
عقل في حركة(*) 
إن فكرة أن األشخاص املشلولني قد يتمكنون يوما من األيام من التحكم في أطرافهم بمجرد 

التفكير، لم تعد خياال هوليودّي الطراز. 
<.L .A .M نيكولليس> 

  
إن بـاليـني املـشاهـديـن فـي جـميع أنـحاء الـعالـم قـد يـتذكـرون مـباراة افـتتاح كـأس الـعالـم عـام 2014 
فـــي الـــبرازيـــل, ألكـــثر مـــن مجـــرد عـــدد األهـــداف الـــتي سجـــلها املـــنتخب الـــوطـــني الـــبرازيـــلي وعـــدد 
 - Duke الـبطاقـات الحـمراء املـعطاة لـلفريق الـخصم. فـفي ذلـك الـيوم، كـان مـختبري فـي جـامـعة
املـتخصص بـتطويـر الـتقنيات الـتي تـسمح لـإلشـارات الكهـربـائـية املـنبعثة مـن الـدمـاغ بـأن تـتحكم 

في أطراف إنسالة(1) - يخطط لتسجيل َمْعَلم(2) في التغلب على الشلل. 
  
  

باختصار 
 يــمكن لــلموجــات الــدمــاغــية اآلن أن تــتحكم فــي عــمل مؤشــرات الــحاســوب(3)، واألذرع 
اإلنــسالــية، وقــريــبا، فــي طــقم كــامــل: هــيكل خــارجــي ســيسمح للمشــلول بــاملــشي وربــما 
بـطريـقة أكـثر رشـاقـة. إن إرسـال إشـارات مـن القشـرة الـدمـاغـية الـخارجـية السـتهالل حـركـة 
فـي الـهيكل الـخارجـي، يـمثل آخـر مـا تـوصـل إلـيه الـعلم لـعدد مـن الـتقانـات الـتي جـرى 
اســتكمالــها فــي الــسنوات األخــيرة. وســيكون كــأس الــعالــم 2014 فــي الــبرازيــل كــمجال 
الخـتبار الـهيكل الـخارجـي املُـتَحكم فـيه دمـاغـيا، إذا تـمّكن يـافـع عـاجـز، كـما هـو مـتوقـع، 

من القيام بركلة اإلطالق في بداية اللعب. 
  

  
فـإذا نـجحنا فـي مـواجـهة التحـديـات الـتي ال تـزال هـائـلة، فـقد تـكون أول ركـلة احـتفالـية فـي مـباراة 
كـأس الـعالـم مـن يـافـع مشـلول، مـحاط بـفريـقي كـرة الـقدم املـتباريـني، يـمشي الـهويـنى عـلى أرض 
املــلعب مــرتــديــا بــدلــة إنــسالــية robotic. وهــذه الــبدلــة - أو الــهيكل الــخارجــي(4) كــما نــسميها - 
سـوف تُـغلِّف سـاقـي هـذا الـيافـع. وسـيتحكم فـي خـطواتـه األولـى، إشـاراٌت حـركـية منشؤهـا دمـاغـه 
واملــنقولــة الســلكيا إلــى وحــدة حــاســوبــية بحجــم حــاســوب محــمول مــوضــوعــة فــي حــقيبة يحــملها 
هـذا الـيافـع عـلى ظهـره. وسـيكون هـذا الـحاسـوب مسؤوال عـن تـرجـمة إشـارات الـدمـاغ الكهـربـائـية 
إلــى أوامــر حــركــية رقــمية، بــحيث يســتطيع الــهيكل الــخارجــي بــدايــة أن يــحفظ تــوازن ثــقل جــسم 
الـالعـب، ثـم يـحث الـساقـني اإلنـسالـيتني لـتبدآ حـركـات املـشي املـنسقة جـيئة وذهـابـا عـلى العشـب 
املشـذب. وعـند االقـتراب مـن الـكرة، سـيتخيل الـالعـب وضـع قـدمـه عـلى تـماس مـعها. وبـعد ثـالثـمئة 
مـيّلي ثـانـية، سـتأمـر إشـاراُت الـدمـاغ قـدَم الـهيكل الـخارجـي اإلنـسالـية لـتنعقف تـحت الـكرة الجـلديـة، 

على النمط البرازيلي، وتركلها عاليا. 
  

وهـــذا االســـتعراض الـــعلمي لـــتقنية جـــديـــدة جـــذريـــا، تُجْـــــرى بـــتعاون أوروبـــي بـــرازيـــلي، ســـينقل 
لجـمهور عـاملـي تـعداده الـباليـني، فـكرة قـد تـغدو حـقيقة، وهـي أن تـحّكم الـدمـاغ فـي اآلالت قـد تـحوّل 
مــن كــونــه مجــرد تــجارب مــختبريــة ومــن تخــمني مســتقبلي إلــى عــصر جــديــد أصــبحت فــيه األدوات 
قـادرة عـلى جـلب الحـركـة إلـى مـرضـى مـقعديـن بسـبب أذى أو مـرض. وإنـنا عـلى طـريـقنا، ربـما فـي 



