




فعالیت های ساختار، پیشینه، لحاظ (از شناختی علوم پژوهشکدۀ تفصیلی معرفی به اخبار شمارۀ این از عمده ای بخش
است. یافته اختصاص آنها) گوناگون جوانب و زمینه و پژوهشگران عالقۀ مورد پژوهشی مباحث و جاری، پژوهشی

کامپیوتر، علوم شتابگرها، و ذرات تحلیلی، فلسفۀ پژوهشکده های به راجع گونه این از ویژه نامه هایی تاکنون اخبار مجلۀ
است. ویژه نامه ششمین این و داده انتشار زیستی علوم و نجوم،

با بیشتر آشنایی

شناختی علوم پژوهشکدۀ

بیش سابقۀ با بنیادی دانش های پژوهشگاه در شناختی علوم پژوهشکدۀ
جدی طور به که است ایران در مرکزی اولین علمی، فعالیت سال ٢٠ از
پیشرفت و معرفی در و پرداخته اعصاب علوم مقولۀ در تحقیق به
این است. بوده تأثیرگذار بین المللی سطح در و کشور در علم این
١٣٧۵ سال در بنیادی دانش های پژوهشگاه ساختار ذیل در پژوهشکده
کارو مرحوم ریاست به هوشمند» سیستم های «پژوهشکدۀ عنوان تحت
«پژوهشکدۀ به پژوهشکده نام ١٣٨١ سال در و شد تأسیس لوکس
به استکی حسین دکتر را آن ریاست و یافت تغییر شناختی» علوم
قاضی زاده علی دکتر برعهدۀ پژوهشکده ریاست هم اکنون گرفت. عهده

است.

اقدام انسانی نیروی کمبود رفع هدف با شناختی علوم پژوهشکدۀ
١٠ از (بیش شناختی علوم تخصصی دکتری دورۀ چندین برگزاری به
دانشجوی ده ها فارغ التحصیلی و آموزش آن نتیجۀ که است نموده دوره)
کنار در اقدام این است. بوده رشته این در نفر) ٧٠ از (بیش دکتری
پسادکتری پژوهشگر عضو عنوان به دکتری مقطع فارغ التحصیالن جذب
حوزۀ این در کشور برای اول تراز انسانی نیروی تربیت و تقویت به منجر
از نمودی بین المللی مقالۀ ٧٠٠ از بیش انتشار است. شده تخصصی

است. فعالیت این

اولین راه اندازی گسترده، تحقیقاتی فعالیت های با پژوهشکده این
علمی مقالۀ نخستین انتشار با و میمون، الکتروفیزیولوژی آزمایشگاه

مجالت در سپس و ٢٠٠۶ سال در Nature معتبر مجلۀ در ایران
Sci- ،Current Biology ،Neuron ،PNAS مانند معتبری
در eLife و ،Nature Communications ،ence Advances
کشور علمی ظرفیت های شناساندن به شایانی کمک آن از پس سال های

است. کرده بین المللی جوامع به

و علمی کارگاه ده ها برگزاری با شناختی علوم پژوهشکدۀ همچنین
علوم حوزۀ در اول تراز دانشمندان از دعوت و بین المللی کنفرانس 
همکاری های و تعامالت موجب دنیا، برتر دانشگاه های از شناختی
و محققان حاضر حال در و شده کشور برای مؤثری بین المللی علمی
همکاری های اروپا و امریکا معتبر دانشگاه ده ها با پژوهشکده استادان

دارند. گسترده ای علمی

فراهم شناختی علوم پژوهشکدۀ دستاوردهای مهم ترین از یکی
توسعۀ و ایجاد برای نیاز مورد اولیۀ زیرساخت های و بستر نمودن
اعصاب علوم محققان اکثر واقع در است، بوده کشور در شناختی علوم
تحقیقات یا و یافته رشد پژوهشکده این در کشور در مطرح ایرانی
استادان این جملۀ از داده اند. گسترش پژوهشکده این در را خود
حسین زاده، غالمعلی احمدآبادی، نیلی مجید دکتر آقایان به می توان
محمدرضا مقدم، نصیرایی عباس سمنانیان، سعید سلطانیان زاده، حمید
آرش کیانی، روزبه ابوالقاسمی، محمدرضا ابراهیم پور، رضا دلیری،
معتمدی، فرشته دکتر خانم ها و راجی مهر، رضا نوعدوست، بهراد افراز،
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با شناختی علوم پژوهشکدۀ هم اکنون نمود. اشاره وزیری مریم و
تصویربرداری مرکز الکتروفیزیولوژی، آزمایشگاه چندین هم زمانِ فعالیت
علوم پژوهشکدۀ شناخته شده ترین مغز، مهندسی مرکز و مغز، عملکردی
مرزهای به معطوف را خود علمی فعالیت که دنیاست در ایران شناختی

است. کرده دانش از حوزه این

پژوهشکده در فعال بخش های

این :(fMRI) مغز عملکردی تصویربرداری آزمایشگاه ــــ
دستگاه و تصویربرداری کویل انواع داشتن اختیار در با آزمایشگاه
تصویربرداری تحقیقات اختصاصی محل دو از یکی تسال سه ام آرآی

است. کشور در حیوانی و انسانی مغز عملکردی و ساختاری

داشتن اختیار در با آزمایشگاه این سایکوفیزیک: آزمایشگاه ــــ
بویایی سنج و ،TMS ،fNIRS ،EEG چشم، ردیاب دستگاه های
اعصاب علوم مطالعات برای کشور آزمایشگاه های مجهزترین از یکی

است. رفتاری

الکتروفیزیولوژی: آزمایشگاه های ــــ

آزمایشگاه و حرکتی، حسی، الکتروفیزیولوژی آزمایشگاه ■

بینایی، پردازش آزمایشگاه این فعالیت حیطۀ بینایی: الکتروفیزیوژی
است. نخستیان از استفاده با زبان و اجتماعی، شناخت حافظه،

آزمایشگاه این هدف توجه: و حافظه الکتروفیزیولوژی آزمایشگاه ■
یادگیری خصوص به حافظه و یادگیری نورونی مکانیزم های بررسی
جمله از اعتیاد مانند رفتاری اختالف است. نخستیان در پاداش

است. آزمایشگاه این با مرتبط بالینی حوزه های

تأثیر روی آزمایشگاه این در جوندگان: رفتاری آزمایشگاه ■

روش های توسعه نیز و نوراپینفرین، دوپامین، مانند نوروماژوالتور هایی
می شود. مطالعه عصبی مداخالت و تصویربرداری جدید

نوآور، آزمایشگاه این در فعالیت ها پرندگان: رفتاری آزمایشگاه ■
دو است. پرندگان اجتماعی رفتار و پروازی، آوازی، مطالعات شامل
زیرپروژه های از بی سیم ثبت سیستم های توسعۀ و ماشین بینایی پروژۀ

است. آزمایشگاه این فناورانۀ

مهارت  های نوآور، آزمایشگاه این در آبزیان: رفتاری آزمایشگاه ■
اجتماعی و فردی تصمیم گیری و توجه حافظه، قبیل از رفتاری و شناختی

می گیرد. قرار بررسی مورد کوچک ماهیان در

انجام آزمایشگاه این خدمات جمله از بافت شناسی: آزمایشگاه ■

رفع برای آزمایشگاهی حیوانات مغز روی ایمینولیبلینگ و هیستولوژی
است. پژوهشکده داخل نیازمندی های

فناورانۀ اجرای محل آزمایشگاه این عصبی: مهندسی آزمایشگاه ــــ
پروژه های اجرای محل هم چنین و دستگاه ها توسعۀ و ساخت پروژه های
مشارکت و ماشین واسط های پروژه دو می باشد. مغز عصبی واسطه های

است. آزمایشگاه این جاری پروژه های از پارکینسون ملی پروژۀ در

رابطۀ تبیین هدف با بخش این ذهن: فلسفۀ و اداراکی علوم گروه ــــ
و ذهن فلسفۀ حوزۀ بین تحقیقاتی رابطۀ تسهیل و مغز و ذهن میان

است. شده دایر اعصاب علوم

این محاسباتی: اعصاب علوم و داده ها] [مرکز سنتر دیتا بخش ــــ
کالستر یک و ترابایتی ۶٠ انبارشی سرور داشتن اختیار در با مرکز
علمی مراکز به داده ها انتقال نگه داری، دریافت، محل GPU و CPU
و تصویربرداری نورونی، کالن داده های آنالیز همچنین و کشور داخل

■ است. بیولوژی

میمون ها بازی پارک

میمون عمل اتاق
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سایکوفیزیک آزمایشگاه

آبزیان آزمایشگاه

جوندگان آزمایشگاه

پارکینسون آزمایشگاه

الکترونیک اتاق

٣ ١۴٠٠ تابستان | ١٠١ پیاپی شمارۀ | |



در اعصاب علوم جایگاه

شناختی• علوم مجموعۀ

قاضی زاده علی
و شناختی علوم پژوهشکدۀ
شریف صنعتی دانشگاه

از برق مهندسی کارشناسی دانش آموختۀ قاضی زاده علی دکتر
با را ارشد کارشناسی دورۀ وی است. شریف صنعتی دانشگاه
دانشگاه در انسان در حرکت کنترل و یادگیری سیستم های مطالعۀ
به منجر دوره این تحقیقات رساند. پایان به آمریکا هاپکینز جان
که شد انسان در حرکتی یادگیری و حافظه موازی سیستم های کشف
است. شده منتشر بیولوژی پالس مجلۀ در ارجاع پر مقاله ای در
کالیفرنیا دانشگاه های نوروساینس برنامۀ در را دکتری دورۀ وی
جوندگان در پاداش یادگیری بررسی به برکلی و سانفرانسیسکو در
تحقیقات مؤسسۀ به پسادکتری فلوشیپ کسب با سپس و پرداخت
از استفاده با دوره این در وی پیوست. (NIH) آمریکا سالمت
و یادگیری با مرتبط تحقیقات به اف ام آرآی و الکتروفیزیولوژی
شدن روشن تحقیقات، این حاصل پرداخت. نخستیان در حافظه
نیز و پاداش حافظۀ و یادگیری در مغز زیرقشری و قشری مدارهای
چندین در آن نتایج که بود دوپامین نورون های از جدید گونهای کشف
«ساینس و «پی ان ای اس»، «سل»، معتبر مجالت در جمله از مقاله
علمی هیئت عضو اکنون هم قاضی زاده است. یافته انتشار ادونسز»
پژوهشکدۀ رئیس و شریف صنعتی دانشگاه برق مهندسی دانشکدۀ
قاضی زاده دکتر است. بنیادی دانش های پژوهشگاه شناختی علوم
عملکرد و ساختار مطالعۀ شناختی، علوم ابعاد تمامی به توجه ضمن

می داند. شناختی علوم در فرد به منحصر جایگاه دارای را مغز

چیست؟ شناختی علوم موضوع

نظر به کرده اند. ترجمه شناختی علوم را “cognitive science”
cognitive” در “cognitive” واژۀ نیست. گویایی ترجمۀ ابداً من
ادراکی» «علوم را آن اگر بنابراین است؛ ادراک معنای به ،“science
شناختی علوم زیرا بود؛ شناختی علوم از بهتر خیلی می کردند ترجمه
نداریم علمی زیرا می کند؛ صحبت حوزه ای چه دربارۀ نیست معلوم
این و شناختن اند به راجع علم ها تمام بشود. «نشناختن» باعث که
قدیمی بسیار علم خود و است «ادراک» دربارۀ خاص، طور به علم،
بشر، علم قدیمی ترین بگویم بتوانم شاید موضوعی، لحاظ از است.
مهم ترین از یکی به مربوط زیرا است؛ ادراکی علوم یا شناختی علوم
را خودش که زمانی از بشر است. بشر توانایی های و استعدادها
مرتبط آن به گوناگونی حوزه های و بوده تماس در علم این با شناخته
فلسفۀ شناختی، توانبخشی روانپزشکی، روانشناسی، مثل می شوند،
رضا دکتر .(Artificial Intelligence) مصنوعی هوش و ذهن،
اصطالح این همکارانشان بعضی و ایرانی، برجستۀ فیزیکدان منصوری،
اختصار به دارد ارتباط تکامل نظریۀ و انسان شناسی حوزۀ با که را اخیر

برده اند. کار به «هومص» صورت به

جزو که شناختی علوم در اساسی و مؤثر بسیار حوزه های از یکی
متأسفانه که دارد نام نوروساینس است، حوزه این به شده وارد نوین علوم
بهترین از یکی شاید است. نشده ترجمه خوبی به فارسی در نیز واژه این
نمی پسندند؛ را اسم این برخی ولی است، اعصاب» «علوم ترجمه هایش
برای که است ترجمه ای از بهتر نوروساینس، ترجمۀ می کنم گمان البته

بشری معارف سپهر در شناختی علوم جایگاه تبیین قاضی زاده، علی •
.٢١-١٣ ،(١٣٩٩) ٣۵ صدرا، انسانی علوم فصلنامۀ (مصاحبه)،
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شناختی علوم اصطالح اما است. شده ارائه “cognitive science”
نامیده شناختی  علوم اسم به پژوهشکده ها از بسیاری است، شده فراگیر
اسم این با باید و دارد را اسم همین نیز شناختی علوم ستاد و می شوند

بسازیم.

مختصر طور به شناختی علوم تاریخچۀ مورد در می توانید آیا
دهید؟ توضیح

سبقه های برمی گردد؛ قدیم فالسفۀ به علم این تاریخی پس زمینۀ
داریم. هم قرآن از اسنادی که گفته ام صحبت هایم در و دارد هم دینی
و حافظه، یادگیری، است: مهم خیلی شناختی علوم در موضوع سه
آدم علم «و است. آمده آدم حضرت داستان در سه هر تصمیم گیری.
بوده ابتدا از علم آموزی بنابراین ،(٣١ آیه بقره، (سورۀ کلها» االسماء
قبل من آدم الی عهدنا لقد «و فراموشی و حافظه بحث یا آیه در است؛
«و آیۀ در است؛ شده اشاره «فراموشی» به (١١۵ آیه طه، (سورۀ فنسی»
«تصمیم گیری» مهم موضوع به (٣۵ آیه بقره، (سورۀ الشجره» هذه تقربا ال
علوم و تصمیم گیری در که است شده اشاره (decision making)
ولی نشوند، نزدیک درخت آن به بوده قرار زیرا دارد؛ اهمیت اعصاب
کهن علمی به اشاره موضوع، لحاظ از آیه این می گیرند. اشتباه تصمیم

است.

علوم یا نوروساینس جایگاه و وضعیت از مقایسه ای می توانید آیا
دهید؟ ارائه کشورها سایر و ایران در اعصاب

پدید میالدی ١٩٠٠ از تقریباً که است جدیدتری حوزۀ نوروساینس
قرن همان نخست دهۀ دو یکی در هم را نوبل جایزۀ نخستین است. آمده
علمی و است دخیل بسیار علم این در تکنولوژی که آنجا از است. گرفته
این در غربی ها قطعاً است، همدیگر با ارتباطشان و نورون ها مبنای بر
به و بازگشتند وطن به غرب از که تحصیل کردگانی جلوترند. ما از زمینه
مرکزی نخستین و کردند بازی را مهمی نقش پرداختند، علم این آموزش
پژوهشگاه شناختی علوم پژوهشکدۀ کرد، کار به شروع ایران در که
ایران در را مدرن اعصاب علوم مرکز، این بود. بنیادی دانش های
سیستم های «پژوهشکدۀ لوکاس کارو دکتر تالش با کرد. پایه گذاری
به ١٣٨١ سال در مرکز این شد. تأسیس ١٣٧۵ سال در هوشمند»
استکی حسین دکتر و یافت نام تغییر شناختی» علوم «پژوهشکدۀ
خود فعالیت به نام همین با نیز هنوز که گرفت برعهده را آن ریاست
می دهد. ارائه هم را شناختی اعصاب علوم دکتری دورۀ و می دهد ادامه

فعالیت های ثبت در ایران تحقیقاتی قطب عمال پژوهشکده این
از بسیاری که طوری به است؛ (primates) نخستیان بر تمرکز با مغزی
مشغول کشور خارج و داخل در که ایرانی، معروف نوروساینتیست های
در البته شناختی اند. علوم پژوهشکدۀ همین دست پرورده های کارند،

جمهوری ریاست علمی معاونت در شناختی علوم ستاد اخیر، سال چند
گوناگونی بخش های اکنون یافت؛ گسترش رشته این و کرد کار به آغاز

هستند. زمینه این در کار مشغول کشور در

فقط بنیادی دانش های پژوهشگاه شناختی علوم پژوهشکدۀ آیا
است؟ نوروساینس به محدود

حوزه های میان از واقع، در بله. خاص طور به ما پژوهشکدۀ
یعنی داریم، تمرکز نوروساینس بخش روی شناختی، علوم مختلف
حوزۀ مغزی گوناگون بخش های ارتباط و نورون ها، فعالیت مغز،
استفاده گوناگونی تکنیک های از حوزه این در ماست. کار اصلی
(البته مغزی نوار یا (EEG) الکتروانسفالوگرام متدهای از می کنیم.
دستگاه نیز و (eye tracking) چشم تعقیب گر ندارد)، وجود االن نوار
حتی و انسان در مغز عملکردیِ و ساختاری تصویربرداری برای ام آرآی
که داریم حیوانی تحقیقات آزمایشگاه چندین می کنیم. استفاده حیوانات
پرندگان و آبزیان، جوندگان، (میمون)، نخستیان روی تحقیقات شامل

کرده ایم. آغاز تازه را اخیر دستۀ دو مورد در تحقیق می شود؛

کنار در و داریم کار دستور در را مغزی فعالیت و رفتار بررسی
دانش که افرادی توسط آزمایش ها از آمده به دست اطالعات اینها، تمام
در راستا همین در می شود. پردازش و مدل سازی دارند، قوی ریاضیاتی
قوی بستر که هستیم شناختی» «کالستر اسم به پروژه ای پیگیری حال
پروژه این می کند. آماده حوزه این داده های پردازش برای را کامپیوتری
پژوهشکده از خارج برای سرویسی هم و پژوهشکده داخل برای هم
همکاری خارجی و داخلی مؤسسات با کارها این انجام برای است.
در دهیم. پرورش را بعدی نسل محققان بتوانیم می کوشیم و می کنیم
فلسفۀ مثل داریم، توجه نیز مرتبط حوزه های به حتماً اصلی، حوزۀ کنار
پژوهشکدۀ با دراین باره و ماست نظر مورد حوزه های از یکی که ذهن
به مربوط کاربردهای و تحقیقات همچنین هستیم. تماس در فلسفه،
از یکی عنوان به اعصاب علوم در عمیق یادگیری و ماشین یادگیری

است. جریان در مصنوعی هوش زمینۀ با ما ارتباطی حوزه های

برتری آن ابعاد سایر بر شناختی علوم از شاخه این گفت می توان آیا
دارد؟

سایر بر لزوماً علم این از شاخه ای که نیستم این به قائل چندان من
بنیادی پایه های با زیرشاخه ها از کدام هر باشد. داشته برتری شاخه ها
ادارک به ویژه ادراک، دربارۀ مهم پرسشی به می کوشند فکری شان، و
روان شناس، ذهن، فیلسوف دیگر، عبارت به دهند. پاسخ انسان، در
روش به کدام هر می کند، کار اعصاب علوم در که کسی و زبان شناس،
می شود، بررسی که پدیده ای زیرا الزم اند؛ و هستند کار حال در خودشان
روش های از می شود سبب پیچیدگی همین است. پیچیده ای پدیدۀ
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عین در بفهمیم. را مسئله از بخشی بتوانیم تا کنیم استفاده گوناگون
دارد. وجود نیز تخصص گرایی به نیاز حال،

ارتباط برای ذهن، فیلسوف یا زبان شناس که است این واقعیت
کند؛ پیدا مشترکی زبان باید دیگر، تخصص های در افرادی با گرفتن
بخواهند اگر نوروساینتیست ها می شود. گوناگون تخصص ها زیرا
من بنابراین ساده سازی هایی اند. نیازمند بفهمند، را فلسفی مباحث
تمام مثل نوروساینس، روش می دانم؛ روش یک عنوان به تنها را این
به را حافظه موضوع می کوشد مثال و تقلیل گراست روشی نوین، علوم
در را نشانه ها این سپس و دهد تقلیل تشکیل دهنده نشانه های سری
نهایت، در تا بفهمد را روابطشان و کند بررسی مغز گوناگون بخش های
این خاستگاه بسازد. بیولوژیک و محاسباتی، ریاضیاتی، سیستم یک
همین به می رسد. مدل سازی به نهایت در و است بیولوژیک موضوع
شناختی علوم مسئلۀ حل برای جدیدی کمک نوین، علمی عنوان به دلیل
علمی دستاورد و کرده اند کار زمینه این در بسیاری افراد وگرنه است،

داشته اند. هم

یا است شکل یک به شناختی علوم مختلف ابعاد در رشد سرعت
داریم؟ بیشتری رشد ما نوروساینس حوزۀ در آیا نه؟

و است گسترده بسیار شناختی علوم ستاد کار که می رسد نظر به
پژوهشکدۀ دهد. رشد حوزه این در را گوناگونی موضوعات کوشیده
سال از به ویژه فعالیتش، سال بیست تقریباً این در شناختی علوم
معیارهای است. گذاشته زیرشاخه این بر را تمرکزش بیشتر ،١٣٨١
گرفته فلسفه به که ایرادهایی از یکی نمونه، برای متفاوت اند. رشد،
امروز به تا یونان فالسفۀ دوران از فلسفه واقعاً که است این می شود،
و پرسش هاست همان پرسش ها می آید نظر به است؟ کرده رشد چقدر
بر دارد. وجود حوزه این محققان بین نظر اختالف مقدار همان هنوز
نه؟ یا افتاده اتفاق فلسفه در پیشرفتی بگوییم می توانیم آیا اساس این
مثال می کنند. تعریف را خودشان سنجه های کدام هر رشته ها این قاعدتاً
طرح را مسئله صورت می توانیم بهتر ما بگویند است ممکن فلسفه در
پرسش های است درست نمی دانیم. را چیزی چه می دانیم بهتر و کنیم
ما فهم و بوده بسیط تر پرسش ها از فهمشان ولی بوده، همین پیشینیان

نیافته ایم. را پاسخ ها چند هر است، شده عمیق تر

نباشد. عادالنه شاید کنیم، بررسی واحد سنجه ای با بخواهیم اگر
و مقاالت تعداد نوروساینس، اعصاب علوم پیشرفت مثال بله؛
یاری به و بیوتکنولوژی، به ویژه تکنولوژی، مدد به تأثیرگذاری اش

است. بوده چشمگیر بسیار ماشین، یادگیری

دارد؟ عمومیت جا همه در نوروساینس چشم گیر رشد

است. همین طور دنیا جای همه در تقریباً بله؛

جامعه شناسی همچون علوم، سایر و شناختی علوم بین نسبت
علوم واقعاً آیا است؟ چگونه اجتماعی روان شناسی و معرفت،

می شود؟ علوم اتحاد سبب شناختی

از نمی توانم بنابراین ندارم، اطالعی بردید نام که حوزه هایی دربارۀ
بگویم. ارتباطشان

علوم اتصال شناختی، علوم تأثیرات مهم ترین از یکی می شود گفته
است، رسیده علوم دوبارۀ اتصال زمان که می شود گفته یا است

چیست؟ دراین باره شما نظر

مصنوعی هوش یعنی من، خود عالقۀ مورد حوزه های بعضی در
نظر این از داد. توضیح بهتر را ارتباطات می توان ذهن، فلسفۀ و
است موضوعی ادراک، خود است. علم قدیمی ترین شناختی علوم که
و معرفت شناسی ها پایۀ بنابراین است. وابسته آن به علوم تمام که
این از است. ذهن و ادارک خود سازوکار شناخت فکری، کارهای
باشد، داشته ارتباط علوم تمام با می تواند و است علوم تمام پایۀ نظر
درستی سخن علوم وحدت داشته است. ارتباط زمان طول در چنان که
تخصصی و علم شدن شاخه شاخه مدرن، دورۀ اتفاقات از یکی است.
است. شده کل گرایانه حالت از علم خروج سبب که حوزه هاست شدن
باشد مسلط علم چندین بر قدیم حکمای همچون نمی تواند کسی دیگر
عین در می شود. بررسی جزئی شکل به مسائل تمام .(polymath)
نیز علم بودن چندرشته ای به نیاز و نیازمندند یکدیگر به علوم حال،
هم گرا علوم اسم به را علوم این گاهی است. می شده حس همیشه
بسیاری انجام برای معموال می شناسند. (convergent sciences)
معضلی واگرایی این نظرم به دارید. نیاز علم چند به هم زمان، کارها، از
است. آمده پیش جدید علم در تقلیل گرایانه رویکرد دلیل به که است
چطور که نیستیم بلد متأسفانه نیست. کل گرایانه نگاه رویکرد این ذات
جدیدی فکر باید شاید کنیم. کار (holistic) هولستیک روش های با
هم گرایی قدرت از بیشتر جدید علوم در واگرایی قدرت من نظر به بشود.

