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سروکله موجودات نیمهانسان-نیمهروبات
مشهور به «سایبورگ» چطور و از کجا پیدا شد؟
تصورتان از مفهوم و مصداق سایبورگ احتماال
بستگی دارد به اینکه اولینبار این واژه را کجا
پرونده
شنیدهاید؛ اگر اولین مواجههتان با آن در صنعت
سینما بوده باشد ،شاید سایبورگ برای شما معادل
«ترمیناتور» باشد؛ روباتی انسا ننما که قدر تهای خار قالعاد های
دارد .اگر در اخبار فناورانه با سایبورگ آشنا شده باشید ،میدانید که
این کلمه ،اصطالح خاص دنیای فیلمهای علمی-تخیلی نیست و به
پیشرفتهایتکنولوژیکیدرعلمپزشکیمربوطمیشودکهمیتواند
انقالبی در حوزه سالمت باشد .اما اگر خودتان یک سایبورگ باشید،
میدانید که این کلمه نه تخیل است ،نه واقعیتی که صرفا در آینده
امکان تحقق داشتهباشد .چطور ممکن است شما که درحال خواندن
این مطلب هستید ،یک سایبورگ باشید؟ خب با من همراه شوید تا
جواب این سوال و پرسشهای دیگر راجع به سایبورگ را پیدا کنید.

قهرمانی به پشتوانه جوانی و مربیایرانی
در گفتوگو با «بهنام محمودی» و «جبار قوچاننژاد» از عواملروانی گفتیم
که باعث کسب مدال طال توسط تیمملی در آسیا شد
مجید حسینزاده | روزنامهنگار

* تیتر برگرفته از «نیمیم ز آب و گل ،نیمیم ز جان و دل» موالنا

تلفیق انسان و ماشین در دنیای واقعی
سایبورگ ،ترکیبی است از دو واژه «سایبرنتیک» و «ارگانیسم» که داللت بر موجودی نیمه
انسان – نیمه ماشین دارد .این واژه را اولینبار «مانفرد کالینز» ،دانشمند استرالیایی
تحقیقات فضایی ناسا و «ناتان کالین» ،طراح ابزارهای فیزیولوژیکی و سیستمهای
دادهپردازی الکترونیکی در سال  1960بهکار بردند ،اما پیدایش موجودات تلفیق یافته
از فناوری و طبیعت به مدتها پیش از ابداع این واژه برمیگردد؛ زمانی که از «گولمها»
و «روباتها» حرف زده میشد .سایبورگ درواقع به موجودی گفته میشود که ترکیبی
از اعضای انسانی و ماشینی دارد .گرچه در داستانهای علمی  -تخیلی ،سایبورگها

انسانهایی هستند که بهواسطه کار گذاشته شدن قطعات الکترونیکی و مکانیکی در
بدنشانتواناییهایغیرمعمولدارندامادرادبیاتعلمی،سایبورگدرواقعانسانیاست
که عملکردهای جسمیاش ازطریق دستگاههای تکنولوژیکی توسعه مییابد یا کنترل
میشود؛ دستگاههایی مثل مخزن اکسیژن ،دریچه قلب مصنوعی ،پمپ انسولین و حتی
ایمپلنت حلزون گوش و لنز چشم .در همه این موارد فناوری وضعیت بدن انسان را بهبود
دادهاستوهردوبخشطبیعیوماشینیبرایباالبردنتواناییهایانسانباهمهمکاری
میکنند.خبحاالمعلومشدکهچراگفتمخودشماهمممکناستیکسایبورگباشید؟

منابع :مشرقنیوز ،زومیت ،مقاله «تجلی سایبورگ در سینما» ،دیجیاتو ،فراروdailygoodnews.com، exos.ir، biotecher ،

