي آي
حقيقت چه تفاوتی ميان چنين فردی، با ورزشکاری 

كه با استروئيد دوپينگ می كند وجود دارد؟
ــازی به  ــادی در مخالفت با توانمندس ــای زي بحث ه
ــه عنوان  ــناختی ب ــازی ش ــی و توانمندس ــور كل ط
ــت. در اين جا به  ــده اس زيرمجموعه ی آن انجام ش
ــود  ــا و بهب ــف ارتق ــدار و مخال ــتدالل های طرف اس

شناختی به طور كوتاهی اشاره خواهد شد.

چالش های موجود در درمان و توانمندسازی شناختی

استدالل های به نفع توانمندسازی شناختی

آموزش: اعتقادی وجود دارد 01 استدالل از طریق قیاس با 
ــئله  ــی بر اينکه بهبود و ارتقا مس مبن
ــت كه  ــت و امری اس ــدی نيس جدي
ــی و در طول  ــول زندگ ــواره در ط هم
ــت. آموزش  ــده اس ــام ش ــخ انج تاري
نمونه ای از آن است. آموزش هيچگاه 
ــمرده  به عنوان كاری غيراخالقی ش
ــتدالل  ــت و طبق اين اس ــده اس نش
ــز از نوع  ــناختی ني ــازی ش توانمندس
ــی مدرن تر  ــت، تنها كم ــوزش اس آم

است. درنتيجه غير اخالقی نيست.
ــتداللی شايد برای عده ای  چنين اس
ــد اما در برابر سؤاالتی  قانع كننده باش

كه امروزه در خصوص اخالقی بودن 
ــود، دچار  ــود آموزش مطرح می ش خ
ــد. اين سؤاالت بر  ــکل خواهد ش مش
ــتند كه به چه دليلی  ــاس هس اين اس
ــود را در معرض كنترل ذهنی  ــد خ باي
ــط مطالب آموخته  قرار دهيم كه توس

شده بر ما وارد می شوند؟
اس�تدالل از طری�ق آزادی  02 Cognitive( ش�ناختی 
ــتدالل بر اين باور  Liberty(: اين اس
است كه فرد بايد اين آزادی را داشته 
ــد تا درباره ی بدن خود آنگونه كه  باش
می خواهد تصميم گيری كند و كسی 
ــرد بگيرد كاری  ــن حق را از ف ــه اي ك
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استدالل های ضد توانمندسازی شناختی

جمع بندی

ــت. يکی از  غيراخالقی انجام داده اس
ــه در زيرمجموعه ی اين  ــی ك حقوق
ــازی  ــرار می گيرد توانمندس ــاور ق ب
ــناختی است. يعنی فرد مجاز است  ش
ــود را بهبود  ــناختی خ ــوای ش ــه ق ك
ــران حق جلوگيری از  ــد و ديگ ببخش
ــئله  اين كار را ندارند. اين جا هم مس

ــت  ــود اين اس ای كه می تواند بيان ش
كه آيا فرد واقعا مالک بدن خود است 
ــتری نياز  ــه به بحث بيش ــا خير؟ ك ي

دارد.
اس�تدالل از طریق منفعت  ــن 03 ــداران اي جامع�ه: طرف
ــی می دانند  ــتدالل كاری را اخالق اس

ــتر از  ــع آن برای جامعه بيش ــه مناف ك
مضرات آن باشد. اين استدالل مبتنی 
بر نظريه اخالق سودگرايانه است. در 
مورد بهبود شناختی استدالل می شود 
ــه  ــای حاصل ــدت مزاي ــه در دراز م ك
ــتر از مضرات آن خواهد بود و در  بيش
نتيجه كاری اخالقی شمرده می شود. 

ــی مخالفان اين نظر معتقدند كه  برخ
ــتر باشد اما  ــايد منافع اين كار بيش ش
ــن موضوع از غيراخالقی بودن آن  اي
ــز بر اين  ــی ديگر ني ــد. برخ نمی كاه
باورند كه بيشتر بودن منافع نسبت به 
مضرات، خود زير سوال بوده و نياز به 

اثبات تجربی دارد.

اس�تدالل از طری�ق زیان:  ــتدالل، انجام دادن 01 اين اس
توانمندسازی شناختی را زيان بارتر از 
ــه در هر  ــرا ك ــد. چ ــع آن می دان مناف
بهبودی نياز به مداخله است. در مورد 
ــاران، برای مداخله در مغز توجيه  بيم
ــان  درمانی وجود دارد اما در مورد انس
ــد كه  ــالم عقالنی به نظر نمی رس س
ريسک مداخله در مغز به قصد بهبود 
ــود. يکی از داليل  زندگی پذيرفته ش
ــت كه  ــک اين اس نپذيرفتن اين ريس
ــت در كنار اثر مورد  مداخله ممکن اس
ــری را نيز در مغز  ــر، عوارض ديگ نظ
ــکالت  ــد كه می تواند مش ــاد كن ايج

زيادی را پديد آورد.
اس�تدالل از طریق طبیعی  ــتدالل كاری 02 بودن: اين اس
ــه مخالف  ــدارد ك ــی می پن را اخالق

ــد. طرفداران اين عقيده،  طبيعت نباش
توانمندسازی را مخالف وضع طبيعی 

و روال طبيعت می دانند.
اس�تدالل از طریق شکاف  اجتماعی: اگر توانمندسازی 02
ــردم قرار بگيرد،  ــار همه ی م در اختي
ــانی از آن برخوردار می شوند  تنها كس
ــاالی جامعه قرار  ــه ی ب ــه در طبق ك
داشته و قادرند هزينه های الزم برای 
ــی به آن را پرداخت كنند. در  دسترس
نتيجه با عمومی كردن توانمندسازی 
ــه ای در جامعه ايجاد  ــناختی، طبق ش
ــود كه عالوه بر برتری مالی از  می ش
ــت.  ــناختی نيز برخوردار اس برتری ش
ــکاف  ــی به افزايش ش ــن اتفاق چني
ــود امری  ــده و خ ــر ش ــی منج طبقات
غيراخالقی تلقی می شود. مشکالت 
ــازی  ــتفاده از توانمندس موجود در اس

ــی به پايان  ــا بيان مثال ــناختی را ب ش
ــه را می توان  ــر حافظ ــم: تغيي می بري
بهبود يا دستکاری آن در نظر گرفت. 
ــت كه در آينده ای  دور از انتظار نيس
ــتکاری و حذف  ــک امکان دس نزدي
ــی از حافظه، مثال خاطرات  بخش هاي
ــوالی كه پرسيده  ــود. س بد، فراهم ش
ــت كه آيا فردی كه  ــود اين اس می ش
ــتکاری حافظه قرار گرفته،  تحت دس

ــد بود يا خير.  ــان فرد قبلی خواه هم
يکی از توضيحات درباره ی شخصيت 
ــت كه شالوده ی »من« بودن  اين اس
ــت كه به كمک  يکپارچگی زمانی اس
خاطرات ايجاد می شود. حال اگر اين 
خاطرات دستکاری شده و تغيير يابند 
ــور قاطعيت در مورد  ــی توان به ط نم
اينکه آيا شخصيت فرد ثابت می ماند 

يا خير نظر داد.

ــياری از مسائل علوم شناختی كه  بس
ــمندان اين حوزه را درگير كرده  دانش
ــت به شکل منزوی و غيرملموس  اس
ــی، تحت پژوهش و  ــا جهان خارج ب
ــد. با اين حال  ــی قرار می گيرن بررس
ــترس  ــان حقيقی همواره در دس جه
ــه بدانيم  ــه محض اينک ــرار دارد. ب ق
ــيميايی چگونه  ــای عصبی ش ناقل ه
ــت كه به  ــل می كنند، طبيعی اس عم
ــمندی بيفتيم كه  فکر داروهای هوش
ــادآوری بهتر كمک می كنند. اما  در ي
ــتفاده از اين داروها  ــد كه اس گفته ش
چه بحث هايی را برخواهند انگيخت. 
ــف  ــر حتی پس از كش ــوی ديگ از س

ــی  پيام و  ــی  ارتباط ــيرهای  مس
ــت  ــزی، ممکن اس ــای مغ فرآينده
ــين  برخی به فکر طراحی نوروتوكس
ــت فرآيندهای  ــادر اس ــد كه ق بيفتن
ــی مغز را مهار كند. چنين ماده- حيات

ــتفاده های  ــه اس ــود اينک ــا وج ای ب
ــی بالقوه ای دارد، تنها چند گام  درمان
ــالح  ــدن به عنوان س ــتفاده ش تا اس
ــه دارد. اتفاقًا چنين  ــک فاصل بيولوژي
ــوده و بارها عليه  ــود ب ــاده ای موج م
ــای مختلف مورد  ــردم در جنگ ه م

استفاده قرار گرفته است!
ــن می بينيم كه گام به گام راه،  بنابراي
ــکالت متعددی را بر  ــؤاالت و مش س

ــخ درست و  می انگيزند كه يافتن پاس
ــانی مقدور  ــرای آنها به آس ــع ب جام
ــه  ــد ك ــاور دارن ــی ب ــت. برخ نيس
ــه را به طور  ــد جامع ــمندان باي دانش
كامل در جريان پژوهش و تحقيقات 

در حال انجام يا انجام شده قرار دهند 
و حتی اين اختيار به جامعه داده شود 
تا تحقيقات مورد نظر را خود انتخاب 
كند چرا كه نتيجه آنها نهايتًا مستقيما 

بر جامعه اثر خواهد گذاشت.
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BCI یا ارتباط مغز با کامپیوتر در طی چند سال گذشته توجه زیادی را به خود 
جلب کرده اس�ت. هدف نهایی BCI احتماالً بهبود عملکردهای ذهنی انس�ان 
اس�ت. کامپیوتر با ش�ناخت عملکرد مغز و رمزگش�ایی کردن آن می تواند به 
داش�تن عملکردی بهتر کمک بکند، اما ما هنوز در ابتدای راه هس�تیم چرا که 
همینک رمزگشایی اطالعات بی شماری که از مغز به دست می آید امکان پذیر 
نشده است. اولین گام برای پیشرفت BCI شناخت عملکرد مغز و رمزگشایی 
فعالیت آن است. یکی از مهمترین تالش هایی که در طی قرن گذشته انجام 
ش�ده اس�ت اختراع دستگاه EEG یا الکتروانس�فالوگرام توسط هانس برگر 
است. دستگاهی که برگر ساخت می توانست امواج هشت تا  سیزده هرتز را 
که امواج آلفا نامیده می ش�ود ثبت و ضبط کند. اگرچه هانس برگر در ابتدای 
مس�یر اختراع دس�تگاه دچار س�ختی های فراوانی بود اما در نهایت توانس�ت 

فعالیت الکتریکی مغز را باید دقت بسیار زیادی اندازه گیری و ثبت کند.