 .virtual الـــعقد املـــقبل، إلـــى تـــقانـــة تـــربـــط الـــدمـــاغ بـــآالت مـــيكانـــيكية أو إلـــكترونـــية أو افـــتراضـــية
وسيســـتعيد هـــذا الـــتطور الحـــركـــَة لـــيس فـــقط لـــضحايـــا الـــحوادث والحـــروب وإنـــما أيـــضا ملـــرضـــى 
الـــتصلب الـــجانـــبي الـــضموريALS (5) (الـــذي يُـــْعرف أيـــضا بـــمرض Lou Gehrig’s)، ومـــرضـــى 
پـاركـنسون واالضـطرابـات األخـرى الـتي تؤدي إلـى تـعطيل الـتصرفـات الحـركـية الـتي تعيق وصـول 
الــذراع واإلمــساك بــالــيد والــتنقل والــتكلم. وســتمّكن الــتجهيزات الــعصبية الــصنعية - أو واجــهات 
دمـاغ-آلـة(6) - الـعلماَء أيـضا مـن الـقيام بـأعـمال أكـثر مـن مجـرد مـساعـدة املـعوقـني. وسـتجعل مـن 
املــمكن أيــضا اســتكشاف الــعالــم بــطرق ثــوريــة مــن خــالل تــمكني األشــخاص األصــحاء مــن زيــادة 

مهاراتهم الحسية والحركية. 
  

فــي هــذا املشهــد(7) املســتقبلي، مــوجــات دمــاغــية كهــربــائــية إراديــة، هــي األبجــديــة الــحيويــة الــتي 
تــكمن وراء تــفكير البشــر، ســتحرك مــن بُــعد إنــساالت صــغيرة وكــبيرة، وتــتحكم أيــضا مــن بــعد فــي 
الــسفن الــفضائــية، وربــما تــسمح أيــضا بــالــتشارك فــي األفــكار واألحــاســيس بــني األفــراد عــبر مــا 

ستصبح مستقبال شبكة دماغية جماعية قائمة على الدماغ. 
  

آالت الِفكر(**) 
  

مـازالـت بـذلـة الـجسم الـخفيفة الـوزن املـعّدة لـالعـب الـذي لـم يجـر بـعد اخـتياره، قـيد الـتطويـر. ومـع 
ذلـك، يجـري اآلن بـناء نـموذج فـي مـختبر صـديـقي الـشهير ومـعاونـي <.G شـينـگ> [مـن الـجامـعة 
الـتقنية فـي مـيونـيخ] وهـو أحـد املؤسسـني ملشـروع امـِش مجـددا(8)، وهـو مشـروع تـعاون مشـترك 
الربـحي مـا بـني مـركـز جـامـعة Duke لـلهندسـة الـعصبية فـي مـيونـخ ومعهـد الـتقانـات الـفيدرالـي 
الــــسويســــري فــــي لــــوزان ومعهــــد <.E و safra .L> الــــدولــــي لــــلعلوم الــــعصبية الــــوالديــــة فــــي 
الـــبرازيـــل(9). وســـينضم بـــعض األعـــضاء الجـــدد إلـــى هـــذا الـــفريق الـــدولـــي خـــالل الـــشهور الـــقليلة 

القادمة، ومنهم معاهد أبحاث وجامعات رئيسية حول العالم. 

فــي جــامــعة Duke، اعــتمد املشــروع عــلى مــدى عــقديــن تــقريــبا مــن الــعمل الــرائــد عــلى واجــهات 
دمــاغ-آلــة وقــد انبثق الــبحث نــفسه عــن دراســات تــعود إلــى ســتينات الــقرن املــاضــي حــني حــاول 
الــعلماء بــدايــة الــتنصت عــلى دمــاغ الــحيوان لــيروا إذا كــان بــاإلمــكان إدخــال إشــارة عــصبية إلــى 
الــحاســوب بــحيث تــعطي أمــرا يســتهل حــركــة فــي جــهاز مــيكانــيكي. وبــالــعودة إلــى عــام 1990 
وطـوال الـعقد األول مـن هـذا الـقرن، قـمت مـع زمـالئـي فـي تـلك الـجامـعة بـريـادة طـريـقة اسـتطعنا مـن 
خـــاللـــها أن نـــزرع فـــي أدمـــغة الجـــرذان والـــقردة املـــئات مـــن املـــحسات الـــشعريـــة الـــلينة املـــعروفـــة 
بـاألسـالك املـيكرويـة. وخـالل الـعقديـن املـاضـيني، بـيّنّا أنـه بـعد زرع هـذه الـشوكـة الكهـربـائـية يـمكنها 
كــشف اإلشــارات الكهــربــائــية الــدقــيقة، أو كــمونــات الــفعل(10)، الــتي تــولــدهــا مــئات الــعصبونــات 
املــفردة املــوزعــة عــلى طــول القشــرة الــجبهية والجــداريــة، وهــي املــناطق الــتي تــعرّف دارة دمــاغــية 

واسعة مسؤولة عن توليد الحركات اإلرادية(11). 

