داﻧﺸﻤﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺤﻮه زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ذﻫﻦ را
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درک ﻣﻔﻬﻢ زﻣﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ از ﻗﺒﯿﻞ راﻧﻨﺪﮔﯽ ،ورزش ،ﻧﻮازﻧﺪﮔﯽ و ﻏﯿﺮه اﻫﻤﯿﺖ
ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد .اﮐﻨﻮن ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آن را داﻧﺸﻤﻨﺪی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد ﻣﺪﻋﯽ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن در ﻣﻐﺰ ﭘﯽ ﺑﺮده اﻧﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮرون ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﮔﺎم ﻫﺎی ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺧﺎﺻﯽ را ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل زﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺿﺮﺑﺎن
ﺳﺎز ﯾﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻣﻬﺮداد ﺟﺰاﯾﺮی
ﭘﺮوﻓﺴﻮر »ﻣﻬﺮداد ﺟﺰاﯾﺮی« ﺳﺮﭘﺴﺖ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه  MITﺑﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺮژی و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮد را
ﺻﺮف آن ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  MITدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﻐﺰ ﻣﯿﻤﻮن ﻫﺎ را در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺧﺎص
را ﻃﯽ دو ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ  850ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﯾﺎ  1500ﻣﯿﻠﯽ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ ،ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﭘﯿﭽﯿﺪه ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺸﺮ ﻓﺮوﻧﺘﺎل ﻣﯿﺎﻧﯽ ) ،(Medial Prefrontal Cortexﻫﺴﺘﻪ دم دار و ﺗﺎﻻﻣﻮس
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﻧﻮرون ﻫﺎی ﺗﺎﻻﻣﻮس ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮای ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ
را
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ
اﻟﮕﻮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﺎی
ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺎ

ﻧﻮرون
ﻫﺎ ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻘﻄﻪ  Aﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ  Bﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪو ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم
ﯾﮏ ﮐﺎر در ﺑﺎزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ اﻣﺎ آﻫﻨﮓ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻮرون ﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺷﺘﺎب
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ذﻫﻦ ﻣﺎ ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪان ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﺮدازد.
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