یک�ی از اختراعات�ی ک�ه تاری�خ عل�وم اعص�اب را متحول کرد بدون ش�ک اخت�راع نوار مغز 
)الکتروانس�فالوگرام( ب�ود. هان�س برگ�ر ک�ه ی�ک روانپزش�ک اه�ل آلمان بود ب�ا الهام از 
تحقیقات ریچارد کیتون به فکر ثبت امواج الکتریکی قش�ر مخ افتاد. او توانس�ت در س�ال 
1942 با اس�تفاده از دو الکترود نقره ای که روی پوس�ت س�ر، یکی در جلو و یکی در عقب 
فیکس کرده بود امواج الکتریکی مغز را با اس�تفاده از یک گالوانومتر ثبت کند. او همچنین 
توانس�ت ب�رای نخس�تین بار ب�ی نظمی هایی که در امواج الکتریک�ی مغز مبتالیان به صرع 
وج�ود دارد را تبیی�ن کن�د و ام�واج طبیعی مغز انس�ان در حاالت مختلف را دس�ته بندی کند. 
کش�ف امواج آلفای مغز را به کارهای او نس�بت می دهند. امروزه از اختراع برگر به ش�کل 

پیشرفته تر در زمینه های تشخیصی و تحقیقاتی علوم اعصاب استفاده می شود.
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ــوش مصنوعی جذاب بوده  ــان و ه ــت بين انس رقاب
ــن عنوان كه  ــای هيجان انگيزی با اي ــت تيتره اس
ــاليان اخير بر  ــد، در طی س كدام يک پيروز خواهد ش
ــت اما  ــاهده شده اس روی مجالت علمی معتبر مش
ــن مغز و كامپيوتر نگاه ديگری به  ــاط بي ــا ارتب BCI ي
ــان در كنار  ــکل كه انس ــئله دارد. به اين ش اين مس
ــد و  ــد قدرتمندتر و خالق تر باش ــر می توان كامپيوت
ــه كامپيوتر به  ــر می تواند ب ــار كامپيوت ــان در كن انس
ــانی ديگر غلبه كند. اين پديده را  تنهايی و يا بر انس
ــطرنج مشاهده كرد. در  می توان در ورزش فکری ش
ــطوره و قهرمان  ــپاروف اس ــال 2017 گری كاس س
ــودش را به هوش  ــگاه ويژه  خ ــطرنج ن ــته ی ش رش

ــيار  ــه كرد. او به هوش مصنوعی بس ــی ارائ مصنوع
ــت. اگرچه كاسپاروف بزرگترين شکست  اميدوار اس
ــركت  ــودش را در برابر كامپيوتری از ش ــی خ زندگ
ــاق نه تنها او را نااميد  ــد اما اين اتف ــل ش IBM متحم
نساخت بلکه در نتيجه اين اتفاق؛ و به قول خودش 
ــود را می مکيد؛  ــای خ ــت زخم ه ــه داش ــی ك زمان
ــتفاده از كامپيوتر برای  ــرای اس ــای جالبی ب ايده ه
ارتقای كاركردهای شناختی انسان به ذهنش خطور 
كرد. از جمله اين ايده ها می توان به برگزاری اولين 
تورنمنت شطرنج انسان در كنار كامپيوتر اشاره كرد. 
كاسپاروف متوجه شد كه حتی يک بازيکن آماتور با 
ــرد  ــه از عملک ــتفاده ی بهين ــتر در اس ــی بيش تواناي

ــيار قدرتمند را  ــد يک بازيکن بس ــر می توان كامپيوت
ــان می دهد كه تا چه  ــت دهد. اين موضوع نش شکس
ــائل  به ما كمک  ــی در حل مس ــوش مصنوع ــد ه ح
ــز و كامپيوتر  ــن مغ ــاط بي ــر روزی ارتب ــد. اگ می كن
ــود بشر به توانايی های بسيار خارق  درهم تنيده تر ش
ــت خواهد يافت. رؤيا پردازی انسان در  العاده ای دس
ــک كامپيوتر می تواند  ــبه دقيق ي كنار قدرت محاس
ــی يک  ــازد. از طرف ــر س ــيار قدرتمندت ــر را بس بش
ــدنی را  كامپيوتر نيز برای آن كه بتواند كار های ناش
ــد به چيزی احتياج دارد كه هيچگاه آن را  ــام ده انج

به دست نخواهد آورد: شور و اشتياق آدمی.

ــرد كه در آن  ــوان ك ــتمی عن ــوان سيس BCI را می ت
ــيله  ــتقيم ميان مغز و يک وس اطالعات به طور مس
ــتم داده ها  ــود. در اين سيس الکترونيکی تبادل می ش
ــتگاه خارجی منتقل  می توانند در نهايت به يک دس
ــود و يا برعکس. اگر چه BCI در ابتدای راه خود  ش
اهداف پزشکی و نظامی را دنبال می كرد اما كاربرد 
ــاير  ــترش به س ــاليان اخير در حال گس آن در طی س
حيطه ها بوده است. اولين تحقيقات حوزه ی BCI بر 
ــد. در  ــان در دهه 1960 ميالدی انجام ش روی انس
ــرل يک ابزار را به  ــات افراد توانايی كنت ــن مطالع اي
ــت  ــفالوگرافی به دس ــا الکتروانس ــيله EEG ي وس
ــمی برای  می آوردند. اگرچه اين مطالعه آغازی رس
 BCI ــک حوزه ی تحقيقاتی بود اما هنوز نام ــاد ي ايج

ــوزه BCI در  ــد واقعی ح ــيد. تول ــدک نمی كش را به ي
دهه ی هفتاد ميالدی بود. در اين دهه تمركز اصلی 
ــی و حركتی در  ــت عملکرد حس BCI بر روی بازگش
ــان در تالش  ــود. برای مثال محقق ــوان ب ــراد نات اف
ــه ايمپلنت های حلزون گوش برای  ــد تا با تعبي بودن
ــاخت  ــنوا؛ يا س ــنوايی در افراد ناش بهبود عملکرد ش
ــانی كه  اندام های مصنوعی برای افراد معلول و كس
ــت داده بودند به اين افراد  ــت و پای خود را از دس دس
ــا ايده  ای هيجان  ــت ت ــک كنند. اما مدتی گذش كم
ــان خطور كند؛ BCI نه تنها  ــه ذهن محقق ــر ب انگيزت
ــه به عنوان ابزاری  ــت يک توانايی بلک ــرای بازگش ب
ــود. حتی اين ديدگاه  تقويت كننده در نظر گرفته ش
ــش اياالت متحده ی  ــد تا ارت ــه باعث ش بلندپروازان

ــبرد  ــيعی برای پيش ــرمايه-گذاری وس ــکا س آمري
پروژه های حوزه ارتباط مغز و كامپيوتر انجام دهد. 
ــه ارمغان آمده،  ــط BCI ب ــه تا به حال توس ــه ك آنچ
ــتودنی و خارق العاده است؛ از اندام های مصنوعی  س
ــول گرفته تا ايجاد توانايی  ــدكاره برای افراد معل چن
ــه بيماری ALS )كه زمانی  ــراد مبتال ب ــاط در اف ارتب
ــن بود( و  ــا آن ها غيرممک ــردن ب ــرار ك ــاط برق ارتب
ــنوايی در حلزون گوش كه به بهبود  ايمپلنت های ش
ــنوا كمک می كند و يا جديدترين  ــنوايی افراد ناش ش
ابزارهايی كه با داده خوانی مغزی می تواند خواب ما 
ــاخته  ــند همه در طی دهه های اخير س را بهبود بخش

شده است.
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انتقال دو طرفه اطالعات میان مغز و کامپیوتر
  

ــال اطالعات از  ــتر روی انتق ــاوری امروزی بيش فن
ــين استوار است. انتقال كارآمد، سريع  ــان به ماش انس
ــان و بالعکس  ــين به مغز انس و مؤثر داده ها از ماش
ــنوايی، ديداری  )برای مثال اطالعات بازخوردی ش
ــت.  يا هردو( هنوز آنطور كه بايد دقيق و بهينه نيس
احتمااًل تکامل BCI به اين امر بسيار وابسته خواهد 

بود.

تحریک قشر مغز
 

ــر  از اهداف BCI  انتقال كارآمد اطالعات  ــی ديگ يک
ــتقيم به قشر مغز بدون  ــنوايی به طور مس بينايی و ش
مانيتور و يا هدفون می باشد. اين تکنولوژی در اين 
ــرفت هايی داشته  ــتا و در مطالعات حيوانی پيش راس
ــيار اميدبخش به نظر می رسد؛ اما هنوز  ــت كه بس اس
ــد با دقتی  ــودن اطالعاتی كه به مغز می رس ــق ب دقي

كه انتظار می رود قابل مقايسه نيست. 
ــيگنال ها از مغز  از طرفی انتقال يکپارچه و دقيق س
ــکالت بزرگ BCI می باشد.  ــتگاه يکی از مش به دس
ــتن  ــود داش ــا وج ــای EEG و EMG ب تکنيک ه
ــوب از لحاظ مکانی آن طور كه  ــن زمانی خ رزولوش
بايد و شايد نمی توانند دقت كافی را داشته باشند. در 
كنار همه اين نقايص، تفاوت های فردی انجام اين 

امر را بيش از پيش سخت می كند.

 انتقال اطالعات میان مغز ها
 

ــن و  ــی از بلندپروازانه تري ــن را يک ــوان اي ــايد بت ش
ــت. جايی كه فناوری،  ــن اهداف BCI دانس زيباتري
ــت  ــان ها را تقويت می كند. درس ــان انس ــاط مي ارتب
ــيار دقيق تر! در واقع  مانند تله پاتی، اما هدفمند و بس
ــان را  ــد كه انس يکی از اهداف اين حوزه اين می باش
ــرفت هايش  ــت و پيش ــودی اجتماعی اس ــه موج ك
ــت، اجتماعی تر  ــودن مغز اوس ــون اجتماعی ب مدي
سازد. پروژه های  هيجان انگيزی در سراسر دنيا در 
ــه تعدادی از آن ها  ــت كه در اين جا ب ــال انجام اس ح

اشاره خواهيم كرد:

پروژه سخن گفتن بی صدا
 

ــرطان  ــگاه به علت س ــتاد دانش فرض كنيد يک اس
ــيب تارهای  ــا وضعيتی بغرنج پس از آس ــره و ي حنج
صوتی قادر به توليد صدا نباشد دستگاهی كه بتواند 
ــا خواهد  ــيار راهگش افکار او را به صدا تبديل كند بس
ــن پروژه فعال  با لب خوانی و دقت 90  ــه اي ــود اگرچ ب
ــه می دانيم كه  ــرد اما هم ــش می ب ــد كار را پي درص
ــوان BCI انتظار  ــه از اين فناوری تحت عن ــه ك آنچ
داريم ابزاری است كه افکار ما را به صدا تبديل كند 

نه حركات لب هايمان را!