معروفترینسایبورگهایجهان

زندگیروزمرهسایبورگها

سال  1998یک دانشمند انگلیسی بهنام «کوین وارویک»
ازطریق عمل جراحی تراشهای میکروسکوپی در بازویش
کار گذاشت که به او امکان میداد هنگام عبور از راهروهای
دانشگاه محل تدریسش ،درها را باز و چراغها و سیستمها
را خاموش و روشن کند بدون اینکه نیازی به تکان دادن
انگشتانشداشتهباشد.پروفسوروارویکمعتقدبودانسانبه
مرحلهکهنگیرسیدهووقتششدهکهارتقاپیداکند.درادامه
باافراددیگریآشنامیشویدکهبنابهعللفیزیولوژیکییامثل
پروفسوروارویکبهدالیلعلمی،خودشانرابهسایبورگتبدیلکردهاند.
مردکلهآنتنی!
ســال « ،۲۰۰۴نیل هربیسون» ۲۱ســالــه که به بیماری
کوررنگی مبتالست ،تصمیم میگیرد بهکمک فناوری این
نقص طبیعی را برطرف کند .پس طی یک عمل جراحی،
آنتنی بهنام « »Eyeborgدر جمجمه خود میکارد .دوربین
تعبیهشده در انتهای آنتن فلزی ،رنگها را به امواج نوری و
سپس امواج صوتی تبدیل و مشکل بینایی نیل را تاحدودی
برطرف میکند .او گرچه در این روش بازهم نمیتواند امواج
نوری ترجمهشده به امواج صوتی را ببیند اما درک بهتری از
پیرامونشپیدامیکندچونهررنگ،صدایمخصوصبهخودراداردوبهاینترتیبنیل
میتواندرنگهارابشنود.مردمبهنیلباتعجبنگاهمیکنند،نمیدانندکهاینآنتنفلزی
چیست و چرا یک نفر باید آن را روی سر خود بگذارد؟ نیل موزیسین و فعال سایبورگی
ساکن نیویورک است که ایده استفاده از فناوری در بدن انسانی برایش با «»Eyeborg
به پایان نرسیدهاست .او قصد دارد با نصب توربینهای خونی کوچک درون رگهایش
انرژیاینآنتنراتأمینکند.
یک جفت بازوی روباتی
سالیوان ،یک جفت دســت مصنوعی روباتیک
دارد که با ذهنش آنهــا را کنترل میکند .مثال
وقتی به بلند کردن دستش فکر میکند ،بهجای
ماهیچههای دست سابقش ،ماهیچههایی خاص
در سینهاش منقبض میشوند و دست مصنوعی
این انقباض را بهمعنای دستور حرکت در جهتی
خاص تعبیر میکند .او همچنین میتواند حرارت
و فشار مشت خود بر اشیا را احساس کند .مورد سالیوان ،نمونه خوبی است تا بفهمیم
بلندپروازیهای ظاهرا غیرضروری کسانی مثل پروفسور وارویک در حوزه سایبرنتیک
میتواندبهنتایجیکاربردیوضروریدرزندگیروزمرهمنجرشود.
دانشمندیکهماشینخواهدشد
دکتر «پیتر اسکات مورگان» دانشمندی انگلیسی است که
چندسالپیشفهمیدبهبیماری«نورونحرکتی»مبتالست.
در این بیماری سلولهایی که کنترل فعالیتهایی مثل
صحبت کردن ،راه رفتن ،بلع و حرکت کلی بدن را برعهده
دارنــد ،تحتتأثیر قــرار میگیرند و اختالل در آنهــا باعث
ناتوانی و درنهایت مرگ بیمار میشود .پزشکان به مورگان
میگویندیکسالبیشتردوامنمیآوردواوتصمیممیگیرد
بدنی روبه تحلیل اش را با قطعات ماشینی
که اندامهای
ِ
جایگزین کند .مثال نوعی ویلچر برقی میسازد که همه
حرکاتبدنیشاملنشستن،ایستادنودرازکشیدنراممکن
میکند.یکآواتاررایانهایازچهرهاشطراحیمیکندتادرصورتازکارافتادنعضالت
صورتشازآنبراینشاندادنحاالتمختلفچهرهاستفادهکند.اینآواتارکهباهوش
مصنوعیکنترلمیشود،دقیقامانندمورگانقبلازابتالبهبیماریاست.یکلولهبرای
تغذیهمستقیمبهمعدهمورگاناضافهمیشود،همچنینیکلولهبهمثانهوکیسهایبه
رودهاوواردمیشودتابامشکالتآیندهبدنمورگاندرتغذیهودفعمقابلهکند.مورگان
صدایشرادررایانهذخیرهکردهاستتابعدازتحلیلرفتننهاییهمهتوانطبیعیبدنش
وتبدیلشدنشبهیکسایبورگتمامعیارازاینصدااستفادهکند.

