عقل في حركة)*(
إن فكرة أن األشخاص املشلولني قد يتمكنون يوما من األيام من التحكم في أطرافهم بمجرد
هوليودي الطراز.
التفكير ،لم تعد خياال
ّ
> L .A .M.نيكولليس<
إن بZاليZني املZشاهZديZن فZي جZميع أنZحاء الZعالZم قZد يZتذكZرون مZباراة افZتتاح كZأس الZعالZم عZام 2014
ف ZZي ال ZZبرازي ZZل ,ألك ZZثر م ZZن مج ZZرد ع ZZدد األه ZZداف ال ZZتي سج ZZلها امل ZZنتخب ال ZZوط ZZني ال ZZبرازي ZZلي وع ZZدد
الZبطاقZات الحZمراء املZعطاة لZلفريق الZخصم .فZفي ذلZك الZيوم ،كZان مZختبري فZي جZامZعة - Duke
املZتخصص بZتطويZر الZتقنيات الZتي تZسمح لZإلشZارات الكهZربZائZية املZنبعثة مZن الZدمZاغ بZأن تZتحكم
م ْع َلم) (2في التغلب على الشلل.
في أطراف إنسالة) - (1يخطط لتسجيل َ

باختصار
يZZمكن لZZلموجZZات الZZدمZZاغZZية اآلن أن تZZتحكم فZZي عZZمل مؤشZZرات الZZحاسZZوب) ،(3واألذرع
اإلنZZسالZZية ،وقZZريZZبا ،فZZي طZZقم كZZامZZل :هZZيكل خZZارجZZي سZZيسمح للمشZZلول بZZاملZZشي وربZZما
بZطريZقة أكZثر رشZاقZة .إن إرسZال إشZارات مZن القشZرة الZدمZاغZية الZخارجZية السZتهالل حZركZة
فZي الZهيكل الZخارجZي ،يZمثل آخZر مZا تZوصZل إلZيه الZعلم لZعدد مZن الZتقانZات الZتي جZرى
اسZZتكمالZZها فZZي الZZسنوات األخZZيرة .وسZZيكون كZZأس الZZعالZZم  2014فZZي الZZبرازيZZل كZZمجال
الخZتبار الZهيكل الZخارجZي امل ُZتَحكم فZيه دمZاغZيا ،إذا تZم ّكن يZافZع عZاجZز ،كZما هZو مZتوقZع،
من القيام بركلة اإلطالق في بداية اللعب.

فZإذا نZجحنا فZي مZواجZهة التحZديZات الZتي ال تZزال هZائZلة ،فZقد تZكون أول ركZلة احZتفالZية فZي مZباراة
كZأس الZعالZم مZن يZافZع مشZلول ،مZحاط بZفريZقي كZرة الZقدم املZتباريZني ،يZمشي الZهويZنى عZلى أرض
املZZلعب مZZرتZZديZZا بZZدلZZة إنZZسالZZية  .roboticوهZZذه الZZبدلZZة  -أو الZZهيكل الZZخارجZZي) (4كZZما نZZسميها -
سZوف تُZغ ِّلف سZاقZي هZذا الZيافZع .وسZيتحكم فZي خZطواتZه األولZى ،إشZاراتٌ حZركZية منشؤهZا دمZاغZه
واملZZنقولZZة السZZلكيا إلZZى وحZZدة حZZاسZZوبZZية بحجZZم حZZاسZZوب محZZمول مZZوضZZوعZZة فZZي حZZقيبة يحZZملها
هZذا الZيافZع عZلى ظهZره .وسZيكون هZذا الZحاسZوب مسؤوال عZن تZرجZمة إشZارات الZدمZاغ الكهZربZائZية
إلZZى أوامZZر حZZركZZية رقZZمية ،بZZحيث يسZZتطيع الZZهيكل الZZخارجZZي بZZدايZZة أن يZZحفظ تZZوازن ثZZقل جZZسم
الZالعZب ،ثZم يZحث الZساقZني اإلنZسالZيتني لZتبدآ حZركZات املZشي املZنسقة جZيئة وذهZابZا عZلى العشZب
املشZذب .وعZند االقZتراب مZن الZكرة ،سZيتخيل الZالعZب وضZع قZدمZه عZلى تZماس مZعها .وبZعد ثZالثZمئة
مZي ّلي ثZانZية ،سZتأمZر إشZاراتُ الZدمZاغ قZد َم الZهيكل الZخارجZي اإلنZسالZية لZتنعقف تZحت الZكرة الجZلديZة،
على النمط البرازيلي ،وتركلها عاليا.
ُجZZ Zرى ب ZZتعاون أوروب ZZي ب ZZرازي ZZلي ،س ZZينقل
وه ZZذا االس ZZتعراض ال ZZعلمي ل ZZتقنية ج ZZدي ZZدة ج ZZذري ZZا ،ت ْ
لجZمهور عZاملZي تZعداده الZباليZني ،فZكرة قZد تZغدو حZقيقة ،وهZي أن تZح ّكم الZدمZاغ فZي اآلالت قZد تZحوّل
مZZن كZZونZZه مجZZرد تZZجارب مZZختبريZZة ومZZن تخZZمني مسZZتقبلي إلZZى عZZصر جZZديZZد أصZZبحت فZZيه األدوات
قZادرة عZلى جZلب الحZركZة إلZى مZرضZى مZقعديZن بسZبب أذى أو مZرض .وإنZنا عZلى طZريZقنا ،ربZما فZي