پروژه نورالینک
 

ــگار واقعا می خواهد مرز های  ــروژه نورالينک اما ان پ
ــايی  ــروژه با هدف رمزگش ــن پ ــوردد! اي BCI را درن
ــه در مغز  ــه ای ك ــيله ی تراش ــات مغز به وس اطالع
ــيله ی  ــود فرمان های مغز را به هر وس ــته می ش كاش

بيرونی و در سريع ترين زمان ممکن منتقل كند. 
برای "ايالن ماسک"مبتکر اين پروژه مجهز كردن 
ــالحی تنها چند سال زمان، صدها  ــر به چنين س بش
ــمند و  ــرمايه، همکاری صدها دانش ميليون  دالر س
ــا در  ــد ت ــناس را می طلب ــزاران كارش ــتخدام ه اس
ــان را به هوش  "نورالينک" )neuralink( ذهن انس
ــه فانتزی های  ــد" بزند. مردی ك ــی "پيون مصنوع
ــه واقعيت تبديل می كند اين بار به دنبال  ــی را ب تخيل
نوعی از پيوند اعضاست كه در تاريخ بشريت سابقه 
ــد  ــه می ده ــک ارائ ــه نورالين ــکاری ك ــدارد. راه ن
ــان مهره های  ــاماندهی تمام اين الکترودها به س س
ــت كه آن را از طريق عروق مغزی  يک گردنبند اس
ــترده ای  ــازی می كنند و از نقاط گس در كف مخ جاس
ــر مخ اطالعات را جمع آوری می كند و عمده  از قش
ــيله ی  ــوراخ در جمجمه به وس ــيب، ايجاد چند س آس

يک روبات شبيه چرخ خياطی است!

 :Thync پروژه

ــيله ای كوچک  ــاخت وس ــتارتاپ موفق به س اين اس
ــردن هنگام  ــت گ ــا قرار دادن آن در پش ــه ب ــد ك ش
ــرای مصرف  ــر و مفيدتری ب ــواب مؤثرت ــواب، خ خ
ــال  ــتگاه با ارس ــم می كند. اين دس ــدگان فراه كنن
ــه نواحی خاصی از  ــکات مختلف الکتريکی ب تحري
ــاقه ی مغز كه در تنظيم خواب نقش دارند باعث  س
ــود و خواب  ــواب می ش ــن خ ــترس حي ــش اس كاه
لذيذتری را برای استفاده كننده به ارمغان می آورد!

 
 

اما فناوری BCI در نهایت باید چه مرزهایی را در نوردد؟
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زیبایی در ورای مغز
نویسنده: امیرحسین کریمی پناه

ــی! اين  ــناس تا خودت را بشناس مغزت را بش
ــی علوم اعصاب در طی  ــعار انجمن جهان ش
ــت. با آگاهی بيشتر از  ــال گذشته بوده اس س
ــتر می توانيم به  دنيای پر راز و رمز مغز بيش
ــای خودمان )برای  ــا نقص ه ــا و ي توانايی ه
ــناختی( خود  ــال بيماری و يا خطاهای ش مث
ــه از حافظه، يادگيری،  ــم. زمانی ك ــی ببري پ
ــک  ــدون ش ــم ب ــت می گوئي ــان و حرك زب
ــت كه در  منظورمان ارتباطات پيچيده ای اس
ميان نورون های مغزمان شکل می گيرد. در 
ــرفت تکنولوژی،  ــر پيش ــاليان اخي ــی س ط
ــايی مدارهای  ــرای شناس ــا را ب ــی م تواناي
ــاهده آن ها به صورت  پيچيده عصبی و مش
ــکوپ دو چندان  ــر و در زير ميکروس دقيق ت
شده است. عالوه بر همه ی اين ها استفاده از 
ــی )از جمله موش( ما را در  ــای حيوان مدل ه
ــد و  ــياری از معماهای مرتبط با رش حل بس
ــل مغز و نيز بيماری های عصبی ياری  تکام
رسانده است. در تصاويری كه در اين مطلب 
ــت زيربنای عصبی  ــريح شده اس برايتان تش
ــناختی را كه در  ــياری از عملکرد های ش بس
ــی قرار  طول روز انجام می دهيم مورد بررس

گرفته است.
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مغز دوم
توسط: الکسیس وونک

ــتم با نام  ــت. اين سيس ــبکه ی عصبی اس ــتم عصبی روده يک ش سيس
ــی روده تا حدودی  ــتعار "مغز دوم"، برای تنظيم فرآيندهای گوارش مس
ــتم عصبی روده ی يک  ــتقل از مغز عمل می كند. اين تصوير، سيس مس
ــيرهای  ــامل عروق خونی و مس ــان می دهد كه ش موش چهار روزه را نش
ــلول های پشتيبان به نام  ــلول های عصبی )صورتی( و س لنفاوی )آبی(، س
سلول های شوان )سبز( است. دانشمندان دريافته اند كه زير مجموعه ای 
ــوند.  ــوان در داخل روده به نورون ها تبديل می ش ــلول های جوان ش از س
اين سلول ها برای رشد مناسب سيستم عصبی روده بسيار مهم هستند.

سد خونی در هسته های قاعده ای
توسط: الکسیس وونک

ــت كه با حركات غير قابل  ــون يک اختالل ژنتيکی اس ــاری هانتينگت بيم
ــود.  ــخص می ش كنترل تحت عنوان كره و عدم هماهنگی حركتی مش
ــود.  ــته های قاعده ای ايجاد می ش ــلول های هس اين عاليم بر اثر مرگ س
هسته های قاعده ای گروهی از ساختارهای در هم آميخته ی مغز هستند 

كه برای ايجاد و هماهنگ سازی حركات مهم هستند.
ــته های قاعده ای در  ــاختار درون هس ــر برهمکنش بين دو س ــن تصوي اي
ــبز( از  ــان می دهد. فيبرهای عصبی )س ــد را در جنين موش نش حال رش
ــاختاری به نام  ــمت س ــم مخطط، راه خود را به س ــاختاری به نام جس س
ــف  ــمندان كش ــی( در پيش می گيرند. دانش ــدوس )صورت ــوس پالي گلوب
ــی از اين فيبرهای  ــز كمک می كند تا برخ ــی در مغ ــه پروتئين ــد ك كرده ان
ــند. بدون وجود اين  ــمت های گانگليون بازال برس ــاير قس عصبی به س
پروتئين، بسياری از الياف قادر به عبور از گلوبوس پاليدوس نيستند و به 
جای آن در يک توپ جمع می شوند )همانطور كه در اينجا ديده می شود( 
ــده ای می تواند به درک  ــته های قاع ــکل گيری هس ــی نحوه ی ش بررس

بيماری هانتينگتون و ساير اختالالت حركتی كمک كند.

نورون  حرکتی
 

منبع: فالینی و همکاران، ژورنال علوم اعصاب

انگشتان دست يا پای خود را ناگهان باز كرده يا مچاله كنيد. اين حركات 
ــيگنال های الکتريکی است كه در مغز شما  ــی از دنباله ای از س ــريع ناش س
ــده به نام نورون های حركتی )در  ــلول های تخصصی ش ــود. س آغاز می ش
باال( دستورالعمل های مغز را در طول كابل های طوالنی )آكسون( حمل 
ــند. در  ــما می رس ــت و پای ش می كنند كه از طناب نخاعی به عضالت دس
بيماری هايی مانند آتروفی عضالنی نخاعی، آكسون نورون های حركتی 
ــيگنال های مغز هرگز به  ــيب ديده و تحليل می روند. بدين معنا كه س آس
ــوند. محققان در حال  ــند و حركات دچار اختالل می ش عضالت نمی رس
تحقيق درباره ی علت اين دژنراسيون به منظور يافتن درمان های بالقوه 
ــاير بيماری های نورونی  ــی نخاعی و س ــی عضالن ــاری آتروف ــرای بيم ب

حركتی هستند.

منبع: کارستنس، و همکاران، ژورنال علوم اعصاب
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ــت" و "برو"  ــيگنالهای "بايس ــت، به تعادل س ــرای عملکرد درس ــز، ب مغ
ــت. هنگامی كه يک نورون، نورون ديگری را غيرفعال يا مهار  متکی اس
ــمندان ساختارهای  ــت" چشمک می زند. دانش ــيگنال "بايس می كند، س
شبکه مانندی از پروتئين های به هم پيوسته به نام شبکه های پری نورال 
را كشف كرده اند كه سيگنال های عصبی را درون مدارهای خاصی مهار 
ــئول يادگيری  می كند. اين تصويری از هيپوكامپ يک موش، بخش مس
ــبز( و همچنين  ــبکه های پری نورونال )س ــت، كه ش و حافظه در مغز اس
اطراف آن )قرمز( را نشان می دهد. مغز در حال رشد دارای ظرفيت فوق 
ــت، پديده ای كه  ــاط بين نورون هاس ــر قدرت ارتب ــرای تغيي ــاده ای ب الع
انعطاف پذيری عصبی نام دارد و دانشمندان بر اين باورند كه شبکه های 
پری نورونال به اين انعطاف پذيری كمک می كنند. برخي مطالعات نشان 
ــندرم رت و  ــد عصبی مثل س داده اند كه در افراد مبتال به اختالالت رش
ــبکه های پری نورونال تغيير يافته اند. دانشمندان در حال  ــکيزوفرنيا ش اس
ــت  ــتند تا دريابند كه چگونه اين تغييرات ممکن اس انجام مطالعاتی هس

عملکرد مغز را تحت تأثير قرار دهد.

سلول ها در ورای حرکت و هماهنگی
 

ــه دوچرخه می رانيد، به طور همزمان كارهای زيادی را انجام  ــی ك هنگام
ــط اطرافتان با  ــير و محي ــدال، فرمان، و پاييدن مس ــادل، پ ــد: تع می دهي
ــام مخچه پس از مقداری  ــه لطف منطقه ای از مغز به ن ــا ب ــمانتان. ام چش
ــدون آن صورت  ــالش يا ب ــا كمترين ت ــا، ب ــن كاره ــه ی اي ــن، هم تمري
ــاقه ی مغز واقع  ــت س ــت در پش می گيرند. مخچه، كه در پايه ی مغز و درس
ــد و هماهنگی  ــری رفتارهای حركتی جدي ــا در يادگي ــت، به م ــده اس ش
ــلول های  ــای پيچيده ای كه به نام س ــک می كند. نورون ه ــركات كم ح

پوركينژ شناخته شده اند، در مخچه جای گرفته اند.
ــلول های مغز هستند، كه فعاليت  ــلول های پوركنژ  ازجمله بزرگترين س س
مخچه را تنظيم و به ما در هماهنگی حركات كمک می كنند. دانشمندان 
ــاير نورون ها در مخچه  ــلول ها با س ــن كه چگونه اين س ــه ی اي ــا مطالع ب
ــرار می كنند، اميدوارند در مورد مدارهای عصبی كه رفتارهای  ــاط برق ارتب
ــتری ياد  ــت تأثير قرار می دهند، چيزهای بيش ــی را تح ــده ی حركت پيچي

بگيرند.