گرچه نمونههایی که گفته شد به نظر استثنائاتی عجیب و غریب میرسند اما در بخش
سمت راست خواندید که استفادههای روتین از فناوری در بهبود عملکرد بدن انسان شامل
کاشت حلزون گوش هم در گستره دستاوردهای سایبرنتیک میگنجد و دامنه شمول
واژه سایبورگ را وسیعتر میکند .در این قسمت با کاربردهای متنوعتری از این علم آشنا
میشوید« .سایبورگولوژی» شاخهای میانرشتهای که از دستاوردهای علومی شامل
مهندسی پزشکی ،سایبرنتیک ،مهندسی ژنتیک و هوش مصنوعی استفاده میکند تا به
انسان کمک کند زندگی راحتتری داشته باشد .در ادامه با تعدادی از دستاوردهای مرسوم
این علم آشنا میشوید.
شناسایی هویت از طریق تراشهها
به رغم آنچه بهنظر میرسد ،حضور سایبورگها به حوزه سالمت محدود نمیشود .از
سایبرنتیک میتوان در همه شاخههای عملکرد انسانی بهره برد .برای مثال یک شرکت
سوئدی ،میکروچیپی در دست کارکنانش کار گذاشته است که شناسایی هویت اعضای
شرکت (بهجای دستگاه ثبت ورود و خروج) و انجام فعالیتهای روزمره را کنترل میکند.
این میکروچیپ که بهاندازه یک دانه برنج است ،زیر پوست دست تزریق میشود و فرد
بهکمک آن میتواند بدون استفاده از دستهایش درها را باز کند ،چاپگرها را روشن کند و
تنها با تکان دست ،نوشیدنی بخرد .موسسان شرکت معتقدند این فناوری در مسیر
پیشرفتش ،بهزودی جای بسیاری از ابزارها شامل کلید ،وسایل ارتباطی و حتی کارت
اعتباری را خواهدگرفت .شرکت دیگری در سوئد قصد دارد میکروچیپهای کاشتنی را
جایگزین بلیت کند .این شرکت حملونقل ریلی اعالم کرده است که مسافرانش میتوانند
برای خرید و نشان دادن بلیت ،دستشان را که زیر پوستش میکروچیپ بیومتری تشخیص
هویت نصب شده است ،زیر دستگاه کنترل بلیت (شبیه دستگاه تبسنج در محیطهای
عمومی) قرار بدهند و دیگر نیازی به معطل شدن در صف ندارند .تا کنون دو هزار شهروند
ن میکروچیپها را زیر پوست خود کاشتهاند .تلفنهای همراه
سوئد به صورت داوطلبانه ای 
کاشتنی از دیگر پروژههایی است که قرار است بیشازپیش ما را به سایبورگ بدل کند .با
اینحال فعال علم پزشکی در استفاده از سایبرنتیک پیشتاز است و به همین دلیل بیشتر
اخبار حول دستاوردهای این علم میچرخد.
درمان بیماریها و کمک به معلوالن
خب حاال دیگر میدانید که سایبور گها از ما فاصله چندانی ندارند و حتی میتوانید
نمونههایی از تلفیق فناوری با بدن انسان در دوروبرتان پیدا کنید .مثل ضربانساز مصنوعی
قلب که کاربرد زیادی در درمان بیماران قلبی دارد .ضربانساز ،دستگاه الکترونیکی
کوچکی است که در جبران نارساییهای قلبی با تقلید عملکرد طبیعی قلب ،به کمک
بیماران میآید .وقتی قلب عملکرد طبیعی خود را ازدست میدهد یا دامنه پتانسیلهای
تحریک عضالت قلبی ضعیف میشود ،این دستگاه طی یک عمل جراحی ،زیر پوست قفسه
سینه کاشته میشود و میزان ضربان قلب را تنظیم میکند .تا امروز برای دیگر اعضای
بدن مثل کبد ،لوزالمعده و روده و همچنین اندامهای خارجی ،جایگزینهای فناورانهای
ساخته شده است که میتواند تأثیر بیماری و معلولیت بر کاهش کیفیت زندگی را بهطرز
قابل توجهی کاهش بدهد.

آیابایدازانسانهایماشینیترسید؟
به رغم همه فواید ،منتقدان فناوری سایبورگی درباره پیامدهای اجتماعی ،اخالقی و حقوقی
یبابدنانسانهشدارمیدهند.یکیازمهمتریننگرانیها،دربارهامنیتاطالعاتی
تلفیقفناور 
است که در فناوریهای کاشتنی ذخیره میشود .شرکتهای توسعهدهنده این فناوریها به
خصوصیتریندادههایکاربرانشاندسترسیخواهندداشت؛ایندادههامیتواندبهمقاصد
گوناگونبهفروشبرسدیابهدستهکرهابیفتد.نتایجتحقیقاتبامحوریتحشراتسایبورگی،
دلیل دیگری است که مخالفان کاربرد گسترده سایبرنتیک را برآشفته میکند .دانشمندان
توانستهاندباکارگذاشتنایمپلنتهایالکترونیکیدربدنحشرات،آنهاازراهدورکنترلکنند.
پروانهوسوسکازجملهجاندارانیهستندکهتاامروزبهخانوادهحشراتسایبورگیپیوستهاندو
کنترلکردنشانازراهدورباموفقیتانجامشدهاست.تصورتعمیمیافتنایننوعکاربردفناوری
به انسان ،عاملی است که دشمنی عدهای با سایبورگها را برانگیخته است .مخالفان همچنین
پیشبینیمیکنندکهاینحدازادغامبافناوریبهنابرابریمیانانسانهادامنخواهدزد.وقتی
زندگیروزمرهبهتلفیقبدنبافناوریوابستهباشد،کسانیکهازفرایندماشینیشدنجابمانند،
اززندگیروزمرهعقبماندهاند.شماچهفکرمیکنید؟