است. ناگزیر هم گرایی موارد بسیاری در چند هر است؛ علوم این

مثال می بینیم، ارتباطی فیلسوفان و نوروساینس دانشمندان بین
دربارۀ (Benjamin Libet) لیبت عصب شناختی آزمایش در
دیده ارتباط این بعدی، آزمایش های و نوروساینس در گاهانه آ ارادۀ
به جوابیه ای (John Searle) سرل جان نمونه، برای می شود.
این نمی داند. اراده بحث منافی را او آزمایش و می نویسد لیبت
دارد؟ وجود هم اینجا در آیا نوروساینس، و فلسفه در فکری تبادل

مثال هایی از یکی عنوان به را لیبت آزمایش موضوع همیشه هم من
پیشران سه همیشه می کنم. مطرح ماست، رشتۀ پیشران های جزو که
است. ذهن پدیدۀ نخست می کنم: معرفی نوروساینس زمینۀ برای را
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و آزاد ارادۀ دربارۀ پرسش جمله از داریم، ذهن در مهمی پرسش های
است. پرداخته آن به ای ای جی آزمایش در لیبت بنجامین که اختیار
آنالیز و داده علوم سوم، و بیوتکنولوژی، مثل است، تکنولوژی دوم،
زیرا دارد؛ را نخست مقام همچنان نخست پیشران نظرم به است. داده
قدیمی نسبتاً که لیبت آزمایش اینجاست. در ما مهم پرسش های تمام
دیگری آزمایش های مبنای بر بود، شده انجام ١٩٨٣ سال در و است
سال در (Kornhuber and Deecke) دیک و هوبر کورن که بود
readi-) آمادگی پتانسیل اسم به چیزی آنها بودند؛ داده انجام ١٩۶۵
بسیار لیبت آزمایش بودند. دیده ای ای جی در را (ness potential
سیگنال در افزایشی حالت دادن، حرکت از پیش آن، در و شده تکرار
من کنید گزارش بتوانید شما این که از پیش می شود. دیده ای ای جی

می شود. دیده شما حرکت کنم، حرکت می خواستم

منافی این آیا که است تفسیر نوع آزمایش، این در بحث محل
در گرفتند. پی نوروساینتیست ها خود را موضوع این نه؟ یا است اختیار
که چیزی چرا بود گفته (Schurger) شرگر که دیدم مقاله ای ٢٠١٢ سال
بود. کرده ریاضی تفسیر او نیست؛ آزاد ارادۀ منافی لزوماً می بیند، لیبت
تصادفی نوسان سری یک شما اگر است: این ساده اش بسیار توضیح
مثبتی (threshold) آستانۀ به نوسان هرگاه بگویید و باشید داشته
آزمایش نتیجۀ کنید، حرکت قانون این با سپس و می کنم حرکت رسید،
نبوده تعیین شده پیش از وجه، هیچ به حرکتتان، ولی می بینید؛ را لیبت
آستانه، به رسیدن از پیش نویز رفتن باال که نبوده این گونه است.

است. بوده تعیین شده پیش از معروف، قول به یا جبرگرایانه

برکلی در سرل ذهن فلسفۀ کالس دانشجوی من این که سخن کوتاه
عقیده متافیزیک به یا باشد خداشناسی آدم او نمی کنم فکر بودم.
نفی را ماتریالیستی سادۀ بسیار تقلیل گرایانۀ دید این ولی باشد، داشته
ذهنی وجودشناسی، نظر از ذهنی پدیده های می گفت سرل می کند.
است، ذهنی آن، هستی شناسی و داریم ذهنی فضایی ما یعنی هستند؛
ontologically sub-) باشد عینی می تواند آن شناخت شناسی اما
اسم به چیزی .(jective but epistemologically objective
بررسی مرسوم علمی روش های با می تواند اما دارد، وجود ذهنی دنیای
باشد. کرده تبیین هم را مطلب این چگونگی که ندارم یاد به البته شود؛

مباحث همین است، اعصاب علوم پس در که انگیزه ای حال، هر به
همچون ما برای آنها از بعضی که بزرگ اند آن قدر مسائل این اما است.
و الکترون ها فعالیت است ممکن هستند. فیزیک بزرگ مسائل برخی
بدانید عالقه مندید که حالی در کنید، بررسی را پروتون ها یا نوترون ها
کرده اید. تمرکز خاص مسئلۀ یک بر فعال ولی می کند، کار چطور دنیا
است این امیدمان و است کوچک تر بسیار نوروساینس در ما مسائل

توضیح را بزرگ مسائل بتوانیم کوچک، مسائل این کردن جمع با که
روش ذهنی پدیده های برای لزوماً روش این است ممکن البته و بدهیم
در نوروساینس خود حال، عین در ماست. روش ولی نباشد، درستی
جمع در لزوماً لیبت ادعای یعنی دارد؛ اصالح کننده حالتی زمان طول
بین ارتباط است. نشده پذیرفته واقعیت عنوان به نوروساینتیست ها

است. الزم شناختی علوم با مرتبط رشته های

رویکردهای سوی از است ممکن بگیرم: را نتیجه این می خواستم
وجود کامل توافق نوروساینس آزمایش تفاسیر دربارۀ فلسفی
اگر کشید. چالش به را انسانی اختیار لیبت آزمایش باشد. نداشته
صورت مورد این در رشته ای بین علمی تبادل و فلسفی بحث های
زیر همیشه برای انسانی اختیار پدیدۀ که بود این امکان نمی گرفت

برود. سؤال

در من کردید، مطرح را مطلب این که اکنون است. همین طور
موضوعاتی کلی، به طور که است این واقعیت می گویم. را نکته ای پرانتز
جسمی از فقط آیا که مونیزم یا دوئالیتی بحث های و اختیار همچون
جسمانی، دنیایی و دارد وجود روحانی دنیایی یا شده ایم تشکیل مادی
لیبت، آزمایش از پس که نبوده گونه این دارند. درازمدت پیشینه ای
انسان، اختیار نفی کنندگان باشیم. نداشته اختیار ما شاید بگویند برخی
وجود نظر اختالف و بوده اند حوزه این در اندیشمندان حضور زمان از
از بسیاری که است این شده سوءاستفاده سبب که اشکالی است. داشته
مشخص را خودشان موضع گیری علمی، نتایج شدن روشن از پیش افراد
Richard) داوکینز مثل آقایی کنید فرض نمونه، برای کرده اند.
دنیا که بوده باور این بر آغاز از او است. خداناباور (Dawkins
این در می کند، جمع تکامل از که را اسنادی تمام و است ماتریالیستی

می برد. کار به راستا

علم برای و بگیرد نظر در را خارج دنیای بخواهد فقط کسی اگر
به هنوز من بگوید باید نهایت در نباشد، قائل ارزشی هیچ حضوری
برابر در هستم (agnostic) الادری یک نرسیدم؛ قطعی نتیجه گیری
اسنادی منتظر و گرفته اند قبل از را تصمیمشان می آید نظر به که کسانی

هستند. نظریه شان نفع به

تأییدات امکان که بخشی در و فلسفه حوزۀ در می تواند محقق آیا
آزمایشگاه از یا کند طراحی را آزمایشی باشد، داشته وجود تجربی
نظریۀ آزمایش مانند کند؟ مشارکت که بخواهد عصب شناختی
دارد؟ نقش آن در تجربی و انسان شناسی مطالعات که اعتباریات
دارید نگرشی چنین است؟ میسر این چنینی علمی همکاری های آیا
و بدهد درخواستی چنین که نمی بینید در اندازه ای را فلسفه یا
دربارۀ که بارسلو آزمایش های مثال، برای دهید؟ انجام را آزمایشی
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شده، انجام حرکتی حسی سیستم و مفهومی سیستم بین رابطۀ
طباطبایی. عالمۀ اعتباریات مانند نظریاتی بر است تأیید نوعی

نه و پیشین مطالعات مبنای بر آزمایش ها معموال اعصاب علوم در
عنوان به می تواند نظریه ولی می شود، انجام نظریه ها صرفِ مبنای بر
آزمایش با لزوماً فالسفه نظریه های مثال شود. گرفته نظر در آغاز نقطۀ
و برهانی اند استنتاج های سری یک حاصل و نمی آیند دست به خطا و
و جزمی ریاضی، برهان مثل آنها برهان های خوشبختانه، یا متأسفانه
اختالف است ممکن قدمی هر در فلسفی برهان های در نیست. قطعی
آغاز نقطۀ عنوان به نظریه ها این از می توان بنابراین باشد، نظرهایی
این کنار در که است این تجربی علوم در ما ترجیح کرد. استفاده
تأیید در پیشینی آزمایش های جدید، آزمایش طراحی از پیش نظریه ها،
چاره ای هستید، نفر نخستین اگر البته باشد. داشته وجود نظریه رد یا
و کنید طراحی را آزمایشی و آغاز، صرف نظریۀ از این که جز ندارید

بگیرید. نظر در نخستیان فرضیۀ علیه یا له را نتیجه ای سپس

گروه های می پذیریم، را خارجی طرح های کمتر معموال که آنجا از
و تخصصی سابقۀ مبنای بر علمی، هیئت هدایت تحت ما تحقیقاتی
جاهایی ولی می کنند؛ دنبال را خود مدنظر پرسش های علمی، عالقه های
جای نظرم به می پذیرند. را این چنینی طرح های که دارد وجود کشور در
را کمی افراد ایران در دارد. وجود اولیه پرسش های گونه این خالی
بسیار مسئلۀ زیرا کم اند؛ واقعاً می کنند، کار آزاد اراده دربارۀ که داریم
زیرا کنند؛ حل را ساده تری مسائل می کوشند اندیشمندان است. سختی
این البته است. بیشتر نفر یک عمر طول در رسیدنشان پاسخ به امکان
نمی کند. کم می گویید، شما که مهم تری پرسش های اهمیت از موضوع

نوروساینس است ممکن است. مطرح هم من خود برای پرسشی
دادن پاسخ برای مناسبی روش خطاست، و آزمایش روش بر مبتنی که
که است این مهم نکتۀ نباشد. ذهن فلسفۀ حوزۀ در پرسش ها برخی به
مادی اند فرضیات زیادی اندازۀ تا معموال جدید علم فرضیات سری یک
می شود، غفلت آن از جدید علم در که پیش فرض هایی مهم ترین از یکی و
یعنی است؛ پنج گانه حواس راه از فقط شما دانش منبع که است این
این کنی. آزمایشش بتوانی که کنی ثابت و بدانی می توانی را چیزی تنها
است؛ محدود بسیار داشته، که موفقیت هایی تمام کنار در پیش فرض،
هیچ زیرا می کند؛ نفی داری، خودت از که را اولی دستِ دانش تمام زیرا

نمی آید. آزمایش تیغ زیر کدام

Karl) پوپر کارل گفتۀ به نیاید، آزمایش تیغ زیر چه هر
نیست، علمی می گویند بعضی نیست. ابطال پذیر ،(Popper
بعضی است ممکن و دارد وجود اختالفی چنین است. متافیزیک
زیرا نرود، شمار به پرسش اصال نوروساینس در شما پرسش های

علم محدودیت و اشکال این البته کنند. آزمایش را آنها نمی توانند
خودشان جدید علم و نوروساینس شما. پرسش اشکال نه و است جدید

باشد. تکرارپذیر و آزمایش شدنی که چیزی به کرده اند محدود را

علوم نیازمند تأیید، برای که دارد وجود ذهن فلسفۀ در حوزه هایی
این در می فرمایید شما بود. حوزه این در ما پرسش است. اعصاب
آزمایش فضای که موضوعاتی دربارۀ اما است، امکان پذیر موارد

است؟ درست نیست، امکان پذیر ندارند

قضیه، است ممکن که می کنم گمان حتی است. طور همین بله؛
موضوع که علیت قانون کنید فرض باشد. فلسفه خود از پایه ای تر
چطور شما ولی می فهمد، را آن هم کودکی هر و نیست پیچیده ای
علیت مجبورید اثباتی، هر برای کنید؟ ثابت را علیت قانون می خواهید
پیش فرضمان می گوید ساینس بنابراین بگیرید؛ نظر در پیش فرض را
فیزیک همچون علمی در است ممکن البته کنیم. ثابت نمی توانیم و است
است این واقعیت ولی نیست، یا هست این بگویند بخواهند کوانتومی
همین به هم فلسفه برداریم. قدم از قدم نمی توانیم فرض، بدون که
کدام دارند، اختیار از ابتدایی دریافت خیلی ها است؛ دچار مشکل
فیلسوفی نمی کنم فکر کند؟ نفی یا ثابت را اختیار می تواند فیلسوف
حضوریِ علم نوعی علمش، نوع زیرا کند، نفی یا ثابت را اختیار بتواند

دارید. که می دانید و دارید که است روشن

نشدنی خارجی، علم چه و فلسفی چه برهان، یا اختیار کردن ثابت
است. دراین باره فالسفه درازمدت بحث های موضوع، این شاهد است.
مسلمانیم، که ما زیرا کند. ثابت را اختیار نمی تواند هم نوروساینس
تیغ به رسد چه بیاید، ما عقل تیغ زیر چیز همه نیست بنا می دانیم
نیازمند دلیل همین به نمی کند، درک ما عقل را مفاهیم برخی تجربه.
ما به مفاهیم بعضی در که هستیم آسمانی راهنمایی های و ارشادات
نتایج به اگر حتی پذیرفته ایم، ضمنی طور به را موضوع این کنند. کمک

نباشیم. پایبند عملی اش و نظری

علوم  بر دینی و معرفت شناختی مبانی تأثیرگذاری سازوکار
در فعال مسلمان یک عنوان به شما آیا است؟ چگونه شناختی

دارید؟ تفاوت دیگران با شناختی علوم حوزۀ

بیشتر بی خدایند. رسیدند، جایی به زیستی علوم در که کسانی بیشتر
اگر هستند. خداناباور می کنند، کار نوروساینس حوزۀ در که هم کسانی
که روست آن از مانده، مسلمان و است کار به مشغول هم مسلمانی
که است نوین نوروساینس فرض و نتایج می گیرد. نادیده را تعارض
به ادراکی فعالیت های تمام و است آزمایش ناپذیر نیاید، تجربه به آنچه
عواطف، می شود؛ داده تقلیل نوروترنسمیترها و نورون ها فعالیت های
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با نهایت در همه و همه اختیار، تصمیم گیری، خاطرات، احساسات،
شد. خواهد داده توضیح نورونی فعالیت

است، نوروساینس علم بنیادین نقطۀ فکر این معرفتی، لحاظ از
باشد. موافق موضوع این با هم نوروساینتیست که ندارد لزومی اما
گامی این من نظر به کرد. محدود را نوروساینس نظردهی حوزۀ می توان
باید آدم معتقدم؛ موضع همین به نیز عقلی مسائل در جلوست. به رو
هم عقل و نمی داند را چیزهایی چه و می رسد کجا تا عقلش که بداند
و می کند کمک فلسفه به هم موضوع این بدهد. نظر درباره اش نمی تواند
ابن سینا همچون فیلسوفی اگر مثال نوروساینس. همچون علومی به هم
مبانی کدام از بدهد، نظر معاد نبودن یا بودن جسمانی دربارۀ بخواهد
نظر چیزی دربارۀ می تواند چگونه می رسد؟ نبودن یا بودن جسمانی به
چنین هم فلسفه برای من بنابراین ندارد؟ آن از تصوری هیچ که بدهد

بدهد. پاسخ را چیز همه می تواند که نیستم قائل شأنی

است محدوده ای فهمیدن قضیه، اصل که می کنم گمان رو این از
مسلمانی می توانیم گونه این بدهد. نظر درباره اش می تواند علم هر که
اتفاقی هر می دانیم زیرا ندارد؛ مشکلی هیچ و باشیم نوروساینتیست
به ولی باشد، داشته مغزی وابستگی است ممکن واقع، در می افتد،

است. مغزی اتفاقات به محدود که نیست این مفهوم

است زندانی مثال می زنم، اعصاب علوم مبانی درس در که مثالی
بسته روزنه اگر کرد. تماشا را بیرون می توان روزنه، یک راه از تنها که
همه بگذارند، رنگی فیلتر روزنه جلوی اگر و می شوند کور زندانیان شود،
را دیدن فعل تمام روزنه که است گونه این می بینند. رنگ آن به را جا
اگر و است روزنه این از مستقل دیدن، فعل خود ولی می کند، کنترل
اصال دیدن برای که می شود متوجه برود، بیرون زندان این از فرد روزی

است. نداشته نیازی روزنه به

حل شناختی علوم دست به ما امروز جامعۀ مشکالت می گویند
چیست؟ شما نظر می شود،

زمان طول در است ممکن علوم برخی ندارم. عقیده ای چنین نه
و ادراکی روند فهم شناختی، علوم موضوع کنند. پیدا بیشتری اهمیت
برای می تواند قاعدتاً و است گوناگونش جنبه های تمام با انسان ذهنی
دربارۀ باید بشود، علمی جایگزین که این ولی باشد، مفید علوم تمام
شد. جزئیات وارد کلی گویی از پرهیز با و کرد صحبت آن خاص مورد
پرسش های به پاسخ در کرد، ظهور خاص طور به نوروساینس وقتی
خاصی علم جایگزین هم باز ولی کرد، باز خودش برای جایی شناختی
کرده پیدا افزایش زمان طول در نوروساینس اهمیت است ممکن نشد.
یا شود مربوط شناختی علوم به باید چیز همه که نمی کنم فکر و باشد

باشد. مرتبط شناختی علوم به مشکالت همۀ حل

را شناختی علوم خود، جامعۀ مشکالت حل برای نمی توانیم آیا
کنیم؟ بومی

ثانویه تقسیم بندی بومی، غیر و بومی مسائل به علم کردن محدود
این بتوان مهندسی، مانند حوزه ها، از بعضی مورد در شاید است.
ریاضیات و ندارد غیربومی و بومی پایه، علوم گفت. را موضوع
برخی در این طورند؛ اکثراً علم حوزه های است. یکی دنیا کل در
باشد؛ بومی نیازی شاید خاص، مهندسی و سیاستگذاری حوزه های
و دارد وجود علم این زمینۀ در کشور در بومی نیاز بگوییم اینکه اما
تا ببینیم را مثال هایش باید کنیم، طراحی را ایران خاص شناختی علوم

بدهیم. نظر درباره اش بتوانیم

مورد بسیار کاربردی، علمی به عنوان شناختی علوم هرحال، به
است. گرفته قرار توجه

زمانی چه از نمی دانم و کرده ایم پیدا جامعه مان در که مهمی مشکل
عالم و علم برای را الزم ارزش اوال که است این شده ایم، گرفتارش
جزو نوروساینس و شناختی علوم از بسیاری بخش های نیستیم. قائل
در مثال است، کاربردی نیز آن از بخش هایی می آید. به شمار پایه علوم
تبلیغات، در شناختی علوم از استفاده درمانی، یا توانبخشی حوزه های
کاربردی آن از بخشی بنابراین افراد. با تعامل و مجموعه یک ادارۀ
می زنم، را یخ کوه مثال است. پایه آن، از بزرگی بخش ولی است
علم می خواهیم اگر است. کاربردی بخش بینید، می شما که بخشی
دردی چه به تو علم بپرسیم: نباید را پرسش این کند، رشد کشور در
نبوده، بشر تاریخ طول در علمی هیچ که است این واقعیت می خورد؟
باشند. نکرده ایجاد تحول و مانده استفاده بدون که محض، علوم در حتی
دانش بنیان شرکت های بر که کیدی تأ همین داد. فرصت محقق به باید
سرمایه گذاری بر باید بیشتر به اندازۀ می شود، علوم کاربردی ارتباطات و
مسائل روی آرامش با که شود انجام محققانی پرورش و پایه علوم در
که می رسند نتایجی به دیگر سال چهل سی محققان این می کنند. کار

نمی کنیم. را تصورش ما

و می رود کاربردی مسائل بر افراطی تمرکز سوی به جامعه اکنون
این می کنند. هدایت سمت این به را مجموعه هم سیاست گذاران بعضی
است. ملموس بسیار فلسفه مثل حوزه ای برای ویژه به است، اشتباه کار
قبول را نتایجش افراد برخی اگر حتی ذهن ورزش و فلسفی تفکرات
نتایجش و است مفید و الزم علم شاخه های دیگر برای باشند، نداشته
و علم برای کشورمان در گفتم اینکه می شود. روشن زمان طول در
عالم، پرورش برای باید که بود این منظورم نیستیم، قائل ارزشی عالم
وگرنه بشویم، خبره حوزه هایی در دهه ها، طول در تا کنیم سرمایه گذاری

■ رساند. نخواهد جایی به را ما سطحی کارهای انجام
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فعالیت ابتدایی سال های بر کوتاه مروری

شناختی علوم پژوهشکدۀ

راجی مهر رضا
(MIT) ماساچوست فناوری مؤسسۀ و شناختی علوم پژوهشکدۀ

شک بدون بنیادی دانش های پژوهشگاه شناختی علوم پژوهشکدۀ
کشور در شناختی اعصاب علوم تحقیقات مرکز پیشروترین و اولین
پژوهشکدۀ نام با هفتاد دهۀ اواسط در پژوهشکده این است.
کار به شروع لوکس کارو دکتر مرحوم نظر زیر هوشمند سیستم های
هوش روی عمدتاً پژوهشکده پژوهشی فعالیت های زمان آن در کرد.
محققان اکثر و بود متمرکز تصویر پردازش و روبوتیک، مصنوعی،
و برق مهندسی رشتۀ فارغ التحصیل ضیا) امین (مثل پژوهشکده
حمید دکتر و لوکس دکتر نظر زیر که بودند تهران دانشگاه از کامپیوتر
عنوان به نیز عباسیان عبدالحسین دکتر می کردند. کار سلطانیان زاده
آغاز شناختی اعصاب علوم حوزۀ در را مطالعاتی مستقل پژوهشگر

داشت. مغز عالی کارکردهای به مدرن رویکردی که مطالعاتی کرد،

دانشجویان از جمعی تهران، در دیگر نقطه ای در و دوران همان در
بودند داده تشکیل را عصب شناسی گروه یک تهران دانشگاه های پزشکی
یزدانبخش، آرش توسط گروه این شد. معروف نیلوفر حلقۀ به بعدها که
در و شد پایه گذاری معروف!) آرش (سه افراز آرش و فضل آرش
فرشاد مسرور، فرید همچون دیگری افراد کوتاهی نسبتاً زمان مدت
کیانی، روزبه عربزاده، احسان بابادی، بکتاش بهرامی، بهادر مرادی،
عقدایی، مهدی وزیری، مریم منتصر، لیال مهر، راجی رضا پاکاریان، پویا
ملحق آن به لک آرمین و تحصیلی پویا زندوکیلی، امین عمرانی، محسن
در ساختمانی در سه شنبه ها هفتگی صورت به گروه این جلسات شدند.
بود درخشان استعدادهای پرورش سازمان به متعلق که نیلوفر خیابان
فرد هر آن در که داشت کالب ژورنال حالت جلسات این می شد. برگزار
بینایی) اعصاب علوم خاص طور (به اعصاب علوم زمینۀ در را کتابی
کتاب های جمله از می داد. ارائه آن دربارۀ بحثی و می کرد انتخاب

بود. مار دیوید کتاب های شد، بحث و ارائه که تأثیرگذاری

رسیدند نتیجه این به نیلوفر حلقۀ اعضای سال ٣-۴ حدود از بعد
علوم زمینۀ در را تحقیقاتی خودشان دانش، فراگیری کنار در که
پژوهشکدۀ با گروه این ارتباط جرقۀ ترتیب بدین و کنند شروع اعصاب
که بود پروژه ای ارتباط شروع شد. زده آی پی ام هوشمند سیستم های
عباسیان عبدالحسین دکتر مرادی، فرشاد فضل، آرش افراز، آرش توسط
ادراکات در تاالموس نقش آن در و شد انجام شهزادی سهراب دکتر و
نیلوفر حلقۀ اعضای اکثر به تدریج گرفت. قرار بررسی مورد حسی
اجرا که پروژه هایی کردند. کار به شروع پژوهشکده در محقق به عنوان
سایکوفیزیک پروژه های می گرفتند: قرار دسته دو در کلی به طور می شد
نظر زیر نوروساینس محاسباتی پروژه های و استکی حسین دکتر نظر زیر
آن در عباسیان. دکتر و پژوهشکده) وقت (ریاست روحانی شاهین دکتر
ریکن مؤسسۀ در فوق دکترا دورۀ اتمام از بعد استکی حسین دکتر زمان
پژوهشکده ریاست روحانی دکتر از بعد و بود برگشته ایران به تازه ژاپن
اجرا که پروژه هایی ماهیت و محققان ترکیب به توجه با گرفت. به عهده را

یافت. تغییر شناختی علوم پژوهشکدۀ به نیز پژوهشکده نام می شد،

ارزشمند اقدامات پژوهشکده ریاست سال ١٢ در استکی دکتر
از داد. انجام کشور در شناختی اعصاب علوم رشد جهت در فراوانی
در نخستیان الکتروفیزیولوژی آزمایشگاه تأسیس اقدامات این جملۀ
تحریک و سلولی ثبت آن در که بود بهشتی شهید پزشکی علوم دانشگاه
کیانی، روزبه او، خود توسط ایران در بار اولین برای میمون در مغزی
علوم دکتری دورۀ راه اندازی دیگر مهم اقدام شد. انجام افراز آرش و
و دوره گذراندن با زیادی دانشجو های که بود آی پی ام در اعصاب شناختی
در محقق به عنوان و شده فارغ التحصیل باال، سطح در پروژه هایی انجام
موفق دانشجویان جمله از شدند. کار به مشغول ایران از خارج یا داخل
نصر، شاهین میرپور، کوروش نوعدوست، بهراد می توان اول دوره های
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١٣٧٨ سال شناختی)، (علوم هوشمند سیستم های پژوهشکدۀ ارمنستان، و ایران عصبی شبکه های کارگاه

دعوت برد. نام را عمادی نازلی و دلیری محمدرضا پور، ابراهیم رضا
و سخنرانی ارائۀ ایران، در حضور برای بین المللی مطرح دانشمندان از
استکی دکتر ریاست دورۀ در که بود دیگری ارزشمند کار علمی، تعامل

می شد. انجام

پژوهشکده ای شناختی علوم پژوهشکدۀ نیز اخیر سال های در
و بین المللی سطح در اعصاب علوم مهم مطالعات انجام در پیشرو
این است امید است. بوده معتبر مجالت در شاخص مقاالت چاپ
بیشتر موفقیت های شاهد و کرده پیدا ادامه همچنان رشد به رو روند

■ باشیم. آینده در پژوهشکده

فعلی) شناختی علوم (پژوهشکدۀ هوشمند سیستم های پژوهشکدۀ بنیانگذار از یادی

مهندسی دانشکدۀ برجستۀ استاد لوکس، کارو دکتر
در تهران، دانشگاه فنی دانشکدگان کامپیوتر و برق
تهران در گشود، جهان به دیده اصفهان در ١٣٢٨ سال
کوشش، دبیرستان از دیپلم اخذ از پس و کرد تحصیل
زبده ترین از دانشجویی دورۀ در شد. تهران دانشگاه وارد
ارشد کارشناسی مدرک ١٣۵٢ سال در بود. دانشجویان
تحصیل برای و نمود دریافت را برق مهندسی در پیوسته