کنترل ترافیک

منبع: گودلیف و همکاران، ژورنال علوم اعصاب
 

ــدون اينکه پايتان را از  ــه می خواهيد اتومبيلتان را برانيد ب ــد ك ــور كني تص
ــت همانطور  ــما خيلی دور نخواهيد رفت! درس روی پدال ترمز برداريد، ش
ــتاب و ترمز داريد،  ــيدن به مقصد نياز به هر دو ش كه در رانندگی برای رس
ــيگنال های "توقف" و "برو" متکی  ــما نيز به تعادل دقيق بين س مغز ش
ــيگنال های توقف را فراهم می كنند؛  ــت. گروه خاصی از نورون ها س اس
ــاير  ــای خاصی كه موجب توقف و يا مهار س ــال دهنده ه ــازی انتق آزاد س
ــوند. مطالعات افراد مبتال به سندرم داون  ــال پيام ها می ش نورون ها از ارس
ــيار زيادی در مغز خود  ــيگنالينگ مهاری بس ــان می دهد كه آن ها س نش
ــد. تصوير باال نورون های  ــری و حافظه را مختل می كن ــه يادگي ــد، ك دارن
ــر مغز موش با  ــش( را در قش ــا )بنف ــر نورون ه ــده )زرد( و ديگ ــار كنن مه
ــندرم داون نشان می دهد. مطالعه ی مدل های موش  ــرايطی مشابه س ش
ــورد نوروبيولوژی  ــرنخ هايی در م ــمندان را با س ــد اين می تواند دانش مانن
ــندرم داون و ساير اختالالت رشدی  ــايی های شناختی در س ــت نارس پش

ارائه دهد.

ریشه ی ترس و اضطراب
 

ــخنرانی  ــافرت هوايی، يا س ــيم، يا يک مس ــک تئاتر طنز باش ــواه در ي خ
ــرايط  ــيم. مغز ما برای برخی از ش عمومی، ما اغلب ياد می گيريم كه بترس
ــک می كند تا تهديدات  ــت و اين به ما كم ــيم پيچی شده اس ــرس آور س ت

ايمنی را بهتر شناسايی كرده و از آنها اجتناب كنيم.
ــاختاری بادامی  ــت، س ــيم پيچی ترس ما آميگدال اس گره كليدی در س
ــت. اين  ــن مغز ما درگير عواطف و حافظه اس ــق طرفي ــه در عم ــکلی ك ش
ــان می دهد، با  ــدال موش جوان را نش ــرش عرضی آميگ ــک ب ــر ي تصوي
ــل از رنگ آميزی، اين  ــده اند. قب ــه رنگ آبی مزين ش ــه ب ــی ك نورون هاي
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ــراب آوری انجام داد كه گروه كوچکی از نورون ها )نقاط  ــوش، كار اضط م
ــمندان  ــد آميگدال به دانش صورتی( را فعال كرد. مطالعه ی نحوه ی رش
ــرس، و اختالالتی چون اضطراب و  ــد تا پايه های عصبی ت ــک می كن كم

فوبيا را درک كنند.

حمله ی پالک ها
 

 ،Neuroimaging ــی ــوان و جيمی گرتزندلر، مركز تجرب ــگ ي ــع: پن منب
دانشگاه ييل.

ــک دارای  ــف بيماری آلزايمر( با عنوان "روانپزش ــر )كاش ــس آلزايم آلوئي
ــده بود كه بيماری روانی يک  ــد. او متقاعد ش ــناخته ش ــکوپ" ش ميکروس
ــگی اش در  ــت يکی از بيماران هميش ــت. پس از درگذش بيماری مغزی اس
ــر می زد و  ــای عجيب و غريبی از او س ــواًل رفتاره ــه معم ــال 1906 ك س
ــديد شده بود آلزايمر  ــال آخر عمرش گرفتار دمانس ش ــرانجام در پنج س س
ــکوپ  ــده ی مغز او را در زير يک ميکروس ــت مقطع های رنگ ش توانس
ــای غير طبيعی مغز  ــه متوجه ويژگی ه ــد. او بالفاصل ــی كن ــوری بررس ن
ــاه  ــا و تانگل ها )كه ش ــی از پالک ه ــای فراوان ــده و نمونه ه ــارش ش بيم

ــد( را با دقت تمام ترسيم نمود.  ــخيص بيماری آلزايمر می باش عالمت تش
ــخيصی بيماری آلزايمر  ــه عنوان ويژگی های تش ــن يافته ها ب ــروزه اي ام

شناخته شده اند.
ــمندان از زوايای مختلف و با  ــال، دانش ــت يک صد س اكنون پس از گذش
استفاده از مدل های موش، ژنتيک و تکنيک های تصويربرداری پيشرفته 
ــتند. در تصويری كه  ــه ی بيماری آلزايمر هس ــخيص و حمل ــه تش ــادر ب ق
ــيب  ــاخه های نورون های آس ــط ش می بينيد، پالک آميلوئيد )بنفش( توس

ديده )رنگی( در مغز موش مبتال به بيماری آلزايمر احاطه شده است.

احساس صحبت کردن
 

ــو د الرا روبيو، كالج كينگ  ــتفانی جی فورک، احمد بيگ، آلفونس منبع: اس
ــخ به آنچه كه  ــتی صحبت ميکنيد، درک و پاس لندن. هنگامی كه با دوس
ــت )يکی  او می گويد، نيازمند برقراری ارتباط بين دو ناحيه ی دور مغز اس
ــی از طريق  ــار(. اين نواح ــرای توليد گفت ــان و ديگری ب ــم زب ــرای فه ب
ــون ها كه فاسيکولوس قوسی ناميده می شود با يکديگر  ــته ای از آكس دس

ارتباط برقرار می كنند. )تصوير(
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پنجمین کنفرانس بین المللی"بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها" با 
حمایت ستاد توسعه علوم شناختی در اصفهان برگزار می شود 

ــی " بازی  های  ــن كنفرانس بين الملل پنجمي
ــا هدف  ــا " ب ــا و چالش ه ــه  ای: فرصت ه رايان
ــه ی  پژوهش های مبتنی برتحليل و توليد  ارائ
ــوا درحوزه  ی بازی های رايانه ای و با نگاه  محت
ــال  ويژه به بازی های درمانی، بهمن ماه امس
ــود. اين  ــزار می ش ــان برگ ــگاه اصفه دردانش
ــعه علوم و فن  ــتاد توس كنفرانس با حمايت س
ــری از  ــمار ديگ ــناختی و ش ــای ش آوری ه
ــای معتبر علمی و فرهنگی و اجتماعی  نهاده
ــال در دانشگاه اصفهان  ــی ام بهمن ماه امس س
برپا می شود.  تحليل  های روانشناختی، درمان 
ــانه ای،  ــواد رس ــالمت روانی، س ــاء س و ارتق
ــاس و هيجان، رويکردهای  ــازی احس مدل س
و  داده كاوی  ــش  نق ــباتی،  محاس ــوش  ه
ــفی  ــر، رويکرد فلس ــار كارب ــازی رفت مدل س
بازی های رايانه  ای، شيوه  های جذب مخاطب، 
بازاريابی و تبليغات، نقش صنعت بازی- های 
رايانه ای درحوزه  تجارت، اقتصاد وكارآفرينی، 
ــازی فرآيند توسعه؛  از جمله محورهای  مدل س

ــی دراين رويداد علمی و تخصصی  مورد بررس
عنوان شده است. مسئوالن كميته ی برگزاری 
ــه ای:  ــای رايان ــس: بازی ه ــن كنفران پنجمي
فرصت ها و چالش ها"، همچنين اعالم كردند: 
تحليل زيبايی  شناختی و هنری، اصول هنری 
درطراحی و شخصيت پردازی، بهينه سازی در 
ــازی  ــت و ب ــک رواي ــر و تکني ــق هن تلفي
ــی نقش  ــی، بازی های جدی ، بررس  نامه نويس
ــه ای و ارائه  ايده های جديد در  ــای رايان بازی ه
ــالمت  ــای خانواده، درمان و ارتقاء س حوزه ه
جسمی و روحی، توسعه ی  صنعت گردشگری، 
درمان اختالالت جسمی، توانبخشی شناختی، 
ــدس، ترويج  ــاع مق ــای دف ــج ارزش ه تروي
آموزه های مذهبی و قرآنی از ديگر موضوعات 
ــت.  مورد بحث و ارزيابی در اين كنفرانس اس
ــئوالن كميته ی برگزاری اين كنفرانس با  مس
ــن دوره به  ــژه اي ــگاه وي ــه ن ــه اينک ــاره ب اش
و  دارد  ــاص  اختص ــی  درمان ــای  بازی  ه
ــن محورها جايگاه  ــای مرتبط با اي پژوهش ه

ــن گفتند:  ــت، همچني ــژه ای خواهند داش وي
ــط بزرگترين  ــی توس ايده ها و مقاالت پژوهش
ــور درحوزه بازی های  ــی كش ــبکه  پژوهش ش
ــا بيش از 200 نفر از اعضای هيأت  ــه ای ب رايان
علمی دانشگاه های داخل و خارج كشور مورد 
ــر در  ــاالت برت ــرد و مق ــرار می گي ــی ق ارزياب
ــد. به اعتقاد  معتبرترين منابع عرضه خواهد ش
مسئوالن كميته ی برگزاری، شركت كنندگان 
ضمن آشنايی با آخرين دستاوردهای فنی اين 
حوزه، از امکان ارتباط مستقيم با پژوهشگران 
ــور و رايزنی ها جهت ادامه  ــل و خارج كش داخ
ــد.  ــته برخوردار خواهند ش تحصيل دراين رش
ــوم  ــس از عم ــزاری كنفران ــه ی  برگ كميت
ــگران، بازی -سازان، صاحبان دانش و  پژوهش
ــی و فرهنگی و تمامی  ــران اجتماع ــن، مدي ف
عالقمندان و صاحب  نظران دعوت می كند تا 
ــی و ارائه   ــن رويداد پژوهش ــركت در اي ــا ش ب
ــه رونق اين  ــود، ب ــوالت خ ــاالت و محص مق

كنفرانس كمک كنند.

 اهمیت ارتقای سرمایه شناختی و ضرورت همکاری های بین رشته ای
 در میان دانشجویان 21 دانشگاه کشور

ــاب  ــوم اعص ــوزه عل ــاتيد ح اس
شناختی در مدرسه ی پاييزی مغز 
ــناخت ويژه دبيران و اعضای  و ش
انجمن های علمی – دانشجويی 
ــرروت همکاری های بين  ــر ض ب
ــرمايه  س ــای  ارتق و  ــته ای  رش
و  ــت  خالقي ــز  ني و  ــناختی  ش
ــجويان  كارآفرينی در ميان دانش
ــگاه كشور تأكيد كردند.  21 دانش
ــه ی پاييزی مغز و شناخت،  مدرس
ويژه دبيران و اعضای انجمن های 
علمی- دانشجويی مغز و شناخت 
ــت و  ــش روز از بيس ــه مدت ش ب
ــط  ــال توس ــم آبان ماه امس پنج
ــاب ايران و با  ــن علوم اعص انجم
ــتاد توسعه  حمايت و همکاری س
ــناختی،  ــوم و فناوری های ش عل

ــناخت، دانشگاه  كلينيک مغز و ش
ــکی ايران و باغ كتاب  علوم پزش
ــد. در اين مدرسه  تهران برگزار ش
ــاتيد  ــزی با بهره گيری از اس پايي
ــاب  ــوم اعص ــوزۀ عل ــرب ح مج
ــتفاده از آخرين  ــناختی و با اس ش
ــجويان  ــای علمی، دانش يافته ه
ــته های علوم پزشکی، فنی و  رش
ــی و علوم انسانی آموزش  مهندس

ــا ايجاد فرصتی رقابتی  ــد و ب ديدن
ــر ضرورت  ــجويان، ب ــن دانش بي
ــته ای و  ــای بين رش همکاری ه
ــرمايه شناختی،  اهميت ارتقاء س
ــد.  خالقيت و كارآفرينی تاكيد ش
در اين دوره علمی- آموزشی،40 
ــجو از دانشگاه های تهران،  دانش
ــتی، فردوسی مشهد،  شهيد بهش
گيالن، اصفهان، شريف، سمنان، 

ــز، اراک، بوعلی  ــی، تبري خوارزم
ــد،  بيرجن ــدان،  هم ــينا  س
ــی  ــام خمين ام ــران،  پيام نورته
ــدران، باهنركرمان،  قزوين، مازن
ــکی  هنر تبريز، گلبهار، علوم پزش
ــهد و  ــکی مش ــران، علوم پزش اي
ــركت  ــان ش ــکی كاش علوم پزش
ــتند. در مدرسه ی پاييزی مغز  داش
در  ــجويان  دانش ــناخت  ش و 
ــی با مباحث  ــای آموزش كارگاه ه
ــوم اعصاب  ــوزه عل ــی در ح علم
ــنا و از آموزش های  ــناختی آش ش
الزم برای پروراندن ايدۀ نوآورانه 
در قالب نوشتن برنامه يکساله در 
يک انجمن علمی-دانشجويی با 
ــناختی  ــرمايه ش رويکرد ارتقاء س

بهره مند شدند.