ال ZZعقد امل ZZقبل ،إل ZZى ت ZZقان ZZة ت ZZرب ZZط ال ZZدم ZZاغ ب ZZآالت م ZZيكان ZZيكية أو إل ZZكترون ZZية أو اف ZZتراض ZZية .virtual
وسيس ZZتعيد ه ZZذا ال ZZتطور الح ZZركَ Z Zة ل ZZيس ف ZZقط ل ZZضحاي ZZا ال ZZحوادث والح ZZروب وإن ZZما أي ZZضا مل ZZرض ZZى
ال ZZتصلب ال ZZجان ZZبي ال ZZضموري)) ALS (5ال ZZذي يُZ Zعْرف أي ZZضا ب ZZمرض  ،(Lou Gehrig’sوم ZZرض ZZى
پZاركZنسون واالضZطرابZات األخZرى الZتي تؤدي إلZى تZعطيل الZتصرفZات الحZركZية الZتي تعيق وصZول
الZZذراع واإلمZZساك بZZالZZيد والZZتنقل والZZتكلم .وسZZتم ّكن الZZتجهيزات الZZعصبية الZZصنعية  -أو واجZZهات
دمZاغ-آلZة) - (6الZعلما َء أيZضا مZن الZقيام بZأعZمال أكZثر مZن مجZرد مZساعZدة املZعوقZني .وسZتجعل مZن
املZZمكن أيZZضا اسZZتكشاف الZZعالZZم بZZطرق ثZZوريZZة مZZن خZZالل تZZمكني األشZZخاص األصZZحاء مZZن زيZZادة
مهاراتهم الحسية والحركية.
فZZي هZZذا املشهZZد) (7املسZZتقبلي ،مZZوجZZات دمZZاغZZية كهZZربZZائZZية إراديZZة ،هZZي األبجZZديZZة الZZحيويZZة الZZتي
تZZكمن وراء تZZفكير البشZZر ،سZZتحرك مZZن بُZZعد إنZZساالت صZZغيرة وكZZبيرة ،وتZZتحكم أيZZضا مZZن بZZعد فZZي
الZZسفن الZZفضائZZية ،وربZZما تZZسمح أيZZضا بZZالZZتشارك فZZي األفZZكار واألحZZاسZZيس بZZني األفZZراد عZZبر مZZا
ستصبح مستقبال شبكة دماغية جماعية قائمة على الدماغ.

آالت ِ
الفكر)**(
مZازالZت بZذلZة الZجسم الZخفيفة الZوزن املZعدّة لZالعZب الZذي لZم يجZر بZعد اخZتياره ،قZيد الZتطويZر .ومZع
ذلZك ،يجZري اآلن بZناء نZموذج فZي مZختبر صZديZقي الZشهير ومZعاونZي > G.شZينـگ< ]مZن الZجامZعة
الZتقنية فZي مZيونZيخ[ وهZو أحZد املؤسسZني ملشZروع ام ِ
Zش مجZددا) ،(8وهZو مشZروع تZعاون مشZترك
الربZحي مZا بZني مZركZز جZامZعة  DukeلZلهندسZة الZعصبية فZي مZيونZخ ومعهZد الZتقانZات الZفيدرالZي
الZZ ZسويسZZ Zري فZZ Zي لZZ Zوزان ومعهZZ Zد > E.و  <safra .LالZZ ZدولZZ Zي لZZ Zلعلوم الZZ Zعصبية الZZ ZوالديZZ Zة فZZ Zي
ال ZZبرازي ZZل) .(9وس ZZينضم ب ZZعض األع ZZضاء الج ZZدد إل ZZى ه ZZذا ال ZZفريق ال ZZدول ZZي خ ZZالل ال ZZشهور ال ZZقليلة
القادمة ،ومنهم معاهد أبحاث وجامعات رئيسية حول العالم.
فZZي جZZامZZعة  ،DukeاعZZتمد املشZZروع عZZلى مZZدى عZZقديZZن تZZقريZZبا مZZن الZZعمل الZZرائZZد عZZلى واجZZهات
دمZZاغ-آلZZة وقZZد انبثق الZZبحث نZZفسه عZZن دراسZZات تZZعود إلZZى سZZتينات الZZقرن املZZاضZZي حZZني حZZاول
الZZعلماء بZZدايZZة الZZتنصت عZZلى دمZZاغ الZZحيوان لZZيروا إذا كZZان بZZاإلمZZكان إدخZZال إشZZارة عZZصبية إلZZى
الZZحاسZZوب بZZحيث تZZعطي أمZZرا يسZZتهل حZZركZZة فZZي جZZهاز مZZيكانZZيكي .وبZZالZZعودة إلZZى عZZام 1990
وطZوال الZعقد األول مZن هZذا الZقرن ،قZمت مZع زمZالئZي فZي تZلك الZجامZعة بZريZادة طZريZقة اسZتطعنا مZن
خ ZZالل ZZها أن ن ZZزرع ف ZZي أدم ZZغة الج ZZرذان وال ZZقردة امل ZZئات م ZZن امل ZZحسات ال ZZشعري ZZة ال ZZلينة امل ZZعروف ZZة
بZاألسZالك املZيكرويZة .وخZالل الZعقديZن املZاضZيني ،بZيّنّا أنZه بZعد زرع هZذه الZشوكZة الكهZربZائZية يZمكنها
كZZشف اإلشZZارات الكهZZربZZائZZية الZZدقZZيقة ،أو كZZمونZZات الZZفعل) ،(10الZZتي تZZولZZدهZZا مZZئات الZZعصبونZZات
املZZفردة املZZوزعZZة عZZلى طZZول القشZZرة الZZجبهية والجZZداريZZة ،وهZZي املZZناطق الZZتي تZZع ّرف دارة دمZZاغZZية
واسعة مسؤولة عن توليد الحركات اإلرادية).(11
وعZZلى مZZدى عZZقد كZZامZZل مZZن الZZزمZZن ،اسZZتخدمZZت هZZذه الZZواجZZهة إشZZارات مشZZتقة مZZن الZZدمZZاغ لZZتولZZيد
حZركZات أذرع ،وأيZد وأرجZل إنZسالZية فZي تZجارب عZلى الZحيوانZات .وقZد حZدث اخZتراق حZاسZم فZي عZام
 2011حZZني تZZعلم قZZردان فZZي مZZختبرنZZا أن يZZمارسZZا تZZحكما عZZصبيا فZZي حZZركZZات مZZولZZدة حZZاسZZوبZZيا
مجسZدة) (12ملسZت أشZياء فZي الZعالZم االفZتراضZي لZكنها بZعثت أيZضا عZن طZريق تZغذيZة راجZعة
ّZ
لZذراع

بZZإشZZارة »ملZZس صZZنعي) «(13مZZباشZZرة إلZZى دمZZاغZZي الZZقرديZZن .وقZZد م ّ Zكنتنا الZZبرمZZجيات مZZن تZZدريZZب
الZZحيوانZZات عZZلى الZZشعور بZZإحZZساس ملZZس شZZيء مZZا ،بZZأصZZابZZع افZZتراضZZية يZZتحكم فZZيها مZZباشZZرة
أدمغتها.