طرفدارانتیمملیوالیبالکشورماندریکسالگذشته
ازشرایطتیمراضینبودندوبازیکنانهمازلحاظروانیبعد
از کسب نتایج ناامید کننده در لیگ ملتها و المپیک ،در
شرایطمناسبیبهنظرنمیرسیدند.بنابراینگزافنیست
اگربگوییمکهوالیبالایراندربدترینشرایطخودبهلحاظ
روحیوروانیطیسالهایگذشتهپابهمسابقاتقهرمانی
آسیا در ژاپن گذاشت ،اما هرچه بود ،تیمملی کشورمان
بدون هیچ باختی و برای اولین بار با یک مربی ایرانی بر بام
والیبال آسیا ایستاد و قهرمان شد .در مینی پرونده امروز
زندگیسالمباکاپیتانسابقتیمملیویکمربیوالیبال
توگوهاییداشتیمکهخواهیدخواند.
درهمینبارهگف 

انگیزهبازیکنانجوانباعث
قهرمانیمانشد

استعداددرشرای طروانیمناسب
شکوفامیشود

بازیکنسابقتیمملیوالیبال
کــشــورمــان بــا تمجید از
بازیکنان جــوان و دانش
مــربــی ایــرانــیشــان که
م ــزد زحــمــاتشــان را با
قهرمانی در آسیا گرفتند،
از امیدهایش به آینده این تیم
میگوید.بهناممحمودیکهدرسال ۲۰۰۰بهتیموالیبال
لوبیسانتاکروچهایتالیاپیوست،اولینلژیونرتاریخوالیبال
ایران است .او درباره دالیل این موفقیت به ما میگوید:
«بایدقبولکنیمکهکیفیتمسابقاتقهرمانیآسیانسبت
به المپیک و لیگ ملتها پایینتر است اما بازیکنان جوان
ماخیلیخوبدرایندورهازمسابقاتبازیکردندوخوب
جنگیدند که این جای امیدواری دارد و مطمئن هستم در
آینده ،بیشتر از این بازیکنان و مربی ایرانیشان خواهیم
شنید.بهنظرمسالبعددرلیگملتهاوجامجهانی،عیار
اینبازیکنانومربیشانبیشترمشخصخواهدشد».
قهرمانیبامربیایرانی،شیرینتراست
محمودی که مدرک دکترای مدیریت ورزش دارد ،درباره
حضور نداشتن بازیکنان بزرگی همچون معروف ،غفور
و ...در ترکیب تیمملی میگوید« :هم اکنون بازیکنان
بسیار خوبی داریم و این بازیها یک دستگرمی برای
آنها محسوب می شد تا تجربه بازی در کنار هم را کسب
کنند .باالخره در این شرایط بد والیبالی که امسال پشت
سرگذاشتیم ،این قهرمانی مرهم کوچکی برای خانواده
والیبال بود که بعد از آن نتیجه نگرفتنها و اعتماد به
جوانان ،محقق شد .در ضمن کسب این افتخار با کادر
ایرانی ،کاممان را هم شیرینتر کرد ولی بازیکنان ما راه
درازی در پیش دارنــد و نباید به این نتایج مغرور شویم.
بازیکنانمانبایدخودشانراباوالیبالآسیامقایسهکنند،
مابایدخودمانراباهشتتیمبرترجهانمقایسهکنیم».
بازیکنانازلحاظروانیانگیزهداشتند
بازیکن سابق تیمملی والیبال کشورمان درباره بهروز
عطایی ،مربی تیمملی و نقش او در ایــن قهرمانی
هم میگوید« :آقــای عطایی بازیکنان را خیلیخوب
میشناسد ،از رده نوجوانان و جوانان در کنار آنها
بوده و این یکی از ویژگیهای مربی ایرانی است که
بازیکنان را از لحاظ فرهنگی ،استعداد و ...بهتر
میشناسد ،بنابراین دیدیم که بازیکنان با
انگیزه زیاد و آرامش خاصی بدون کمترین
حاشیه در مسابقات حاضر شدند و مزد
زحماتشان را هم با یک قهرمانی شیرین
گرفتند .البته آقــای عطایی جــزو بهترین
مربیهای والیبال در ایران است که در
کنار مربیهای بزرگی همچون
والســکــو ،آلکنو و ،...تجربه
خوبی کسب کرد و حقش هم
بود که مربی تیمملی شود.
هرچندعیاراودرمسابقات
جهانی ،بهتر مشخص
خواهد شد ولی من به او
امیدوارم و با این جوانان
در شرایط خــوب ،توقع
داریــم در لیگ ملتها و
جامجهانیبدرخشیم».