وعــلى مــدى عــقد كــامــل مــن الــزمــن، اســتخدمــت هــذه الــواجــهة إشــارات مشــتقة مــن الــدمــاغ لــتولــيد 
حـركـات أذرع، وأيـد وأرجـل إنـسالـية فـي تـجارب عـلى الـحيوانـات. وقـد حـدث اخـتراق حـاسـم فـي عـام 
2011 حــني تــعلم قــردان فــي مــختبرنــا أن يــمارســا تــحكما عــصبيا فــي حــركــات مــولــدة حــاســوبــيا 
لـذراع مجسّـــدة(12) ملسـت أشـياء فـي الـعالـم االفـتراضـي لـكنها بـعثت أيـضا عـن طـريق تـغذيـة راجـعة 



بــإشــارة «ملــس صــنعي(13)» مــباشــرة إلــى دمــاغــي الــقرديــن. وقــد مــّكنتنا الــبرمــجيات مــن تــدريــب 
الــحيوانــات عــلى الــشعور بــإحــساس ملــس شــيء مــا، بــأصــابــع افــتراضــية يــتحكم فــيها مــباشــرة 

أدمغتها. 
  

  
  

لـــقد بـــدأت جـــمعية «امـــِش مجـــددا» - بـــمساعـــدة الـــفريق الـــدولـــي مـــن عـــلماء األعـــصاب وعـــلماء 
اإلنـسالـية وعـلماء الـحاسـوب وجـرّاحـي األعـصاب واخـتصاصـيي إعـادة الـتاهـيل - بـاالسـتفادة مـن 
نـتائـج األبـحاث عـلى الـحيوانـات البـتكار طـريـقة جـديـدة لـتدريـب وإعـادة تـأهـيل املـرضـى املشـلولـني 
بحـدة عـلى كـيفية اسـتخدام تـقنيات الـواجـهات دمـاغ-آلـة السـتعادة حـركـيّة كـامـل الـجسم. وفـعليا، 
سـتحدث الخـطوات الـطفولـية األولـى لـالعـبنا االحـتفالـي املسـتقبلي داخـل غـرفـة واقـع افـتراضـي(14) 
مـتطورة، تُـعرف بـالـبيئة االفـتراضـية اآللـية الـكهفية(15)، وهـي غـرفـة مـزودة بـشاشـات مُـسَقطة عـلى 
جــميع الجــدران والــسقف واألرض. وبــعد ارتــداء نــظارات ثــالثــية األبــعاد وخــوذة تــكشف - مــن دون 
جـراحـة - مـوجـات الـدمـاغ (عـبر تـقنيات تـعرف بـالتخـطيط الـدمـاغـي الكهـربـائـي EEG والـتصويـر 
الــدمــاغــي املــغنطيسي)، ســيكون العــبنا املــرشــح - والــذي ســيكون بــالــضرورة يــافــعا خــفيف الــوزن 
لـلجولـة األولـى مـن هـذه الـتقانـة - مـغمورا فـي بـيئة افـتراضـية تـمتد فـي جـميع االتـجاهـات. وهـنالـك 
ســيتعلم الــشاب الــتحكم فــي شــخصية تــجسيديــة بــرمــجية(16) بــاألفــكار فــقط. وتــدريــجيا، ســيزداد 
تــعقيد الحــركــات الــناتــجة فــي هــذه الــشخصية وســتنتهي أخــيرا بحــركــات دقــيقة مــثل املــشي عــلى 

أرضية متغيرة أو فك غطاء جرة هالمية افتراضية. 
  



اقتحام العصبونات(***) 
  

ال يــمكن مــعالــجة الحــركــات املــيكانــيكية لــلهيكل الــخارجــي بــالــجهوزيــة نــفسها الــتي نــعالــج فــيها 
الــشخصيات الــتجسيديــة الــبرمــجية، لــذلــك ســتكون الــتقانــة والــتدريــب أكــثر تــعقيدا. وســيكون مــن 
الــضروري زرع مــجسات فــي الــدمــاغ مــباشــرة ملــعالــجة األطــراف اإلنــسالــية. ولــن نــحتاج فــقط إلــى 
وضـع املـجسات(17) تـحت الجـمجمة فـي الـدمـاغ، وإنـما نـحتاج أيـضا إلـى زيـادة عـدد الـعصبونـات 
الـتي يـجب قـراءة خـرجـها فـي آن واحـد عـبر القشـرة الـدمـاغـية. وسيجـري زرع الـعديـد مـن املـحسات 
فــي القشــرة الحــركــية، وهــي املــنطقة فــي الــفص الــجبهي األكــثر جــهوزيــة ملــرافــقة تــولــيد الــبرنــامــج 
ل عـادة إلـى الـنخاع الـشوكـي، والـذي تـتحكم األعـصاب مـنه مـباشـرة فـي عـمل  الحـركـي الـذي يُحـمَّ
عــضالتــنا وتنسق فــيما بــينها. (يــعتقد بــعض عــلماء األعــصاب أنــه يــمكن إنــجاز هــذا الــتفاعــل بــني 
الـعقل والـعضالت بـطريـقة ال تـحتاج إلـى مـداخـلة ضـمن الـجسم عـبر تـسجيل فـعالـية الـدمـاغ مـثل 

التخطيط الكهربائي الدماغي EEG، إال أنه يجب تحقيق هذا الهدف عمليا.) 
  