ل ZZقد ب ZZدأت ج ZZمعية »ام ِ Z
Zش مج ZZددا«  -ب ZZمساع ZZدة ال ZZفريق ال ZZدول ZZي م ZZن ع ZZلماء األع ZZصاب وع ZZلماء
اإلنZسالZية وعZلماء الZحاسZوب وجّ ZراحZي األعZصاب واخZتصاصZيي إعZادة الZتاهZيل  -بZاالسZتفادة مZن
نZتائZج األبZحاث عZلى الZحيوانZات البZتكار طZريZقة جZديZدة لZتدريZب وإعZادة تZأهZيل املZرضZى املشZلولZني
بحZدة عZلى كZيفية اسZتخدام تZقنيات الZواجZهات دمZاغ-آلZة السZتعادة حZركZيّة كZامZل الZجسم .وفZعليا،
سZتحدث الخZطوات الZطفولZية األولZى لZالعZبنا االحZتفالZي املسZتقبلي داخZل غZرفZة واقZع افZتراضZي)(14
مZس َقطة عZلى
مZتطورة ،تُZعرف بZالZبيئة االفZتراضZية اآللZية الZكهفية) ،(15وهZي غZرفZة مZزودة بZشاشZات ُ
جZZميع الجZZدران والZZسقف واألرض .وبZZعد ارتZZداء نZZظارات ثZZالثZZية األبZZعاد وخZZوذة تZZكشف  -مZZن دون
جZراحZة  -مZوجZات الZدمZاغ )عZبر تZقنيات تZعرف بZالتخZطيط الZدمZاغZي الكهZربZائZي  EEGوالZتصويZر
الZZدمZZاغZZي املZZغنطيسي( ،سZZيكون العZZبنا املZZرشZZح  -والZZذي سZZيكون بZZالZZضرورة يZZافZZعا خZZفيف الZZوزن
لZلجولZة األولZى مZن هZذه الZتقانZة  -مZغمورا فZي بZيئة افZتراضZية تZمتد فZي جZميع االتZجاهZات .وهZنالZك
سZZيتعلم الZZشاب الZZتحكم فZZي شZZخصية تZZجسيديZZة بZZرمZZجية) (16بZZاألفZZكار فZZقط .وتZZدريZZجيا ،سZZيزداد
تZZعقيد الحZZركZZات الZZناتZZجة فZZي هZZذه الZZشخصية وسZZتنتهي أخZZيرا بحZZركZZات دقZZيقة مZZثل املZZشي عZZلى
أرضية متغيرة أو فك غطاء جرة هالمية افتراضية.