هم آنجا در رفت. آمریکا به برکلی ــ کالیفرنیا دانشگاه در دکتری دورۀ در
خدمت برای و کرد دریافت را دکتری مدرک ١٣۵۵ سال در درخشید. خوش
پرداخت. پژوهش و تدریس به تهران دانشگاه در و کرد مراجعت کشور به

بعداً که را هوشمند سیستم های پژوهشکدۀ ١٣٧٢ سال در لوکس استاد
بنیادی دانش های پژوهشگاه در یافت نام تغییر شناختی علوم پژوهشکدۀ به

داشت. برعهده را آن ریاست ١٣٧۶ سال تا و کرد تأسیس
دانشگاه در را هوشمند پردازش و کنترل علمی قطب ١٣٨٠ سال در
استاد داشت. عهده به را آن مدیریت ١٣٨۵ سال تا و کرد تأسیس تهران
دانشگاه کامپیوتر و برق مهندسی دانشکدۀ رئیس ١٣۶٧ تا ١٣۶۵ سال از
سال از و IEEE ایران بخش ریاست ١٣٧١ تا ١٣۶٩ سال از و بود تهران

داشت. برعهده را فنی دانشکدۀ مجلۀ سردبیری ١٣٧٠ تا ١٣۵٨
مملو و تالشگر، مهربان، خوش اخالق، خوشرو، شخصیتی استاد
علوم توسعۀ و معرفی در بی بدیلی نقش و داشت صمیمیت از

کنترل محاسباتی، هوش زیستی، حسابگری قبیل از جدید میان رشته ای
هوشمند، تجارت داده کاوی، عصبی، شبکه های فازی، سیستم های هوشمند،

کرد. ایفا کشور در دانش مدیریت و مالی مدل سازی
کتاب فصل ٣٢ و ژورنال مقالۀ ٣٣٢ کنفرانس، مقالۀ ٨٢۶ ایشان از
از خارج و داخل کنفرانس ١٩٠ شرکت کنندگان و است رسیده چاپ به
ارائه زیادی جدید دروس استاد شده اند. بهره مند ایشان علمی سخنرانی های
و برق دانشکده های در را متعددی تکمیلی تحصیالت پایان نامه های کرد،
همچون صنایعی به و نمود سرپرستی روانشناسی و مدیریت، کامپیوتر،

داد. علمی مشاورۀ ملت بانک و راه آهن، شرکت نیرو، وزارت
جایزۀ دریافت کنندۀ و اسالمی جمهوری ماندگار چهرۀ لوکس استاد
انستیتو ایشان، یاد به بود. IEEE ایران بخش از پیشکسوت استاد
و محاسبات در لوکس استاد تکمیلی تحصیالت «بورس سراج تکنولوژی
پژوهشی «جایزۀ تهران دانشگاه فنی دانشکدگان بنیاد و اطالعات» علوم
ایران بخش در هوشمند سیستم های و کنترل مهندسی در لوکس استاد
روده سرطان به ١٣٨٨ سال در لوکس کارو دکتر نهاد. بنا را «IEEE
اثر بر ،١٣٨٩ تیر ١٧ روز در موفق معالجۀ سال یک از پس و شد مبتال
دار آمد، پیش کولونوسکوپی انجام در که مشکلی از ناشی روده ای عفونت

گفت. وداع را فانی
باد! گرامی کم نظیر پژوهشگر و فرهیخته استاد این یاد

سلطانیان زاده حمید
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اعصاب تصویربرداری گروه

تصویر و سیگنال تحلیل و
مقدم نصیرایی عباس حسین زاده غالمعلی سلطانیان زاده سلطانیان زادهحمید حمید

تهران دانشگاه و شناختی علوم پژوهشکدۀ
دهکردی حسین زاده غالمعلی
تهران دانشگاه و شناختی علوم پژوهشکدۀ
مقدم نصیرایی عباس
امیرکبیر دانشگاه و شناختی علوم پژوهشکدۀ

اعصاب تصویربرداری گروه شناختی، علوم پژوهشکدۀ تأسیس از پس
Neuroimaging and Signal and) تصویر و سیگنال تحلیل و
به که بود پژوهشکده گروه اولین (Image Analysis Group
آن از شد. تشکیل ١٣٩١ سال در سلطانیان ز اده حمید دکتر سرپرستی
شامل حوزه این مجرب استادان همکاری از گروه این تاکنون، زمان
علی دکتر و مقدم، نصیرایی عباس دکتر حسین ز اده، غالمعلی دکتر
پسادکتری و دکتری و ارشد کارشناسی دانشجویان نیز و قاضی زاده
کارگاه های و دروس ارائۀ بر عالوه گروه این استادان است. بوده بهره مند
تصویربرداری پروژه های هدایت خویش، تخصص به مربوط آموزشی
داشته اند. برعهده را گروه در شاغل پژوهشگران و دانشجویان عصبی
برای الزم ابزار همچنین و روز دانش آوردن فراهم گروه اعضای تالش
حاضر، حال در است. بوده حوزه این در پژوهشی های طرح انجام
(در مغناطیسی تشدید تصویربرداری آزمایشگاه به مجهز پژوهشکده
ثبت است. (فعال) الکتروانسفالوگرام ثبت آزمایشگاه و تعمیر) دست
قرمز مادون طیف نگاری شامل عصبی تصویربرداری مدالیته های دیگر
(مراکز مگنتوانسفالوگرام و مغز) نقشه برداری ملی (آزمایشگاه نزدیک
می پذیرد. انجام پژوهشکده از خارج در کشور) از خارج معتبر تحقیقاتی
ابزارهای کیفیت ارتقای و الزم ابزار آمدن فراهم با آینده در تا است امید
پژوهشی طرح های انجام در خود رشد به رو روند به بتواند گروه موجود،

دهد. ادامه پژوهشگران و دانشجویان آموزش و به روز

طرح های گروه استادان دیگر و سلطانیان زاده دکتر سال ها، این در
انجام دانشجویان و گروه اعضای دیگر همکاری با را متنوعی پژوهشی
رسانیده اند. چاپ به اول تراز علمی مجالت در را حاصل نتایج و داده اند
داده های تحلیل نوین روش های با ارتباط در سلطانیان زاده طرح های
سیگنال های و fMRI و DTI شامل مغناطیسی تشدید تصویرنگاری
سرپرستی تحت همچنین می باشند. MEG و EEG شامل مغزی
سلسله مدل های براساس بینایی سیستم با مرتبط پژوهش های ایشان،
معبودی) هادی دکتری (رسالۀ بینایی قشر در فضایی فاز پردازش مراتبی
سیده پسادکتری (طراح زبان لکنت با مرتبط مغز نواحی ارتباطات و

شده اند. انجام لنگری) شجاعی سمانه

مجتبی (پسادکتری)، یارقلی الهه دکتر همکاری با حسین زاده دکتر
و وزیری مریم دکتر و دکتری)، (دانشجویان دوستانی نرگس و عباس زاده
انجام ارزشمندی پژوهش های بین المللی) (همکاران راجی مهر رضا دکتر
(اصول کارکردی مغناطیسی تشدید تصویربرداری درس ایشان داده اند.
نموده اند تدریس را داده) آنالیز و آزمایش، طراحی تصویربرداری،
و ،SPM ،FSL) داده آنالیز نرم افزارهای آموزش جلسات با که
تصویربرداری شیوه این که چرا است، بوده همراه نیز (FreeSurfer
مطالعات از وسیعی طیف در ابزارها پرکاربردترین از یکی عنوان به
پروژه های از زیادی تعداد و می گیرد قرار استفاده مورد اعصاب علوم
مجموعه این پروژه های از کنند. می استفاده آن از نیز پژوهشکده

١٢| | ١٠١ پیاپی شمارۀ | ١۴٠٠ تابستان



ام آرآی بخش

تداخل نورونی و رفتاری مکانیزم های بررسی مطالعات: به می توان
بازنمایی بر توجه تأثیر و عباس زاده) (مجتبی رانندگی در دوگانه وظایف
کدگشایی دوستانی) (نرگس مغز بینایی قشر در متعدد محرک های
دکتر و وزیری، (دکتر حرکت مشاهدۀ و ارقام مشاهدۀ در مغز فعالیت
چهره مشاهدۀ حین در مغز متعدد نواحی تعامل بررسی یارقلی)، الهه
حاضر، حال در کرد. اشاره یارقلی) دکتر راجی مهر، (دکتر ویدئو در
دکتر نظارت و حضور با fMRI-Journal Club هفتگی جلسات
بر عالوه جلسات، این در می  شود. برگزار وزیری دکتر خانم و حسین زاده
به و دارند حضور نیز محققان و دانشجویان دیگر زیرگروه، این اعضای
دست در عصبی تصویربرداری پروژه های پیرامون بحث و گزارش ارائۀ
و پایه ای مباحث آموزش و جدید مقاالت ارائۀ پژوهشکده، در انجام

می پردازند. داده آنالیز ابزارهای

است. بوده گروه فعالیت های دیگر از آموزشی کارگاه های برگزاری
بود گروهی اولین تصاویر و سیگنال تحلیل و اعصاب تصویربرداری گروه
تصویربرداری حوزۀ در ترویجی کارگاه های برگزاری به اقدام کشور در که
توجه با که نمود حسین زاده) دکتر (توسط مغناطیسی تشدید کارکردی
مهمی بسیار نقش زمان آن در کشور در مبحث این بودن نوپا به
نرم  افزار کارگاه همچنین داشت. کشور در تکنیک این گسترش در
یارقلی و راجی مهر، وزیری، دکتر توسط دوره چندین در نیز freesurfer
بوده خصوص این در کشور در کارگاه اولین که شد برگزار همکارانش و
رشتۀ در بعدی طرح های شکل گیری و آنالیز گسترش در زیادی نقش و
ــــ کارکردی  مغناطیسی تشدید تصویربرداری کارگاه داشت. fMRI
فعال اعضای توسط که شریف اعصاب علوم سمپوزیوم جانبی  کارگاه

ـ نمونه ای رسیده ـــ انجام به fMRI-Journal Club هفتگی جلسات
آنهاست. از

آموزشی کارگاه های مقدم نصیرایی عباس دکتر اینها بر عالوه
تصاویر اخذ برای نوین راهکارهای و MRI فیزیک زمینۀ در متعددی
آموزشی کارگاه های سلطانیان زاده دکتر و کردند ارائه مغناطیسی تشدید
مختلف انواع تحلیل و پردازش و کاربردها معرفی زمینۀ در متنوعی
و (DTI, fMRI, T1, T2, FLAIR) مغناطیسی تشدید تصاویر

کردند. برگزار حاصل اطالعات تلفیق برای نوین راهکارهای

مغناطیسی تشدید تصویربرداری تکنیک های توسعۀ در گروه این
است. نداشته نظیر کشور در که است برداشته بلندی گام های نیز
ملکیان وحید دکتر کمک به مقدم نصیرایی دکتر مشخص، طور به
با مغز از کارکردی تصویربرداری انجام به موفق پسادکتری) (محقق
اخذ از بهره گیری با کار این شده اند. میلی متر زیر مکانی تفکیک حد
و است شده انجام (polar) قطبی مختصات در تصاویر بازسازی و
در موجود تسالی سه دستگاه بودن فعال زمان در نیاز مورد داده های
راه اندازی و انتقال که است ذکر شایان آمده اند. دست به پژوهشکده
و مقدم نصیرایی (دکتر گروه همین متخصصان نظر زیر مذکور دستگاه
خدمات طوالنی نسبتاً دورۀ یک در و بود شده انجام شالیکار) مهندس
بازۀ یک در همچنین می شد. داده محققان به پژوهشی تصویربرداری
خدمت یک صورت به هم حیوانات از MRI تصویربرداری زمانی،
راه اندازی با خدمات این ارائۀ که می شد عرضه افراد همین توسط عمومی
خواهد گرفته سر از مغناطیسی تشدید تصویربرداری دستگاه مجدد

شد.■
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بینایـی توجـه

دلیری محمدرضا
و شناختی علوم پژوهشکدۀ
ایران صنعت و علم دانشگاه

است مغز در شناختی فرایند یک (visual attension) بینایی توجه
اطالعات از خاص جنبۀ یک به را فرد تمرکز انتخابی صورت به که
کارکردی، لحاظ از می دهد. سوق غیره و شکل رنگ، مانند بینایی
توجه خصیصه های مهم ترین از یکی پردازش جهت اطالعات انتخاب
اطالعات از عظیمی حجم لحظه، هر در حقیقت در است. مغز در بینایی
اطالعات این پردازش که می رسد مغز بینایی حسی بخش های به بینایی
هدفمند انتخاب با بینایی توجه است. فزاینده ای انرژی مصرف مستلزم
به و کرده جلوگیری مغز در نامرتبط اطالعات پردازش از اطالعات
توجه انسان مغز در مثال، عنوان به می کاهد. انرژی مصرف از شدت
دریافتی بینایی اطالعات از درصد یک تنها که می شود موجب بینایی
را ثانویه پردازشی فرایند به ورود امکان مغز حسی بخش های توسط
را بینایی اطالعات پردازش بر بینایی توجه اثر .[1,8] باشند داشته
بخش های مانند مغز مختلف های بخش در همزمان صورت به می توان
کرد. مشاهده مغزی تصمیم گیر و غیرحسی بخش های و ــ حسی بینایی 

نورونی فعالیت های بر را بینایی توجه اثر که مطالعاتی در
ثبت در کلینیکی و اخالقی محدودیت های دلیل به می کنند، بررسی
روی آزمایش انجام به متکی معموال انسان، مغز از الکتروفیزیولوژیکی
مانند انسان به نزدیک (primates) پریمات های یا نخستیان مغز
مغزی ناحیۀ براساس مطالعات، این بیشتر در هستند. میمون ها
اثر که می شود طراحی طوری رفتاری آزمون یک ابتدا بررسی، مورد
به برانگیزد. مغزی ناحیۀ آن نورونی فعالیت های در را بینایی توجه
اثر بررسی برای رفتاری، آزمون یک از نمونه ای ١ شکل مثال، عنوان

شدن خیره با رفتاری آزمون بینایی. توجه رفتاری آزمون .١ شکل
می شود. آغاز اهرم یک فشردن و میلی ثانیه ١٣٠ مدت +به محل به میمون
باشد متمرکز مکان بدان میمون توجه باید که نمایش صفحۀ در محلی سپس
داده نشان میمون به میلی ثانیه ۴۵۵ مدت در راهنما محرک یک توسط
میلی ثانیه ٣٢۵ مدت به راهنما صفحۀ نمایش، اتمام از پس می شود.
به همچنان را خود چشم وضعیت است موظف میمون و می شود تاریک
نمایش محل در محرک دو مرحله، این از پس دارد. نگه ثابت + مکان
الی ۶٨٠ تا آن نمایش و آمده در نمایش به آن از خارج محلی و راهنما
تغییر مزبور زمان گذشت از پس می یابد. ادامه آن از بعد میلی ثانیه ۴٢۵٠
درصورتی می دهد. رخ میلی ثانیه ١٣٠ مدت به محرک دو از یکی در جهتی
اهرم سرعت به باید میمون دهد رخ راهنما نمایش محل در مذکور تغییر که
محل در تغییر وقوع منتظر باید میمون این صورت غیر در کند. رها را
به پاسخ بودن صحیح صورت در آزمون هر پایان در بماند. راهنما نمایش

می شود. داده جایزه میمون
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نشان را مغز (MT) ــ میانی گیجگاهی  ناحیۀ در مکانی بینایی توجه
و دلیری محمدرضا دکتر توسط که رفتاری آزمون این در می دهد.
DPZ شناختی اعصاب علوم آزمایشگاه در تروئه اشتفان پروفسور
راهنما یک نمایش با (میمون) آزمایش سوژۀ توجه شد، طراحی آلمان
آزمون پایان تا و شده معطوف صفحه از مشخصی محل به (cue)
قراردادن با رفتاری، آزمون طراحی از پس می یابد. ادامه رفتاری
سلولی خارج ثبت نظر، مورد مغزی ناحیۀ در میکروالکترودهایی
می شود. انجام رفتاری آزمون انجام حین در نورون ها فعالیت از
امپدانس و ظریف بسیار نوک باید استفاده مورد میکروالکترود های
بتوانند نورون ها، غشاء مجاورت در قرارگیری با تا باشند داشته مناسبی
انجام صورت سه به سلولی خارج ثبت کنند. ثبت را آنها فعالیت 
به یا multi-unit recording) واحدی چند ثبت (١) می شود؛
single-unit recording ) واحدی تک ثبت (٢) ،(MU اختصار
extra-) سلولی خارج میدانی پتانسیل ثبت و (SU اختصار به یا
پتانسیل  عمل  واحدی، چند ثبت در .(cellular field potential
الکترود چند یا میکروالکترود یک توسط همزمان صورت به نورون چند
صرفاً پتانسیل عمل واحدی، تک ثبت در می شود. اندازه گیری کنارهم
پتانسیل ثبت در می شود. ثبت الکترود میکرو یک توسط نورون یک
نورون های از زیادی تعداد سیناپسی فعالیت سلولی، خارج میدانی
میدان پتانسیل آن از حاصل سیگنال که می شوند اندازه گیری هم مجاور

.[2] دارد نام (LFP) محلی

تحقیقات دلیری محمدرضا سرپرستی به بینایی توجه آزمایشگاه در
خصوص به مغزی پردازش های بر بینایی توجه اثر بررسی برای متنوعی
آنها از خالصه ای ادامه در که شده انجام بینایی ناحیۀ حسی بخش در

می گردد: مطرح

داده نشان شد انجام MT ناحیۀ در که تحقیقی در ٢٠١۵ سال در
بینایی، مختلف محرک های بین تمایز افزایش برای بینایی توجه که شد
فرکانس توان و هرتز) ٨ تا ١) پایین فرکانس نوسان های بین همگامی
جهت آن از پدیده این .[5] می دهد کاهش را هرتز) ١٢٠ تا ٣٠) باال
نورون ها همبستگی تنظیم با می تواند بینایی توجه که است اهمیت حایز
گردد. مزبور ناحیۀ در بینایی اطالعات رمزگذاری بهبود موجب یکدیگر با
برابر در MT ناحیۀ پاسخ بررسی با همکارانش و دلیری ٢٠١۶ سال در
بازنمایی بهبود علی رغم بینایی توجه که دریافتند مختلف محرک های
زمان بررسی .[3] ندارد آنها ادراک کیفیت بر تأثیری بینایی، اطالعات
نورونی نوسانی فعالیت  به نسبت عمل) پتانسیل (تولید نورون ها شلیک
نورون های که می دهد نشان هرتز ١٠ از کمتر فرکانسی محدودۀ در
در همزمان صورت به محرک نمایش محل از مستقل MT ناحیۀ
می کنند تولید عمل پتانسیل نوسانی فعالیت های از مشخصی لحظات

و نوسانی فعالیت های بین انتظام بینایی توجه ٢الف). (شکل [4]
بیان به می دهد. کاهش را نورون ها در عمل پتانسیل همزمان تولید
تولید در نورون ها همگامی/همزمانی کاهش موجب بینایی توجه دیگر،
در می تواند نیز پدیده این ٢ب). (شکل می گردد عمل پتانسیل همزمان
ناحیۀ در بینایی اطالعات بازنمایی بهبود موجب که سلسله  پردازش هایی

کند. ایفا مؤثری نقش می گردد، MT

نورون دو (synchronization) همگامی تغییر از طرحی .٢ شکل
.[4] بینایی توجه اثر بر آنها پیرامون نورونی نوسانی فعالیت  به نسبت
در آبی) و قرمز (میله های عمل پتانسیل تولید در نورون ها همگامی (الف)
رنگ)؛ مشکی (منحنی آنها پیرامون نوسانی فعالیت  به نسبت معین لحظات
نوسانی فعالیت به نسبت عمل پتانسیل تولید در نورون ها همگامی عدم (ب)

بینایی. توجه اثر بر نورونی

نوسانی فعالیت  های ارتباط بر بینایی توجه اثر دیگری، مطالعۀ در
نتایج .[7] گرفت قرار بررسی مورد MT ناحیۀ در یکدیگر با نورونی
یا کوهرنسی افزایش موجب بینایی توجه اثر که داد نشان تحقیق این
نورونی نوسانی فعالیت های بین (phase coherence) فاز انسجام
نتیجه این می گردد. محرک نمایش از پیش و راهنما نمایش از پس
فعالیت های ذاتی نوسان های کنترل با بینایی توجه که می دهد نشان
از قبل را شناختی) یا (رفتاری اطالعات بهینۀ پردازش زمینۀ نورونی،
انتخابی صورت به بینایی توجه همچنین می کند. فراهم آنها دریافت
غیر مغزی نواحی به بینایی حسی نواحی از را رفتاری مرتبط اطالعات
شد انجام زمینه این در که تحقیقی نتایج می کند. مسیردهی مغز حسی
انتقال برای مختلفی فرکانس های از بینایی مسیرهای که می  داد نشان
نواحی .[6] می برند بهره مغز باالدستی نواحی به اطالعات مسیردهی و
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ventral) پشتی بینایی مسیرهای فرضیه این طبق .[6] فرکانسی برچسب  براساس اطالعات مسیردهی فرضیۀ از نموداری .٣ شکل
باال گاما و هرتز) ٧٠ تا ۴٠) (Gamma) گاما ترتیب (به متفاوتی مشخصۀ  فرکانس های از (dorsal pathway) بطنی و (pathway
بتوانند (PFC (مانند مغزی باالی مرتبۀ نواحی تا می کنند استفاده رفتاری اطالعات مسیردهی برای هرتز)) ٢٢٠ تا ١٨٠) (High-Gamma)

دهند. تمیز یکدیگر از را مسیر هر از دریافتی اطالعات
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این اطالعات تفکیک امکان اختالل کمترین ایجاد بدون نیز باالدستی
(شکل٣). هستند دارا آنها کارکردی فرکانس اساس بر را انتقال خطوط

مرهون شد ذکر باال در آن از بخشی که تحقیقاتی دستاوردهای
این دانشجویان و پژوهشگران جدی اهتمام و بی وقفه تالش های
یزد، صراف مرتضی بهروزی، مهدی اسقایی، معین آقایان نظیر مجموعه
زارعی، محمد زرعیان، بهزاد دزفولی، پرتو محسن معبودی، کوروش
ابتدای از بهمنی زهرا و زارعیان فاطمه خانم ها و خامه چیان، محمدباقر

است. آزمایشگاه این تأسیس
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شناختی فعالیت های در تاالموس نقش

صنایعی مهدی
شناختی علوم پژوهشکدۀ ارشد، پسادکتری محقق

اصفهان، پزشکی  (علوم پزشکی  دانش آموختۀ مقاله، این نویسندۀ
انگلیس نیوکاسل (دانشگاه اعصاب علوم دکتری و (١٣٨-١٣٧٧۴
در کلمبیا دانشگاه پسادکتری پژوهشگر وی است. (١٣٩٢-١٣٨٧
تا ١٣٨۵ سال های فاصلۀ در همچنین و بوده (١٣٩٩-١٣٩٢) امریکا
شناختی  علوم پژوهشکدۀ در (نیمه وقت) تحقیق دستیار عنوان به ١٣٨٧
پسادکتری محقق عنوان به ١٣٩٩ بهمن ماه از نامبرده است. کرده کار
اینجا در است. شده کار مشغول شناختی علوم پژوهشکدۀ در ارشد
می خوانید. پژوهشکده این در صنایعی دکتر تحقیقاتی برنامۀ از شرحی

∗ ∗ ∗

دورۀ در و میمون، در بینایی توجه و یادگیری روی دکتری دورۀ در من
میمون در تصمیم گیری در تاالموس هسته های نقش مورد در پسادکتری
آزمایشگاه تحقیقاتی  برنامۀ شناختی ، علوم پژوهشکدۀ در کرده ام. کار
ادامۀ در اول، بخش در است. شده تشکیل به هم پیوسته بخش دو از من
حرکت در که تاالموس مختلف هسته های از دارم قصد پسادکتری، کار
زمان به میمون که وقتی  همین طور و تصمیم گیری حین در دارند نقش
از داده ها ثبت اینکه دلیل به دهم. انجام تک نورونی ثبتِ می کند توجه
آزمایشگاه کمی  تعداد است، مشکلی  و زمان بر کار مغز عمق در تاالموس
نواحی از ثبت ها عمدۀ و می دهند، انجام ثبت مغز ناحیۀ این از دنیا در
شخصی  عالقۀ و مسئله این به توجه با می شود. انجام تاالموس حسی
برنامۀ از عمده ای بخش شناختی ، فرایند های در تاالموس نقش به من
ثبت برای بود. خواهد دراین باره پژوهشکده در آزمایشگاه تحقیقاتی 
شود تربیت طوالنی مدت ثبت های برای باید میمون تاالموس، از داده ها
صندلی در شدن بی حوصله و خستگی بدون متعددی ساعات بتواند تا
نوروپیکسل الکترودهای از بتوانم که امیدوارم من بنشیند. مخصوص
مرحلۀ در حاضر حال در که (Primate Neuropixel) میمون ها برای
از همزمان ثبت برای آمریکاست در آزمایشگاه چند در نهایی تست
تاالموس نقش درک در ثبت نوع این کنم. استفاده مغز قشر و تاالموس

می کند. ما به بزرگی بسیار کمک مغز قشر پردازش های روی بر

تحریک کارگذاری جراحی عمل اینکه به توجه با دیگر، طرف از
مختلف هسته های در (deep brain stimulation) مغز عمقی
پزشکان، همکاری با بتوانم امیدوارم می شود، انجام تهران در تاالموس
بیماران روی سایکوفیزیک آزمایش های انجام و عمل حین ثبت امکان
مشابه مناطق از ثبت و مشابه آزمایش های انجام با باشم. داشته را
درک ما آنها، نورونی پاسخ های مقایسۀ و میمون، و انسان در مغزی
خواهیم دست به شناختی  فرایند های در تاالموس نقش از بهتری بسیار
زمانی  توجه روی آزمایشگاه تمرکز شناختی ، فرایند های زمینۀ در آورد.
آزمایشگاه تصمیم گیری، پروژه های مورد در بود. خواهد تصمیم گیری و
دانشگاه در (Michael Shadlen) شدلن مایکل آزمایشگاه با من