لــقد ابــتكر <.G لــيهو> [مــن مجــموعــتي فــي جــامــعة Duke] نــوعــا جــديــدا مــن املــحسات: مــكعب 
تـسجيل بـإمـكانـه، عـند زرعـه، الـتقاط إشـارات عـبر كـامـل حجـم القشـرة الـدمـاغـية الـثالثـي األبـعاد. 
وخـالفـا لـلمحسات الـدمـاغـية الـسابـقة، الـتي كـانـت تـتكون مـن صـفيفات(18) مسـطحة مـن املـجسات 
املـيكرويـة الـتي تسجـل أطـرافُـها اإلشـارات الكهـربـائـية الـعصبية، فـإن مـكعب <لـيهو> يـوسـع أسـالك 

املحسات امليكروية إلى األعلى واألسفل وعلى الجوانب على طول محور مركزي. 
  

يــتضمن اإلصــدار الــحالــي ملــكعب الــتسجيل الــذي بــحوزتــنا، مــا يــصل إلــى 1000 ســلك تــسجيل 
مــيكروي فــعال. وألنــه يــمكننا تــسجيل أربــع إشــارات وحــتى ســت إشــارات عــلى األقــل مــن كــل ســلك 
مــــيكروي، فــــيمكن لــــكل مــــكعب الــــتقاط فــــعالــــيات كهــــربــــائــــية ملــــا بــــني 4000 و 6000 عــــصبون. 
ولـنفترض أن بـإمـكانـنا زرع الـعديـد مـن هـذه املـكعبات فـي القشـرات الـجبهية والـجانـبية لـلدمـاغ - 
وهـي املـناطق املسؤولـة عـن الـتحكم الـعالـي املسـتوى فـي الحـركـات واتـخاذ الـقرار - عـندهـا يـمكننا 
الــــحصول عــــلى عــــينات مــــن عشــــرات اآلالف مــــن الــــعصبونــــات فــــي آن مــــعا. وبحســــب نــــمذجــــتنا 
الــبرمــجية الــنظريــة، يــمكن لهــذا الــتصميم أن يــكفي لــلتحكم فــي مــرونــة الحــركــات الــتي نــتطلبها 

لتشغيل الهيكل الخارجي بساقني، واستعادة التحرك الذاتي ملرضانا. 
  

وملـعالـجة الـبيانـات املـنهمرة مـن هـذه املـحسات، فـإنـنا نـتوجـه إلـى تـصنيع جـيل جـديـد مـن الجـذاذات 
الـعصبية املـصممة حسـب الـطلب. وعـند زرعـها فـي جـمجمة املـريـض جـنبا إلـى جـنب مـع املـجسات 
املــيكرويــة، فــإنــها ســتستخرج األوامــر الحــركــية األولــية الــتي نــحتاج إلــيها ملــعالــجة كــامــل الــهيكل 

الخارجي للجسم. 
  

وبـــالـــطبع، نـــحتاج بـــعدهـــا إلـــى بـــث اإلشـــارات املـــكتشفَة مـــن الـــدمـــاغ إلـــى األطـــراف الـــصنعيـــة. 
وحــــديــثــا، قــــــام <.T هــانــسون> [طــالــب الــدكــتوراه فــي جــامــعة Duke املتخــرج حــديــثا] بــبناء 
نـــظام تـــسجيل الســـلكي بـ 128 قـــناة، مجهـــز بـــمحسات وشـــيبات chips يـــمكن وضـــعها داخـــل 
الجــمجمة وهــي قــادرة عــلى بــث مــوجــات الــدمــاغ املسجــلة إلــى مســتقِبل بــعيد. وقــد جــرى اخــتبار 
اإلصـدار األول مـن هـذه الـشيبات الـعصبية(19) بـنجاح عـلى الـقرود. وبـالـفعل، شهـدنـا مؤخـرا أول 
قـرد يـشّغل الـواجـهة بـني اآللـة واألعـصاب، عـلى مـدى الـساعـة، بـاسـتخدام إرسـال السـلكي إلشـارات 



الـدمـاغ. وفـي الشهـر 7/2012 تـقدمـنا بـطلب إلـى الـحكومـة الـبرازيـلية لـلسماح لـنا بـاسـتخدام هـذه 
التقانة على البشر. 

  
وبـالنسـبة إلـى العـب كـرة الـقدم املسـتقبلي، سيجـري تـرحـيل الـبيانـات مـن نـظم الـتسجيل السـلكيا 
إلـى وحـدة مـعالـجة حـاسـوبـية صـغيرة، مـوجـودة فـي حـقيبة تحـمل عـلى الظهـر. وسـتنفذ مـعالـجات 
رقـمية مـتعددة خـوارزمـيات بـرمـجية مـتنوعـة تـترجـم اإلشـارات الحـركـية إلـى أوامـر رقـمية قـادرة عـلى 
الـتحكم فـي األجـزاء املتحـركـة أو املـفّعالت املـوزعـة عـلى جـميع مـفاصـل بـدلـة اإلنـسالـة، وهـي عـناصـر 

عتادية تضبط موقع األرجل الصنعية للهيكل الخارجي. 
  