اخبار
داخلی
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 طراحی و ساخت "حسگر زیستی الکتروشیمیایی" برای تشخیص بیماری 
آلزایمر با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی آغاز شد

ــک تالش علمی،  ــان در ي محقق
ــی برای طراحی  مطالعات پژوهش
ــتی  زيس ــگر  حس ــاخت  س و 
ــيميايی ويژه تشخيص  الکتروش
ــتاد  بيماری آلزايمر را با حمايت س
ــعه علوم شناختی آغاز كردند.   توس
دكتر "فائزه شکری " مجری اين 
ــو هيات  ــی و عض ــرح تحقيقات ط
ــگاه رويان اعالم  ــی پژوهش علم
ــگر  ــن حس ــی اي ــرد: ))طراح ك
زيستی، به گونه ای است كه از آن 
ــوان ابزاری برای  ــوان به عن می ت
ــای برون  ــايی "وزيکول ه شناس
ــتفاده  ــلولی خاص"  از خون اس س
ــن  ــت: ))در اي ــرد.(( وی گف ك
ــتی  ــگر زيس پژوهش اولين حس
ــاخته  بيماری آلزايمر طراحی و س
ــر تاو  ــه در آن "مارك ــود ك می ش
فسفريله " در خون بيماران مبتال 
داده  ــخيص  تش ــر  آلزايم ــه  ب
ــرد: به  ــه ك ــود.(( وی اضاف می ش
ــر گرفتن طراحی  ــالوه با در نظ ع
ــگر، می توان از آن  خاص اين حس
ــی در  ــرات جزئ ــام تغيي ــا انج ب
ــای ديگر از  ــايی بيماری ه شناس
ــتفاده كرد.  ــرطان نيز اس جمله س
مجری اين طرح تحقيقاتی تحت 
حمايت ستاد توسعه علوم شناختی 

ــای متفاوتی  ــد: روش ه يادآور ش
ــای  ــايی "ماركره ــرای شناس ب
ــای مايعات  ــتی"در نمونه ه زيس
ــدن وجود دارد كه اكثراً هزينه بر  ب
و پيچيده هستند و هنوز هيچ يک 
ــده اند به طور  ــا موفق نش از آن ه
ــر را در فرد  ــال به آلزايم ــق ابت دقي
ــار  ــن انتظ ــد، بنابراي ــان دهن نش

می رود با شناسايی وجود پروتئين 
ــفريله" در خون، بتوان  ــو فس "تائ
ابتال به آلزايمر را تشخيص داد. به 
ــکری، در اين پروژه  گفته دكتر ش
تالش می شود كه ابزاری طراحی 
ــه  با كمک آن بتوان ابتال  ــردد ك گ
ــی  ــر را از طريق بررس ــه آلزايم ب
ــی از خون فرد  ــيار اندك حجم بس

نشان داد و اين بيماری در مراحل 
ــرفت آن  ــايی و از پيش اوليه شناس
ــود. وی با بيان اينکه  جلوگيری ش
ــاخت  س و  ــی  طراح ــم  عليرغ
ــگرهای زيستی "ولتامتريک  حس
"و "آمپرومتريک " مختلف، هنوز 
ــگری كه قابليت كمی سازی  حس
ــرون  ــای "ب ــداد "وزيکول ه تع
ــازی  جداس ــت  قابلي ــلولی،  س
ــلولی  ــای" برون س "وزيکول ه
ــاص(،  ــر خ ــاص )دارای مارك خ
ــيت باال، قابليت توليد انبوه  حساس
با درصد تکرار پذيری و همانندی 
ــاخته  ــن س ــت پايي ــاال و قيم ب
نشده است وانتظار می رود طراحی 
ــتگاه مقدمه ای  ــاخت اين دس و س
برای ساخت حسگرهای مختلف 
ــود.  ــرای بيماری های ديگر ش ب
ــکری می افزايد: اين طرح  دكتر ش
ــی يکی  ــش اصل ــد دو بخ نيازمن
ــازی "وزيکول ها " از خون  جداس
ــاخت حسگر زيستی  وديگری س
ــدود 20  ــه تاكنون با ح ــت  ك اس
ــرفت فيزيکی همراه  ــد پيش درص
ــود ساخت  بوده و پيش بينی می ش
ــی و قابليت  ــگر با ويژگ ــن حس اي
ــه اتمام  ــده ب ــال آين ــر در س مؤث

برسد.

 گسترش همکاری های میان مرکز استعدادهای درخشان و ستاد توسعه 
علوم شناختی مورد تاکید قرار گرفت

با هدف ترويج وارتقای دانش علوم شناختی و 
ــوزه دانش آموزی،  ــش همکاری ها درح افزاي
ــتی با حضور مديران مركز استعدادهای  نشس
ــی  ــی وآموزش ــن پژوهش ــان و معاوني درخش
ــتاد توسعه  ــان س ــمپاد و كارشناس مدارس س
ــناختی درمحل باغ  ــوم و فن آوری های ش عل

كتاب تهران برگزارشد.
ــی از اعضای هيأت علمی  ــت يک دراين نشس
دانشگاه علوم پزشکی ايران پيرامون تاريخچه 
ــورمان  ــناختی، جايگاه كش ــوم ش ــش عل دان

درحوزه علوم شناختی و پيشرفت های حاصله 
ــه مطالبی بيان كرد و دبير اجرايی  ــن حيط دراي
ــش مغز" به  ــوزی "دان ــش آم ــابقات دان مس
ــريح نحوه برگزاری اين مسابقات درسطح  تش
ــاره به  ــينا توكلی " با اش ــور پرداخت. "س كش
ــابقات  ــتاد در برگزاری مس نقش و حمايت س
ــتر  دانش آموزی دانش مغز بر لزوم هرچه بيش
ــمپاد" در راستای ترويج  همکاری مدارس "س
ــناختی درمدارس كشور  ــعه ی علوم ش و توس
ــت همچنين دكتر  ــرد. دراين نشس ــد ك تأكي

رحمانی معاون مركز استعدادهای درخشان با 
ــتاد توسعه  تمجيد از اقدامات و فعاليت های س
علوم و فن آوری های شناختی در حوزه دانش 
ــان  ــای مي ــترش همکاری ه ــوزی، برگس آم
ــرد.  ك ــد  تاكي ــتاد  س ــن  اي و  ــمپاد"  "س
ــت همچنين  ــن نشس ــركت كنندگان دراي ش
ــه به ابتکار و حمايت  ــز من " ك ــس مغ از"پردي
ــعه علوم و فن اوری های شناختی  ــتاد توس س
ــت،  ــده اس درمحل باغ كتاب تهران احداث ش

بازديد كردند.
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ــتيابی به اهداف علمی  به منظور دس
ــک گروه  ــالش ي ــا ت ــی، ب و اجراي
ــی و با حمايت  ــی و تحقيقات مطالعات
ــعه علوم و فن آوری های  ستاد توس
ــتين آزمون ملی  ــناختی، »نخس ش
سنجش هوش« با عنوان مجموعه 
ــی ايران – استنفورد –  آزمون هوش
ــور  ــطح كش ــه )ISB5( در س بين

استاندارد شد.
ــگری« مدرس  ــی عس ــر »عل دكت
ــرح  ــن ط ــری اي ــگاه و مج دانش
ــی اعالم كرد: با اجرای اين  پژوهش
ــاد و حيطه های  ــرح می توان ابع ط
مختلف هوش كلی )IQ(، كالمی و 
غيركالمی را در افراد سنين 2 تا 90 
ــيوه ای معتبر و دقيق  ــالگی به ش س
ــنجش و اندازه گيری قرار  ــورد س م
ــه اينکه يکی از  ــاره ب ــا اش داد. وی ب
مهم ترين و گسترده ترين موضوعات 
ــای  ــوم و فناوری ه ــوزه عل در ح
ــی به  ــايی و ارزياب ــناختی؛ شناس ش
هنگام و دقيق توانايی ها و ناتوانی ها 
ــناختی و آسيب های مغزی است؛  ش
ــتاندارد ساختن  ــعه و اس گفت: توس
ابزارها و آزمون هايی كه بتواند ابعاد 
ــای مختلف ويژگی های  و حيطه ه
ــناختی به ويژه هوش را با دقت و  ش
ــر اندازه گيری كند؛  ــورت معتب به ص
ــات  ــن اقدام ــی از ضروری تري يک
ــناختی  ــی در حوزه علوم ش پژوهش

است.
دكتر عسگری گفت: آزمون هوشی 
ايران – استنفورد – بينه كه در اين 
ــی مورد بررسی و اجرا  طرح پژوهش
قرارگرفته، نخستين آزمون سنجش 
ــناختی است  هوش و توانايی های ش
ــازی و  ــور بومی س كه برای كل كش
ــا بيان  ــت. وی ب ــتاندارد شده اس اس
ــی و  ــرح مطالعات ــن ط ــه اي اينک
ــا چندين هدف عمده و  ــی ب پژوهش
ــت؛  ــرا درآمده اس ــه اج ــی ب اساس
خاطرنشان كرد: شناسايی به هنگام 
ــناختی افراد  توانايی های مختلف ش

ــب آنان به  ــه  منظور هدايت  مناس ب
ــی،  آموزش ــف  مختل ــای  زمينه ه
ــتخدامی، شغلی و نيز  تحصيلی، اس
ارزيابی توانايی های اوليه و زيربنايی 
شناختی به  ويژه برای دوره كودكی 
ــی و  ــرانجام ارزياب ــی و س و نوجوان
ــی و معتبر  ــق، علم ــخيص دقي تش
ــکالت ذهنی،  ــودكان دچار مش ك
ــوز، مرزی و تيزهوش ازجمله  ديرآم
ــق بوده  ــی اين تحقي ــداف اصل اه
ــت. دكتر عسگری تصريح كرد:  اس
ــامل  ــه مرحله ش ــرح در س ــن ط اي
ــرورش مقياس،  ــازی و پ انطباق س
ــته اصلی بومی سازی شده  تهيه بس
ــؤال ها،  ــازی س آزمون و نيز آماده س
ــد نمره گذاری  ــا و كلي زيرمقياس ه
ــازی و  ــرای اصلی، رواس ــرای اج ب
ــخه رواسازی  اعتباريابی، تدوين نس
و اعتباريابی شده ايران- استنفورد- 
ــک  ي ــورت  به ص  )ISB5( ــه  بين
ــل ملی )و  ــون كام ــه آزم مجموع