داشت. خواهد همکاری کلمبیا

پس زمینۀ به توجه با آزمایشگاه، پژوهشی برنامۀ دوم موضوع
اختصار به یا electro-encephalogram) مغز نوار من، تحصیلی 
evoked related potential) مغزی برانگیختۀ پتانسیل و (EEG
به عالقه مند همکارانم و من است. (ERP اختصار به یا
میمون روی برانگیخته پتانسیل و مغزی نوار آزمایش های انجام
بین مغزی فعالیت های مقایسۀ امکان آزمایش ها نوع این هستیم.
تحقیقاتی برنامه های از یکی می کند. فراهم را میمون و انسان
عصبی پیام رسان های میزان که مختلف، دارو های اثر بررسی آزمایشگاه
مختلف اجزای روی می دهند، تغییر را (neurotransmitter)
بعدی قدم است. انسانی  مطالعات با آن مقایسۀ و برانگیخته پتانسیل
نوروپیکسل با نورونی ثبت با همزمان مغزی نوار ثبت کردن ترکیب
نورون های پاسخ با را مغزی امواج بین رابطۀ بتوانیم تا بود خواهد
بخش مانند کنیم. بررسی تاالموس و مغز قشر مختلف قسمت های
در بود. خواهد تصمیم گیری و زمانی  توجه روی آزمایشگاه تمرکز اول،
(Simon Kelly) کلی سیمون با من تصمیم گیری مطالعات بخش
(University College Dublin) دوبلین کالج یونیورسیتی از

■ کرد. خواهم همکاری
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محاسبه گر اندام مثابۀ به مغز

دهاقانی ابوالقاسمی محمدرضا
مغز محاسبات آزمایشگاه سرپرست
تهران دانشگاه و شناختی علوم پژوهشکدۀ

مسائل بنیادی ترین از یکی شناخت مسئلۀ سازوکارهای فهم دیرباز از
ویژگی واجد بشر که زمان همان از دقیق تر، بیان به است. بوده بشر
ساختارهای چگونگی و چرایی مسئلۀ است، شده فلسفیدن و کردن فکر
تا است. بوده او پرسش های اساسی ترین جمله از فهم، و ادراکی
کردن مدون و درون نگری مسیر از صرفاً سازوکارها این بررسی قرن ها
وجود با است. می گذشته اندیشه صاحب شخص تفکرات و احوال
تفکر و دورنگری رویکرد قدیمی، دانشمندان از برخی محدود تالش های
با داشت. ادامه روشنگری عصر تا شناخت مسئلۀ به ایده آل گرایانه
تبیین مسئله مغز، عملکرد عمیق تر فهم و جدید رویکردهای توسعۀ
علم در پا نو نهال یک عنوان به مغز، انفعاالت و فعل طریق از شناخت

گرفت. قرار دوران نوابغ توجه مورد

مشاهدات توصیف صدد در خود ذهنی مدل های مدد به همواره بشر
در مغزی سازوکارهای رو این از است. بوده پیچیده پدیده های و
عصر هر دانشمندان که مدل هایی پیچیده ترین کمک به زمان رهگذر
عصر رنسانس، دوران در است. شده توصیف کنند، تصور می توانستند
ماشینی منزلۀ به مغز هیدرولیک، مدل های و مکانیکی ماشین های غلبۀ
فشار ایجاد با و شده تولید انسان ارادۀ با که فرامینی پیاده سازی برای بود
مکانیکی عمل یک انجام جهت را ــ نخاعی مغزی  مایع مغز، بطن های بر

می کند. اندام روانه

به ما امروز نگاه کامپیوتر، علوم غلبۀ و دیجیتال تحوالت عصر
در است. داده قرار کامپیوتری محاسبات چارچوب در را شناخت
بروز و مسئله یک حل محاسبه پذیری، و محاسبات به ما امروز نگاه
تغییر و الفبا یک کمک به مسئله صورت بازنمایی گرو در هوشمندی،

است نهایی پاسخ به رسیدن تا محدود، عملگرهای وسیلۀ به بازنمایی
عوض جز چیزی نگاه، این در پردازش واقع در تورینگ). ماشین (مدل
نگاه در ترتیب این به نیست. محاسبات جریان در بازنمایی شدن
تولید عصبی بازنمایی محاسبه گر، اندام یک عنوان به مغز به ما امروزی
کرده تغییر پردازشی سلسله مراتب طی در حسی، اندام های توسط شده،
پردازشی، مسیر این در می دهد. رخ مغزی محاسبات امر درنهایت و
در الکترومغناطیس) امواج انرژی مثال (برای انرژی از صورت یک
این و شده عصبی فعالیت به تبدیل چشم) مثال این (در حسی اندام
نوع به توجه با بعدی، عصبی سلول به انتقال هنگام در عصبی فعالیت
بازنمایی و کرده تغییر سیناپس، در الکتروشیمایی فعالیت و ارتباط

زند. می رقم را جدیدی

توصیف جهت ذهنی اولیۀ مدل بودن غلط یا درست از فارغ
را فراوانی توفیقات حال به تا روش این مغزی، محاسبات سازوکار
در فروان تالش با سیستمی اعصابِ علوم دانشمندان و کرده کسب
در شناختی ساحات و خارج جهان مختلف صور بازنمایی یافتن صدد
حوزه این محققان ترتیب، این به هستند. مغز پردازشی ایستگاه های
الکتریکی فعالیت به هوش، غالباً موجوداتِ به محرک ارائۀ با همزمان
ثبت هستند خاص محرک آن پردازش مسئول که را عصبی سلول های

می کنند.

سال در که شناختی علوم پژوهشکدۀ مغزی محاسبات آزمایشگاه
مغز، به محاسبگر نگاه با هم راستا است، کرده فعالیت به ١٣٩۴آغاز
سلول های شبکۀ در محاسبات و پردازش سازوکارهای یافتن صدد در
ایستگاه های از حیوان، به آموزش از پس منظور این به است. عصبی
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هستند، شده داده آموزش شناختی عمل درگیرِ که مغز پردازشی مختلف
ایستگاه های بازنمایی مقایسۀ می شود. انجام الکتروفیزیولوژی ثبت
در محاسبات بررسی راه آغاز نواحی، این زمانی ارتباط نحوۀ و مختلف
عصبی بازنمایی شدن عوض فرایند و پردازش کلی، طور به است. مغز
شبکه های ،(feed-forward) مستقیم عصبی مسیرهای در می تواند
بررسی شود. حاصل (feed-back) بازخوردها در همچنین و محلی
آزمایشگاه تمرکز بینایی، اطالعات پردازش در بازخوردی مسیرهای
آزمایشگاه در الکتروفیزیولوژی، ثبت بر عالوه است. مغز محاسبات
از قسمتی در دارویی و الکتریکی مداخالت اعمال با مغز محاسبات
فراهم بازنمایی، تغییر و ارتباطات شده تر کنترل بررسی امکان مغز،

است.

یک از بیش در معموال مغز در شناختی پیچیده حاالت بازنمایی
مشترکی کار در مغز محاسبات آزمایشگاه محققان می افتد. اتفاق ناحیه
پیش که داده اند نشان شده، انجام یوتا و استنفورد دانشگاه با که
بخاطر شامل که شناختی عمل انجام حین در حیوان رفتار دقیق بینی
همزمان فعالیت بررسی نیازمند است، اشیا تصاویر اطالعات نگه داشتن
نیچر مجلۀ در تحقیق این نتایج است. مغز در ناحیه دو همنوایی و

است. رسیده چاپ به کامیونیکیشنز

رضایت)، احسان (دکتر پسادکتری محقق یک حاضر حال در
(جالل الدین دیگر محقق پنج و شفیعی) (فائزه دکتری دانشجوی یک
و فیضی، امیرحسین زارع، میثم غالمی، میالد شهامتی، طلس نوروزی،
هستند. تحقیق مشغول مغز محاسبات آزمایش در ابوالحسنی) روح اله
آموزش فرایند تسریع برای قفس در آموزش دستگاه آزمایشگاه این در
نقش محور حول تحقیقاتی موضوعات و است شده ساخته حیوانات
و فرانتال نواحی از همزمان ثبت با اشیا تصاویر پردازش در بازخورد
در آزمایشگاه پروژه های از بخشی است. انجام حال در مغز تمپورال
هم که پژوهشکده سابق محققان از نوعدوست بهراد دکتر با همکاری
انجام است، کار مشغول علمی هیئت عنوان به یوتا دانشگاه در اکنون
چین علوم کادمی آ با نیز مشترک فعالیت یک این، بر عالوه می شود.
جریان در مغز محاسبات آزمایشگاه در ابریشم راه برنامۀ پروژه های ذیل

است.

سازوکارهایی کشف مغز، محاسبات آزمایشگاه ایده آل ترتیب این به
مغز در هوشمندی پیاده سازی و شناخت چگونکی از پرده که است

شناخت و مغز آزمایشگاه

به اما است راه ابتدای در زمینه این در بشر مشخصاً برمی دارد.
علوم کنار در حوزه این دستاوردهای آینده پژوهان از بسیاری عقیدۀ
زمانی است، رو پیش دهه های تاریخ شکل دهندۀ عناصر مهمترین داده
هوشمندی که شود تسهیل آنقدر مغزی و سیلوکونی محاسبات ارتباط که

شود.  برخوردار مقیاس پذیری قابلیت از انسان ها

مرجع

1. Ehsan Rezayat, and et al., Frontotemporal coor-
dination predicts working memory performance and
its local neural signatures, Nature Communications
12.1 (2021), 1-11.
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و عصبی مهندسی آزمایشگاه

مغز عصبی واسطه های

طاهری علیرضا
و شناختی علوم پژوهشکدۀ
شریف صنعتی دانشگاه

Brain Computer Interface) رایانه و مغز کاربری رابط های
انسان مغز بین ارتباط که هستند سیستم هایی (BCI اختصار به یا
نظیر کاربردهایی سیستم ها این می سازند. ممکن را دستگاه ها سایر و
کلمات، کردن هجی و ارتباط برقراری هوشمند، ویلچرهای توان بخشی،
دارند. را ... و بازی سازی، رباتیک، احساسی، وضعیت شناسایی
عصبی مهندسی آزمایشگاه در فعلی پژوهشی اصلی خطوط از یکی
و ربات ها کنترل حوزۀ در مطالعات انجام شناختی، علوم پژوهشکدۀ
بایونیک، دست های رباتیک، بازوهای (نظیر مصنوعی پروتزهای یا
طریق از (... و کامپیوتری، آواتارهای مجازی، واقعیت ربات های
استخراج ما هدف است. حیوان یا و انسان مغزی سیگنال های
شرکت کننده اهداف/قصدهای که است مغزی سیگنال های ویژگی های
مناسب دستورهای و می کند تحلیل و تجزیه را آنها می دهد، نشان را
نام می نماید. ارسال مکاترونیک دستگاه های برای برخط صورت به را
Brain-Robot Interface) ــ ربات مغز رابط های زیرشاخه، این
راه اندازی افزاری، سخت بعد از می باشد. (BRI اختصار به یا
تجهیزات بخش دو به دسترسی نیازمند حوزه این مؤثر پیشبرد و
سیگنال های ثبت ادوات و ربات ها تهیۀ یا ساخت جهت نیاز مورد
حاضر حال در است. الکتروفیزیولوژیک یا الکتروانسفالوگرام مغزی
دستگاه یک نمونه عنوان (به مغز از داده برداری به مربوط تجهیزات
شناختی علوم پژوهشکدۀ در کاناله) شصت وچهار EEG داده های ثبت
دوربین های نظیر دیگری تجهیزات وسیله، این کنار در است. موجود
سیگنال های ثبت دست بندهای و چشم ردیاب عمق سنج، و رنگی
خط این پیشبرد جهت می روند. کار به ما پژوهش های در نیز EMG
اکنون هم آزمایشگاه، یک سالۀ مدت کوتاه هدف عنوان به و پژوهشی
درجۀ ۶ (حداکثر) با ساده رباتیک بازوی دو ساخت و طراحی حال در

عصبی مهندسی آزمایشگاه

میمون) یا (انسان مغزی سیگنال های توسط بتواند که هستیم آزادی
بعدی سه قطعات پرینت طریق از بازو ربات لینک های شود. کنترل
پردازش حوزۀ در ما فعالیت های نرم افزاری، بعد در می شوند. ساخته
طبقه بندی های طراحی  و ویژگی ها استخراج مغزی، سیگنال های
ما است. مصنوعی هوش (به روز) الگوریتم های توسط مناسب
مهندسان، اعصاب، علوم حوزۀ محققان همکاری با که امیدواریم
مغز مکانیسم بیشتر درک به منجر مطالعاتی چنین غیره، و روانشناسان
شایان شود. ویژه نیازهای با افراد به مفید عملکردهای بازگرداندن و
آزمایشگاه با نزدیک همکاری با آزمایشگاه این فعالیت های است ذکر
انجام حال در شریف صنعتی دانشگاه شناختی و اجتماعی رباتیک

■ است.
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پـرندگان باغچـۀ

خادمیان مهدی
شناختی علوم پژوهشکدۀ پسادکتری، محقق

علم و اعصاب علوم شناختی/ حوزۀ دانشمندان گذشته،  دهۀ چند در
توجه آوازخوان پرندگان به ویژه پرندگان به خود تحقیقات در ژنتیک
به اختصار به و مقدمه عنوان به ابتدا در .[1] داشته اند ویژه ای
را فنچ ها بعضی ها می کنیم. اشاره تحقیقات این از جذاب فهرستی
یا ،[2] می دانند کردن صحبت و یادگیری حوزۀ برای ارگانیسم مدل
عصبی ساختارهای فهمیدن برای را آوازخوان پرندگان روی مطالعات
مؤثر [تکلم] موتوری سیستم های و حسی ادراک یکپارچگی به مربوط
تقلید توانایی آوازخوان پرنده های و طوطی ها از بسیاری .[3] می دانند
حسی، مدارات تقلید، این [4,5]؛ دارند را انسان صدای جمله از صدا
به مربوط ساختارهای همچنین و گفتار) مجرای به (مربوط عملگری
پرندگان در آواز تقلید بدانید است جالب می شود. شامل را حافظه
جایزۀ نیازمند حیوانات، روی مطالعات در شرطی سازی ها سایر مانند
کار این به درونی انگیزۀ را پرنده ها و نبوده غذا و آب نظیر بیرونی
یادگیری، و حافظه حوزۀ در مهم پژوهش یک در .[6] می کند تشویق
مدت optogenetics تکنیک بر مبتنی تحریک با توانسته اند اخیراً
تغییر دائمی به طور فنچ ها از گونه ای حافظۀ در را هجاها نمودن ادا زمان
بررسی آواز یادگیری فرایند در را خواب نقش [8] در یا و [7] بدهند
که است شده واقع توجه مورد اندازه ای به تحقیقاتی حوزۀ این کرده اند.
پرندگانی برای مغزی استریوتاکتیک اطلس پژوهش ها، تسهیل برای
شده تدوین [10] باال تفکیک پذیری دقت با فنچ یا [9] عشق مرغ نظیر

است.

به که پرندگان روی شده مطرح اعصاب علوم تحقیقات بر عالوه

می تواند [11] نخستیان به آنها در تکلم مدارهای عجیب١ شباهت دلیل
تحقیقات ،[12] شود انسان ها در تکلم بیماری های بهتر شناخت به منجر
در البته و شناختی باالتر سطح حتی و رفتاری صورت به دیگری متنوع
در می شود. انجام تراریخته پرنده های تولید برای ژنتیک مهندسی حوزۀ
جلب در غذا یافتن و مسئله حل توانایی به می توان رفتاری حوزه های
برای غیرعجول پرنده های همکاری توانایی ،[13] جفت گیری برای توجه
خمیازه های بررسی ،[14] مدت طوالنی در بیشتر جایزه های به رسیدن
(empathy) همدلی زمینه در تحقیقات برای پایه ای عنوان به مسری
اشاره [16] پرنده ها اجتماعی رفتار در تکلم و حافظه نقش و [15]
پدرشان از پرنده ها در آواز یادگیری متنوع استراتژی های بررسی کرد.
کاسکوی و طوطی ها از گونه ای روی شناختی آزمایش های انجام ،[17]
مکانیزم های تحلیل شناخت، عالی تر سطوح در و [18] الکس معروف
فرضیۀ زمینۀ در تحقیق یا و [19] پرندگان در (self) خود از شناخت
انسان از غیر موجوداتی در معنا٢ سطح در ارتباطات برقراری پرمناقشۀ

می پذیرد. صورت [20] پرنده ها جمله از

سیستم زمینۀ در شده انجام پژوهش های با می توان را فوق فهرست
و موقعیت بازنمایی و محیط از سه بعدی درک ،[21] پرندگان بینایی
تکمیل [24,25] آنها در پروازی کنترل مکانیزم های و [22,23] جهت

است. خارج مقدمه این حوصلۀ از آنها توصیف که نمود

پژوهشگاه شناختی علوم پژوهشکدۀ شده، ذکر پژوهش های اهمیت

و پرندگان برای تکاملی متفاوت مسیر دو طی شباهت این که شود توجه .١
است. آمده به وجود انسان ها

حیوان و انسان جنبۀ متمایزکننده ترین که است آن بر عمومی باور .٢
در ١٩٨٠ دهۀ در بار اولین برای که انسان هاست ارتباطی و زبانی توانمندی های

شد. کشیده چالش به حیوانات در معنایی ارتباطات برقراری زمینۀ در تحقیقاتی
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پرندگان باغچه محیط از نمایی .١ شکل

آزمایشگاه های توسعۀ راستای در داشت آن بر را بنیادی دانش های
علوم و رفتاری بررسی های برای باغچه ای ایجاد به خود شناختی
ساختمان پاسیوی در شروع، برای بپردازد. پرندگان روی اعصاب
برای مناسب محیطی مربع، متر ١٠٠ مساحت با پژوهشکده اصلی
باز محیط این سقف است. شده فراهم هدف پرنده های طبیعی زندگی
فراهم پرندگان زندگی برای بزرگ قفسی فلزی، توری از استفاده با و بوده
و می شود ایزوله هوا انتقال نظر از زمستان، در محیط این است. شده
سیستم توسط باغچه داخل به تازه هوای انتقال میزان و رطوبت دما،
خواهند زندگی باغچه این در که پرندگانی جمله از می شود. کنترل تهویه
عشق مرغ و برزیلی، طوطی فنچ، نظیر آوازخوان کوچک پرندگان کرد،

کرد. مشاهده می توان ١ شکل در را باغچه این از نمایی است.

با بیشتر آشنایی برای زندگی، اولیۀ محیط آماده سازی کنار در
مستمر به طور مطالعاتی مذکور حوزۀ در شده انجام بین المللی تحقیقات
این نتیجۀ است. پیگیری حال در و گرفته انجام گذشته سال یک در
تجمیع و خالصه سازی و تیم اعضای اطالع کسب بر عالوه مطالعات
بنیادی ترین ایجاد برای مهندسی فعالیت های آغاز حوزه، این مقاالت
پژوهشکدۀ در پرندگان روی مطالعه برای آزمایشگاهی زیرساخت های
زیرساخت ایجاد آغاز فعالیت ها، مهم ترین جمله از است. بوده شناختی
رفتار بر نظارت جهت ماشینی بینایی سیستم آزمایشگاه، حسگر شبکۀ
استادان مشارکت با پرندگان عصبی سیگنال های بیسیم ثبت سیستم و
ماشینی) (بینایی صنعت و علم (دانشگاه کشور دانشگاه دو باتجربۀ
از پس می باشد. عصبی)) ثبت (سیستم امیرکبیر صنعتی دانشگاه و
در پرنده ها از یک هر شناسه های ثبت امکان حسگر، شبکۀ تکمیل
تصاویری پرندگان، تلفیقی آواز مشخص، مکان های در حضور هنگام
پرنده ها موقعیت یابی و محیطی شرایط داده های آنها، روزمرۀ زندگی از
شناسایی امکان آزمایشگاه، ماشینی بینایی سیستم شد. خواهد ممکن

تصاویر در پرنده ها خودکار شناسایی از نمونه ای .٢ شکل

می تواند که داراست را دوربین ها از دریافتی تصاویر توالی در پرنده ها
نمونه ای شود. استفاده آن از پرنده ها روی بر آتی رفتاری تحقیقات در
در دوبعدی ماشینی بینایی سیستم توسط پرنده ها خودکار شناسایی از

است. شده ارائه ٢ شکل

یک پرندگان، آزمایشگاه در اعصاب علوم مطالعات انجام برای
که است ساخت حال در بیسیم عصبی سیگنال های ثبت ریزسامانۀ
٢٠ نمونه برداری نرخ با را عصبی سیگنال پهن باند کانال ۴ می تواند
این کند. ثبت بیسیم صورت به ابزاردقیق تقویت کننده های با کیلوهرتز
و دارد گرم ۵ از کمتر وزنی کنونی نسخۀ در شده نصب باتری با ریزسامانه
بتواند تا برسد گرم ٢ از کمتر به مجموعه وزن می بایست نهایی نسخۀ در
نسخۀ در گیرد. قرار استفاده مورد آزمایشگاه هدف پرنده های همه روی
حسگرهای اطالعات می تواند ریزسامانه این فرعی کانال های نهایی،
ناشی استخوانی لرزش های ثبت برای پیزوالکتریک حسگر نظیر تکمیلی
فراصوت حسگر آنها، جداگانه آواز ثبت هدف با پرنده ها خواندن آواز از
نهایی توسعۀ از پس کند. ارسال و ثبت را شتاب سنج حسگرهای و
تصویر همراه به را آزمایش هدف پرندگان از یک هر موقعیت می توان
در بالدرنگ صورت به پرنده آن شدۀ دسته بندی و شناسایی فعالیت
به طور آزمایش هدف مورد مغزی نواحی از می توان و داشت اختیار
نمود؛ ثبت نیز عصبی سیگنال های رفتاری، داده های با شده هم زمان

داریم. فاصله هنوز ایده آل وضعیت این با البته

انجام تحقیقات نتایج بر مبتنی توسعه ای، فعالیت های با موازی
انجام جهت رویه هایی و مستندات کارشناسان، از مشاوره کسب و شده
پژوهشکده اخالق کمیتۀ مجوز آنها براساس که شدند تدوین آزمایش ها
مذکور حوزۀ در علمی آزمایش های برخی انجام و آزمایشگاه توسعۀ برای
تحقیقات انجام آغاز امکان انشاء اله صورت بدین است. شده اخذ
آمد. خواهد به وجود ١۴٠١ تابستان از پرندگان آزمایشگاه در ابتدایی
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پرندگان آزمایشگاه
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حافظه نورونی مکانیسم های

اشیا ارزش بر مبتنی

فرمانی سپیده عباس زاده عباس زادهمجتبی مجتبی
شناختی علوم پژوهشکدۀ پسادکتری محقق
فرمانی سپیده
شناختی علوم پژوهشکدۀ دکتری دانشجوی

مقدمه

انتخاب های با خود روزمرۀ زندگی در انسان همچنین و حیوانات همۀ
بر اشیاء انتخاب در اصلی انگیزه های از یکی هستند. مواجه زیادی
صورت به محرک یک انتخاب اگر که معنی بدین آنهاست، ارزش اساس
جفت گیری امکان غذا، آب، (مانند پاداش دریافت به منجر مکرر
توجه با می کند. کسب باالیی ارزش مغز در محرک این شود، و...)
هنگام در ارزشی حافظۀ کارگیری به رقابت، و منابع محدودیت به
روبه رو آنها با مکرر طور به گذشته در که محرک هایی بین انتخاب
حیوانات در زندگی کیفیت و بقا برای تالش در زیادی اهمیت شده ایم،
گروه ها سایر و ما تحقیقاتی تیم توسط پیشین مطالعات دارد. انسان و
خاصی شرایط در تجربه، اثر در شده یادگیری ارزش این که می دهد نشان
در ما دارد. مغز در را ماه ها) و (هفته ها مدت طوالنی ذخیرۀ امکان
سرپرستی تحت شناختی علوم پژوهشکدۀ حافظۀ و یادگیری آزمایشگاه
مختلف روش های از استفاده با تا هستیم تالش در قاضی زاده دکتر
الکتروفیزیولوژی و fMRI تصویربرداری رفتاری، آزمایش های شامل
بپردازیم. مغز در ارزشی حافظۀ دوام و تشکیل چگونگی مطالعۀ به
آزمایش های بخش دو در یادگیری و حافظه آزمایشگاه در ما مطالعات
در که هستند انجام حال در انسانی آزمایش های و (میمون) حیوانی
طور به بخش دو حاصل نتایج و آزمایش روش های و اهداف به ادامه

پرداخت. خواهیم مجزا

حیوانی آزمایش های

جستجوی نورونی مکانیزم های بررسی حیوانی، آزمایش های در ما هدف
مهم ترین که بود این بر باور گذشته در آنهاست. ارزش بر مبتنی اشیا
رنگ مانند آنها، ظاهری ویژگی های اشیاء، بینایی جستجوی در عامل
همکاران و قاضی زاده علی اخیراً باور، این برخالف است. اندازه و
مدت برای که را اشیایی می توانند نخستیان که داده اند نشان (٢٠١۶)
ظاهر مشخصات از فارغ نموده اند، حفظ را خود باالی ارزش طوالنی
انجام آزمایش در کنند. شناسایی اشیاء سایر بین در سریعاً آنها،
در سریع طور به را زیاد پاداش با شیئی می توانستند میمون ها شده
پیدا کم پاداش با اشیای بین از میلی ثانیه) ٢٠٠ از (کمتر نگاه اولین
پاداش با شیء که کم پاداش با اشیای تعداد براین، عالوه کنند.
تأثیر زیاد پاداش با شیء کردن پیدا زمان در کرده اند، احاطه را زیاد
value pop- نام به را پدیده این اکنون ما نداشته اند. چشمگیری
دیگری، مطالعۀ در .(visual pop-out مقابل (در می شناسیم out
پیش پیشانی ناحیۀ که داده اند نشان (٢٠١٨) همکاران و قاضی زاده
(ventrolateral prefrontal cortex, vlPFC) شکمی طرفی
می کند. حفظ یادگیری از بعد ماه ها تا را اشیاء ارزش به مربوط اطالعات
حافظۀ نیز و چشم حرکت کنترل در vlPFC مهم نقش به توجه با
سریع جستجوی در باید ناحیه این که است این ما فرضیه ارزشی،
آزمایشگاه در هم اکنون منظور بدین کند. ایفا نقش ارزشمند اشیای
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نقطه یک ابتدا آزمایه هر در می دهد. نشان را شکل ها ارزش یادگیری آزمایه[ترایال ]های از توالی یک پنل این الف) حیوانی. آزمایش پارادایم .١ شکل
نقطۀ اطراف در ناحیه ای در فرکتالی هندسی شکل یک کوتاه زمانی فاصلۀ یک با کرد، نگاه آن به میمون آنکه از پس می شود، ظاهر صفحه مرکز در
توالی یک پنل این ب) کند. دریافت را شکل آن به مربوط پاداش و کند نگاه شده ظاهر شکل به باید میمون می  شود. ظاهر تصادفی طور به مرکزی
نگاه آن به میمون آنکه از پس می شود، ظاهر صفحه مرکز در نقطه یک ابتدا آزمایه ها این در می دهد. نشان را باارزش اشیای جستجوی آزمایه های از
را آن به مربوط پاداش و کند پیدا را زیاد باارزش شکل باید میمون که (٩ یا ٧ ،۵ ،٣ متغیر (تعداد می شوند ظاهر دایره وار صورت به شکل چند کرد،
کرده رد را آزمایه مرکزی نقطۀ به کردن نگاه با می تواند میمون نداشت وجود شده ظاهر اشکال بین در زیاد باارزش شکل که صورتی در نماید. دریافت