قوة الطاقة الدماغية(****) 
  

سـتسمح األوامـر ملـرتـدي الـهيكل الـخارجـي بـاملـشي خـطوة ثـم أخـرى، كـما سـتسمح بـخفض سـرعـته 
أو رفــعها، وبــاالنــحناء أو بــصعود الــدرج. وســتجري مــباشــرة مــعالــجة بــعض حــاالت الــضبط مــن 
املســـتوى األدنـــى لـــتموضـــع الـــعتاديـــات الـــصنعية بـــواســـطة الـــدارات اإللـــكترومـــيكانـــيكية لـــلهيكل 
الـــخارجـــي، مـــن دون أي دخـــل عـــصبي neural input. وســـتبقى املـــالبـــس الـــتي تشـــبه الـــبدالت 
الـــفضائـــية مـــرنـــة ولـــكنها تســـتمر بـــتزويـــد مـــرتـــديـــها بـــدعـــم هـــيكلي، يـــنوب عـــن الـــنخاع الـــشوكـــي 
البشــري. وبــاالســتفادة الــكامــلة مــن هــذا الــتفاعــل بــني إشــارات الــتحكم املــنبثقة عــن الــدمــاغ وردود 
األفــعال اإللــكترونــية الــتي تــطلقها املــفّعالت، نــأمــل بــأن تــتمكن واجهــتنا دمــاغ-آلــة مــن أن يتحــلى 

فعليا الراكل األول في كأس العالم بقوة اإلرادة. 
  

وهـذا الـراكـل لـن يتحـرك فحسـب وإنـما سـيتحسس أيـضا األرض تـحته. وسـيولـد الـهيكل الـخارجـي 
الــشعور بــالــلمس والــتوازن بــتضمني مــحسات مــيكرويــة تــكشف مــقدار الــقوة الــناتــجة مــن حــركــة 
مـعينة، ويـرسـل مـعلومـات مـن الـبدلـة إلـى الـدمـاغ. وسـيكون بـمقدور هـذا الـراكـل األول أن يـشعر بـأن 

إصبع قدمه قد المست الكرة. 
  

وتـقترح تـجاربـنا املـمتدة عـلى مـدى عـقد مـن الـزمـن عـلى الـواجـهات بـني دمـاغ-آلـة أنـه حـاملـا يـبدأ 
بـالـتفاعـل مـع هـيكله الـخارجـي، يـبدأ الـدمـاغ بـإدمـاج هـذا الـجسم اإلنـسالـي كـامـتداد حـقيقي لـصورة 
جسـده الـفعلي. ومـن خـالل الـتدريـب، فـإن الـخبرة املـتراكـمة مـن هـذا الـشعور املسـتمر مـن الـتماس 
مـع األرض ومـوضـع األرجـل اإلنـسالـية سـتمّكن مـن الحـركـة بخـطى رشـيقة عـلى مـلعب كـرة الـقدم أو 
الـنزول عـن رصـيف. وجـميعُ مـراحـل هـذا املشـروع تـتطلب اخـتبارات مسـتمرة ودقـيقة عـلى الـحيوان 
قــبل أن نــبدأ بــالتجــريــب عــلى البشــر. إضــافــة إلــى ذلــك، يــجب أن تــجتاز جــميع إجــراءات وكــاالت 
الـتقييس فـي الـبرازيـل والـواليـات املتحـدة وأوروبـا لـضمان مـراجـعة عـلمية وأخـالقـية صـحيحة. ومـع 
جـميع الـشكوك الـتي يـنطوي عـليها اسـتكمال الـعرض الـعلني األول لهـذا الـعمل والـوقـت الـقصير 
املــتبقي لــه، فــإن الــفكرة الــبسيطة الــتي يــنطوي عــليها مــثل هــذا املَــعَلم الــعظيم قــد أثــارت اهــتمام 

املجتمع البرازيلي بالعلم قلما لوحظت من قبل. 
  

  



التسلسل الزمني(20) 

الطريق الطويلة إلى أطراف اصطناعية يتحكم فيها الدماغ(*****) 
   لــقد وجــدت األطــراف الــبديــلة مــنذ آالف الــسنني - اســتجابــة عــقالنــية لــلحاجــة إلــى 
مـــعالـــجة جـــرحـــى الحـــروب أو األنـــواع األخـــرى مـــن األذيـــات والـــتشوهـــات مـــنذ الـــوالدة. 
وحــالــيا، فــإن الــتقانــة مــتقدمــة جــدا بــحيث تــمكن مــن الــتحكم فــي األرجــل االصــطناعــية 

ه مباشرة من الدماغ.  بواسطة إشارات كهربائية تُوجَّ
1000-1500 ق.م. أول مرجع تاريخي(21) 

   ذكــر كــتاب هــندوســي مــقدس كُـــتب خــالل هــذه الــفترة، <ڤيشــبال>(22), الــتي كــانــت 
لــــديــــها ســــاق مــــبتورة بــــعد تــــعرضــــها خــــالل مــــعركــــة حــــربــــية لجــــرح طــــال بــــقاؤه. وقــــد 
استعاضت عن ساقها هذه بنسخة حديدية سمحت لها باملشي والعودة إلى قواتها. 