اقتحام العصبونات)***(
ال يZZمكن مZZعالZZجة الحZZركZZات املZZيكانZZيكية لZZلهيكل الZZخارجZZي بZZالZZجهوزيZZة نZZفسها الZZتي نZZعالZZج فZZيها
الZZشخصيات الZZتجسيديZZة الZZبرمZZجية ،لZZذلZZك سZZتكون الZZتقانZZة والZZتدريZZب أكZZثر تZZعقيدا .وسZZيكون مZZن
الZZضروري زرع مZZجسات فZZي الZZدمZZاغ مZZباشZZرة ملZZعالZZجة األطZZراف اإلنZZسالZZية .ولZZن نZZحتاج فZZقط إلZZى
وضZع املZجسات) (17تZحت الجZمجمة فZي الZدمZاغ ،وإنZما نZحتاج أيZضا إلZى زيZادة عZدد الZعصبونZات
الZتي يZجب قZراءة خZرجZها فZي آن واحZد عZبر القشZرة الZدمZاغZية .وسيجZري زرع الZعديZد مZن املZحسات
فZZي القشZZرة الحZZركZZية ،وهZZي املZZنطقة فZZي الZZفص الZZجبهي األكZZثر جZZهوزيZZة ملZZرافZZقة تZZولZZيد الZZبرنZZامZZج
الحZركZي الZذي يُحZمَّ ل عZادة إلZى الZنخاع الZشوكZي ،والZذي تZتحكم األعZصاب مZنه مZباشZرة فZي عZمل
عZZضالتZZنا وتنسق فZZيما بZZينها) .يZZعتقد بZZعض عZZلماء األعZZصاب أنZZه يZZمكن إنZZجاز هZZذا الZZتفاعZZل بZZني
الZعقل والZعضالت بZطريZقة ال تZحتاج إلZى مZداخZلة ضZمن الZجسم عZبر تZسجيل فZعالZية الZدمZاغ مZثل
التخطيط الكهربائي الدماغي  ،EEGإال أنه يجب تحقيق هذا الهدف عمليا(.
لZZقد ابZZتكر > G.لZZيهو< ]مZZن مجZZموعZZتي فZZي جZZامZZعة  [DukeنZZوعZZا جZZديZZدا مZZن املZZحسات :مZZكعب
تZسجيل بZإمZكانZه ،عZند زرعZه ،الZتقاط إشZارات عZبر كZامZل حجZم القشZرة الZدمZاغZية الZثالثZي األبZعاد.
وخZالفZا لZلمحسات الZدمZاغZية الZسابZقة ،الZتي كZانZت تZتكون مZن صZفيفات) (18مسZطحة مZن املZجسات
املZيكرويZة الZتي تسجZل أطZرافُZها اإلشZارات الكهZربZائZية الZعصبية ،فZإن مZكعب >لZيهو< يZوسZع أسZالك
املحسات امليكروية إلى األعلى واألسفل وعلى الجوانب على طول محور مركزي.
يZZتضمن اإلصZZدار الZZحالZZي ملZZكعب الZZتسجيل الZZذي بZZحوزتZZنا ،مZZا يZZصل إلZZى  1000سZZلك تZZسجيل
مZZيكروي فZZعال .وألنZZه يZZمكننا تZZسجيل أربZZع إشZZارات وحZZتى سZZت إشZZارات عZZلى األقZZل مZZن كZZل سZZلك
مZZ Zيكروي ،فZZ Zيمكن لZZ Zكل مZZ Zكعب الZZ Zتقاط فZZ ZعالZZ Zيات كهZZ ZربZZ ZائZZ Zية ملZZ Zا بZZ Zني  4000و  6000عZZ Zصبون.
ولZنفترض أن بZإمZكانZنا زرع الZعديZد مZن هZذه املZكعبات فZي القشZرات الZجبهية والZجانZبية لZلدمZاغ -
وهZي املZناطق املسؤولZة عZن الZتحكم الZعالZي املسZتوى فZي الحZركZات واتZخاذ الZقرار  -عZندهZا يZمكننا
الZZ Zحصول عZZ Zلى عZZ Zينات مZZ Zن عشZZ Zرات اآلالف مZZ Zن الZZ ZعصبونZZ Zات فZZ Zي آن مZZ Zعا .وبحسZZ Zب نZZ ZمذجZZ Zتنا
الZZبرمZZجية الZZنظريZZة ،يZZمكن لهZZذا الZZتصميم أن يZZكفي لZZلتحكم فZZي مZZرونZZة الحZZركZZات الZZتي نZZتطلبها
لتشغيل الهيكل الخارجي بساقني ،واستعادة التحرك الذاتي ملرضانا.
وملZعالZجة الZبيانZات املZنهمرة مZن هZذه املZحسات ،فZإنZنا نZتوجZه إلZى تZصنيع جZيل جZديZد مZن الجZذاذات
الZعصبية املZصممة حسZب الZطلب .وعZند زرعZها فZي جZمجمة املZريZض جZنبا إلZى جZنب مZع املZجسات
املZZيكرويZZة ،فZZإنZZها سZZتستخرج األوامZZر الحZZركZZية األولZZية الZZتي نZZحتاج إلZZيها ملZZعالZZجة كZZامZZل الZZهيكل
الخارجي للجسم.
وب ZZال ZZطبع ،ن ZZحتاج ب ZZعده ZZا إل ZZى ب ZZث اإلش ZZارات امل ZZكتش َفة م ZZن ال ZZدم ZZاغ إل ZZى األط ZZراف ال ZZصنعيـــة.
وحــZZديZZثــا ،قــــZZام > T.هZZانZZسون< ]طZZالZZب الZZدكZZتوراه فZZي جZZامZZعة  DukeاملتخZZرج حZZديZZثا[ بZZبناء
ن ZZظام ت ZZسجيل الس ZZلكي بـ  128ق ZZناة ،مجه ZZز ب ZZمحسات وش ZZيبات  chipsي ZZمكن وض ZZعها داخ ZZل
الجZZمجمة وهZZي قZZادرة عZZلى بZZث مZZوجZZات الZZدمZZاغ املسجZZلة إلZZى مسZZتقبِل بZZعيد .وقZZد جZZرى اخZZتبار
اإلصZدار األول مZن هZذه الZشيبات الZعصبية) (19بZنجاح عZلى الZقرود .وبZالZفعل ،شهZدنZا مؤخZرا أول
قZرد يZش ّ
غل الZواجZهة بZني اآللZة واألعZصاب ،عZلى مZدى الZساعZة ،بZاسZتخدام إرسZال السZلكي إلشZارات

الZدمZاغ .وفZي الشهZر  7/2012تZقدمZنا بZطلب إلZى الZحكومZة الZبرازيZلية لZلسماح لZنا بZاسZتخدام هZذه
التقانة على البشر.
وبZالنسZبة إلZى العZب كZرة الZقدم املسZتقبلي ،سيجZري تZرحZيل الZبيانZات مZن نZظم الZتسجيل السZلكيا
إلZى وحZدة مZعالZجة حZاسZوبZية صZغيرة ،مZوجZودة فZي حZقيبة تحZمل عZلى الظهZر .وسZتنفذ مZعالZجات
رقZمية مZتعددة خZوارزمZيات بZرمZجية مZتنوعZة تZترجZم اإلشZارات الحZركZية إلZى أوامZر رقZمية قZادرة عZلى
الZتحكم فZي األجZزاء املتحZركZة أو املZفعّالت املZوزعZة عZلى جZميع مZفاصZل بZدلZة اإلنZسالZة ،وهZي عZناصZر
عتادية تضبط موقع األرجل الصنعية للهيكل الخارجي.