برود. بعدی آزمایۀ به و

راست، به چپ از ترتیب به شکل این از ستون هر برارزش. مبتنی فرکتالی اشکال جستجوی حین در vlPFC ناحیۀ از نمونه نورون یک پاسخ .٢ شکل
میانگین اول سطر شده. ظاهر میمون برای آزمایه هر در TAو TP حالت دو برای هندسی شکل ٩ یا ٧ ،۵ ،٣ که است شرایطی در نورون این پاسخ نرخ
و دوم سطر در ترتیب به TA و TP حالت در نورون اسپایک های پالت رستر می دهد. نشان اشیاء با صفحه شدن روشن به پاسخ در را نورون شلیک نرخ

می دهد. نشان را آزمایه هر در اسپایک ها زمان شده داده نشان نقاط و است آزمایه یک پالت رستر خط هر شده اند. داده نمایش سوم
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دو از جستجو تکلیف انجام حین در ناحیه این از داده ها ثبت مشغول
.(١ (شکل هستیم میمون

در میمون که شرایطی در را vlPFC نورون یک پاسخ ٢ شکل
نتایج این می دهد. نشان است، زیاد باارزش شکل جستجوی حال
که آزمایه(ترایال) هایی برای vlPFC ناحیۀ نورون های که است حاکی
Target Present) دارد وجود زیاد ارزش با هندسی شکل آنها در
زیاد باارزش هندسی شکل آنها در که آزمایه هایی به نسبت (or TP
می دهند. قوی تری پاسخ ،(Target Absent or TA) ندارد وجود
شده، ظاهر اشکال تعداد افزایش با که می دهد نشان همچنین نتایج این
می یابد. کاهش TA به نسبت TP آزمایه های به نورون پاسخ تفاوت
باشد value pop-out پدیدۀ برای شواهدی می تواند اولیه نتایج این
بین از را زیاد باارزش شکل می تواند نگاه اولین با میمون آن در که
نورون های شدن فعال دیگر، عبارت به کند. پیدا کم باارزش اشیای
شکل سریع کردن پیدا به منجر می تواند TP آزمایه های در vlPFC
به منجر TA آزمایه های در نورون ها این پاسخ عدم و شود زیاد باارزش
نتایج اینها البته شود. بعد آزمایۀ به ورود و میمون توسط آزمایه کردن رد
نورونی شواهد بتوانیم داده ها بیشتر بررسی با امیدواریم و است اولیه

کنیم. فراهم value pop-out پدیدۀ برای بیشتری

انسانی آزمایش های

ارزشی حافظۀ بررسی به معطوف ما، آزمایشگاه مطالعات دیگر بخش
(٢٠١٨) همکاران و قاضی زاده علی این، از پیش است. انسان در
کارکردی مغناطیسی تصویربرداری روش از استفاده با مطالعه ای در
میمون مغز در ارزشی حافظۀ در درگیر نواحی بررسی به (fMRI)
مغز در شبکه ای وجود نشان دهندۀ مطالعه، این نتایج پرداخته اند.
قشای و شکمی طرفی پیش پیشانی مغز قشای نواحی شامل میمون
مدت تا را ارزشی حافظۀ به مربوط اطالعات که می باشد گیجگاهی مغز
هستیم تالش در ما می کند. ذخیره خود در یادگیری از پس طوالنی زمان
ردیابی رفتاری، آزمایش های ازجمله مختلف، روش های از استفاده با تا
(EEG) مغز الکتریکی سیگنال های ثبت ،(eye-tracking) چشم
مکانیزم های بررسی به مغز کارکردی مغناطیسی تصویربرداری روش و

بپردازیم. انسان در ارزشی حافظۀ پردازش در درگیر

دورۀ سه طی در ارزشی، حافظۀ و یادگیری مطالعۀ منظور به
داده نشان آزمودنی شخص به فرکتالی هندسی شکل های آموزشی،
تصادفی صورت به آزمایش از قبل اشکال، این .(٣ (شکل می شود
هستند ارزشمند محرک های اول دستۀ می شوند: تقسیم دسته دو به
هستند بی ارزش محرک های دوم دستۀ و می کنند دریافت پاداش که

ب) آزمایش؛ در شده استفاده محرک های الف) آزمایش. روش .٣ شکل
یک ابتدا تک گزینه ای، آزمایۀ هر در آزمون. و آموزشی تکلیف پارادایم
یک کوتاه، زمانی فاصلۀ یک با سپس می شود، ظاهر صفحه مرکز در نقطه
باید آزمودنی شخص می شود. ظاهر مرکز نقطۀ طرف یک در هندسی شکل
دریافت کند. را شکل آن به مربوط پاداش و کند نگاه شده ظاهر شکل به
می شود، ظاهر صفحه مرکز در نقطه یک ابتدا دوگزینه ای، آزمایۀ هر در
باید شخص و می شود ظاهر صفحه وسط در فرکتالی شکل یک آن از پس

نماید. انتخاب را شکل ارزش

تک گزینه ای آموزشی دورۀ طول در نمی کنند. دریافت پاداشی هیچ که
نمایش صفحۀ روی که اشکالی به آزمودنی شخص ،(force trials)
نشان امتیاز صورت به که را اشکال ارزش و می کند نگاه می شوند ظاهر
دوگزینه ای آزمون مرحلۀ در سپس می سپارد. خاطر به می شود داده
شده ظاهر شکل می کند مشخص آزمودنی شخص ،(choice trials)
در مغز، کارکرد بررسی برای است. گروه کدام به متعلق صفحه روی
گروه در و کارکردی مغناطیسی تشدید دادۀ آزمودنی اشخاص از گروهی
می شود. ثبت مغز الکتریکی سیگنال های آزمودنی اشخاص از دیگری
تمرکز نقطۀ به آزمودنی شخص که حالی در آزمایش، دو هر طول در
که اشکالی می کند، نگاه نمایش صفحۀ مرکز در (fixation point)
صفحه روی مختلفی مکان های در است رفته کار به آموزشی دورۀ در
می شود. ثبت مغز سیگنال های و فعالیت هم زمان و می شود داده نشان
بعد روز یک و آموزش، اتمام از بعد بالفاصله آموزش، از قبل داده ثبت

می شود. انجام آموزش پایان از
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از پس بی ارزش و باارزش محرک های به پاسخ در مغز فعالیت .۴ شکل
در فعالیت میزان مغز، روی شده مشخص نواحی در آموزشی. دورۀ پایان

است. بی ارزش محرک های از بیش ارزش با محرک های به پاسخ

اتمام از پس که می دهد نشان مغز از تصویربرداری اولیۀ نتایج
بوده اند همراه پاداش با که محرک هایی به پاسخ در مغز فعالیت آموزش،
فعالیت از بیش معنادار صورت به مغز نواحی برخی در (باارزش)
نشان دهندۀ شواهد این .(۴ (شکل است بی ارزش محرک های به مربوط

است. ارزشی حافظۀ و یادگیری در نواحی این نقش

زمینۀ در مفیدی اطالعات ما انسانی مطالعات یافته های درنهایت،
نمودهای همچنین و ارزشی حافظۀ به مربوط عصبی زیرساخت های
حافظۀ عملکرد مقایسۀ امکان اطالعات، این می کند. فراهم آن رفتاری

حافظه آزمایشگاه

برای می تواند همچنین و می سازد میسر را حیوانات و انسان در ارزشی
زمینه ساز هستند، ارزشی حافظۀ در اختالل دچار که اعتیاد، به مبتال افراد

باشد. درمانی جدید راه های ایجاد
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شناختی علوم فلسفۀ

هریس یوسفی علی
شناختی علوم پژوهشکدۀ

تحوالت با که فلسفه از برداشتی به ویژه فلسفی، روش شناسی اگرچه
اهمیت است، همراه (linguistic turn) زبانی چرخش به مربوط
پیشینی روش های از استفاده و زبان، تحلیل تعاریف، به ویژه ای
کار اغلب شناختی علوم فیلسوفان می دهد، (a priori methods)
رفع مفهوم، یک ضروری و کافی شرایط ارائۀ از بیش چیزی را خود
حقایق کشف یا زبان، از ناشی معضالت و مفهومی سرگشتگی های
فلسفۀ می دانند. (a priori truths) تجربی داده های از مستقل
با تنگاتنگی همکاری و ارتباط مالحظات، این بر عالوه شناختی، علوم
و آثار از توجهی قابل بخش که طوری به دارد تجربی پژوهش های سایر
فلسفه و علم میان غالباً که را روشنی مرز حوزه این در شده تولید نتایج

می شکند. هم در است نظر مد

استفاده به شناختی علوم و فلسفه میان ارتباط در قدم ها اولین
متقابال و فلسفی، دیرپای مسائل حل برای اعصاب علوم یافته های از
مطرح موضوعات کردن روشن برای فلسفی روش های بستن کار به
است این زمینه این در راهنما ایدۀ می گردد. باز اعصاب علوم در
دیرباز از که شناخت خصوص در بنیادین پرسش های از پاره ای که
در اعصاب علوم آنچه گرفتن نظر در با تنها بوده اند مطرح ما برای
در است. حل قابل می گوید مغز در اطالعات پردازش نحوۀ خصوص
پیش فرض های از بسیاری تنها نه تجربی یافته های به توجه ارتباط، این
نحوۀ و پرسش ها نوع حتی بلکه کشیده، چالش به را ما اساسی
بر عالوه است. ساخته دگرگون را فلسفی مسائل از ما صورتبندی
علوم در ذهنی پدیده  های از موفق مکانیستی تبیین های ارائۀ این،
ذهن ماهیت به مربوط مسائل حل برای روشن تری افق شناختی
به مربوط فلسفی پرسش های دامنۀ و شکل که طوری به کرده، فراهم
به است. شده متحول کامال گاهی آ و تفکر، زبان، حافظه، ادراک،

معرفت شناسی در آن نقش دلیل به که ادراک، مسئلۀ نمونه، عنوان
امروزه است، برخوردار زیادی فلسفی اهمیت از (epistemology)
در می شود. پیگیری بینایی سیستم به مربوط یافته های پرتو در قویاً
مسائل شناختی شاخه های دیگر و اعصاب علوم رشد نیز، مقابل طرف
از استفاده مستلزم آنها به پاسخ که دامن زده اند را تازه ای مفهومی
علوم یافته  های به پرسش ها این از برخی است. فلسفی  ابزار های
فعال نواحی به نسبت ما دانش آیا اینکه ،مثال است. مربوط شناختی
مربوط بنیادی تر مسائل حل به کمکی چیزها از گاهی آ هنگام به مغز
پرسش ها از دیگر دسته ای کرد؟ خواهد گاهی آ کارکرد و ماهیت به
معطوف شناختی علوم در بنیادی مفاهیم و پیش فرض ها، روش، به
توصیفی جنبه های علم، فلسفۀ در گرایشی عنوان به بیشتر و، است
ماهیت، به مربوط مسائل به می توان آنها میان از دارد. هنجاری و
مباحث شناخت، در (representations) بازنمایی ها انواع و نقش،
محاسبه گرایی و (embodied cognition) بدنمند شناخت به مربوط
نقش و (innateness) درون زاد مفهوم ،(computationalism)
مکانیزم های بودن ماجوالر میزان و مفهوم رشد، روانشناسی در آن
رشته های اهمیت درجۀ یا و ،(massive modularity) شناختی
مقایسه در تکاملی زیست شناسی جایگاه مثال شناختی، علوم در مختلف
.([1,2] به کنید نگاه بیشتر، آشنایی (جهت کرد اشاره شاخه ها، سایر با

دیگری وجه (experimental philosophy) آزمایشی فلسفۀ
رشد اخیر سال های در که است شناختی  علوم و فلسفه ارتباط از
جای به است. داده رواج را فلسفه ورزی از متفاوتی شکل و کرده
تجربی ای داده های بر تکیه حتی یا پیشینی روش های از استفاده
فیلسوفان کرده اند، فراهم شناختی علوم محققان و روانشناسان که
روش های از مستقیماً تا شده اند کار به دست خودشان آزمایشی
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و سنجش منظور به به ویژه فلسفی، مسائل حل در علوم شناختی
،(philosophical intuitions) فلسفی شهود های در بازنگری
طرح در مهمی نقش همواره فلسفی شهود های شوند. بهره مند
لحاظ به تحلیلی، فلسفۀ در به ویژه داشته اند. نظریات بررسی و
افراد شهود دربارۀ مالحظاتی از تا است معمول بسیار روش شناختی
درون نگری یا (thought experiment) فکری آزمایش  یک در
نظریه ای توجیه یا صدق خصوص در نتایجی (introspection)
از اما است، وسیع بسیار روش این کاربرد دامنۀ شود. گرفته خاص
پیوند های (اخالق)، تراموا مسئله در آن نقش به می توان آشناتر موارد
(Gettier) گتیر سناریو های (متافیزیک)، فردی هویت و مغزی
(فلسفۀ چینی اتاق و زبان)، (فلسفه زمین همتای (معرفت شناسی)،
استفادۀ جهت در است تالشی واقع در آزمایشی فلسفۀ کرد. اشاره ذهن)
سنجش برای مناسب ابزارهایی عنوان به آزمایش و مشاهده از مستقیم
فلسفی نظریه پردازی های در محوری نقشی همواره که شهود هایی دقیق تر
و فلسفی، شهود های ماهیت از بهتر درک که است طبیعی  داشته اند.
می سازند، متأثر را آنها که مؤلفه هایی و مکانیزم ها تشخیص طور همین
فلسفی استدالل های در آنها اعتبار میزان و نقش از دقیق تری تصویر

.([3] به کنید نگاه آشنایی، (برای می سازد فراهم

محدود کردیم ذکر که مواردی به شناختی علوم و فلسفه تعامل
فلسفی پژوهش های از توجهی قابل بخش گذشته، دهۀ دو در نمی شود.
حساب به تجربی مباحثی اول درجۀ در که بوده معطوف موضوعاتی به
انفرادی صورت به گاه شناختی، علوم فیلسوفان حال، این با می آیند.
مختلفی اشکال به تجربی، محققان با مشترک همکاری قالب در گاه و
در مختلف مدل های ارائۀ آزمون ها، طراحی برای پیشنهادهایی همچون
سطحی در تجربی داده های تفسیر و شناخت، مکانیزم های با ارتباط
در توجهی قابل سهم یافته ها، آن داللت های سنجش کنار در کلی تر
موضوعات این از نمونه دو به ادامه در داشته اند. مباحث این توسعه
است برخوردار محوری اهمیت از نیز شناختی علوم پژوهشکدۀ در که

می کنیم. اشاره

اجتماعی شناخت و ذهن خوانی
(Mindreading and Social Cognition)

با تعامل و رفتار پیش بینی و فهم در ما توانایی ذهن خوانی١، از منظور
فیلسوفان ذهن محوری پرسش دو گذشته، دهۀ چند طی است. دیگران
نخست است. ساخته مشغول خود به را شناختی علوم محققان سایر و

اینکه و می باشند، توانایی این عهده دار شناختی ای مکانیزم های چه اینکه
به مربوط مکانیزم های دیگر و توانایی این میان ارتباطی چه اساساً
،(empathy) همدلی و (imitation) تقلید نظیر اجتماعی، شناخت
گرفته، شکل رشد از مقطعی چه در توانایی این اینکه دیگر است؟ برقرار
است؟ برخوردار (evolutionary) تکاملی ای مبنای چه از اساساً و

به مربوط یافته های و مطالعات در پرسش ها این از برخی
جستجو (developmental psychology) رشد روانشناسی
موفقیت عدم تبیین در غالب رویکرد های جمله از ،مثال می شود.
است این [4] (false-belief test) نادرست باور آزمون در بچه ها
con-) مفهومی ناکارآمدی یا نقص نوعی اساس بر باید ناتوانی این که
در تفاوت می توان اساس این بر شود. تببین (ceptual deficit
ذهن نظریۀ در تغییر اساس بر را ساله چهار  و سه بچه های میان عملکرد
کارکرد دربارۀ اطالعات از مجموعه ای یا ــــ (theory of mind)
رشد از ناشی را آزمون در موفقیت که طوری به کرد، تبیین ــــ ذهن
دانست. «بازنمایی» مفهوم از درکی به بچه ها رسیدن نتیجۀ و «نظریه»
ذخیره سازی و کسب روند آیا که است مطرح پرسش این حال، این با
(domain-general) عام شناختی سازوکارهای براساس «نظریه»
ویژه  کارکرد با ذهنی ماجول های فرض مستلزم یا است، توضیح قابل
تفسیر نحوۀ اینها، بر عالوه است؟ (domain-specific modules)
پاسخ های اندازه چه تا اینکه و مختلف، آزمون های در داده ها از ما
است ممکن توانایی این کسب مراحل خصوص در رشد روانشناسی
اهمیت از کند، اعمال مربوطه مکانیزم های مسئلۀ به پاسخ در را قیودی

است. برخوردار محوری

تحوالت مسیر نیز اعصاب علوم یافته  های رشد، روانشناسی کنار در
کشف به ویژه میان، این در است. داده تغییر توجهی قابل شکل به را
توانایی تا کرده فراهم زمینه ای (mirror neurons) آینه ای نورون های
بر و ساده تر شیوه ای به بلکه «نظریه» یک اساس بر نه را دیگران فهم
مکانیزم ها مجدد کارگیری به یعنی (simulation) شبیه سازی اساس
نورون ها از دسته ای ،مثال کرد. تبیین موجود عصب شناختی منابع و
آهیانۀ قشر و (premotor cortex) پیش حرکتی قشر نواحی در
را خود دست که هنگامی هم (posterior parietal cortex) خلفی
می کنم مشاهده دیگری در را حرکت همان که زمانی هم و می دهم حرکت
ارتباط در و مغزی نواحی سایر در ویژگی همین .[5] می شوند فعال
مشاهده نیز کردن لمس و انزجار، ترس، نظیر دیگری ذهنی حاالت با
نظریه ها، از شماری نیز گذشته دهۀ یک در حال، عین در می شود.
اصول از را (neural reuse) عصبی مکانیزم های از مجدد استفادۀ

فراطبیعی امور به که داللتی دلیل به مایندریدیگ برای «ذهن خوانی» معادل .١
نیست. مناسب چندان دارد گاهی» «دور آ یا «تله پاتی» نظیر
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عصبی ای مدارهای برخی که معنا این به می دانند، مغز عملکرد بنیادی
خود اولیه کارکرد اینکه بدون غالباً یافته اند، تکامل خاصی هدف با که
گرفته کار به دیگری کارکرد و هدف برای مجدداً بدهند، دست از را
مکانیزم های  را آینه ای نورون های اساس این بر می توان آیا اما می شوند.
مستلزم اول درجۀ در سؤال این به دقیق پاسخ دانست؟ شبیه سازی
فعالیت از بدیل تببین های بررسی سپس و شبیه سازی، «مفهوم» تحلیل
می باشد. آینه ای) سیستم های و فرآیندها (همچنین آینه ای نورون های
em-) بدنمند شناخت چارچوب در تبیین هایی ارائۀ برای تالش ،مثال
ادراک به مربوط فرایندهای با ارتباط در و (bodied cognition
پردازش با فرایندهایی کنار در یا ،(direct perception) مستقیم
مدل یک در یا و ،(information-rich processes) باال اطالعاتی
دو به توجه است. آن از جزئی تنها شبیه سازی که (hybrid) چند گانه
این از یافته هایی اینکه نخست است: اهمیت حائز اینجا در کلی نکتۀ
دیگر می کند. مشخص حدی) (تا را فلسفی گمانه زنی های مرز های دست
در را شده مطرح نظریات و مدل ها ارزیابی فرصت یافته ها این اینکه

می سازد. فراهم تجربی تر سطحی

شناخت مکانیزم های و ماهیت عواطف:

از توجهی قابل بخش (emotions) عواطف گذشته دهۀ دو طی
پرسش های از یکی داده  اند. اختصاص خود به را تجربی مطالعات
چیستند؟ عواطف اساساً که است این مطالعات این به ناظر فلسفی
خشم نظیر عواطفی اعصاب علوم پژوهشگر یا روانشناس که هنگامی
نوع چه یا واقعیت از بخشی چه دقیقاً می کند، مطالعه را ترس یا
مثال عواطف، طبقه بندی و تشخیص آیا می کند؟ مطالعه را هویاتی
آن اساس بر عواطف دیگر از آن تفکیک و ترس ویژگی های برشمردن
برعکس یا است، ذهن) یا (مغز طبیعت در انواعی بازنمای ویژگی ها،
ما به وابسته نهایی تحلیل در که است انتزاعی دسته بندی هایی حاصل

است؟ طبیعت بر عارض واقع در و (subject-dependent)

می داند درونی  حاالتی را عواطف (common sense) عرفی فهم
نیز بروز صورت در و می شوند برانگیخته محرک هایی واسطۀ به که
با که نگرشی مطابق می آورند. همراه به مشخصی نسبتاً تغییرات
عواطف «ابراز در داروین آراء به و است سازگار عواطف از تلقی این
عواطف به مربوط تغییرات می گردد، باز [6] حیوانات» و انسان در
اینکه نخست دارند. اساسی کارکرد دو که یافته  اند تکامل  ویژگی هایی
تکرار محرک های با (adaptive responses) سازگار پاسخ های
اطالعات انتقال امکان اینکه دیگر می سازند. ممکن را محیط در شونده
چنین اگر .[7] می سازند مهیا کارآمد) و سریع نحو (به را حیاتی

یافته  ای تکامل سازگاری های عواطف با مرتبط تغییرات یعنی باشد،
شکل زیست شناختی لحاظ به که باشند (evolved adaptations)
انتظار صورت این در دارند، بنیادی (function) کارکردی و (form)
یک به مربوط تغییرات که اولیه، فرضیه ای عنوان به دست کم می رود،
را عواطف می توان آیا اما باشد. مشترک آن نمونه های همه در عاطفه
سیستم واکنش های و رفتار، چهره، صدا، در متناسب تغییراتی براساس

کرد؟ تفکیک تنفس) و قلب ضربان (نظیر خودکار عصبی

معیاری و بوده بسیار مطالعات موضوع که ویژگی هایی از یکی
به مربوط تغییرات می آید حساب به عواطف تفکیک در تعیین کننده
در منظم مطالعات مسیر است. افراد (facial expression) چهره
به تکنیکی معرفی و [8] فریزن و اکمان تالش های با خصوص این
Facial Action Coding) چهره» عملکرد کدگذاری «سیستم نام
واقع در سیستم این شد. هموار (FACS اختصار به یا System
عواطف از یک هر با متناسب چهره تغییرات طبقه بندی برای معیاری
می دهد دست به تعجب) و شادی، ناراحتی، انزجار، خشم، (ترس، پایه
emo-) عواطف تشخیص به مربوط مطالعات تمام در تقریباً امروز تا و
این از بسیاری نتایج است. شده گرفته کار به (tion recognition
عواطف از مشابهی نسبتاً قضاوت های که می دهند نشان مطالعات
فرهنگ های و قومیت ها از حتی افراد، که طوری به دارد وجود پایه
غالباً و عاطفه، آن ذِیل است عاطفه یک ممیِز که را چهره ای مختلف،
تفسیر در نباید حال، این با .[9] می کنند طبقه بندی عاطفه، همان تنها
برخی تنها نه کرد. عمل شتابزده خیلی FACS بر متکی یافته های
سوال زیر را آمده بدست نتایج که دارد وجود روش شناختی مشکالت
در که ،EMG الکترومایاگرافی بر مبتنی یافته های بلکه ،[10] می برد
بیشتری عینیت از FACS مطالعات در افراد قضاوت های با مقایسه
ارائه چهره  و عواطف نسبت از متفاوتی تصویر است، برخوردار نیز
الکترومایاگرفی از آمده دست به نتایج با ارتباط در نکته دو می کنند.
با یافته ها این در چهره تغییرات اینکه نخست است. اهمیت حائز
مشاهده ای چنین ندارد. همخوانی اکمان مجموعۀ در موجود نمونه های
خدشه دار شدت به را اکمان مجموعۀ بر متکی مطالعات نتایج اعتبار
یکسانی تغییرات متعدد موارد در آزمون تکرار اینکه دیگر نکتۀ می سازد.
تنها اخیر مشکل عالوه، به .[11] نمی دهد نشان عاطفه یک برای را
اخیر ــ آنالیز های متا نتایج ،مثال نمی شود. محدود چهره تغییرات به
واکنش های خودکار عصبی سیستم تغییرات به مربوط مطالعات از
می دهند نشان مشابه عاطفی اپیزود های در را تغییرات از متفاوتی
فوق فرض اعتبار نتایجی چنین که است روشن .([12] به کنید (نگاه

می سازد. متزلزل را تغییرات از مشخص الگویی وجود بر مبنی

عواطف تفکیک که است این فوق مشکالت از دوری برای راه یک
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می کنند بروز رفتار یا بدن در که پاسخ هایی یا تغییرات اساس بر نه را
عصب شناختی، سطح در یعنی توصیف، از «پایین تری» سطح در بلکه
کنیم. جستجو عواطف اند بروز «علّت» که مکانیزم هایی اساس بر و
،احتماال سطح، این در تببین که است این کاری چنین برای اول دلیل
که طور آن اگر حتی اینکه دیگر است. برخوردار بیشتری اعتبار از
سیستم واکنش های یا رفتار، چهره، صدا، می دهند نشان باال شواهد
ندهند، نشان عاطفه نوع یک برای را یکسانی تغییرات خودکار عصبی
مبدا از که آنجایی از عاطفه، یک نمونه  های که داد نشان بتوان احتماال
عاطفه اند. آن نمونه های همگی شده اند، صادر یکسانی علّی مکانیزم یا
تفکیک تجربی مطالعات داشت انتظار می توان باشد، طور این اگر
مدار های یا و نواحی میان تفکیکی مبنای بر و مغز در را عواطف میان

کنند. اندازه گیری و مشاهده عصبی مختلف

باید ،مثال دارد. همراه به نیز دیگری مالحظات پیشنهاد این البته
طبیعی انواع از مفهومی چه عواطف از برداشت این که شود مشخص
اندازه چه تا مفهوم این و می گیرد، پیش فرض را (natural kinds)
متفاوت است نظر مد علوم سایر در که آن طور طبیعی انواع مفهوم با
برای تبعاتی چه تفاوت ها این که شود مشخص باید طور همین است.
جدیدی زوایای یا پرسش ها چه آن پذیرش یعنی دارد، تجربی مطالعات
عصب شناختی تحلیل دید باید این ها، بر عالوه می سازد. مطرح را
تحلیل ،مثال است. سازگار تجربی داده های با اندازه چه تا عواطف
فرآیند های سطح در عواطف انواع برای را مجزایی مکانیزم های فوق
است؟ موجه تجربی لحاظ به فرضی چنین آیا اما می گیرد، نظر در مغزی
و آسیب شناسی مطالعات به مراجعه نیازمند تنها نه سؤال این به پاسخ
و مطالعات این نتایج تحلیل همچنین بلکه است، مغزی تصویربرداری
درست پیش روست. مسائل با ارتباط در آن داللت های کردن مشخص
سپس و فرضیات ارائۀ از عبارت علمی روش از مهمی بخش که است
معنای تشخیص و تفسیر اما داده ها ست، برابر در فرضیات آن سنجش
امکان که چرا است مهم بیشتر، نگوییم اگر اندازه، همان به نیز داده ها

می سازد. مهیا کلی تر سطحی در را منسجم و یکپارچه تصویری ارائۀ
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شناختی معماریِ باب در مختصری
خسروشاهی احسان
آمریکا درکسل، دانشگاه

دارد کوتاهی تاریخ ،(cognitive architecture) شناختی معماری
تعبیری، به است. خورده گره مصنوعی هوش تاریخ با قطع طور به که
که می شود شروع (١٩۵۶ (سال میالدی پنجاه دهۀ از تاریخ این
تابستانی مدرسۀ در بار اولین برای (AI) مصنوعی هوش عبارت
این در شد. مطرح محققان بین در (Dartmouth) «دارتموت»
زمینۀ در تحقیق پیشنهاد (John McCarthy) مکارتی جان مدرسه،
به (proposal) پیشنهاد این از بخشی داد. ارائه را مصنوعی هوش

:[11] است زیر قرار

The study is to proceed on the basis of the con-
jecture that every aspect of learning or any other
feature of intelligence can in principle be so pre-
cisely described that a machine can be made to
simulate it. An attempt will be made to find how
to make machines use language, form abstractions
and concepts, solve kinds of problems now reserved
for humans, and improve themselves.