  
القرن الرابع قبل امليالد مصنوع قديم(23) 

   أحـد أقـدم األطـراف االصـطناعـية املُـكتَشفة - نـبنّي صـورة لـها هـنا - كـان مـدفـونـا فـي 
جـنوب إيـطالـيا عـام 1858. وقـد جـرى صـنعه نـحو عـام 300 ق. م. وكـان مـصنوعـا مـن 

النحاس والخشب، وكان مصمما - على ما يبدو - لبتر تحت الركبة. 
القرن الرابع عشر 

البنادق والبتور(24) (حاالت البتر) 
   إن وصـــول الـــبارود إلـــى االقـــتتال األوروبـــي قـــد ضخّــــم كـــثيرا عـــدد اإلصـــابـــات الـــتي 
تـــكبدهـــا الـــجنود. واســـتجابـــة لـــذلـــك، وفـــي الـــقرن الـــسادس عشـــر، طـــوّر <.A پـــاريـــه> 
[الجـــراح املـــلكي لـــعدة مـــلوك فـــرنـــسيني] تـــقنيات لـــتركـــيب األطـــراف الـــعلويـــة والـــسفلية 

للمرضى، وأعاد استخدام الضمادات لربط األوعية الدموية. 

  
حرب أهلية(le4">1861-1865 حرب أهلية(25) 

   أنــتجت الحــرب بــني الــواليــات عــدة حــاالت بــتر. وكــان أحــد األشــخاص الــذيــن تــأثــروا 
بــذلــك، قــائــد الــلواء <.J .S مــاك چــرورتــي> الــذي فــقد ذراعــه. وقــد أّدى تــدفّق الــتمويــل 



الــحكومــي وتــوفــر التخــديــر، الــذي ســمح بــالــقيام بــعمليات مــدتــها أطــول، إلــى تــحّسن 
تقانة األعضاء االصطناعية خالل هذه الفترة. 

  
ما  1963 واجـهة دمـاغـية بـدائـية(   غـرس <.R .M .J ديـلچانـو> مـجسا راديـويـا مُـتحكَّ
فـيه فـي عمق الـنواة املُـذَنّـَبة فـي دمـاغ ثـور وجـعل الـحيوان يـتوقـف سـاكـنا كـاملـيت فـي 
الحــلبة، بــالــضغط عــلى زر تــحكم مــوجــود عــلى مــرســل بــعيد؛ ويُــَعّد هــذا الــجهاز ســلفا 

للواجهات دماغ-آلة املعاصرة. 
1969 تـــجارب رائـــدة    أنجـــز <.E فـــيتس> [مـــن جـــامـــعة واشـــنطن] دراســـة درّب فـــيها قـــرودا عـــلى 

تــفعيل إشــارات كهــربــائــية فــي أدمــغتها لــلتحكم فــي قــدح عــصبون وحــيد، وهــذه اإلشــارات مسجــلة 

بشكل واف بمجس ميكروي معدني. 

الثمانينات إصغاء إلى موجات دماغية(28 الثمانينات إصغاء إلى موجات دماغية(28) 

   اكـتشف <.A جـورگـوبـولـس> [مـن جـامـعة جـون هـوپـكنز] نـموذج قـدح كهـربـائـي فـي 
األعــصاب الحــركــية لــقرود املــكاك الــهنديــة، يحــدث حــني تــقوم بــتدويــر أذرعــها بــاتــجاه 

معني. 
في بداية التسعينات 

   قـدم <.J شـاپـني>، الـذي هـو اآلن فـي جـامـعة داون سـتيت، مـع <.L .M نـيكولـيلِس> 
تــــقنية ســــمحت بــــتسجيل دســــتات مــــن األعــــصاب املنتشــــرة انــــتشارا واســــعا، تــــسجيال 
مـتزامـنا، وذلـك بـاسـتخدام مـجسات مـغروسـة بـشكل دائـم، مـما مهـد الـطريق أمـام الـبحث 

في واجهات دماغ-آلة. 
1997 إجراءات أفضل(30ام البحث في واجهات دماغ-آلة.(30) 

  جـــــــرى طَـــــــرح الـــــــطرف االصـــــــطناعـــــــي C-LEG املـــــــتحكم فـــــــيه بـــــــمعالـــــــج مـــــــيكروي 
(مـــيكروبـــروسســـر)، والـــذي يـــسمح فـــي نـــسخته الـــحالـــية ملـــرتـــديـــه بـــتشغيل إعـــدادات 

settings حسب الطلب يمكن استخدامه 
1999-2000 تغذية راجعة جيدة (31) 

   نشــرت مــختبرات Chapin and Nicolelis أول وصــف لــواجــهة دمــاغ-آلــة مــشّغلة 
بـنشاط مـن أدمـغة الجـرذان، حـيث تـتحسس الـحيوانـات بـواسـطتها الحـركـة عـبر إشـارة 

 N تغذية راجعة مرئية. وفي العام التالي نشرت مختبرات
2008-2011 َشفرة عّداء 

2011 قرد يفكر وأڤاتار 



(إنــسالــة عــلى شــكل إنــسان) يــعمل( وذهــب إلــى نــصف نــهائــي 400 مــتر فــي بــطولــة 
 Nicolelis الـعالـم لـلرابـطة الـدولـية التـحادات األلـعاب الـريـاضـية فـي كـور   بـنّي فـريق
فـي مـركـز جـامـعة Duke لـلهندسـة الـعصبية أن بـإمـكان قـرد أن يسـتخدم أفـكاره لـلتحكم 

في حركات أڤاتار برمجي. 
2012 مــن دمــاغــي إلــى ذراعــي اإلنــسالــة: ; بــنّي دونــگو وزمــالؤه [مــن جــامــعة بــراون] أن بــإمــكان شــخص 

بـغرسـة دمـاغـية brain implant أن يحـرك ذراعـا إنـسالـية لـيلتقط شـرابـه بـاسـتخدام نـظام واجـهة عـصبية 

لبوابة الدماغ 

  
2014 ركلة االفتتاح لسيبروگ(35) 

 يــنوي مــختبر Nicolelis تــزويــد هــيكل خــارجــي لــيافــع مــعوّق لــيقوم بــأول ركــلة فــي 
افتتاح كأس العالم في البرازيل عام 2014. 