ــازی( تعيين نمره سنی  استانداردس
ــای  ــه جدول ه تهي و  ــتاندارد  اس
ــت.  ــرا درآمده اس ــاری به اج هنج
ــی يادآور  ــری اين طرح پژوهش مج
ــه افراد  ــه آماری هم ــد: از جامع ش
ــاكن در شهرها و روستاهای كل  س
ــنی 2 تا 90 سال،  ــور در دامنه س كش
ــر مبنای الگوی  ــروه نمونه ب ــه گ س
ــه  ــر پاي ــتان ها ب ــدی اس طبقه بن
ــای جغرافيايی، فرهنگی،  ويژگی ه
ــًا به حجم  ــی جمع ــی و زبان اجتماع
ــر  ــا ب ــاب و داده ه ــر انتخ 2000 نف
ــرفته  پيش ــای  روش ه ــاس  اس
ــنجی تحليل شده است. وی  روان س
گفت: خروجی اصلی اين طرح يک 
ــوش« برای  ــتاندارد ه »آزمون اس
ــور است كه می تواند عالوه  كل كش
ــط افراد  بر كاربردهای انفرادی توس
ــناخت  ش ــرای  ب ــا  خانواده ه و 
توانايی های و تعيين جايگاه هوشی 
فرزندان خود در مقايسه با همساالن 

ــای  ــور، در زمينه ه وی در كل كش
ــی، اجرايی و  ــدد علمی، پژوهش متع
ــتفاده قرار  ــخيصی نيز مورداس تش
ــتره آن  ــی كه گس ــرد. زمينه هاي گي
ــاوره و  ــت، مش ــد از هداي می توان
ــی، تحصيلی  راهنمايی های آموزش
ــع مختلف تحصيلی از يک  در مقاط
ــی مانند  ــا كاربردهای بالين ــو، ت س
ــواع  ان ــری  غربالگ و  ــخيص  تش
ــزی از  ــناختی و مغ ــيب های ش آس
ــوی ديگر قرار داشته باشد. دكتر  س
ــگری گفت: يکی از عمده ترين  عس
ــی –  ــرح مطالعات ــن ط ــای اي مزاي
ــتن يک  ــی در اختيار گذاش تحقيقات
ابزار علمی و معتبر برای پژوهش در 
ــناختی،  حوزه های مختلف علوم ش
ــی، علوم تربيتی و بالينی  روان شناس
ــی و  ــز علم ــگاهها، مراك در دانش
ــای  كلينيک ه ــز  ني و  ــی  آموزش

تخصصی است.

 به همت یک گروه تحقیقاتی و با حمایت ستاد توسعه علوم و فن آوری های 
شناختی »نخستین آزمون ملی سنجش هوش« در کشور استاندارد شد
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 نتایج یک طرح مطالعاتی- پژوهشی تحت حمایت ستاد توسعه علوم شناختی

رفتارهای غیر ارادی حاوی اطالعات مهمی
 از فرآیند تصمیم گیری درمغز است

ــی يک طرح تحقيقاتی تحت  مطالعات پژوهش
ــوم و فناوری های  ــعه عل ــتاد توس ــت س حماي
ــه رفتارهای غير  ــان می دهد ك ــناختی نش ش
ارادی حاوی اطالعات مهمی از فرآيند تصميم 
ــوی ديگر بيانگر آن  ــت و از س گيری در مغز اس
ــی نمايش اطالعات به  ــت كه الگوی زمان اس
ــان را  خوبی می تواند فرآيند تصميم گيری انس
ــم پور" رئيس  ــد. دكتر "رضا ابراهي ــر ده تغيي
ــی كامپيوتر دانشگاه شهيد  ــکده مهندس دانش
ــی " دقت،  ــرح پژوهش ــری ط ــی و مج رجاي
ــذ تصميم  ــد اخ ــت در فرآين ــرعت و قطعي س
ــناخت دقيق فرآيند اخذ  ادراكی " می گويد: ش
ــناخت مغز به عنوان  ــير ش تصميم نه تنها مس
پيچيده ترين ماده جهان است، بلکه مهمترين 
راه شناخت و درمان اختالالت رفتاری خواهد 
ــان اينکه تصميم گيری يکی از  ــا بي ــود. وی ب ب
ــناختی مغز است كه  عالی ترين فعاليت های ش
ــده رفتار هر موجود  ــتقيم تعيين كنن بطور مس
ــد، گفت: مغز در زندگی روزمره  زنده ای می باش
ــتن  خود با هزاران تصميم كوچک مثل برداش
ــزرگ مثل انتخاب  ــز و ب ــم از روی  مي ــک قل ي
ــغل و محل زندگی روبه روست. عضو هيات  ش
ــگاه شهيد رجايی افزود: كاوش در  علمی دانش

ــان می دهد كه  ــره مغز نش ــای روزم تصميم ه
ــرعت،  ــه ويژگی مهم س تمامی آنها دارای س
ــی  ــناخت و بررس ــتند  و ش دقت و قطعيت هس
ــر بر تغيير هر يک از اين ويژگی ها،   ــل مؤث عوام
ــناخت فرآيند اخذ تصميم در  گام مهمی در ش
ــاره به  ــد. دكتر" ابراهيم پور"  با اش مغز می باش
اينکه در اين پژوهش به منظور شناخت بيشتر 
ــی  ــم در مغز ابتدا به بررس ــذ تصمي ــد اخ فرآين
عوامل تعيين كننده ی دقت، سرعت و قطعيت 
ــتفاده از  ــان با اس ــی انس ــات ادراك در تصميم
ــا و  ــا محرک ه ــک ب ــات روان فيزي آزمايش
ــده پرداخته  ــرل ش ــاده و كنت ــای س پارادايم ه
ــی بازنمايی  ــه كرد: چگونگ ــت، اضاف شده اس
ــريع  ــركات غير ارادی و س ــز و ح ــا در مغ آن ه
ــم، به-وسيله دستگاه ثبت سيگنال مغزی  چش
ــتگاه ثبت حركات چشم نيز مورد مطالعه  و دس
ــرح مطالعاتی –  ــت. مجری اين ط ــرار گرف ق
ــی خاطر نشان كرد: يافته های به دست  پژوهش
ــرعت و قطعيت  ــان می دهد دقت، س آمده نش
ــيگنال های مغزی قابل  ــم نه تنها در س تصمي
ــت، بلکه در رفتارهای غير ارادی  ــاهده اس مش
ــان از جمله قطر مردمک و  ــای انس آزمودنی ه
ــود. به  ــمی نيز ديده می ش ــريع چش حركات س

ــتخراج ويژگی های  ــق، اس ــاد اين محق اعتق
فرآيند تصميم گيری به ويژه قطعيت تصميم از 
ــران و  ــرای درمانگ ــر ارادی، ب ــای غي رفتاره
ــيار حائز اهميت خواهد بود چراكه  مديران بس
بدون نياز به پرسش از آزمودنی اين اطالعات 
در اختيار آزمايشگر قرار خواهد گرفت. به گفته 
ــری از يافته های اين طرح  ــش ديگ وی در بخ
ــده كه وجود فاصله زمانی بين  ــان داده ش نش
اطالعات ارسالی به آزمودنی برای اخذ تصميم 
ــر پارامتر های مدل  ــری ادراكی باعث تغيي گي
ــو هيأت علمی  ــود. عض ــری می ش تصميم گي
ــی ديگر از  ــی در بخش ــهيد رجاي ــگاه ش دانش
ــازی  توضيحات اين طرح گفت: نتايج مدل س
ــان می دهد در چنين شرايطی  ــباتی نش محاس
ــات، خود  ــب اطالع ــان برای كس ــه انس توج
ــته  ــته به حجم اطالعات دريافتی از گذش وابس
ــت. به طوريکه هرچه اطالعات دريافتی در  اس
ــتری به  ــد، مغز با توجه بيش ــته كمتر باش گذش
ــب اطالعات در آينده خواهد پرداخت، به  كس
ــرای تصميم گيری  ــر مغز ب ــر اگ ــارت ديگ عب
اطالعات محدودی در اختيار داشته باشد برای 
ــدا بخش ضعيف تر  ــه او بايد ابت ــش توج افزاي

اطالعات را در اختيار او قرار داد.
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کولینبهجنگآلزایمربرمیخیزد!

تحقيقات جديد دانشگاه آريزونا مدعی است كه 
ــک رژيم غذايی بلند مدت حاوی كولين برای  ي
ــت. كولين يک  ــر مؤثر اس ــگيری از آلزايم پيش
ــهل الوصول است كه به  ــالم و س ماده غذايی س
طور طبيعی در برخی از غذاها و مکمل ها   وجود 
ــی يک مطالعه حتی به اثرات  ــن ط دارد. محققي
ــل ديگر  ــلی به نس كولين در انتقال آلزايمر از نس
هم پرداخته اند. آن ها عالئم رخداد آلزايمر را در 
ــه از مادرانی به دنيا آمده اند كه با  ــی ك موش هاي

كولين تغذيه شده اند پيگيری كردند.
رژیم طوالنی مدت کولین

ــان داد كه آن هايی  تحقيق بر روی موش ها نش
كه طوالنی مدت از رژيم حاوی كولين بهره مند 
ــه ی فضايی را  ــف مربوط به حافظ ــد تکالي بودن
ــی  در مارپيچ های فضای  ــر پيش بردند. يعن بهت
آزمايش بهتر  حركت می كردند و مسيرها را پيدا 

می  كردند.
کولین و میکروگلیا

ــتم  ــتيبان در سيس ــلول پش ميکروگليا نوعی س
ــش بيگانه خوار دارد و مواد  ــت كه نق عصبی اس
ــد. در مغز  ــع آوری می كن ــط جم ــد را از محي زائ
ــودمند و ضروری  طبيعی حضور ميکروگلياها س
ــلول ها فقط  ــت اما در مغز آلزايمری اين س اس
ــعله ورتر می كنند.  ــاب و بيماری را ش ــش الته آت
ــلول ها  ــدن اين س ــث غير فعال ش ــن باع كولي
ــرفت  ــن طريق تا حدودی پيش ــود و از اي می ش

آلزايمر را مهار می كند.
دست گذاشتن  روی ميکروگليا، نقطه ی روشنی 
ــت چرا كه اگر نتايج آن واقعًا  در اين تحقيق اس
اثبات شود در ديگر بيماری های تحليل برنده ی 
ــون و ام.اس نيز به كار  ــل پاركينس ــی مث عصب
ــد، كولين  می رود. در نهايت همانطور كه ذكر ش
از دو طريق می تواند باعث پيشگيری از آلزايمر 
ــود. اول آنکه فعاليت ميکروگلياها را سركوب  ش
ــکل گيری پالک های  ــه از ش ــد. دوم آنک می كن
آميلوييد جلوگيری می كند. پالک های آميلوييد 
ــکل گيری عالئم  آلزايمر  ــی در ش ــی اساس نقش

دارد.
sciencebeta :منبع

توموریاانگل؟!