قوة الطاقة الدماغية)****(
سZتسمح األوامZر ملZرتZدي الZهيكل الZخارجZي بZاملZشي خZطوة ثZم أخZرى ،كZما سZتسمح بZخفض سZرعZته
أو رفZZعها ،وبZZاالنZZحناء أو بZZصعود الZZدرج .وسZZتجري مZZباشZZرة مZZعالZZجة بZZعض حZZاالت الZZضبط مZZن
املس ZZتوى األدن ZZى ل ZZتموض ZZع ال ZZعتادي ZZات ال ZZصنعية ب ZZواس ZZطة ال ZZدارات اإلل ZZكتروم ZZيكان ZZيكية ل ZZلهيكل
ال ZZخارج ZZي ،م ZZن دون أي دخ ZZل ع ZZصبي  .neural inputوس ZZتبقى امل ZZالب ZZس ال ZZتي تش ZZبه ال ZZبدالت
ال ZZفضائ ZZية م ZZرن ZZة ول ZZكنها تس ZZتمر ب ZZتزوي ZZد م ZZرت ZZدي ZZها ب ZZدع ZZم ه ZZيكلي ،ي ZZنوب ع ZZن ال ZZنخاع ال ZZشوك ZZي
البشZZري .وبZZاالسZZتفادة الZZكامZZلة مZZن هZZذا الZZتفاعZZل بZZني إشZZارات الZZتحكم املZZنبثقة عZZن الZZدمZZاغ وردود
األفZZعال اإللZZكترونZZية الZZتي تZZطلقها املZZفعّالت ،نZZأمZZل بZZأن تZZتمكن واجهZZتنا دمZZاغ-آلZZة مZZن أن يتحZZلى
فعليا الراكل األول في كأس العالم بقوة اإلرادة.
وهZذا الZراكZل لZن يتحZرك فحسZب وإنZما سZيتحسس أيZضا األرض تZحته .وسZيولZد الZهيكل الZخارجZي
الZZشعور بZZالZZلمس والZZتوازن بZZتضمني مZZحسات مZZيكرويZZة تZZكشف مZZقدار الZZقوة الZZناتZZجة مZZن حZZركZZة
مZعينة ،ويZرسZل مZعلومZات مZن الZبدلZة إلZى الZدمZاغ .وسZيكون بZمقدور هZذا الZراكZل األول أن يZشعر بZأن
إصبع قدمه قد المست الكرة.
وتZقترح تZجاربZنا املZمتدة عZلى مZدى عZقد مZن الZزمZن عZلى الZواجZهات بZني دمZاغ-آلZة أنZه حZاملZا يZبدأ
بZالZتفاعZل مZع هZيكله الZخارجZي ،يZبدأ الZدمZاغ بZإدمZاج هZذا الZجسم اإلنZسالZي كZامZتداد حZقيقي لZصورة
جسZده الZفعلي .ومZن خZالل الZتدريZب ،فZإن الZخبرة املZتراكZمة مZن هZذا الZشعور املسZتمر مZن الZتماس
مZع األرض ومZوضZع األرجZل اإلنZسالZية سZتم ّكن مZن الحZركZة بخZطى رشZيقة عZلى مZلعب كZرة الZقدم أو
الZنزول عZن رصZيف .وجZميعُ مZراحZل هZذا املشZروع تZتطلب اخZتبارات مسZتمرة ودقZيقة عZلى الZحيوان
قZZبل أن نZZبدأ بZZالتجZZريZZب عZZلى البشZZر .إضZZافZZة إلZZى ذلZZك ،يZZجب أن تZZجتاز جZZميع إجZZراءات وكZZاالت
الZتقييس فZي الZبرازيZل والZواليZات املتحZدة وأوروبZا لZضمان مZراجZعة عZلمية وأخZالقZية صZحيحة .ومZع
جZميع الZشكوك الZتي يZنطوي عZليها اسZتكمال الZعرض الZعلني األول لهZذا الZعمل والZوقZت الZقصير
املZZتبقي لZZه ،فZZإن الZZفكرة الZZبسيطة الZZتي يZZنطوي عZZليها مZZثل هZZذا امل َZZع َلم الZZعظيم قZZد أثZZارت اهZZتمام
املجتمع البرازيلي بالعلم قلما لوحظت من قبل.

التسلسل الزمني)(20
الطريق الطويلة إلى أطراف اصطناعية يتحكم فيها الدماغ)*****(
لZZقد وجZZدت األطZZراف الZZبديZZلة مZZنذ آالف الZZسنني  -اسZZتجابZZة عZZقالنZZية لZZلحاجZZة إلZZى
م ZZعال ZZجة ج ZZرح ZZى الح ZZروب أو األن ZZواع األخ ZZرى م ZZن األذي ZZات وال ZZتشوه ZZات م ZZنذ ال ZZوالدة.
وحZZالZZيا ،فZZإن الZZتقانZZة مZZتقدمZZة جZZدا بZZحيث تZZمكن مZZن الZZتحكم فZZي األرجZZل االصZZطناعZZية
بواسطة إشارات كهربائية تُوجَّ ه مباشرة من الدماغ.
 1500-1000ق.م .أول مرجع تاريخي)(21
ذكZZر كZZتاب هZZندوسZZي مZZقدس ُكZZتب خZZالل هZZذه الZZفترة> ،ڤيشZZبال<) ,(22الZZتي كZZانZZت
لZZ ZديZZ Zها سZZ Zاق مZZ Zبتورة بZZ Zعد تZZ ZعرضZZ Zها خZZ Zالل مZZ ZعركZZ Zة حZZ ZربZZ Zية لجZZ Zرح طZZ Zال بZZ Zقاؤه .وقZZ Zد
استعاضت عن ساقها هذه بنسخة حديدية سمحت لها باملشي والعودة إلى قواتها.

القرن الرابع قبل امليالد مصنوع قديم)(23
Zبني صZورة لZها هZنا  -كZان مZدفZونZا فZي
أحZد أقZدم األطZراف االصZطناعZية امل ُZكتَشفة  -ن ّ
جZنوب إيZطالZيا عZام  .1858وقZد جZرى صZنعه نZحو عZام  300ق .م .وكZان مZصنوعZا مZن
النحاس والخشب ،وكان مصمما  -على ما يبدو  -لبتر تحت الركبة.
القرن الرابع عشر
البنادق والبتور)) (24حاالت البتر(
خ ZZم ك ZZثيرا ع ZZدد اإلص ZZاب ZZات ال ZZتي
إن وص ZZول ال ZZبارود إل ZZى االق ZZتتال األوروب ZZي ق ZZد ض ّZ
ت ZZكبده ZZا ال ZZجنود .واس ZZتجاب ZZة ل ZZذل ZZك ،وف ZZي ال ZZقرن ال ZZسادس عش ZZر ،طZ Zوّر > A.پ ZZاري ZZه<
]الج ZZراح امل ZZلكي ل ZZعدة م ZZلوك ف ZZرن ZZسيني[ ت ZZقنيات ل ZZترك ZZيب األط ZZراف ال ZZعلوي ZZة وال ZZسفلية
للمرضى ،وأعاد استخدام الضمادات لربط األوعية الدموية.