  
  

 (******<"Tahoma")تحكم من بُعد
  

إن ركـلة االفـتتاح لـكأس الـعالـم - أو لحـدث مـشابـه، ولـنُقل األلـعاب األوملـبية أو الـباراملـبية(36) فـي 
ريـو بـالـبرازيـل فـي عـام 2016 إذا فـاتـنا املـوعـد األول ألي سـبب كـان - سـتكون أكـثر مـن مجـرد عـمل 
مـثير ملـرة واحـدة. ويـمكن اكـتشاف تـلميح ملـا يـمكن الـقيام بـه مـع هـذه الـتقانـة مـن تجـربـة بجـزأيـن 
اسـتُكملت عـلى الـقرود. وكـمقدمـة - وبـالـعودة إلـى عـام 2007 - درّب فـريـقنا الـبحثي فـي جـامـعة 
Duke قــرودا هــنديــة عــلى املــشي مــنتصبة عــلى جــهاز تــدويــس، فــي حــني كــان يجــري تــسجيل 
 G.> الـنشاط الكهـربـائـي ألكـثر مـن 200 عـصبون لـحائـي(37) فـي آن مـعا. وفـي غـضون ذلـك، بـنى
شـينـگ> [فـي مـختبرات االتـصاالت واإلنـسالـية الـذكـية ART فـي كـيوتـو] بـروتـوكـول إنـترنـت بـالـغ 
السـرعـة، سـمح لـنا بـإرسـال هـذا الـدفق مـن الـبيانـات الـعصبونـية إلـى كـيوتـو مـباشـرة، حـيث غـذت 
املـتحكمات اإللـكترونـية إلنـسالـة شـبه بشـريـةCB1 (38). وفـي الجـزء األول مـن هـذه التجـربـة عـبر 
الـكرة األرضـية، بـنّي <شـينـگ> مـع مجـموعـتي الـعامـلة فـي جـامـعة Duke أن الـخوارزمـيات الـتي 
طُــوِّرت ســابــقا لــترجــمة األفــكار إلــى تــحكم فــي أذرع إنــسالــية يــمكنها أيــضا تــحويــل أنــماط نــشاط 

عصبي متعلق بالتنقل على قدمني، لجعل رجلني ميكانيكيتني تمشيان. 
  

لــقد أعــطى الجــزء الــثانــي مــن التجــربــة مــفاجــأة أكــبر بــكثير. فــحني كــانــت إحــدى قــرودنــا (إيــدويــا) 
تـمشي عـلى جـهاز الـتدويـس فـي Durham, N.C.، كـانـت واجهـتنا دمـاغ-آلـة تـبث دفـقا ثـابـتا مـن 
فــعالــية كهــربــائــية لــدمــاغــها إلــى كــيوتــو عــبر وصــلة تــشينـگ لــإلنــترنــت. وهــنالــك، كــشفت اإلنــسالــة 
 CB1 هـذه األوامـر الحـركـية وبـدأت بـاملـشي أيـضا عـلى الـفور تـقريـبا. وقـد احـتاجـت اإلنـسالـة CB1



فــي الــبدايــة إلــى بــعض الــدعــم عــند الــخاصــرة؛ ولــكن فــي الــتجارب الــالحــقة بــدأت بــالتحــرك ذاتــيا 
كاستجابة لألوامر املنبعثة من الدماغ، التي يولدها القرد على الطرف اآلخر من الكرة األرضية. 

  
واألكـثر مـن ذلـك، فـحتى حـني تـوقـف جـهاز الـتدويـس فـي جـامـعة Duke، وتـوقـفت الـقردة إيـدويـا عـن 
املـشي، ظـّل بـإمـكانـها أن تـتحكم فـي حـركـات أرجـل اإلنـسالـة CB1 فـي كـيوتـا بمجـرد مـراقـبة أرجـل 
اإلنــسالــة تتحــرك وفق فــيديــو حــي وتــخيّل كــل خــطوة يــجب أن تتخــذهــا اإلنــسالــة CB1. وتــابــعت 
الــقردة إيــدويــا إنــتاج الــنماذج الــدمــاغــية الــالزمــة لــجعل اإلنــسالــة CB1 تــمشي حــتى وإن لــم يــعد 
جسـدهـا مـشاركـا فـي هـذه املـهمة الحـركـية. وهـذا الـبرهـان الـعملي لـواجـهة دمـاغ-آلـة عـابـرة لـلقارات 
أظهـر أن بـإمـكان أي إنـسان أو قـرد أن يـتجاوز بـسهولـة الـفضاء والـقوة والـزمـن بـإصـدار أوامـر مـن 
الـدمـاغ مـن الحـدود الـفيزيـائـية لـلجسم الـحيوي الـذي يـحوي الـدمـاغ ويـبثها إلـى جـهاز مـن صـنع 

اإلنسان موجود بعيدا عن الفكرة األصلية التي وّلدت الفعل. 
  