مکارتی، جان ایدۀ که دید می توان تاریخی، سند این به نگاهی با
انسان ذهن (emulate and duplicate) نسخه برداریِ و بازسازی
شبیه سازی این برای که را اساسی خصوصیات از فهرستی او است. بوده
دادن صورت زبان، مانند کرد، تهیه است نیاز مورد (simulation)
به شاید که سؤالی حال این با کردن. حل مسئله و مفهوم، و انتزاع به
پیاده سازی دنبال به مصنوعی هوش رشتۀ در آیا که است این برسد ذهن
حوزۀ در موجود عامل (agent)های قطع طور به هستیم؟ انسان ذهن

دارند. انسان ذهن با متفاوتی بسیار ساختار مصنوعی هوش

برخی اول، روزهای همان از که است این داستان خالصۀ

cognitive) شناختی روان شناسی پیشبرد بر را خود تمرکز محققان
جنبه های بتوانند تا دادند قرار شناختی مدل سازی و (psychology
تالش دیگر بعضی که حالی در کنند، پیاده سازی را انسان ذهن مختلف
عنوان به انسان ذهن گرفتن نظر در با هوشمندی عامل های تا کردند
را انسان ذهن محدودیت های که بسازند (inspiration) الهام منبع
تضاد در تالش ها این که است ذکر شایان نکته این البته باشد. نداشته
مصنوعی هوش و شناختی روان شناسی دهه، چهار ار بیش برای و نبوده
تأثیر از نمونه ای عنوان به رسانده اند. سود هم به اهدافشان پیشبرد در
از نیوول الن استفاده به می توان شناختی مدل سازیِ در مصنوعی هوش
متوالی رفتار کنترل و انسان دانش مدل سازی برای تولید سیستم های
(controlling sequential cognitive behavior) شناختی
انسان شناخت زمینۀ در تحقیقات مشابه، طور به .[12] کرد اشاره
کارهای مانند است، داشته مصنوعی هوش بر مالحظه ای قابل تأثیر
مصاحبه از را خود ایده های که خبره سیستم های زمینۀ در واترمن دونلد
کار به تصمیم گیری هنگام در آنها که دانشی تحلیل و متخصصان با
طی که می شود مشاهده صورت، این به .[16] است گرفته می برند
جدید ایده های به انسان شناخت حوزۀ در مطالعات دهه، چهار این
روش های دیگر، سوی از و کرده کمک هوشمند عامل های ساخت برای
راه های ساختن در مرتبط، رشته های و مصنوعی هوش در محاسباتی
این، وجود با داشته اند. سهم انسان شناخت مدل سازی برای جدید
هم از گذشته دهۀ چهار طی در ارتباط این که است دست در شواهدی

.[9] است گسیخته

«شما عنوان با مهمی مقالۀ نوشتن با نیوول الن ،١٩٧٣ سال در
در بحث شوید»، برنده و کنید بازی سؤالی بیست طبیعت با نمی توانید
در (system level research) سیستم ها سطح در تحقیقات زمینۀ
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فهرستی او .[13] کرد شروع را مصنوعی هوش و شناختی علوم رشتۀ
کرد تهیه بود شده بررسی روان شناسان وسیلۀ به که را پدیده هایی از
،(Klahr تحقیق ،subitizing) شمارش بدون تعداد تشخیص مانند
جستجوی ،(Miller (تحقیق کوتاه مدت حافظۀ در (chunks) قطعه ها
او مقاله این در .(Sternberg (تحقیق کوتاه مدت حافظۀ در خطی
پدیده های بررسی در تحقیقات از رشته این آنکه با که می کند بحث
انسان شناخت از ما فهم اما داشته ، خوبی دستاوردهای شناختی خاص
یکپارچه ای و واحد چهارچوب در که کرده تقسیم کوچکی قطعات به را
استفاده مشکل این حل برای نیوول ایدۀ خالصه، طور به ندارند. قرار
انسان ذهن آن در بتوان که بود واحد محاسباتی چهارچوب یک از
از استفاده او کرد. مدل سازی شناختی، پیچیدۀ کارهای انجام در را
را شناختی متوالی رفتار که دانشی مدل سازی برای را تولید سیستم های
محاسباتی چهارچوب این تعبیری، به .[12] کرد پیشنهاد می کند کنترل
یک شروع این گفت می توان و بوده شناختی معماری نیوول، نظر مدِّ
[3] اندرسون کارهای مانند است، شناختی معماری تحقیقات از رشته
را انسان ذهن از وجوهی شناختی معماری کلی، طور به .[8] لیارد و
9] از عبارت اند وجه ها این می باشند. پایدار زمان طول در که داراست

: [10 و

هدف ها و اعتقادات، ادراک، که بلندمدت و کوتاه مدت حافظۀ (١
می کنند، ذخیره را دانش و

حافظه ها، این در موجود حافظه های ارائۀ (٢

می برند، کار به حافظه ها که پردازشی شیوۀ (٣

می دهد. تغییر را حافظه ها که یادگیری فرایند (۴

1] مقابل) ستون (نمودار ACT-R مانند معماری ها بعضی در
کمی صورت به انسان شناخت تا می شود تالش [6] EPIC و [2 و
بر متمرکز بیشتر که معماری ها بعضی که حالی در شود، مدل سازی
مانند دارند سروکار انسانی داده های با کمتر هستند مصنوعی هوش
و [8 و 7] Soar مانند معماری ها از بعضی در .[4] PRODIGY
هوش از متفاوتی ایده های از و می گذارند فراتر را پا [5] ICARUS

یادگیری. مختلف کاربردهای مانند می کنند استفاده مصنوعی

وسیلۀ به متفاوتی مدل سازی های و کارها گذشته، دهۀ چهار طی
می توانیم خالصه، طور به است. شده انجام شناختی معماری های این
هستند مدل هایی سو یک در کنیم: تقسیم بخش دو به را فعالیت ها این
حسن می دهند. انجام مشخصی محدودۀ در را مشخص کار یک که
حاصل محدوده آن در خوبی بسیار نتایج که است این مدل ها این
خود عمومیت مشخص، محدودۀ آن بر تمرکز با عوض در ولی می شود.
زمینۀ در است ممکن که رانندگی از مدل یک مانند می دهند، دست از را

Overall of ACT-R (6.0) architecture

دیگر، سوی از باشد. نداشته گفتن برای چیزی هیچ دوچرخه  سواری
تغییر مانند است، شده انجام معماری سطح در که هستند کارهایی

یادگیری. ساختار

تالش می خورد چشم به فعالیت ها این در هنوز که کمبودی حال
استفاده مختلف موارد در آنها از بتوان که است مدل هایی زمینۀ در
یک به دستیابی یعنی کرد آرزو نیوول که ایده ای همان عبارتی به کرد،
ساخت نظریه آن در مدل هایی بتوان که [14] شناختی واحدِ نظریۀ
اولیه حافظۀ که مدل هایی باشند، انسان ها از توزیعی نشان دهندۀ که
یک در را مختلفی کارهای می توانند، و دارند ثابت پارامترهای و
زمینه این در تحقیقاتی البته دهند. انجام مشخص شناختی معماری
زمینۀ در سالووچی و اندرسون، فو، تاتجن، کارهای مانند گرفته صورت
کارهای بتواند که ACT-R شناختی معماری در مدل سوپر یک ساختن
انجام یادگیری و (instructions) دستورکار دریافت با را مختلفی
فاصلۀ فعالیت ها این هنوز که است واضح حال، این با ولی ،[15] دهد

دارند. نیوول نظر مد شناختی واحدِ نظریۀ با زیادی
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ایران ملی رصدخانۀ طرح از جامع گزارشی
دانش آرش
نجوم پژوهشکدۀ

مرحلۀ آغاز و نصب پایان با همزمان ایران ملی رصدخانۀ
١۴٠٠ تیرماه ٧ تاریخ در متری، ٣٫۴ تلسکوپ راه اندازی
و علمی معاون و اسالمی جمهوری ریاست برخط حضور با
طرح از گزارشی اینجا در شد. افتتاح جمهوری ریاست فناوری

است. شده آورده ایران ملی رصدخانۀ

متر ٣٫۴ آینۀ قطر با مدرن تلسکوپی میزبان ایران ملی رصدخانۀ
است.

پژوهشگاه در ملی رصدخانۀ مهندسی تیم توسط متری ٣٫۴ تلسكوپ
تأییدیۀ دریافت از پس و طراحی كامل طور به بنیادی دانش های
داخلی صنایع به آن ساخت بین المللی، مشورتی شورای و متخصصان
برعهده را آن تجهیزات تأمین و ساخت داخلی شرکت چندین شد. واگذار
توسط تلسکوپ كنترل سیستم های و نرم افزاری جامع سامانۀ و داشتند

است. درآمده اجرا به رصدخانه مهندسی تیم

است ایران ساخت دقیق حال عین در و عظیم سازۀ نخستین این
به آن در سخت افزار و نرم افزار کنترل و مکانیک، اپتیک، فناوری که

است. رفته کار

سانتی متر ١٨ آن ضخامت و دارد قطر سانتی متر ٣٤٠ اصلی، آینۀ
پایۀ روی و است نانومتر ٢ از کمتر آینه سطحی صافی است.
صافی و سانتی متر ۶٠ ثانویه آینۀ قطر می گیرد. قرار ــ ارتفاعی سمتی 
اپتیک سامانۀ وسیلۀ به اصلی آینۀ است. نانومتر ٢ از بهتر آن سطح
به نیوتن ٠٫٣ دقت با نیرو اعمال با می تواند که می شود پشتیبانی فعال
دماست، و زاویه تغییر از ناشی که تلسکوپ اپتیکی ابیراهی های از آینه،
محورۀ ۶ عملگر سامانۀ یک با تلسکوپ ثانویۀ آینۀ همچنین بکاهد.
قوسی، ثانیۀ ١ زاویه ای و میکرومتر ١ خطی جابه جایی دقت با کنترل،

شود. تأمین تلسکوپ اپتیکی هم محوری تا می شود هدایت

ایران ملی رصدخانۀ

آسمانی اجرام می تواند و است قوسی دقیقۀ ٢٠ تلسکوپ دید میدان
حضور در قوسی)، درجۀ ٠٫٠٠٠۵ حدود ) قوسی ثانیۀ ٠٫٢ دقت با را
کاسگرین مدل طبق تلسکوپ اپتیکی طراحی دنبال كند. باد، جریان
٧٠٠ مرکزی حفرۀ یک اصلی آینۀ که طوری به است ــ  کرتین) (ریچی 
محور اطراف اپتیکی خطاهای آینه ها، بودن هذلولی دارد. متری میلی
در اپتیکی طراحی نوع این می کند. کمینه را تلسکوپ در اپتیکی
می شود. دیده گذشته از بیش جهان در امروزی مدرن و مهم رصدخانه های

است. تلسکوپ کنترل سامانۀ زیرمجموعۀ فعال، اپتیک سامانۀ
بررسی را آینه شکل بار یک ثانیه، هر در که دارد وظیفه کنترل سامانۀ
حالت به آینه برگرداندن برای را احتمالی الزم اصالحات دستور و کند
ایده آل، تصویری داشتن برای کند. ارسال فعال اپتیک سامانۀ به ایده آل،
وسیلۀ به اصلی آینۀ بنابراین، بماند. باقی خود فرم بهترین در باید آینه
داشته قرار معلق حالت در همواره تا می شود پشتیبانی فعال سامانۀ یک
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جوزایی شهابی بارش هنگام در ایران ملی رصدخانۀ گنبد از نمایی

اپتیک سامانۀ عالوه براین، شود. خنثی آینه بر زمین جاذبۀ تأثیر و باشد
تصحیح اپتیکی ابیراهی تا دارد نگه مطلوب حالت در را آینه فرم فعال

شود.

بخشی که می شود تقسیم بخش دو به تلسکوپ در اپتیکی ابیراهی
آینۀ انعطاف وسیلۀ به دیگر بخش و ثانویه آینۀ حرکت وسیلۀ به آن از
می گیرد، قرار آداپتور در که موج جبهۀ حسگر می شود. تصحیح اولیه
به مجاز، حد از فراتر ابیراهی وجود صورت در و می سنجد را ابیراهی
سامانۀ کند. تصحیح را ابیراهی تا می دهد اطالع فعال اپتیک سامانۀ
تشکیل اصلی آینۀ پشت سطح در پنوماتیک عملگر ۶٠ از فعال اپتیک
اپتیکی ابیراهی تا می کند تغییر آینه شکل عملگرها این تنظیم با که شده

شود. تصحیح

محفظه نصب و ساخت مرحلۀ پایان با اکنون ایران ملی رصدخانۀ
در است. شده راه اندازی فاز یعنی بعدی، مهم مرحلۀ وارد تلسکوپ، و
ــ ساعت نفر میلیون ٢٫۵ حدود تاکنون ایران، ملی رصدخانۀ طرح اجرای
١٠٠ از بیش است. شده ساخت و مهندسی طراحی، مطالعه، صرفِ
به گنبد و تلسکوپ ساخت در کنترل و مکانیکی، اپتیکی، قطعۀ هزار

است. رفته کار

تلسکوپ رهگیری و هدف گیری کنترل سیستم راه اندازی، مرحلۀ در
را مهندسی نورگیری مرحلۀ پشتیبان اپتیک یک از بهره گیری با ابتدا
ثانویه و اولیه آینه های استقرار از قبل و مرحله این پایان در می کند. طی
اسناد در آنچه مشابه عملکردی باید گنبد و تلسکوپ بخش های تمام
کمک با فقط که بخشی (به جز باشند داشته است شده ذکر مشخصات
تلسکوپ، حرکتی و کنترلی سامانه های می شود). مشخص اصلی آینۀ

١۴٠٠ تیرماه ٧ مراسم در ایران ملی رصدخانۀ همکاران

شرایط در مربوط، زیرسامانه های و محفظه کنترل مکانیکی، هم محوری
می شوند. آزموده ماهه چند برنامه ای طی سایت،

مهندسی، نورگیری موفق پایان از پس بهره برداری. تا نورگیری
تلسکوپ روی خالص آلومینیوم با شده پوشیده ثانویۀ و اصلی آینۀ
با مرتبط تنظیمات و اپتیکی هم محوری مرحله این در می شوند. مستقر
نور از بهره مندی با عملکردی آزمون های مورد فعال اپتیک سیستم و آن
علمی تأیید فرایند نورگیری مرحلۀ یافتن پایان با می گیرند. قرار ستاره ها
رصد تعدادی مرحله این در می شود. آغاز (science verification)
برای تلسکوپ قابلیت از تا می شود انجام منجمان کمک با آزمایشی
اطمینان آن نظایر یا کهکشان ها ستارگان، رصد مانند رصدها از طیفی
آغاز علمی بهره برداری علمی تأیید مرحلۀ یافتن پایان با شود. حاصل

می شود.

در ١۶متر تقریباً ابعاد به ماشینی تلسکوپ، گنبد تلسکوپ. گنبد
چرخ ۴ و محرک چرخ ها این از عدد ۴ است. چرخ ٨ به مجهز متر ١۶
می کنند. مشارکت بار تحمل در چرخ ها تمام هستند. هرزگرد دیگر
پنجره های شاترها، مانند دیگر غول پیکر متحرک قطعۀ ٢٠ حدود
عظیم سازۀ این روی . ... و جرثقیل ماه، سپر باد، سپر هواشویی،
همگام تلسکوپ با و می چرخد درجه دهم دقت با که تنی، ٢۵٠ وزین و
وجود جهان در گنبدی کمتر در قطعات این از برخی دارند. قرار است،
شرایط برابر در تلسکوپ از محافظت عین در رصدخانه گنبد دارند.
آسمان رصد برای را شرایط تلسکوپ، با همزمان دوران با محیطی،

می کند. فراهم
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تلسکوپ شبیه ساز روی بر اصلی آینۀ نگهدارندۀ

رصد موقع هوا جریان می شوند باعث که دارد هواشویی دریچۀ پنج
دمای اختالف خاطر به که ریزتالطم هایی و شود رد تلسکوپ آینۀ روی از
هیچ گنبد، پنجره های در شوند. شسته می آیند، وجود به محیط و آینه
قله، بکر باد ترتیب این به و نمی شود باد عبوردهی مانع سازه ای عنصر

می دهد. انجام را هواشویی و می وزد آینه روی نرمی به

ساعت بر کیلومتر ٢٢٠ معادل سرعتی با بادی برابر در سازه کل
خیز؛ اساس بر بلکه استحکام، اساس بر تنها نه هم آن و مقاوم است
ساخت و طراحی در نمی کند. پیدا مشکلی هم سازه آب بندی یعنی
لحاظ کوهستان ریز ارتعاشات مانند نیز دیگری عوامل رصدخانه، سازۀ

می کند. ایزوله گنبد از را تلسکوپ خود که شده اند

سال از قطعه این ساخت فرایند اصلی. آینۀ نگهدارندۀ سازۀ
قطعات از یکی قطعه این شد. آغاز ها طراحی اتمام از بعد و ١٣٩٧
نگهداری بر عالوه و می گیرد قرار آن روی آینه که است تلسکوپ مهم
کنترل را آینه شکل تغییرات تا بدهد اجازه عملگر بازوهای به باید آینه
قطعه این ساخت برای ببرد. بین از نیز را آینه به وارده فشارهای و کنند
روی ماشین کاری و جوشکاری، سوراخ کاری، فرایند هزار ٣ از بیش

ساخت محل در تلسکوپ ارتفاعی ــ سمتی پایۀ از نمایی

نجوم پژوهشکدۀ اعضای بازدید در استقرار محل در مکانیکی سازۀ از نمایی

که تلسکوپ شبیه ساز از استفاده با نیز نهایت در و گرفت صورت قطعه
گذراند. را سنجی صحت تست های بود شده ساخته کارخانه در نیز آن

است. ــ ارتفاعی سمتی  پایۀ یک تلسکوپ پایۀ مکانیکی. سازۀ
ترکیب که است چرخش محور دو شامل ــ ارتفاعی سمتی  سامانۀ واقع در
حال، عین در و شوند رصد آسمانی اجرام تا می دهد اجازه هم با آنها
تن ۴٠ حدود تلسکوپ ارتفاع محور کند. اشغال را کمی حجم تلسکوپ
محور، هر برای می کنند. کار رولبرینگ تعدادی کمک به که دارد وزن
هم عکس بر آنها می کنند. کار چرخ دنده ها با که دارد وجود موتور دو

کنند. حذف را دنده ها لقّی اثر تا کنند می عمل
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است. متحرک آن تن ٧٠ که دارد وزن تن ٩٠ تلسکوپ سازۀ
که است شناور هیدرواستاتیک یاتاقان چهار روی متحرک قسمت
نخستین این است. صفر تقریباً سازه قسمت این در ایستایی اصطکاک

است. شده ساخته و طراحی ایران در که است نوع این از سامانه

چرخ دنده های و موتور دو توسط محور هر که دارد محور سه تلسکوپ
که است این چرخ دنده ها این از استفاده علت می کنند. حرکت spur
که می کند ایجاد نویزهایی سایشی، بردار دارند. را سایشی بردار کمینۀ
سامانۀ وسیلۀ به نویزها بقیه کند. حذف را آنها نمی تواند کنترلی سامانۀ

می شوند. حذف خوبی دقت با کنترلی

و نرم افزارها از ترکیبی کنترلی، سامانۀ کنترلی. سامانۀ
می شود: تشکیل اصلی بخش سه از که است مختلف سخت افزارهای
،(OMS) رصدخانه نظارت سامانۀ ،(OSS) رصد نظارت سامانۀ
سامانۀ .(ILS) ایمنی سامانۀ و ،(TCS) تلسکوپ کنترل سامانۀ
دلیلی هر به اگر چون است، ضروری تلسکوپ برای خاص طور به ایمنی
کنترل از سامانه سخت افزاری و نرم افزاری، انسانی، خطای جمله از
که نمی دهد اجازه و می شود عمل وارد موازی کنترل سامانۀ شد، خارج
حرکت مطلوب زاویۀ از بیش یا بگیرد سرعت تلسکوپ مثال، طور به

شود. ایجاد تجهیزاتی یا انسانی خطر و کند

سامانۀ یک از ایران رصدی فرایندهای در که است بار اولین این
به را رصد زمانی جدول تا است شده استفاده هوشمند» «برنامه ریز
که است این سامانه این از استفاده علت کند. تنظیم شکل بهترین
کمترین تلسکوپ حال، عین در و شوند رصد موقع به آسمانی اجرام

باشد. داشته را اصطکاک

فروسرخ، و مرئی طیف در تلسکوپ این کاری محدودۀ اپتیک.
اپتیکی بخش است. نانومتر ٢۵٠٠ تا ٣٢۵ موج طول بازۀ در یعنی
آینۀ دو از متشکل که شده ساخته ــ کرتین ریچی  مدل از الهام با تلسکوپ
که است تن ۴ وزن با «سریع» آینۀ یک اصلی آینۀ است. هذلولی شکل
«سریع» اینجا در است. مؤثر تلسکوپ این بودن کم حجم روی آن ابعاد
تلسکوپ نوردهی زمان مدت آینه، نوع این خاطر به که معناست این به

داشت. خواهد وجود نیز نور کم اجرام رصد امکان و می یابد کاهش

گرمایی انبساط که است Zerudor سرامیک جنس از آینه شیشۀ
نانومتر ٢ دقت با و است متعارف شیشه های از کمتر برابر ١٠٠ آن

است. شده داده صیقل

بسته اصلی آینۀ پوشش نیست، کار به مشغول تلسکوپ که هنگامی
محل در باید آینه الیه نشانی عملیات نشود. وارد آن به آسیبی تا می شود
کنار در خدمات و الیه نشانی ساختمان منظور همین به شود. انجام قله

است. شده ساخته تلسکوپ، گنبد

گنبد نزدیکی در خدمات و الیه نشانی ساختمان از نمایی

و ساختمان این جانمایی الیه نشانی. ساختمان و رصد اتاق
تا گرفته صورت طرح علمی داده های از استفاده با آن، طراحی نحوۀ
گنبد از آینه انتقال برای زیاد هزینۀ بدون و آسان دسترسی بر عالوه
ایجاد متری ٣٫۴ تلسکوپ رصد و داده گیری کار در خللی هیچ آن، به
برای آن از بتوان تا شد جایابی قله در نحوی به ساختمان همچنین نکند.
ساختمان این در گرفت. بهره آتی و موجود رصدی تجهیزات سایر کنترل
سروِر اتاق جلسات،  اتاق رصدگران، و کنترل تیم برای مجزا اتاق های
است. شده گرفته نظر در افراد نیاز مورد رفاهی امکانات و مکانیک و
سقفی جرثقیل به مجهز و مربع متر ٢٠٠ مساحت به الیه نشانی سالن
بر در را خالء مکعبی متر ۴٠ محفظۀ شامل الیه نشانی سامانۀ تن ١۵
انجام به سالن این در تلسکوپ الیه نشانی و شستشو گرفت. خواهد

می رسد.