حرب أهلية) le4">1861-1865حرب أهلية)(25
أنZZتجت الحZZرب بZZني الZZواليZZات عZZدة حZZاالت بZZتر .وكZZان أحZZد األشZZخاص الZZذيZZن تZZأثZZروا
بZZذلZZك ،قZZائZZد الZZلواء > J .S.مZZاك چZZرورتZZي< الZZذي فZZقد ذراعZZه .وقZZد أدّى تZZدفّق الZZتمويZZل

Zحسن
الZZحكومZZي وتZZوفZZر التخZZديZZر ،الZZذي سZZمح بZZالZZقيام بZZعمليات مZZدتZZها أطZZول ،إلZZى تّ Z
تقانة األعضاء االصطناعية خالل هذه الفترة.

مZتح َّكما
 1963واجZهة دمZاغZية بZدائZية) غZرس > R .M .J.ديZلچانZو< مZجسا راديZويZا ُ
فZيه فZي عمق الZنواة امل ُZذَنَّZبة فZي دمZاغ ثZور وجZعل الZحيوان يZتوقZف سZاكZنا كZاملZيت فZي
الحZZلبة ،بZZالZZضغط عZZلى زر تZZحكم مZZوجZZود عZZلى مZZرسZZل بZZعيد؛ ويُ َ Zع ّد هZZذا الZZجهاز سZZلفا
للواجهات دماغ-آلة املعاصرة.
 1969ت ZZجارب رائ ZZدة

أنج ZZز > E.ف ZZيتس< ]م ZZن ج ZZام ZZعة واش ZZنطن[ دراس ZZة د ّرب ف ZZيها ق ZZرودا ع ZZلى

تZZفعيل إشZZارات كهZZربZZائZZية فZZي أدمZZغتها لZZلتحكم فZZي قZZدح عZZصبون وحZZيد ،وهZZذه اإلشZZارات مسجZZلة
بشكل واف بمجس ميكروي معدني.
الثمانينات إصغاء إلى موجات دماغية) 28الثمانينات إصغاء إلى موجات دماغية)(28

اكZتشف > A.جZورگZوبZولZس< ]مZن جZامZعة جZون هZوپZكنز[ نZموذج قZدح كهZربZائZي فZي
األعZZصاب الحZZركZZية لZZقرود املZZكاك الZZهنديZZة ،يحZZدث حZZني تZZقوم بZZتدويZZر أذرعZZها بZZاتZZجاه
معني.
في بداية التسعينات
قZدم > J.شZاپZني< ،الZذي هZو اآلن فZي جZامZعة داون سZتيت ،مZع > L .M.نZيكولZيلِس<
تZZ Zقنية سZZ Zمحت بZZ Zتسجيل دسZZ Zتات مZZ Zن األعZZ Zصاب املنتشZZ Zرة انZZ Zتشارا واسZZ Zعا ،تZZ Zسجيال
مZتزامZنا ،وذلZك بZاسZتخدام مZجسات مZغروسZة بZشكل دائZم ،مZما مهZد الZطريق أمZام الZبحث
في واجهات دماغ-آلة.
 1997إجراءات أفضل)30ام البحث في واجهات دماغ-آلة(30).

ج ZZ Z Zرى طَ ZZ Z Zرح ال ZZ Z Zطرف االص ZZ Z Zطناع ZZ Z Zي  C-LEGامل ZZ Z Zتحكم ف ZZ Z Zيه ب ZZ Z Zمعال ZZ Z Zج م ZZ Z Zيكروي
)م ZZيكروب ZZروسس ZZر( ،وال ZZذي ي ZZسمح ف ZZي ن ZZسخته ال ZZحال ZZية مل ZZرت ZZدي ZZه ب ZZتشغيل إع ZZدادات
 settingsحسب الطلب يمكن استخدامه
 2000-1999تغذية راجعة جيدة )(31

نشZZرت مZZختبرات  Chapin and Nicolelisأول وصZZف لZZواجZZهة دمZZاغ-آلZZة مZZش ّ
غلة
بZنشاط مZن أدمZغة الجZرذان ،حZيث تZتحسس الZحيوانZات بZواسZطتها الحZركZة عZبر إشZارة
تغذية راجعة مرئية .وفي العام التالي نشرت مختبرات N
َ 2011-2008
شفرة عدّاء

 2011قرد يفكر وأڤاتار

)إنZZسالZZة عZZلى شZZكل إنZZسان( يZZعمل) وذهZZب إلZZى نZZصف نZZهائZZي  400مZZتر فZZي بZZطولZZة
Zني فZريق Nicolelis
الZعالZم لZلرابZطة الZدولZية التZحادات األلZعاب الZريZاضZية فZي كZور ب ّ
فZي مZركZز جZامZعة  DukeلZلهندسZة الZعصبية أن بZإمZكان قZرد أن يسZتخدم أفZكاره لZلتحكم
في حركات أڤاتار برمجي.
 2012مZZن دمZZاغZZي إلZZى ذراعZZي اإلنZZسالZZة ; :بZّ Zني دونZZگو وزمZZالؤه ]مZZن جZZامZZعة بZZراون[ أن بZZإمZZكان شZZخص
بZغرسZة دمZاغZية  brain implantأن يحZرك ذراعZا إنZسالZية لZيلتقط شZرابZه بZاسZتخدام نZظام واجZهة عZصبية
لبوابة الدماغ