یکی از مربیان والیبال در
کــشــورمــان کــه هــدایــت
تیمهایزیادیراتاامروز
در لیگ برعهده داشت،
درباره قهرمانی تیمملی
والیبال میگوید« :اینکه
بعضیهامیگویندچونامروز
با مربی ایرانی نتیجه گرفتیم ،دیگر به مربی خارجی
نیاز نداریم ،از نظر من درست نیست .یکی از بزرگترین
دشمنانموفقیتآلکنوزمانبود.اوبهدلیلزمان کمیکه
داشت،موفقنشد.مگرمیشودمربیرزومهداریمثلاوبا
قهرمانیالمپیک،جهانو...رابگوییمکهخوبنبود؟یکی
ازکارهایآلکنواینبودکهدرجامملتها،ازهمینجوانها
تاحدودیاستفادهکردواینهابازیهاییدرمقابلبرزیل،
لهستان و ...را به عنوان بازی تدارکاتی در نظر گرفتند که
اندازهماههاتمرینارزشمنداست.البتهیکیازاشتباهات
او این بود که به خصوص در بازیهای آخر جام ملتها ،به
ارنج نهایی نرسید و تعویضهایش خیلی زیاد بود .البته
از آن طرف ،من هم ایمان دارم که مربیان ایرانی توانمند
هستند.دردورههایمختلفزحماتزیادیکشیدند،در
کنارمربیانبزرگخارجی،درسهاییگرفتندوتجربیاتی
کسب کردند و حاال داریم نتیجهاش را میبینیم .آقای
عطایی از ثمرهای که آلکنو در تیم گذاشته بود ،بهترین
برداشت را کرد و امروز یک نتیجه فوقالعاده درخشان را
گرفتیمومتوجهشدیمکهبامربیهایایرانیهممیتوانیم
نتایجبسیاریخوبیبگیریم».
روحیهجوانیرادستکمنگیریم
اینکارشناسوالیبالدربارهشرایطبازیکنانتیمملیهم
میگوید«:یکیازدالیلیکهاینمربیایرانیتوانستنتیجه
بگیرد،نبودبعضیبازیکنانبزرگدرتیمبود،چونکنترل
کردن بعضی از آنها واقعا سخت است و تابع هر مربی
نیستند .به هرحال بعضی بازیکنان بزرگ ،ممکن است
انگیزه کمتری داشته باشند اما بازیکنان جوان ما واقعا در
زمین برای موفقیت از هیچ تالشی فروگذار نمیکردند و
روحیهجوانیرانمیشوددستکمگرفت».
نقششرایطروانیبازیکناندرموفقیتپررنگبود
این مربی والیبال درباره تاثیر شرایط روانی بازیکنان در
این قهرمانی هم میگوید« :بازیکنان ما با اعتماد به نفس
باال ،باور زیاد ،روحیه جنگنده و انگیزههای جوانی پا به
مسابقات گذاشتند و همه اینها دست به دست هم
دادند تا ما این نتیجه خوب را کسب کنیم .یک سری
بازیکنانجوانمامیخواستندثابتکنندکهمیتوان
به آنها در نبود باسابقهها اعتماد کرد و میخواستند
خودشان را نشان دهند .در ضمن همین جوانتر
بودنباعثشدتاکادرفنی،خیلیراحتتر
بتواندآنهاراازنظرروانیکنترلکند.
در والیبال روز جهان ،کوچکترین
اعتراض به داوری ،جر و بحث با
بازیکن حریف و ...تمرکز تیم را
به هم میریزد ولی در این دوره،
ماازاینمشکالتنداشتیم.در
شرایط خوب روانی ،جوانان
تیمملی مــا بــه دنــبــال بــروز
استعدادهایخودشانبودند
وفعلخواستنراصرفکردند».