آب وضعیت بر عالوه لحظه هر در دارد نیاز رصدخانه هر پایشگاه.
اندازه گیری را محل در نجومی دید مانند نجومی مهم پارامترهای هوا، و
و می کنند تأیید را رصدشده تصاویر و سایت کیفیت پارامترها این کند.
از منظور همین به دارند. ویژه ای اهمیت منجمان برای داده ها تحلیل در
در پایشگاه محل در نجومی دید خودکار اندازه گیری سامانۀ ١٣٩٣ سال
همزمان و است شده تأسیس رصدخانه اصلی گنبد از متری ١۵٠ فاصله
دید پارامتر می دهد، گزارش برخط صورت به را هواشناسی های داده که

می کند. گزارش و اندازه گیری شب در نیز را نجومی

دومین باز دید میدان سامانۀ (شکارچی). باز دید میدان سامانۀ
این رسید. بهره برداری به ١٣٩٧ سال در كه است ملی رصدخانۀ سامانۀ
مطالعۀ برای خاص طور به که است لنز چند از متشکل آرایه ای سامانه
شده طراحی مرئی موج های طول در پایین سطحی درخشندگی با اجرام
فناوری توسعۀ تیم توسط آرایه این راه اندازی و ساخت طراحی، است.
لنز سه به حاضر حال در شکارچی است. شده انجام ایران ملی رصدخانه
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پایشگاه محل در باز دید میدان سامانۀ و نجومی دید خودکار اندازه گیری سامانۀ

باز دید میدان سامانۀ

فوق العادۀ پوشش با آنها عدسی های سطوح که میلی متری ۴٠٠ کانن
از آن  داخلی اپتیکی اجزای دقت و است مجهز شده اند، ساخته نانو
امکان این آرایه منحصربه فردِ طراحی است. مرئی موج طول زیر مرتبۀ
اپتیکی سیستم داخل شدۀ پراکنده نور شدید کاهش با تا می کند فراهم را
آشکار نور کم بسیار ساختارهای درونی، بازتاب های کاهش همچنین و
دید میدان رصدی ابزار عنوان به می تواند همچنین شکارچی شوند.
در کند. رصد همزمان طور به را جرم چندین و شود گرفته کار به باز
یافته های نخستین ایران ملی رصدخانۀ افتتاح با همزمان و ١۴٠٠ سال
ارائه (EWASS) اروپا نجوم ساالنۀ گردهمایی در سامانه این علمی
سطحی درخشندگی با کهکشان ها اطراف کم نور ساختارهای ثبت با شد.
سامانه این رصد ساعت ٣٠ با که شد داده نشان قوس ثانیه در قدر ٣٠
تلسکوپ آنچه همانند پایین بینهایت سطحی درخشندگی های به می توان

■ یافت. دست می رسد آن به هابل فضایی

می بینید. طرح این از تکمیلی تصویر چند اینجا در
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شیاطین دیگر و کرونا
کالیراد عطا
آلمان توبینگن، زیست شناسی برای پالنک ماکس مؤسسۀ

نوبت وقتی می شَلَد. سرش پشت حقیقت و می کند پرواز «کذب
کار از کار دیگر می رسد، اباطیل از فریب خورده مردمان رهایی به
همانند گذاشته؛ را اثرش داستان و رسیده اتمام به بازی گذشته است؛
عوض شدن اما رسیده ذهنش به دندان شکن پاسخ که مردی وضع
نمی دهد؛ او به را پاسخ بیان مجال همنشینان عزیمت یا و بحث موضوع
باشد.» یافته مطمئن دارویی بیمار وفات از پس که پزشکی همانند یا

([1] سوئیفت (جاناتان

∗ ∗ ∗

رسمی گزارش های نخستین که هنگامی میالدی، ٢٠١٩ سال اواخر از
گرفت، را SARS-CoV-2 نام بعدها که تنفسی، ویروس سرایت از
یادداشت این نگارش مشغول سطور این راقم که اکنون تا یافت انتشار
دستخوش مختلف درجات به جهان سراسر در زندگی عادی روال است،
را بسیاری گریبان بزرگ و کوچک دردسرهای شده است. تغییر
و گسترده قرنطینه های در مشاغل از بسیاری شدن تعطیل از گرفت،
ابتدای در آنها میان و کشورها درون در جابه جایی امکان محدودشدن
این پایانی بخش در که واکسیناسیون و ماسک زدن تا دنیاگیری این
دنیاگیری، این باب در گریزناپذیر پرسشی است. جریان در دنیاگیری
که عصری در زندگی آیا است. آن حل و شکل گیری در علم نقش
این می شود تعریف زیستی، علوم ویژه به علم، شتابناک پیشرفت با
انسان گونۀ گریبان پیش تر که دنیاگیری هایی با قیاس در را، دنیاگیری

بسیاری که می کنم تصور کرد؟ بدل بی همتا تجربه ای به بودند، گرفته را
پاسخ یافتن علم ورزان، برای اما باشند، پرسش این پاسخ یافتن طالب
می کشاند علم سوی به را علم ورز آنچه است. ضروری عمیقاً پرسش این
اما است، آن قوانین برمالکردن و طبیعت اسرار فهم جذاب دورنمای
ابزارهایی و فرایندها غالب در علمی، مادی پیامد که شد منکر نمی شود
مایۀ کرده اند، آسان تر را زندگی و می کشند رخ به را بشر فناوری اوج که

است. بوده علم ورزان مباهات

توجیه کنندۀ اخیر قرون در بشر شتابناک پیشرفت در علم نقش
معرفت به دستیابی دیگر روش های قیاس در علم به دوچندان توجه
جذاب چنان علم قواعد کاربست از حاصل مدل های و گزاره ها است.
این توضیح به همت کمر بسیاری فالسفۀ که می رسند نظر به جادویی و
را کووید عصر در آدمیان و علم میان رابطۀ آنچه اما بسته اند. قواعد
مرتبط اخبار است؛ اطالع رسانی مرجعیت میان رفتن از کرده، متحول
فضای در برهم زدنی چشم در خیالی یا راستین علمی پژوهش های با
درمان و بیماری ماهیت از افراد تصور و می شوند دست به دست مجازی
دژاطالعات١ و کژاطالعات سیل تنها مسئله می دهند. شکل را آن
چنین در است؛ اطالعات تولید آهنگ بلکه نیست، مجازی سپهر در
موجه، غیر چه و موجه خبری مراجع توسط چه اخبار، انتشار فضایی،
به علم ورزی حقایق افتاده ترین پا پیش که می دهد روی سرعتی چنان با
تپندۀ قلب استرِوِنز، مایکل نیوزیلندی، فیلسوف می شود. بدل بحران
(The iron rule of explanation) تبیین پوالدین قاعدۀ را علم
از باید علمی مجادله های همۀ (١» قاعده، این اساس بر می پندارد:

نادرست اند، صرفاً که می کند اشاره اطالعاتی به (misinformation)کژاطالعات .١
فریب قصد به که می شود اطالق اطالعاتی به (disinformation) دژاطالعات اما

می شوند. تولید مخاطبان
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فرضیه، دو قیاس برای (٢ و شوند، فصل و حل تجربی آزمون های طریق
دو از یکی توسط نتیجه اش که شود انجام اندازه گیری و آزمایش باید
این بر .[2] باشد» توضیح قابل آن) به مرتبط فرضیه هایی (و فرضیه
و می رود، پیش تجربی آزمون های و مجادالت از رشته ای با علم اساس،
پژوهش موضوع که طبیعی پدیدۀ  از بهتری درک به زمان طی در نتیجه در
پوالدین قاعدۀ و مجازی سپهر در اطالعات نشر سرعت می رسیم. است

ندارند. هم خوانی یکدیگر با ضرورتاً تبیین

علم مدیون بی شک کوویدــ١٩ بیماری دنیاگیریِ پایان از بخشی
ژنگان که نوکلئوتیدی هزار سی تمامی دنیاگیری، این طی در است.
شدند شناسایی زمانی اندک در می دهند تشکیل را کرونا عامل ویروس
انبوه تولید به طراحی مرحلۀ از ویروس این ضد بر واکسن چندین و
این ابتدای در رنایی واکسن ابداع اعجاب آورتر همه از رسیدند.
١٩٨۴ در واکسن قسم این ساخت راه در نخستین گام بود؛ دنیاگیری
برداشته  (Douglas Melton) ملتون داگالس آزمایشگاه در میالدی
را پیک رنای همکارانش و (Paul Krieg) کریگ پاول که جایی شد؛
ساختگی پیک رنای که دریافتند تعجب با و کرد تزریق قورباغه جنین به
به ابتدایی ایدۀ این تبدیل اما شد، ترجمه پروتئین به قورباغه جنین در
این جوشان دیگ در تنها که بود همراه بسیاری دشواری های با واکسن
جهات، این از رفتند. میان از پرشمار علم ورزان مدد به و دنیاگیری
چنین این با عصری چنین در که کنیم تصور خوشبخت را خود باید شاید

شدیم. رو در رو دنیاگیری

توصیۀ لحظۀ به لحظه انعکاس موفقیت هایی، چنین باوجود
در تردید و شک به بیافزاید، علم به اعتماد بر آنکه جای به متخصصان،
و فرضیات انتشارات بر مبتنی تبیین، پوالدین قاعدۀ زد. دام علم باب
در اما است، علم شالودۀ گرچه فرضیات این آزمودن و علمی یافته های
در علمی باورهای تغییر شناوریم، آن در که مجازی اطالعات اقیانوس
علم ورزی روند انعکاس دهنده آنکه جای به کووید چون موضوعی باب
بدل علم ورزان بی کفایتی الاقل یا بی اعتباری بر شاهدی به باشد،
عصر در اطالع رسانی آهنگ با علم ورزی روش تضاد بر افزون می شود.
این ناهمگن کیفیت و علمی مقاالت حجم علمی، نشریات شمار ما،
را دژاطالعات و کژاطالعات برساختن برای شواهد یافتن امکان مقاالت
علم ورزان، و پژوهشگران دیگر توسط مقاله یک تأیید و بررسی می دهد.
پیش می شود، خوانده (peer review) همتایان» «ارزیابی آنچه یا
را مقاله آن یافته های صحت علمی نشریۀ یک توسط انتشار از
صحت بررسی شامل ارزیابی این حالت، بهترین در نمی کند. تضمین
مقاله متن و نتایج میان منطقی رابطۀ و ارجاعات و پیش فرض ها
یا آزمایش ها دوبارۀ تکرار شامل ارزیابی  این هرگز تقریباً و است

به ارجاعات  تعداد چون معیارهایی بر کید تأ نمی شود. شبیه سازی ها
می توان را علم  ورزان پژوهشی کیفیت بررسی مالک عنوان به مقاالت
کیفیت و ــ پژوهشی، علمی  مقاالت شتابناک انتشار اصلی دالیل از یکی
«وقتی گودهارت٢ قانون براساس دانست. آثار این از بسیاری پایین
شمار بود». نخواهد سودمند دیگر معیار آن شود، بدل هدف به معیاری
نمانده است امان در گودهارت قانون از نیز علمی مقاالت به ارجاعات 
معیار این از سوءاستفاده برای را بسیاری راه های مؤسسات و افراد و
مثال، عنوان به آزموده اند. علمی آثار سنجش مشابه معیارهای و
(Hydroxychloroquine) کلرکوئین هیدروکسی سودمندی فرضیۀ
پرسش برانگیز پژوهش هایی مدیون زیادی حد تا کویدــ١٩ درمان برای
این خصوص (Ivermectin)در آیِورمکتین از استفاده پیشنهاد و بود
دستمایۀ پژوهش هایی چنین داشت. سرآغازی چنین نیز دنیاگیری

شدند. مجازی سپهر در بی پایان بحث های

با ما برخورد طرز بر مجازی سپهر گریزناپذیر و سنگین سایۀ
پیش دوران که آنانی است. دلسردکننده بسیار منظری از کوویدــ١٩
اشکال با و دارند یاد به را اجتماعی شبکه های رواج و شکل گیری از
این به نسبت خوشبینی احتماال داشته اند کار و سر شبکه ها این ابتدایی
سودمند اثر به نسبت خوشبینی می آورند. خاطر به نیز را پیشرفت ها
می گردد؛ باز اینترنت اختراع از پیش مدت ها به ارتباطی فناوری های
ارتباط آیندۀ فروغی محمدعلی دراز»، و دور «اندیشۀ در مثال، عنوان به
هوا جهت از که محلی در خود برای کس «هر کرد: پیش بینی چنین را
و کثافات از و می برد بسر بفراغت و می سازد خانه می پسندد صفا و
میل را کس هر می کند. احتراز شهری زندگی عدیدۀ مفاسد و امراض
می گوید. سخن او با بی سیم تلفون با یا می بیند تلگرافی عکس با دارد
است طالب هرچه و درسه و خطابه و کنفرانس و موزیک و واقع اخبار
آنچه .[3] «[…] می کند تماشا آنرا امثال و تئاتر و سینما می شود،
افزون اما پیوسته وقوع به ما عصر در آن از فراتر و می کرد تصور فروغی

کرده است. صدچندان نیز را مزخرفات تولید امکان نعمت ها، این بر

مجازی سپهر در علم به مربوط دژاطالعات و کژاطالعات انباشت با
از سیل این با مقابله به عزم می توان جهت، یک از کرد؟ باید چه
خود، اثر تازه ترین در وِست، و برگستروم کرد. ناراست اطالعات
به ،[4] داده تصرف در دنیایی در شکاکی هنر مزخرفات: کردن برمال 
امکان تا می پردازند مزخرف بافی و مزخرف بررسی به نظام مند شیوه ای
برگستروم حل راه آورند. فراهم را مزخرفات رواج برابر در مقاومت
برمالکردن به عادت کژاطالعات، و دژاطالعات سیل برابر در وست و
(performative utterance) کنشی اظهاری عنوان به مزخرفات
اطالعات از انباشته اقیانوسی در است. ایراد قابل گزارۀ هر رد منظور به

بیان اما کرده وضع (-١٩٣۶) گودهارت چارلز بریتانیایی اقتصاددان را قاعده این .٢
دارد. بیشتری رواج قاعده این از (Marilyn Strathern) استراثرن مریلین
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نیازمند زبان کنش این ندارد. وجود زبانی کنش این جز راهی ناراست،
می انجامد. گزاره هایی چنین پذیرش به که است رایجی لغزش های گاهی آ
یادگیری و تمرین نیازمند دیگر فن هر همانند مزخرفات برمالکردن
خود اشتباه کنید، حاصل اطمینان خود نقد صحت از است؛ آن اصول
بی جا نقد از کنید، بیان روشنی به و دقت با را خود نقد بپذیرید، را

بپرهیزید.

انبوهۀ با مقابله برای وست و برگستروم نظر مورد کنشی اظهارات
باید اما هستیم، غوطه ور آن در که است ناراستی اطالعات رشد به رو
مراکز منجمله همگان، به علم روش توصیف چگونگی باب در اصالحات
بسیاری باب در قطعیت عدم نخست، داشت. نظر در را تصمیم گیری،
شود. پررنگ و گنجانده شده علم ترویج در می باید علمی گزاره های از
چه و فارسی زبان به چه علم، از عامه فهم توصیف های از بسیاری
حاصل گزاره های و علمی پژوهش های از را تردید و شک انگلیسی،
مطالب این فهم که امید این به شاید می زدایند، پژوهش ها این از
در تغییر علم ورزی، از جنبه این پررنگ کردن بدون اما شود آسان تر
علمی توصیه های به که گزاره ها از دسته آن ویژه به علمی، گزاره های
صرفاً بلکه نمی انجامد، علم اساس در تردید و شک به می شوند، مبدل
تبیین دوم، نکتۀ است. معرفت کسب مسیر این از جدایی ناپذیری بخش
مبتنی تصمیم گیری های منظور به پدیده ها مطالعۀ چارچوب قطعیت عدم
شد، هویدا کوویدــ١٩ دنیاگیری در نکته این است. علمی گزاره های بر
دینامیک پیش بینی در همه گیرشناسی مدل های محدودیت که زمانی
مدل های شد. منجر متفاوتی بسیار پیش بینی هایی به ویروس، شیوع
در نبودند: روسپید چندان نیز فعلی دنیاگیری از پیش همه گیرشناسی
شمار مدل ها از شماری ،٢٠٠٣ سال در سارس بیماری شروع زمان
بودند؛ زده تخمین نفر میلیون ١٠ تا هزار ٣٠ بین را چین در مبتالیان
هنوز .[5] رسید نفر ٧٨٢ به نهایتاً چین در بیماری این به مبتالیان شمار
برنامه ریزی سبب به ٢٠٠٣ در سارس همه گیری آیا که نیست مشخص
دخالت ها این اینکه یا و رفت میان از بهداشتی نهادهای مؤثر دخالت و
دور تخمین های چنین سارس مدل های در که (آنچه نداشتند چندانی اثر
بود شیوع نرخ از اشتباه و ابتدایی تخمین بود شده سبب را حقیت از

بررسی می کردند). تصور پژوهشگران که بود آنی از پایین تر واقع در که
این اگر است: دشوار نیز دیگری جهت از همه گیری مدل های صحت
برای مدل ها این به اتکا با مربوطه نهادهای دخالت های و مدل ها،
بسیار حتی یا کم تر، نهایت در بیماران شمار باشند، مؤثر بیماری، کنترل
کنترل منظور به دخالت که چرا بود خواهد مدل پیش بینی از کم تر،
(self-canceling) خودخنثی گر مدل های به را مدل ها این بیماری
و پدیده ها از بسیاری تصادفی سرشت نظرگرفتن در با می کند. بدل
مبنای بر تصمیم گیری روند بهبود پیش بینی، علمی روش های محدودیت
ترجمۀ برای مناسب کار و ساز یافتن اما بود، نخواهد آسان شواهد،
است. ضروری تصمیم به تبیین پوالدین قاعدۀ بر مبتنی تولیدشده شواهد
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.PNJL مدل در متناهی

، پژوهشگاه برزگر، سحر

تولید منبع عنوان به دنباله میدان پالسمایی شتاب دهنده های بر مروری
پرانرژی. ذرات

، پژوهشگاه نجف آبادی، محمدی مجتبی

باالی درخشندگی در ارتقایافته CMS آشکارساز فیزیکی پتانسیل
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شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه ، آستانه فرجی امین

هستند؟ چه نظری باالی انرژی فیزیک روزهای این مهم موضوع دو
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هادرونی. بزرگ برخورددهندۀ در

شریف، صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه ، آستانه فرجی امین
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، پژوهشگاه صادق، مهدی
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عمومی. ــ نویمن کر سیاهچالۀ برای کیهانی سانسور حدسیۀ

، توکیو یوکاوا، نظری فیزیک مؤسسۀ مالباشی، علی

کوانتومی. میدان نظریۀ در شبه آنتروپی

، کانادا کلمبیا، بریتیش دانشگاه المپرو، لمبروس

هولوگرافیک. سیاهچاله های درون افتادن

بروک، استونی دانشگاه سیمونزِ فیزیک و هندسه مرکز ، میزی مارک
، آمریکا

طوالنی. زمان های در سیاهچاله درون حجم

مدرس، تربیت دانشگاه شهبازی، مجتبی

هولوگرافی. در بیشینه پیچیدگی دربارۀ

• ریاضیات پژوهشکدۀ •

جابه جایی جبر هفتگی وبینار •

اصفهان، دانشگاه ، یوسف زاده ملیحه

Classification of bases for affine root supersystems.

، آمریکا دوک، دانشگاه میلر، ازرا

Multigraded algebra over polynomial rings with real
exponents.

، ترکیه سابانچی، دانشگاه کرشی، اسلوب عایشه

Algebraic aspects of polyominoes.

، سوئد ،KTH فناوری سلطنتی مؤسسۀ الطافی، نسرین

Graded Artinian Gorenstein algebras and their
Hilbert functions.

، الزهرا دانشگاه دیوانی آذر، کامران

A fast outlook on Gorenstein homological algebra.

اعداد نظریۀ هفتگی وبینار •

، آمریکا ایلینوی، دانشگاه بیغش، تکلو رامین

The distribution of rational points on some spher-
ical varieties.
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تایوان، تسینگ هوا، ملی دانشگاه گزمیس، اُگوز

On Drinfeld modular forms of highr rank and
Quasi-periodic functions.

، آمریکا کلمبیا، دانشگاه آلپوچ، لونت

Effective height bounds for odd-degree totally real
points on some curves.

، ترکیه کوچ، دانشگاه الکان، امره

A history of asymptotic formulas in prime number
theory.

• اصفهان شعبۀ ـ ریاضیات پژوهشکدۀ •

(وبینار) عمومی سخنرانی •

آلمان، مونستر، دانشگاه گاردام، جایلز

Kaplansky’s conjectures.

، استرالیا استرالیا، ملی دانشگاه نیمن، آمنون

Approximable triangulated categories and applica-
tions.

با برگزاری کاربردها، و نمایش ها لی، نظریۀ (سوپر) کارگاه •
(مجازی) اصفهان دانشگاه همکاری

است ریاضیدانان توجه مورد و روز به مباحث از یکی لی سوپرجبرهای
نیز فیزیکدانان توجه مورد فیزیک در آن زیاد کاربردهای علت به که
نمایش های مبحث، این در مهم و جذاب موضوع های جمله از هست.
به جهان، سطح در آن دربارۀ تحقیقات گرچه که است لی سوپرجبرهای
و نوپا بسیار ما کشور در است، پررونق بسیار کانادا، و آمریکا در ویژه
پیشگامان حضور با کشور در کنفرانس هایی برگزاری قطعاً است. جوان
تأثیرگذار بسیار کشور در رشته این جایگاه ارتقای در می تواند رشته، این
و نمایش ها لی «(سوپر)نظریۀ بین المللی کنفرانس راستا این در باشد.
Virtual conference: Lie (super)theory, rep-) کاربردها»
هشتم تا پنجم زمانی بازۀ در (resentations and applications
به مدعو سخنرانان سخنرانی با مجازی طور به ١۴٠٠ سال مردادماه
ژاپن، چین، بلژیک، استرالیا، آمریکا، آلمان، کشورهای از زیر شرح

شد. برگزار پژوهشگاه اصفهان شعبۀ در هلند و مجارستان، کانادا،

سخنرانی ها

، استرالیا سیدنی، دانشگاه کولمبیر، کوین

Recongising supergroup representations.

جیائو شانگهای دانشگاه و هلند؛ دلفت، صنعتی دانشگاه دیز، توبیاس
چین، تونگ،

Normal form of equivariant maps in finite and in-
finite dimensions.

مجارستان، لورند، اتوش دانشگاه فیالوفسکی، آلیس

On moduli spaces of finite dimensional lie superal-
gebras.

، آمریکا آرلینگتون، در تگزاس دانشگاه گرانچاروف، دیمیتر

Mixed tensor products and Capelli-type determi-
nants.

آلمان، کارلسروهه، فناوری مؤسسۀ هارتنیک، توبیاس

Superrigid subsets of semisimple lie groups.

چین، سوچو، دانشگاه لو، رنکای

Simple weight modules over the lie superalgebra of
vector fields on Cm,n

بلژیک، لوون، دو کاتولیک دانشگاه مارکیز، تیموتی

Structure of conjugacy classes in coxeter groups.

، آمریکا برکلی، کالیفرنسا، دانشگاه ، سرگانوا ورا

Simple weight representations of the lie algebra of
polynomial vector fields.

ژاپن، اوکایاما، علوم دانشگاه ، شیباتا تایکی

Structure and representation of algeraic super-
groups: A Hopf-algebraic approach.

چین، شیامن، دانشگاه وانگ، کوئین

Orbifold theory of affine and parafermion vertex
operator algebras.

برگزارکننده

پژوهشگاه و اصفهان دانشگاه ، یوسف زاده ملیحه
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و کنونی گرایش های گرافی، جبرهای بین المللی مدرسۀ •
چشم اندازها

چشم اندازها» و کنونی گرایش های گرافی، «جبرهای بین المللی مدرسۀ
تا ١٢ روزهای در (Khansar school on graph algebras)
خوانسار، کامپیوتر علوم و ریاضی دانشکدۀ توسط ١۴٠٠ تیرماه ٢٣
و فرانسه سیمپای مؤسسۀ مشترک حمایت با و اصفهان، دانشگاه

شد. برگزار پژوهشگاه اصفهان شعبۀ ریاضیات پژوهشکدۀ

و گرافی جبرهای زمینۀ در دنیا مطرح موضوع ٨ مدرسه این در
جلسۀ ۴ طول (در مدرس یک توسط یک هر آن، به مربوط مباحث

شد. تدریس یک ساعته)

است: دسترسی قابل زیر نشانی در مدرسه به مربوط اطالعات
https://cimpa.khansar-cmc.ac.ir

سخنرانی ها

، اسپانیا بارسلونا، اتونوما دانشگاه ، آرا پره

The representation question and Steinberg alge-
bras.

آلمان، فلد، بیله دانشگاه باک، آنتونی

Quotients of path algebras.
، نیوزلند ولینگتون، ویکتوریا دانشگاه کالرک، اورلوف لیزا

Ample groupoid algebras.
، اسپانیا ماالگا، دانشگاه کانتو، گیل کریستوبال

Leavitt path algebras and Cayley graphs.
مدرس، تربیت دانشگاه گلستانی، ناصر

An introduction to K-theory and the Elliott.
انگلستان، وات، هریوت دانشگاه الوسون، مارک

Noncommutative stone duality.
آلمان، بن، دانشگاه ترفینگر، هیپولیتو

Representations of quivers.
انگلستان، گالسکو، دانشگاه ویتاکر، مایک

Aperiodic tilings and their C∗-algebras.