 2014ركلة االفتتاح لسيبروگ)(35
يZZنوي مZZختبر  NicolelisتZZزويZZد هZZيكل خZZارجZZي لZZيافZZع مZZعوّق لZZيقوم بZZأول ركZZلة فZZي
افتتاح كأس العالم في البرازيل عام .2014

تحكم من بُعد)"(******<"Tahoma
إن ركZلة االفZتتاح لZكأس الZعالZم  -أو لحZدث مZشابZه ،ولZن ُقل األلZعاب األوملZبية أو الZباراملZبية) (36فZي
ريZو بZالZبرازيZل فZي عZام  2016إذا فZاتZنا املZوعZد األول ألي سZبب كZان  -سZتكون أكZثر مZن مجZرد عZمل
مZثير ملZرة واحZدة .ويZمكن اكZتشاف تZلميح ملZا يZمكن الZقيام بZه مZع هZذه الZتقانZة مZن تجZربZة بجZزأيZن
اسZتُكملت عZلى الZقرود .وكZمقدمZة  -وبZالZعودة إلZى عZام  - 2007د ّرب فZريZقنا الZبحثي فZي جZامZعة
 DukeقZZرودا هZZنديZZة عZZلى املZZشي مZZنتصبة عZZلى جZZهاز تZZدويZZس ،فZZي حZZني كZZان يجZZري تZZسجيل
الZنشاط الكهZربZائZي ألكZثر مZن  200عZصبون لZحائZي) (37فZي آن مZعا .وفZي غZضون ذلZك ،بZنى >G.
شZينـگ< ]فZي مZختبرات االتZصاالت واإلنZسالZية الZذكZية  ARTفZي كZيوتZو[ بZروتZوكZول إنZترنZت بZالZغ
السZرعZة ،سZمح لZنا بZإرسZال هZذا الZدفق مZن الZبيانZات الZعصبونZية إلZى كZيوتZو مZباشZرة ،حZيث غZذت
املZتحكمات اإللZكترونZية إلنZسالZة شZبه بشZريZة) .CB1 (38وفZي الجZزء األول مZن هZذه التجZربZة عZبر
الZكرة األرضZية ،ب ّZني >شZينـگ< مZع مجZموعZتي الZعامZلة فZي جZامZعة  Dukeأن الZخوارزمZيات الZتي
طُ Zوِّرت سZZابZZقا لZZترجZZمة األفZZكار إلZZى تZZحكم فZZي أذرع إنZZسالZZية يZZمكنها أيZZضا تZZحويZZل أنZZماط نZZشاط
عصبي متعلق بالتنقل على قدمني ،لجعل رجلني ميكانيكيتني تمشيان.
لZZقد أعZZطى الجZZزء الZZثانZZي مZZن التجZZربZZة مZZفاجZZأة أكZZبر بZZكثير .فZZحني كZZانZZت إحZZدى قZZرودنZZا )إيZZدويZZا(
تZمشي عZلى جZهاز الZتدويZس فZي  ،.Durham, N.CكZانZت واجهZتنا دمZاغ-آلZة تZبث دفZقا ثZابZتا مZن
فZZعالZZية كهZZربZZائZZية لZZدمZZاغZZها إلZZى كZZيوتZZو عZZبر وصZZلة تZZشينـگ لZZإلنZZترنZZت .وهZZنالZZك ،كZZشفت اإلنZZسالZZة
 CB1هZذه األوامZر الحZركZية وبZدأت بZاملZشي أيZضا عZلى الZفور تZقريZبا .وقZد احZتاجZت اإلنZسالZة CB1