تومورهای مغزی یا انگل؟
ــای مختلفی  ــرطانی، از روش ه ــلول های س س
ــردن بهره می برند.  ــد ك ــرای زنده ماندن و رش ب
ــتی  و  ــرطانی نوعی برتری زيس ــلول های س س
ــلول های طبيعی دارند كه  ــبت به س تکاملی نس

آنها را مجهز به رشد و گسترش می كند.
ــکل از  ــم بدانيم كه يک توده ی متش می خواهي
سلول های سرطانی در مغز چه ويژگی ای   دارند 
ــی  ــد در چنين اندام حساس كه به آنها اجازه ی  رش

را می دهد؟!
ــنيده ايد.  ــتاز را ش ــه حال لفظ متاس ــا ب ــًا ت حتم
متاستاز به معنی گسترش دور دست يک تومور 
است. يعنی سلول های سرطانی مهاجرت كرده 
ــد و در آنجا  ــدن می رون ــر ب ــق ديگ ــه مناط و ب
ــن تومورهای نقاط  ــی می كنند. در بي النه گزين
ــرطان پستان عالقه ی  شديدی  مختلف بدن، س
به مغز دارد و به آن متاستاز می دهد. سلول های 
ــتان چه ويژگی ای دارند كه آنها را  ــرطان پس س

مجهز به رشد درون مغز می كند؟
ارتباط كاذب بين سلول سرطانی و نورون

ــطه فضاهايی به  ــم كه نورون ها به واس می داني
ــيناپس باهمديگر ارتباط برقرار می كنند و  نام س
به واسطه سيناپس پيام عصبی از يک نورون به 

نورون ديگر می روند.
ــف  ــه ی جديدی كش ــی مطالع ــمندان ط دانش
ــتان و  ــرطان پس ــلول های س ــه س ــد ك كرده ان
سلول های سرطان های خود مغز )مثل گليوما و 
گليوبالستوما كه تومور شايع مغزی در اطفال و 
خردساالن است( می توانند با سلول های عصبی 

سيناپس  برقرار كنند!
ــلولهای  ــبت به س ــلول ها نس ــن س ــع اي در واق
سرطان های ديگر اين مزيت را دارند كه حاوی 
ــتند كه آن ژن ها ساخت سيناپس  ژن هايی هس
را كنترل می كند. پس مجموعه ای از سلولهای 
ــبی برای  ــتان مغز را محيط مناس ــرطان پس س

ــيناپس  ــد چرا كه می توانند س ــی می دانن زندگ
بسازند و از سلول های عصبی سو استفاده كنند! 
ــيناپس  ــلول ها با نورون ها س هنگامی كه اين س
ــم از نورون ها  ــور دائ ــد به ط ــکيل می دهن تش
ــيميايی دريافت می كنند كه رشد و  ــيگنال ش س
ــا را تضمين می كند. هنگامی كه يک  ــای آنه بق
ــيناپس كاذب از  ــرطانی به واسطه س ــلول س س
ــد ما بين  ــت كردن ــا را درياف ــام بق ــا پي نورون  ه
همديگر نيز اتصاالتی به اسم "اتصاالت فاصله 
ــيگنال و پيام  ــود تا س دار" دارند كه باعث می ش
ــود رد و بدل  ــلولهای خ ــد را مابين س ــا و رش بق
ــکوپ  ــا ميکروس ــر ب ــات دقيق ت ــد. مطالع كنن
الکترونی و تصويربرداری های مخصوص نشان 
ــکل می گيرد از  ــی كه در اينجا ش داد كه سيناپس
ــوده و در آن ناقل عصبی  ــوع گلوتاماترژيک  ب ن
ــا اثر بر گيرنده های  ــود و ب ــات آزاد می ش گلوتام
NMDA و AMPA ی گلوتامات پيام عصبی را 
ــد. همچنين  ــرطانی منتقل می كن ــلول س به س
ــلول های مختلف از طريق  ــه بين س ــی ك جريان
ــان  ــت جري ــرار اس ــکاف دار برق ــاالت ش اتص

يون های پتاسيم است.
تحقیقات و درمان:

ــز موش هايی كه  ــک روی مغ ــه اپتوژنتي مطالع
ــيناپس ها را  ــوری دارند وجود اين س ــن توم چني

تأييد كرد.
ــنجی داريم كه  ــای ضد تش ــون داروه ــم اكن ه
ــی از گلوتامات را  ــيل عمل ناش می تواند پتانس
مهار كند.  پس به نظر می رسد اين داروها برای 

جلوگيری از رشد تومور مفيدند.
http://bit.ly/2AusEC0:منبع خبر
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مسیر:روده-مغز!

ــتيبان اين تئوری است  ديدگاه علمی كنونی پش
ــتين( از طريق مهار  كه داروی پروزاک )فلوكس
ــروتونين در فضای بين  ــذب س ــی بازج انتخاب
ــود را در درمان  ــرد درمانی خ ــی عملک سيناپس

نویسنده: مریم ادریسی، احسان قادرپور، حسین مرادی
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ــی-جبری،  وسواس ــالالت  اخت ــردگی،  افس
ــدادی از اختالالت غذا  ــای پانيک و تع حمله ه
ــالی است  خوردن ايفا می كند.با اين حال چند س
ــک قرار گرفته، چرا كه  كه اين فرضيه مورد ش
ــان در روده توليد  ــروتونين بدن انس 90 درصد س
ــود. همين قضيه اين فرضيه را پيش روی  می ش
ــايد روده ميانجی افزايش  ــه ش ــا می گذارد ك م
ــتين  ــروتونين به دنبال مصرف فلوكس ميزان س
ــه "تحريک  ــال 2005 ك ــی از س ــد.از طرف باش
ــکار درمانی  ــه عنوان يک راه ــب واگ" ب عص
ــردگی از سازمان غذا و داروی امريکا مجوز  افس
ــتری  ــت كرد فرضيه پيش گفته قوت بيش درياف
ــت. اين روش كه از وسيله ای كوچک  گرفته اس
ــد و به صورت  ــتفاده می كن ــره اس ــس نق از جن
ــته  ــر كار گذاش ــت ناحيه س جراحی داخل پوس
ــت. هم چنين  ــود محرک عصب واگ اس می ش
ــد كه  ــاهده ش ــتن عصب واگ مش پس از برداش
توانايی داروهای مربوطه در درمان افسردگی به 
ــد  ــدت كاهش پيدا می كند. لذا به نظر می رس ش
ــروتونين  ــب واگ در انتقال س ــش عص ــه نق ك
ــد. الزم  موضوع جالبی برای مطالعه به نظر برس
ــب واگ دهمين عصب  ــت كه عص ــه ذكر اس ب
ــی آوران مغز از  ــوده و عصب اصل ــه ای ب جمجم
روده می باشد. اين عصب می تواند سيگنال هايی 
ــش رفتارهای  ــبب كاه ــتد كه س ــه مغز بفرس ب
ــود. كما اينکه تاثيرات  ــردگی ش ــی از افس ناش
ــا  ــی ب ــک آن در بيماران ــی تحري ــت درمان مثب
ــده است.نهايتًا  ــردگی مقاوم از قبل ثابت ش افس
ــيرهای عصب واگ كه پل  ــی مس اين كه بررس
ارتباطی روده به مغز هستند می توانند افق های 
ــکی پيش  نوينی در درمان اختالالت روان پزش

روی ما نهند.
Psychologytoday :منبع

مغزچربوخلقافسرده!

 PET ــتفاده از اسکن ــمندان درصدند با اس دانش
ــزی را با  ــای خاص مغ ــان فاكتوره ــاط مي ارتب
ــی  ــتعداد ابتال به آن مورد بررس ــردگی يا اس افس
ــن مطالعه  ــوری كه در اي ــد. دو فاكت ــرار دهن ق
ــای پروتئينی  ــال دهنده ه ــده انتق ــی ش ارزياب
ــای اختصاصی انتقال  ــروتونين يا پروتئين ه س
ــای  فض در   )SERT( ــروتونين  س ــده  دهن
ــواع متنوعی از مولکول های  ــی و ان بين سيناپس
ــتند.اين مطالعه  ــوم به PUFA هس چربی موس
ــم  ــا به اس ــی از PUFA ه ــان يک ــی مي ارتباط
ــيدونيک اسيد، سطوح انتقال سروتونين در  آراش
ــردگی پيدا  ــدت عالئم افس نواحی مغزی و نيز ش
ــه بر روی 21 فرد بالغ انجام گرفت  ــرد. مطالع ك
كه داروهای مؤثر بر سيستم چربی و سروتونين 
ــل از انجام  ــد. يک هفته قب ــرف نمی كردن مص
ــطوح PUDA ی همه  ــکن ها هر كدام از س اس
ــه مورد اندازه گيری  ــركت كنندگان در مطالع ش
قرار گرفت.در مغزهای سالم SERT ها بايد به 
ــی خاصی از مغز حضور  ــيعی در نواح ميزان وس
ــند تا به بازجذب مؤثر سروتونين به  ــته باش داش
ــا اين حال آنچه  ــلول ها كمک كنند. ب ــل س داخ
ــان داد مقادير كمتر از حالت  ــه حاضر نش مطالع
عادی SERT ها در افراد افسرده مشاهده شد. 
ــد كه سطوح باالتر  ــان داده ش در اين مطالعه نش
SERT ها با سطوح پايين تر آراشيدونيک اسيد 
ــطوح آراشيدونيک  ــايد س همزمانی دارند. لذا ش
ــدت  ــيد از طريق تغيير تعداد SERT ها بر ش اس
ــات آينده  ــذارد.  مطالع ــر بگ ــز اث ــردگی ني افس
ــالت تغذيه ای  ــر مداخ ــد ب ــا تاكي ــد ب می توانن
ــان  ــی( در درم ــيد خوراك ــيدونيک اس )آراش
ــتاوردهای جالب توجهی به بار  ــردگی دس افس

آورند.

کودکی،آینهآینده!

ــه آينده ی  ــرای پی بردن ب ــاده ب ــت های س تس
كودكان كودكستانی!