برگزارکننده

تهران دانشگاه اسدی، محمدباقر
خوانسار کامپیوتر و علوم دانشکدۀ آقابالی، مهدی

خوانسار کامپیوتر و علوم دانشکدۀ تاج فیروز، زکیه
تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردسی صادقی، سیدابراهیم

خوانسار کامپیوتر و علوم دانشکدۀ وحدتی، سعید
پژوهشگاه و خوانسار کامپیوتر و علوم دانشکدۀ واحد، راضیه

• زیستی علوم پژوهشکدۀ •

علمی سخنرانی •

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه ، حاجی زاده فائقه

Measuring the mechanical properties of a cell with
optical tweezers.

• شناختی علوم پژوهشکدۀ •

اعصاب علوم داده های پردازش تابستانی مجازی مدرسۀ •

همگرای فناوری های مرکز همکاری با شناختی علوم پژوهشکدۀ
مدرس، تربیت دانشگاه برق مهندسی دانشکدۀ و تهران دانشگاه
و استادان فعالیت های گسترش برای مناسب زمینۀ منظورایجاد به
حوزۀ در پزشکی و فیزیولوژی، اعصاب، علوم رشته های دانشجویان
شناختی، فناوری های و علوم توسعۀ ستاد حمایت با شناختی، علوم
١۴٠٠ تابستان در را اعصاب علوم داده های پردازش تابستانی مدرسۀ

کردند. برگزار شهریور ٣١ تا مرداد ٩ از

در فارغ التحصیل و دانشجو متقاضیانِ از نفر ٣٠ دوره این در
ارسالی، مستندات و سوابق قوت نقاط مبنای بر یادشده، رشته های
راهنما استاد توصیه نامۀ شدند. انتخاب دوره این در شرکت برای
مستندات این جزو معرفی نامه، کوتاه فیلم و پژوهشی) تیم (سرپرست
فعال و الکتروفیزیولوژی ثبت تجربۀ با افراد با انتخاب اولویت بود.
آمار برنامه نویسی، زبان های با آشنا کشور، اعصاب علوم آزمایشگاه در

بود. برتر دانشگاه های دانش آموزختگان و دانشجویان و احتماالت و

در شد. برگزار مجازی صورت به و یک ماهه بخش دو در دوره این
چهارشنبه و دوشنبه، شنبه، دوساعته، جلسۀ سه هفته هر اول، بخش
و شنبه عصر جلسۀ هفته، هر در شد. تشکیل ١٩ تا ١٧ ساعت از
اختصاص اعصاب علوم داده های پردازش نظری مبانی بیان به دوشنبه

۴٨| | ١٠١ پیاپی شمارۀ | ١۴٠٠ تابستان



نوشتن و برنامه نویسی محیط با شرکت کنندگان دیگر، جلسۀ در داشت.
در فرد روزهای در جلساتی همچنین شدند. آشنا کامپیوتری برنامه های
نفر سه توسط نفره ١٠ گروه سه در اشکال رفع برای ١٩ تا ١٧ ساعت
اجرای و برنامه نویسی به عملی صورت به افراد و شد برگزار محققان از

برنامه پرداختند.

به داده ها پردازش مختلف مباحث هفته چهار طی دوم، بخش در
پیش از کدهای همراه به شده ثبت داده های شد. ارائه عملی صورت
بخش این گرفت. قرار افراد اختیار در آنالیز هر برای شده طراحی
طور به دانشجوها آن در که شد برگزار آموزشی کارگاه صورت به نیز
برنامه قسمت های تمام نیز مدرس و می کردند اجرا را برنامه ها همزمان
در را جمع آوری شده داده های روی نیاز مورد آنالیزهای و خروجی ها و
فرد روزهای در جلسات می کرد. تشریح آزمایش کامل درک جهت
سه توسط ١٠نفره گروه سه در اشکال رفع برای ١٩ تا ١٧ ساعت در
و برنامه نویسی به عملی صورت به افراد و شد برگزار محققان از نفر
ساعتۀ دو جلسۀ ٢۴ شامل مجموع در دوره این پرداختند. برنامه اجرای

بود. اشکال رفع جلسۀ ساعت ٢۴ و تدریس

دسترسی قابل زیر نشانی در تابستانی مدرسۀ به مربوط اطالعات
است:

http://scs.ipm.ac.ir/new/ndass.jsp

دوره اجرایی و علمی کمیتۀ

پژوهشگاه دوره)، (مدیر رضایت احسان
پژوهشگاه و تهران دانشگاه دهاقانی، ابوالقاسمی محمدرضا

مدرس تربیت دانشگاه دهکردی، بهمنی زهرا
آلمان ارنست، مؤسسۀ دزفولی، پرتو محسن

کانادا مونترال، دانشگاه ، تقی زاده بهاره
پژوهشگاه صنایعی، مهدی

مدرس تربیت دانشگاه عزیزی، حسین

اول یک ماهۀ بخش مباحث □

، پژوهشگاه رضایت، احسان

فرکانس. زمان تبدیل های و ماتریسی جبر –

.(۴ تا ١) برنامه نویسی –

، پژوهشگاه صنایعی، مهدی

نورونی. دادۀ با کار مقدمات

، پژوهشگاه و تهران دانشگاه دهاقانی، ابوالقاسمی محمدرضا

نورونی. داده های در اطالعات محاسبۀ روش های

مدرس، تربیت دانشگاه بهمنی، زهرا

فرکانس. زمان حوزۀ در داده در اطالعات محاسبۀ روش های

دوم یک ماهۀ بخش مباحث □

، پژوهشگاه رضایت، احسان

نورونی. داده های پیش پردازش های –

.LFP داده های پیش پردازش های –

.(١) LFP همزمان ثبت داده های پردازش های –

داده. هر آنالیز روش تعیین و دوره جمع بندی –

، پژوهشگاه دزفولی، پرتو محسن

.(٢ و ١) LFP و spike داده های پردازش

، پژوهشگاه دهاقانی، ابوالقاسمی محمدرضا

.spike داده های پیش پردازش –

.spike بر مبتنی پردازش های –
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، پژوهشگاه ، تقی زاده بهاره

.(٢ و ١) LFP داده های پردازش های

مدرس، تربیت دانشگاه دهکردی، بهمنی زهرا

.(٣ و ٢) LFP همزمان ثبت داده های پردازش های

کلمپ پج الکتروفیزیولوژی بین المللی کارگاه •

تربیت دانشگاه شناخت و مغز تحقیقات مرکز و فیزیولوژی گروه
تخصصی «کارگاه شناختی، علوم پژوهشکده همکاری با مدرس
در را شناختی اعصاب علوم حوزۀ در کلمپ» پچ الکتروفیزیولوژی
کارگاه این در کرد. برگزار مجازی صورت به ١۴٠٠ تیرماه ١٢ روز
زیر کشورها دیگر و ایران از اعصاب علوم حوزۀ محققان و دانشجویان
لندن، کالج یونیورسیتی از الکتروفیزیولوژی حوزۀ خبرۀ استادان نظر
لی یژ، دانشگاه و آمریکا، اورگان، علوم و سالمتی دانشگاه انگلیس،

دیدند. آموزش بلژیک

سخنرانی ها

انگلیس، لندن، کالج یونیورسیتی گیب، االسدایر

An introduction to patch-clamp electrophysiology
and use of whole cell and single-channel recordings
in understanding synaptic current.

بلژیک، لی یژ، دانشگاه سوتن، وینسنت

What is capacitive current?

انگلیس، لندن، کالج یونیورسیتی آشمور، جاناتان

Recording from sensory cells of the auditory sys-
tem.

، آمریکا اورِگان، علوم و سالمتی دانشگاه ویلیامز، جان

Recording potassium currents induced by GPCRs

in brain slices.

پایتون با ماشین یادگیری آموزشی دورۀ •

به هفته شش مدت به دوشنبه ها تیرماه، ٢١ تاریخ از آموزشی دورۀ این
کارشناس تجلی، امیررضا دوره این مدرس پرداخت. مربوطه مباحث
علوم باسابقۀ مدرس و محقق و تهران دانشگاه صنایع مهندسی ارشد
نشانی در آموزشی دورۀ این سرفصل  های به مربوط اطالعات بود. داده

است: دسترسی قابل زیر

http://ipm.ac.ir/ViewNewsInfo.jsp?NTID=2675

شناختی علوم پژوهشکدۀ داخلی سمپوزیوم •

شهریور ٣٠ روز در شناختی علوم پژوهشکدۀ داخلی سمپوزیوم ششمین
که بود کوتاه سخنرانی سیزده شامل سمپوزیوم این شد. برگزار ١۴٠٠
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علی توسط که اصلی، سخنرانی همچنین و شدند ایراد بخش سه در
شد. ایراد قاضی زاده

سخنرانی ها

صنعتی دانشگاه و پژوهشگاه ، اصلی) (سخنران قاضی زاده علی
شریف،

Object salience memory in the prefrontal cortex and
basal ganglia: Value novelty and aversiveness.

، پژوهشگاه اقومی، سارا

Passive and active properties: Cell’s processing
power.

، پژوهشگاه ، صفا تهرانی امیرحسین

Variational Bayesian inversion for learning risk
attitudes: The update equations and simulation
study.

، پژوهشگاه شمالی، رشید صفورا

The early phase and late phase responses of sensory
neurons: An analytical approach.

، پژوهشگاه نرم شیری، عبدالواحد

The effects of 1-methyl-4-phenyl-1, 2, 3, 6-
tetrahydropyridine (MPTP) on the memory and
motor functions in animals: A systematic review
and meta-analysis.

، پژوهشگاه خادمیان، مهدی

Birds garden, about the project and progress report.

، پژوهشگاه فرمانی، سپیده

Exploring the neural bases of stable value learning
and memory in humans using fMRI and EEG.

، پژوهشگاه شجاعی، سمانه

Structural brain alterations in persistent develop-
mental stuttering.

، پژوهشگاه یارقلی، الهه

Three cortical networks for perceptual, semantic,
and social processing of faces.

، پژوهشگاه آل محمد، محمدامین

Optical imaging using intrinsic signals.

، پژوهشگاه رضایت، احسان

Saccade modulates synaptic efficacy between visual
sensory areas.

، پژوهشگاه پاچناری، نرگس

Changes in the excitatory currents of locus
coeruleus neurons during morphine deprivation.

، پژوهشگاه زارعی، محمد

How does the oscillations of low-frequency to spike
pattern facilitate sensory information coding.

، پژوهشگاه ، عباس زاده مجتبی

Vale-based object search in non-human primates.

• کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ •

سخنرانی تک •

بهشتی، شهید دانشگاه امان اللهی، صبا

Posit as an alternative to floating point: Opportu-
nities & challenges.

، پژوهشگاه بهارلو، محمد

TAMA: Turn-aware mapping and architecture “A
power-efficient” network-on-chip approach.

، پژوهشگاه آقايی پور، فاطمه

Interpretable fuzzy classifiers for boosting explain-
ability of big data applications.

، پژوهشگاه فالحتی، هاجر

Energy efficient accelerator for machine learning.

، قم دانشگاه برادران، راضيه

Improving generalization of machine reading com-
prehension systems.
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، پژوهشگاه راستگو، راضيه

Sign language recognition and production.

، پژوهشگاه رجايی، سارا

A local approach for improving isotropy in contex-
tual embedding space.

اتريش، گراتس، صنعتی دانشگاه انتظاری، رحيم

Understanding deep neural networks loss land-
scape.

پژوهشگاه مصنوعی هوش و رايانش پیشرفتۀ مدرسۀ پنجمین •
(ASOC2021)

پژوهشگاه مصنوعی هوش و رايانش پیشرفتۀ مدرسۀ پنجمین

Fifth IPM Advanced School on Computing:
Artificial Intelligence

کامپیوتر علوم پژوهشکدۀ توسط ١۴٠٠ شهریور ١٧ تا ١۴ روزهای در
شد. برگزار مجازی صورت به شرکت کننده ۴٠٠ حضور با

و سخنرانی ها از مجموعه ای ارائۀ مدرسه این برگزاری از هدف

صنعت و علم حوزۀ دو هر در شناخته شده محققان توسط جلسات
ماشین یادگیری و مصنوعی هوش امروزی چالش های به تا است بوده
شرکت کنندگان به را مهندسی در آن پتانسیل و اهمیت و بپردازند

کنند. یادآوری

آخرین دربارۀ که داشتند را فرصت این شرکت کنندگان مدرسه این در
آنها کاربردی برنامه های و عمیق یادگیری ماشین، یادگیری رویکردهای
همۀ کنند. نظر تبادل و بیاموزند ماشین بینایی زمینۀ در خصوص به
تحقیقاتی حوزۀ در بین المللی برجستۀ متخصصان دعوت شده سخنرانان

بوده اند. خود

اهل با بیشتر نظر تبادل منظور به سخنرانی ها، بر عالوه امسال
بود شده دعوت حوزه این در دنیا مطرح استارتاپ های از صنعت
منظور به همچنین بپردازند. محصوالتشان و شرکت معرفی به تا
همایش های در شرکت برای تکمیلی تحصیالت دانشجویان ترغیب
این در اخیر سال های در که دانشجویانی از دنیا، اول تراز و معتبر
ارائۀ به موازی سالن شش در که شد دعوت داشتند مقاله همایش ها
بیشتر جزئیات از اطالع برای بپردازند. پاسخ و پرسش و خود پژوهش
مراجعه http://cs.ipm.ac.ir/asoc2021 وبگاه به می توانید
علوم پژوهشکدۀ یوتیوب کانال در سخنرانی ها ویدئوهای همچنین کنید.

است. دسترسی قابل کامپیوتر

www.youtube.com/channel/UCEFFpGSSgXEjlZcJJ7

-BaoFA/featured
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اجرایی کمیتۀ

پژوهشگاه سبک رو، محمد
پژوهشگاه رضوانی، زهرا

آلمان بن، دانشگاه فیاض، محسن
امیرکبیر صنعتی دانشگاه خالویی، محمد
اتریش گراتس، دانشگاه انتظاری، رحیم
هلند آمستردام، دانشگاه رستگار، سارا

سخنرانی ها

انگلیس، لندن، کمبریج، دانشگاه پیله ور، محمدطاهر

Prompting in natural language processing.

، آمریکا کلمبیا، دانشگاه واندریک، کارل

Predicting unpredictability.

، آمریکا پرایمر، مؤسسۀ برجی، علی

A tutorial on evaluating generative models.

، آمریکا دیویس، کالیفرنیا، دانشگاه پیرسیاوش، حامد

Self-supervised learning for visual recognition.

، سنگاپور سنگاپور، دانشگاه کوزه گر، مریم

Deep multi-agent reinforcement learning for multi-
target pursuit-evasion among a swarm of decen-
tralized UAVs.

، دیپ مایند گوگل اسالمی، علی

Representation learning without labels.

، آمریکا یوتا، دانشگاه ناطق، ندا

From noisy spikes to robust perception.

، آمریکا استانفورد، دانشگاه عادلی، احسان

Anticipating motion and dynamics in multiple lev-
els of abstraction.

گوگل، مصنوعی هوش بخش مباحی، حسین

Self-distillation amplifies regularization in Hilbert
space.

اتریش، کپلر، یوهان دانشگاه رایانشی ادراک مؤسسۀ اقبال زاده، حمید

Learning context variables in contextual reinforce-
ment learning.

،(Verneek) ورنیک مصنوعی هوش مؤسسۀ ، مصطفی زاده نسرین
، آمریکا

How far have we come in giving our NLU systems
common sense?

، آمریکا استانفورد، دانشگاه ، قدیرزاده علی

Towards data-efficient deep reinforcement learning
for robotics.

، آمریکا بوستون، دانشگاه گراسبرگ، استیون

Explainable and reliable AI: Comparing deep
learning with adaptive resonance.

، هلند آمستردام، دانشگاه اسنوک، سیز

Real-world video AI.

آلمان، مونیخ، ماکسیمیلیان لودویگ دانشگاه ، شریف زاده سهند

Classification by attention: Scene graph classifica-
tion with prior knowledge.

، کانادا کلگری، دانشگاه کریمی پور، حدیث

Intelligent cyber security analysis in IoT-enabled
critical infrastructure.

فیسبوک، مصنوعی هوش بخش و تگزاس دانشگاه گرامن، کریستین
، آمریکا

Sights, sounds, and space: Audio-visual learning
in 3D environments.

گوگل، مصنوعی) هوش (زیربخش مغز تحقیقات بخش هوکر، سارا

What can compression teach us about deep learning
generalization?

• نانو علوم پژوهشکدۀ •

مجازی هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه علیدوستی، محمد

Suppression (reviving) superconducting transition
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temperature via charge density wave (nonadiabatic
effects) in 2D systems with strong electron-phonon
coupling: InSe and blue phosphorene.

، هلند گرونینگن، دانشگاه پزشکیان، وریا

Simulating realistic biomembrane shapes.

، ــ خانی، حسین

Electrostatic control of spin-valley-layer locking in
bilayer transition-metal dichalcogenides.

تهران، دانشگاه کشاری، رحیمی صالح

Joint measurability in phase space.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه مرادی، علیرضا

Speckle tweezers for controlling collective motion of
micro-objects.

تهران، دانشگاه میری، میرفائز

The interaction of light and hybrid chiral quantum
dot-dielectric nanoparticle system.

دانمارک، کپنهاگ، دانشگاه بور، نیلز مؤسسۀ دوست محمدی، امین

Taming active matter: From ordered topological
defects to autonomous shells.

کوانتومی اطالعات و رایانش مجازی تخصصی سمینار •

اسالمی، آزاد دانشگاه اسکوئی، خبازی صمد

Capacities of Gaussian quantum channels with pas-
sive environment assistance.

ماده و نور برهمکنش ماهانۀ مجازی سمینار •

، ــ شکری، سینا

Floquet engineering.

، پژوهشگاه ، صدرآرا مهدیه

Surface plasmons and light scattering from
nanoparticles.

، ــ عشقی، وحید

The interaction of light and spherical topological-
insulator nanoparticles (1,2).

، ــ پیرمرادیان، فائزه

Ferromagnetic spin waves.

، ــ سررشته داری، فرخ

Optical transitions between different levels of alkali
atoms.

، ــ محمودی، حسن

Molecular detection by entangled photon pairs.

، ــ مددی، ابراهیم

Shaped beam optical tweezers.

، ــ شکری، سینا

Effective Hamiltonians of periodically-driven quan-
tum systems.

ویروس ها هندسۀ و فیزیک مجازی کارگاه •

،١۴٠٠ شهریور ١٨ روز در ویروس ها هندسۀ و فیزیک مجازی کارگاه
در بین المللی برجستۀ پژوهشگران از مدعو سخنران پنج حضور با
صورت به کارگاه این شد. برگزار نانو علوم پژوهشکدۀ در حوزه این
سخنرانی دو نیز و ــ مروری پژوهشی  سخنرانی چهار بر مشتمل و یک روزه
شد. اجرا و برنامه ریزی فشرده درس صورت به ــ مقدماتی آموزشی 
اخیر پیشرفت های بر متمرکز کارگاه ــ مروری پژوهشی  سخنرانی های
موضوعات و بود ویروس ها فیزیکی خواص و ساختار مطالعۀ در
درج های خودساماندهی فیزیکی اصول همچون روزامدی پژوهشی
ویروس)، ژنتیکی مادۀ محصورکنندۀ سخت پوستۀ یا (کپسید ویروسی
برهمکنش درج، تشکیل دهندۀ اجزای الکترواستاتیکی برهمکنش های
معلق قطرات طریق از ویروس ها انتقال و مجاور سطوح با ویروس ها
منظور به یادشده ــ مقدماتی آموزشی  سخنرانی دو دربرداشت. را هوا در
ویروسی درج های هندسی تقارن های و پایه مفاهیم با مخاطبان آشنایی

شد. ایراد

دسترسی قابل زیر وبگاه طریق از کارگاه این به مربوط اطالعات
است:

http://nano.ipm.ac.ir/wpgv
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سخنرانی ها

اسلوونی، استفان، ژوزف انستیتوی بوژیچ، آنزه

Physics of droplet and airborne transmission of
viruses: A brief review.

چین، چین، علوم فرهنگستان دانشگاه پودگورنیک، رودولف

Electrostatic interactions of capsid proteins.

کرواسی، زاگرب، فیزیک انستیتوی ژیبر، آنتونیو

Crash course on motifs in structure, symmetry,
and energetics of viruses (two lectures).

، هلند آیندهوون، فناوری دانشگاه ون درشوت، پاول

Electrostatics made simple: Donnan equilibria
across the coat protein shells of viruses and virus-
like particles.

، آمریکا جنوبی، کالیفرنیای دانشگاه زندی، رویا

Theoretical principles of viral shell assembly and
self-organization.

برگزارکنندگان

پژوهشگاه جاویدپور، لیلی
پژوهشگاه (هماهنگ کننده)، ناجی علی

پژوهشگاه ، شبان نیا محمدرضا

• تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ •

تابستانی مدرسۀ برگزاری •

روزهای در بنیادی دانش های پژوهشگاه تحلیلی فلسفۀ پژوهشکدۀ
تحلیلی فلسفۀ تابستانی مدرسۀ دهمین ١۴٠٠ شهریورماه ١۵ تا ١٣
رعایت برای کرد. برگزار هنجارمندی» در «مباحثی موضوع با را
مجازی صورتِ به دوره این کرونا، همه گیری دوران بهداشتی پروتکل های

شد: تدريس زير مباحث سه روزه مدرسۀ اين در شد. برگزار

، پژوهشگاه وحید، حمید

هنجارمندی. و معرفت

، پژوهشگاه صائمی، امیر

هنجارها. دربارۀ تقوم گرایی و ناواقع گرایی واقع گرایی،

، پژوهشگاه کاظمی، عباس

اخالقی. باید و خوبی دربارۀ تامسون جودیث دیدگاه

، پژوهشگاه اسالمی، محسن

مقدمات. عمل: دالیل نظریۀ

، پژوهشگاه صفائی، محمدهادی

عقالنیت. هنجارمندی دربارۀ شکاکیت

• فیزیک پژوهشکدۀ •

آماری فیزیک و چگال مادۀ گروه مجازی سمینار •

آلمان، پالنک، ماکس مؤسسۀ اکبری، علیرضا

Spin and charge order in doped spin-orbit coupled
Mott insulators: Application to Sr2IrO4.

سوئیس، ژنو، دانشگاه مهبودی، محمد

Thermometry of cold systems at the quantum
regime.

، پژوهشگاه سبط الشیخ، محمود

Pressure and effective forces on external bodies im-
mersed in active fluids.

، پژوهشگاه قمصری، فرنود

Thermoelectricity of phosphorene and plasmonics
of hBN-encapsulated-phosphorene.

زنجان، پایۀ علوم تکمیلی تحصیالت دانشگاه مقدم، قربان زاده علی

Resonant nonlinear Hall effect.

باال انرژی های مجازی سمینار •

هنگ کنگ، هنگ کنگ، دانشگاه لو، نان هونگ

Axi-Higgs cosmology.

جنوبی، کرۀ جئونجو، دانشگاه بختی، پویا

Sensitivities of future solar neutrino observatories
to NSI.
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آلمان، مونیخ، سومرفلد آرنولد مرکز روخو، انریکز مارتین

On Diff(S2) and asymptotically spatially flat
FLRW.

، پژوهشگاه و تهران دانشگاه خدابخشی، حسین

Cosmic censorship conjecture in a general Kerr-
Newman black hole canceled.

، بوعلی سینا دانشگاه کمالی، وحید

Warm axion inflation as a way out of TCC.

، آمریکا استانفورد، دانشگاه و ICTP میربابایی، مهرداد

Two lessons from ensemble interpretation of grav-
ity.

هندوستان، هند، علوم پرورش انجمن خان، نجیم الدین

Light pseudoscalar dark matter in EW-
equation 1.pdf model.

، آمریکا کانزاس، ایالتی دانشگاه رضایی، مهدی

Constraining initial conditions of the universe with
galaxy surveys.

بهشتی، شهید دانشگاه کاظمی، محمدجواد

Gravitational waves as a probe for electroweak sec-
tor of particle physics.

شریف، صنعتی دانشگاه ، آستانه فرجی امین

Aspects of boundary conformal field theories.

، فرانسه لیون، در سوپریور نرمال اکول گیلر، مارک

3D gravity in Bondi-Weyl gauge.

، ترکیه بغازیچی، دانشگاه ون  دن بلیکن، دیتر

Geodesic motion on the manifold of boundary sym-
metries from the adiabatic approximation to gauge
theory.

سالوی بین المللی انستیتوهای و بروکسل آزاد دانشگاه چیامبلی، لوکا
بلژیک، ،(Solvay)

Geometry of corners.

• نجوم پژوهشکدۀ •

مجازی هفتگی سمینار •

، پژوهشگاه ، نصیری راد امین

Stochastic magnetogenesis by parity violation in
the early universe.

، پژوهشگاه مصحفی، حسین

üΛCDM in the light of H0 tension and Planck in-
ternal inconsistencies.

، کانادا مستر، مک دانشگاه ، رینا مارتا

Massive stellar cluster propulations in a cosmic en-
vironment.

، پژوهشگاه موالیی، زهرا

On consistent theories of massive spin-2 fields.

، کانادا دومینیون، فیزیک اختر رصدخانۀ تهانی، مهرنوش

3D magnetic field observations associated with fil-
amentary molecular clouds.

، شاهرود دانشگاه منصوری، حسینی سیدعلی

Mimetic inflation.

، اسپانیا قناری، جزایر اخترفیزیک مؤسسۀ اخالقی، محمد

Big data, big responsibility: Introduction to
maneage (managing data lineage).

ژاپن، کیوتو، دانشگاه و یوکاوا مؤسسۀ ، موکویاما شینجی

Gravity and cosmology beyond general relativity
and gravitational waves.

• ایران ملی رصدخانۀ طرح •

ملی رصدخانۀ افتتاح •

راه اندازی مرحلۀ آغاز و نصب پایان با همزمان ایران ملی رصدخانۀ
ریاست خط بر حضور با ١۴٠٠ تیرماه ٧ روز در متری ٣٫۴ تلسکوپ
شد. افتتاح جمهوری ریاست فناوری و علمی معاون و جمهوری

است. آمده ٣٧ صفحۀ در ایران ملی رصدخانۀ طرح از فنی گزارشی
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