وتـقتضي هـذه الـتجارب أن بـإمـكان واجـهات دمـاغ-آلـة أن تـمّكننا مـن الـتحكم فـي إنـساالت مُـرسَـــلة 
إلـى بـيئات ال يـمكن مـطلقا للبشـر اخـتراقـها مـباشـرة: يـمكن ألفـكارنـا أن تـشّغل أداة جـراحـة مـيكرويـة 
داخــل الــجسم، أو لــنُقل، أن تــوجّــــه نــشاطــات إنــسالــة شــبه بشــريــة تــحاول أن تــصلح تســّربــا فــي 

منشأة نووية. 
  

ويـمكن لـلواجـهة أيـضا أن تـتحكم فـي أدوات تؤمـن قـوى أقـوى أو أخـف مـن الـقوى الـتي تسـتطيع 
أجـسامـنا تـأمـينها، متحـررة بـذلـك مـن الـقيود الـعاديـة عـلى مـقدار الـقوة الـتي يـمكن لـلفرد أن يـبذلـها. 
وإن ربــط دمــاغ الــقرد بــإنــسالــة شــبه بشــريــة قــد تخــلص مــن الــقيود الــتي تــفرضــها الــساعــة: فــقد 
اسـتغرقـت رحـلة الـقردة إيـدويـا الـدمـاغـية حـول الـكرة األرضـية 20 مـيلي ثـانـية - وهـي مـدة أقـل مـما 

تتطلبه لتحريك رجلها. 
  

ومـع اسـتلهام رؤى مـن املسـتقبل الـبعيد، فـإن مـا قـمنا بـعمله عـلى الـقرود أعـطانـا ثـقة بـأن خـطتنا 
يـــمكن أن تـــكون قـــابـــلة للتطبيق. وعـــند كـــتابـــة هـــذا املـــقال، كـــنا نـــنتظر مـــعرفـــة مـــا إذا كـــان االتـــحاد 
الـــدولـــي لـــكرة الـــقدم (فـــيفا)، الـــذي يـــقع عـــلى عـــاتـــقه تـــنظيم االحـــتفالـــية، ســـيوافق عـــلى مـــقترحـــنا 
بــمشاركــة يــافــع مشــلول فــي احــتفالــية افــتتاح كــأس الــعالــم عــام 2014. والــحكومــة الــبرازيــلية - 

التي تنتظر إقرار الفيفا - تدعم مقترحنا هذا. 
  

وقــبل أن تتحقق رؤيــتنا تــكثر الــصعوبــات الــبيروقــراطــية والــشكوك الــعلمية. ومــع ذلــك، ال يــمكنني 
الــتوقــف عــن تــخيّل مــا يــمكن أن يــكون عــليه األمــر أثــناء الــتمشي الــوجــيز ولــكنه الــتاريــخي عــلى 
أرض كـرة الـقدم الـخضراء االسـتوائـية لـثالثـة بـاليـني مـن البشـر لـيشاهـدوا شـابـا بـرازيـليا مشـلوال 
يـنهض ويـمشي مـن جـديـد بـمحض إرادتـه، وأخـيرا يـركـل الـكرة ليسجـل هـدفـا لـلِعلم ال يـنسى، فـي 

األرض نفسها التي أتقنت هذه اللعبة الجميلة. 
  

  



املؤلف 
  

 Miguel A. L. Nicolelis
<.L .A .M نـــيكولـــليس> رائـــد فـــي حـــقل الـــعصب الـــصنعي. وهـــو أســـتاذ عـــلوم األعـــصاب فـــي 

مدرسة دوك للطب واملدير املساعد ملركز جامعة Duke للهندسة العصبية. 
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 MIND IN MOTION (*)

 THOUGHT MACHINES (**)
 PLUGGING INTO NEURONS (***)

 FORCE OF BRAINPOWER (****)
 The Long Road to Brain-Controlled Prosthetics (*****)

 REMOTE CONTROL (******)
  

robot (1) = إنـــسالـــة، وهـــذه نـــحت مـــن إنـــسان-آلـــي ومـــنها نشـــتق إنـــسالـــية = robotic، أو 
روبوطية. 

milestone (2)، أو: الُصوَّة. 
 computer cursors (3)

 exoskeleton (4)
(5) هـذا املـرض Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) هـو مـرض تـدهـور عـصبي مـتدرج 
يؤثـر فـي الـخاليـا الـعصبية لـلدمـاغ والـنخاع الـشوكـي ويؤدي إلـى مـوت األعـصاب الحـركـية الـتي 



تــنقل اإلشــارات مــن الــدمــاغ إلــى الــنخاع الــشوكــي ومــن الــنخاع الــشوكــي إلــى عــضالت الــجسم. 
 .http://www.alsa.org/about-als/what-is-als.html

 brain-machine interfaces (6)
scenario (7) أو: سيناريو 
 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)

virtual-reality (14) = واقــع افــتراضــي: بــيئة مــحاكــات ثــالثــية األبــعاد تُــمكن املســتخدم مــن 
تجربتها والتعامل معها كأنها عاَلم طبيعي حقيقي. 

 Cave Automatic Virtual Environment (15)
 the movements of a software body avatar (16)

 sensors (17)
arrays (18) = ج: array = صفيف 

 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)