فZZي الZZبدايZZة إلZZى بZZعض الZZدعZZم عZZند الZZخاصZZرة؛ ولZZكن فZZي الZZتجارب الZZالحZZقة بZZدأت بZZالتحZZرك ذاتZZيا
كاستجابة لألوامر املنبعثة من الدماغ ،التي يولدها القرد على الطرف اآلخر من الكرة األرضية.
واألكZثر مZن ذلZك ،فZحتى حZني تZوقZف جZهاز الZتدويZس فZي جZامZعة  ،DukeوتZوقZفت الZقردة إيZدويZا عZن
املZشي ،ظ ّZل بZإمZكانZها أن تZتحكم فZي حZركZات أرجZل اإلنZسالZة  CB1فZي كZيوتZا بمجZرد مZراقZبة أرجZل
اإلنZZسالZZة تتحZZرك وفق فZZيديZZو حZZي وتZZخيّل كZZل خZZطوة يZZجب أن تتخZZذهZZا اإلنZZسالZZة  .CB1وتZZابZZعت
الZZقردة إيZZدويZZا إنZZتاج الZZنماذج الZZدمZZاغZZية الZZالزمZZة لZZجعل اإلنZZسالZZة  CB1تZZمشي حZZتى وإن لZZم يZZعد
جسZدهZا مZشاركZا فZي هZذه املZهمة الحZركZية .وهZذا الZبرهZان الZعملي لZواجZهة دمZاغ-آلZة عZابZرة لZلقارات
أظهZر أن بZإمZكان أي إنZسان أو قZرد أن يZتجاوز بZسهولZة الZفضاء والZقوة والZزمZن بZإصZدار أوامZر مZن
الZدمZاغ مZن الحZدود الZفيزيZائZية لZلجسم الZحيوي الZذي يZحوي الZدمZاغ ويZبثها إلZى جZهاز مZن صZنع
اإلنسان موجود بعيدا عن الفكرة األصلية التي و ّلدت الفعل.
ZرسZلة
م َZ
وتZقتضي هZذه الZتجارب أن بZإمZكان واجZهات دمZاغ-آلZة أن تZم ّكننا مZن الZتحكم فZي إنZساالت ُ
إلZى بZيئات ال يZمكن مZطلقا للبشZر اخZتراقZها مZباشZرة :يZمكن ألفZكارنZا أن تZش ّ
غل أداة جZراحZة مZيكرويZة
ZوجZZه نZZشاطZZات إنZZسالZZة شZZبه بشZZريZZة تZZحاول أن تZZصلح تس ّ ZربZZا فZZي
داخZZل الZZجسم ،أو لZZن ُقل ،أن تZّ Z
منشأة نووية.
ويZمكن لZلواجZهة أيZضا أن تZتحكم فZي أدوات تؤمZن قZوى أقZوى أو أخZف مZن الZقوى الZتي تسZتطيع
أجZسامZنا تZأمZينها ،متحZررة بZذلZك مZن الZقيود الZعاديZة عZلى مZقدار الZقوة الZتي يZمكن لZلفرد أن يZبذلZها.
وإن ربZZط دمZZاغ الZZقرد بZZإنZZسالZZة شZZبه بشZZريZZة قZZد تخZZلص مZZن الZZقيود الZZتي تZZفرضZZها الZZساعZZة :فZZقد
اسZتغرقZت رحZلة الZقردة إيZدويZا الZدمZاغZية حZول الZكرة األرضZية  20مZيلي ثZانZية  -وهZي مZدة أقZل مZما
تتطلبه لتحريك رجلها.
ومZع اسZتلهام رؤى مZن املسZتقبل الZبعيد ،فZإن مZا قZمنا بZعمله عZلى الZقرود أعZطانZا ثZقة بZأن خZطتنا
ي ZZمكن أن ت ZZكون ق ZZاب ZZلة للتطبيق .وع ZZند ك ZZتاب ZZة ه ZZذا امل ZZقال ،ك ZZنا ن ZZنتظر م ZZعرف ZZة م ZZا إذا ك ZZان االت ZZحاد
ال ZZدول ZZي ل ZZكرة ال ZZقدم )ف ZZيفا( ،ال ZZذي ي ZZقع ع ZZلى ع ZZات ZZقه ت ZZنظيم االح ZZتفال ZZية ،س ZZيوافق ع ZZلى م ZZقترح ZZنا
بZZمشاركZZة يZZافZZع مشZZلول فZZي احZZتفالZZية افZZتتاح كZZأس الZZعالZZم عZZام  .2014والZZحكومZZة الZZبرازيZZلية -
التي تنتظر إقرار الفيفا  -تدعم مقترحنا هذا.
وقZZبل أن تتحقق رؤيZZتنا تZZكثر الZZصعوبZZات الZZبيروقZZراطZZية والZZشكوك الZZعلمية .ومZZع ذلZZك ،ال يZZمكنني
الZZتوقZZف عZZن تZZخيّل مZZا يZZمكن أن يZZكون عZZليه األمZZر أثZZناء الZZتمشي الZZوجZZيز ولZZكنه الZZتاريZZخي عZZلى
أرض كZرة الZقدم الZخضراء االسZتوائZية لZثالثZة بZاليZني مZن البشZر لZيشاهZدوا شZابZا بZرازيZليا مشZلوال
يZنهض ويZمشي مZن جZديZد بZمحض إرادتZه ،وأخZيرا يZركZل الZكرة ليسجZل هZدفZا ل ِ
Zلعلم ال يZنسى ،فZي
األرض نفسها التي أتقنت هذه اللعبة الجميلة.
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 أو،robotic = يةZZ سالZZ تق إنZZ نها نشZZ ي ومZZ آل-سانZZ ن إنZZ حت مZZ ذه نZZ  وه،ةZZ سالZZ  = إنrobot (1)
.روبوطية
.الصوَّة
: أو،milestone (2)
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computer cursors (3)
exoskeleton (4)
تدرجZصبي مZور عZدهZرض تZو مZ( هAmyotrophic lateral sclerosis (ALS رضZذا املZ( ه5)
تيZية الZركZصاب الحZوت األعZى مZي ويؤدي إلZشوكZنخاع الZاغ والZلدمZعصبية لZا الZخاليZي الZر فZيؤث

.جسمZZضالت الZZى عZZي إلZZشوكZZنخاع الZZن الZZي ومZZشوكZZنخاع الZZى الZZاغ إلZZدمZZن الZZارات مZZنقل اإلشZZت
.http://www.alsa.org/about-als/what-is-als.html
brain-machine interfaces (6)
 سيناريو: أوscenario (7)
Walk again project (8)
Edmond and Lily Safra International Institute of Neuroscience of (9)
Natal in Brazil
action potentials (10)
voluntary movements (11)
avatar arm (12)
artificial tactile (13)
نZZتخدم مZZمكن املسZZُعاد تZZية األبZZالثZZات ثZZحاكZZيئة مZZ ب:يZZتراضZZع افZZ = واقvirtual-reality (14)
.تجربتها والتعامل معها كأنها عا َلم طبيعي حقيقي
Cave Automatic Virtual Environment (15)
the movements of a software body avatar (16)
sensors (17)
 = صفيفarray : = جarrays (18)
neurochips (19)
CHRONOLOGY (20)
FIRST HISTORICAL REFERENCE (21)
Vishpala (22)
ANCIENT ARTIFACT (23)
GUNS AND AMPUTATIONS (24)
CIVIL WAR (25)
PRIMITIVE BRAIN INTERFACE (26)
PIONEERING EXPERIMENTS (27)
LISTENING TO BRAIN WAVES (28)
PLUGGING IN (29)
BETTER MOVES (30)
GOOD FEEDBACK (31)
BLADE RUNNER (32)
MONKEY THINK, AVATAR DO (33)
FROM MY BRAIN TO MY ROBOT ARM (34)
CYBORG OPENING KICK (35)
Paralympic (36)
cortex =  لحائي خاص بلحاء الدماغ،cortical neuron (37)
humanoid robot (38)