ــت مارشملو به  ــم تس ــت تصادفًا اس ممکن اس
ــت يک  ــن تس ــد. در اي ــورده باش ــتان خ گوش
مارشملو جلوی كودک قرار داده می شود و به او 
گفته می شود كه اگر مارشملو را همينک نخورد 

و 15 دقيقه تحمل كند، صاحب يک مارشملوی 
ــدت اين  ــری دراز م ــد. پيگي ــد ش ــر خواه ديگ
ــه  ك ــی  آن هاي ــه  ك داد  ــان  نش ــودكان  ك
خويشتن داری كرده و پانزده دقيقه برای پاداش 
ــتاوردهای  ــد در آينده دس ــر ماندن ــدی منتظ بع
ــغلی و اجتماعی بيشتری نسبت به  تحصيلی، ش
ــالم تری را در پيش  ــتند و زندگی س ديگران داش
ــؤال را ايجاد كرد كه  ــت، اين س گرفتند. اين تس
صفات دوران كودكی از قبيل كنترل هيجانی و 
ــر آينده ی  كودک  ــتن داری چه تاثيری ب خويش
ــت مارشملو به  ــابه تس می گذارد؟ مطالعات مش
ــتانی انجام شد. در  كرات روی كودكان كودكس
ــريه ی روانشناسی جاما،   يک مقاله ی تازه در نش
ــودكان در  ــه ك ــی ك ــرات و امتيازهاي ــر نم تأثي
ــود دريافت  ــان خ ــب مربي ــتان از جان كودكس
ــد.  ــد بر آينده ی اين كودكان ارزيابی ش می كنن
كودكانی كه از سوی مربيان واجد صفاتی چون 
ــش و با انگيزه در نظر  ــت؛ مهربانی، آرام خالقي
ــتاوردهای فراوانی  ــدند  در آينده دس ــه ش گرفت
ــات  ــد.در مطالع ــبخت تر بودن ــتند و خوش داش
ــودكان و  ــی ك ــطح هوش ــر س ــری؛ تأثي ديگ
ــطح  ــل س ــا )مث ــی آن ه ــای خانوادگ زمينه ه
ــر ويژگی های  ــد والدين( ب ــالت و درآم تحصي
دوران بزرگسالی ارزيابی شد؛ نکته ای كه تست 
ــن دو فاكتور نيز  ــود.  اي ــل ب ــملو از آن غاف مارش
ــر  ــده ای ب ــيار عم ــر بس ــا تأثي ــر قض ــت ب دس

ويژگی های رفتاری فرد در بزرگسالی داشتند
scientificamerican :منبع

مدیتیشنوپردازشخاطرهها

ــر نحوه پردازش  ــن ب تمرينات آگاهانه مديتيش
خاطره های ترسناک تأثير می گذارد.

ــان  ــت نش ــتان ماساچوس مطالعه ای در بيمارس
ــت كه تمرينات مراقبه آگاهانه ناحيه ی  داده اس
ــوپرامارژينال( را در  ــکنج فوق حاشيه ای )س ش

فصلنامه 
39مغز و شناخت

خبرنامه ستاد توسعه 
علوم و فناوري هاي شناختي
شماره 11



ــوب آهيانه ای فعال می كند. البته اين تمرينات  ل
ــر را نيز درگير  ــی قش ــر نواح ــپ و ديگ هيپوكم
ــد بر كنترل  ــات می توان ــن تمرين ــد. " اي می كن
ــد چرا كه به ما  ــته باش هيجانی ما اثر مثبت داش
ــات و خاطره هايی كه  ــه اتفاق ــد ك ــت می كن ثاب
ــناک و عذاب آور بودند همگی می گذرند و  ترس
ــبت به آن  ماندنی نخواهند بود و نوع ديد ما نس

خاطره ها تغيير خواهد كرد"
مواجهه درمانی

ــايع در درمان اختالالت اضطرابی  يک روش ش
ــش در يک  ــاختن بيمار با عامل استرس مواجه س
ــه بيمار ثابت  ــت. با اين روش ب ــط امن اس محي
ــترس زا ديگر تهديد  ــود كه آن عامل اس می ش
ــت و به كنترل هيجانی بيمار كمک  كننده نيس
ــن روش درمانی  ــرای موفقيت در اي ــد. ب می كن
ــناک و تهديدآميز،  ــد به جای خاطره ی ترس باي
يک خاطره ی امن بنشيند تا بيمار حين مواجهه 
ــترس زا به ياد خاطره ی امن بيفتد و  با عامل اس
ــه به ياد خاطره ی تهديد آميز. تمرينات مراقبه  ن
ــه به  ــن زمين ــد در اي ــه می توان ــی آگاهان درمان
ــرا حين اين  ــک كند. زي ــی كم ــه درمان مواجه
ــتاق به پذيرش  ــن كاماًل باز و مش ــات ذه تمرين
ــت. بر روی دو گروه از افراد  خاطره های امن اس
ــغول به تمرينات مراقبه آگاهانه بودند با  كه مش
تصويربرداری های عملکردی مغز مطالعه شد و 
ــات در به ياد  ــن تمرين ــه انجام اي ــد ك ــت ش ثاب
ــن و افزايش توجه و آگاهی  ــرات ايم آوردن خاط
ــه محدوديت اين  ــت. البت ــر بوده اس ــراد مؤث اف
ــالم  ــان های س مطالعه اين بود كه بر روی انس
ــدن اثر  ــت، طبيعتًا برای ثابت ش ــورت پذيرف ص
ــد مطالعاتی  ــی آگاهانه باي ــت مراقبه درمان مثب
ــون بيماران با  ــته های گوناگ ــابه روی دس مش

اختالالت اضطرابی صورت بگيرد
Sciencebeta :منبع
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ــان غيرمادری در كاهش  ــتن مهارت در زب داش
خطر ابتال به دمانس مؤثر است.

ــه را بر روی 325 راهبه  ــن مطالع ــمندان اي دانش
ــد. به گفته محقق  ــک انجام دادن ــا كاتولي كليس
ــت كه  پژوهش، مزيت اين مطالعه اين بوده اس
ــرايط زندگی  ــا ش راهبه ها قبل از ورود به كليس
متفاوتی داشته اند و بعد از ورود به كليسا شرايط 
تقريبًا يکسانی را تجربه كرده اند. اين موارد اين 
ــکان را می دهند كه برخی فاكتورهای دوران  ام
ــدون اين كه فاكتورهای ديگر پس  ــی را ب كودك
ــند مورد مطالعه قرار  ــا متغير باش از ورود به كليس
ــه راهبه هايی كه  ــدند ك ــم. آن ها متوجه ش دهي
ــار زبان غير از زبان مادری  ــا بيش از چه ــار ي چه
ــد، به ميزان  ــتند صحبت كنن ــود را می توانس خ
فقط 6 درصد احتمال ابتال به زوال عقل در آنها 
ــال در راهبه هايی كه  ــت.اين احتم ــود داش وج
ــک زبان را  ــردن فقط به ي ــت ك ــی صحب تواناي
ــش می يافت. البته  ــا 30 درصد افزاي ــتند، ت داش
ــه غير از زبان  ــه زبان ب ــه فقط 2 يا س ــرادی ك اف
ــتری به  ــبت بيش مادری را آموخته بودند به نس
ــوند تا آنهايی  ــت مبتال ش زوال عقل ممکن اس
ــش از آن زبان خارجی را آموخته  ــار يا بي ــه چه ك
ــتاری در اين زبان های متنوع  بودند.توانايی نوش
ــد زبانه بودن در كاهش  ــتر از خود چن ــی بيش حت
ــامل بيماری آلزايمر نيز  دمانس )وضعيتی كه ش
ــی جنبه های  ــت. به طور كل ــود( مؤثر اس می ش
ــت كه در  ــری زبان های ديگر اينس ــم يادگي مه
چی سنی افراد برای اولين بار شروع می كنند به 
يادگيری زبان جديد، هر چند موقع يکبار از اين 
ــتفاده می كنند و اينکه ميزان شباهت  زبان ها اس
يا تفاوت زبان جديد آموخته شده با زبان مادری 

خود افراد چقدر است.

تع�ادلدررودهه�اب�رایمقابل�هب�ا
اضطراب

 

ــردن در روده هايتان  ــرار ك ــادل برق ــه تع چگون
می تواند با اضطراب مقابله كند؟ 

ــترس در بدنمان لذت  ــت بی اس ــا از حال ــر م اكث
می بريم و برعکس حتمًا دوره هايی از اضطراب 

را هم تجربه كرده ايم كه با تپيدن قلب و به هم 
ــوء هاضمه  ــوارش و س ــتگاه گ ــن كار دس ريخت
ــز و  ــترس مغ ــع اس ــت. در مواق ــراه بوده اس هم
ــر تأثير می گذارند و  ــتگاه گوارش برهمديگ دس
ارتباطی دوسويه ای را شکل می دهند كه به آن 
ــود. حال با  ــه می ش ــوارش گفت ــور مغز-گ مح
ــش به اين  ــه بايد بيش از پي ــن نکت ــتن اي دانس
موضوع واقف باشيم كه روده ی ما سوای از كار 
ــرای ايمنی بدن و  ــز مهمی ب ــود مرك ــادی خ ع
ــر  ــه نظ ــس ب ــت، پ ــان اس ــرل روان انس كنت
ــه يک روده ی  ــيدن ب ــرمايه گذاری برای رس س

سالم ارزشش را دارد. 
ــالمت روده هايمان  ــر س ــه به فک ــاال چگون ح
ــت! بايد اين  ــيم؟ كليد ماجرا در باكتری هاس باش
ــان ميليون ها  ــد كه در روده ی انس ــه را بداني نکت
ــی می كنند و  ــورت نرمال زندگ ــری به ص باكت
ــان بيماريزايی كنند  ــرای انس ــه ب ــدون اينک ب
ــدی مثل تنظيم ايمنی و روانی و  ــای مفي نقش ه
ــده دارند. كليد  ــون را بر عه ــواد گوناگ ــد م تولي
رسيدن به يک روده ی سالم، تالش برای حفظ 

تعادل اين باكتری ها در روده است. 
ــبک زندگی، ژنتيک و  ــل تغذيه، س ــی مث عوامل
ــتم اين  ــط اطراف در كمين تغيير اكوسيس محي
ــيفت  ــته اند طوری كه يک ش ــا نشس باكتری ه
ــت تعادل آن ها را در  ــنگين ممکن اس كاری س
هم بشکند. اما خوشبختانه همين اكوسيستم به 
ــخ می دهد.  ــه تغييرات مثبت هم پاس ــانی ب آس
شمار زيادی از غذاها خصوصًا ميوه و سبزيجات 
ــن باكتری ها به  ــت تعادل اي ــا به برگش و فيبره

حالت نرمال كمک می كنند.
ــای متعددی نيز قادرند تا اين تعادل را  ــا غذاه ام
به سمت ضرر تغيير دهند. غذاهای سرخ كردنی، 
و  ــده  نگهدارن دارای  و  ــروی  كنس
ــيرين كننده های مصنوعی از اين قبيلند. اگر  ش
ــيم  ــالمت روده معتقد باش به ارتباط روان با س
ــترس بايد از  ــرايط آزردگی روانی و اس پس در ش
ــم. از ديگر  ــاب كني ــا اجتن ــن غذاه ــرف اي مص
ــالمت  ــه می توان برای افزايش س ــی ك كارهاي
ــترس انجام داد می توان  روده و جلوگيری از اس
موارد زير را نام برد: 7 الی 8 ساعت خواب مفيد 
شبانه، ورزش كردن و پياده روی روزانه، نوشيدن 
ــوگا و  ــه و ي ــه و مراقب ــی آب روزان ــدار كاف مق
ــترس. مراقب باشيد كه اگر  متدهای كاهنده اس
ــالمت روده هايتان  ــه ای برای افزايش س برنام
ــته  ــته و پيوس ــروع كرديد، به تدريجی و آهس ش

بودن آن نهايت دقت را داشته باشيد.
psychcentral :منبع
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