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تشکرنامه

«هرگــز پیشبینــی نکــن ،بــه خصــوص در مــورد آینــده ».مــن قــدردان همــه
نویســندگان ایــن کتــاب هســتم کــه ایــن توصیــه را نادیــده گرفتنــد و ذهنهایشــان
را به سه دهه بعد بردند.
یکــی از لذتهــای کار کــردن در مجلــه اکونومیســت ایــن اســت کــه بــرای
دریافــت بهتریــن نصیحــت ،تنهــا کافــی اســت کــه در طــول راهــرو قــدم بزنیــد تــا
بســیاری از همکارانتــان بهتریــن پیشــنهادات را بــا شــما در میــان بگذارنــد .اولیــور
مورتــون و تــام اســتندیج ،بــه طــور خــاص ،در شــکل دادن بــه طــرح کلــی کتــاب و
پیشــنهاد نویســندگان بســیار کمــک کردنــد .متیــو ســیموندز و ناتاشــا لــودر
بازخوردهــای مفیــدی را ارایــه کردنــد .زنــی مینتــون بدوئــس مشــوق مــن در
آمادهســازی کتــاب بــود و پتســی دریــدن اطمینــان حاصــل کــرد کــه بتوانــم امــور
کتاب را در کنار امور روزانه پیش ببرم.
کلــر گریســت و اد لیــک از انتشــارات پروفایــل بوکــس حامیــان مشــتاق و بســیار
صبــور ایــن پــروژه بودنــد .پــل فورتــی بــا آرامــش امــور را مدیریــت کــرد .پنــی
ویلیامــز ،دیویــد گریفیتــز و پیــپ رو بــه ترتیــب در ویرایــش ،بررســی صحــت دادهها
و تهیه نمودارها کمک کردند.
کتــاب حاضــر بــه ســال  ۲۰۵۰مینگــرد امــا امــور مربــوط بــه آن در ســالهای
 ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶انجــام شــدند .همچنیــن از همســرم ،گبــی ،بــه طــور ویــژه متشــکرم
بــه خاطــر بردبــاری فــراوان نســبت بــه زمــان زیــادی کــه ایــن نــگاه بــه آینــده بــه
خود اختصاص داد.
Megatech looks to 2050, but it took chunks out of 2015 and 2016. Special thanks to
my wife, Gaby, for her megatolerance of the time taken up by all the future-gazing.

فهرست نویسندگان به ترتیب فصلها

ــ

دانیل فراکلین
دبیــر اجرایــی مجلــه اکونومیســت و ســردبیر کتــاب ســال مجلــه اکونومیســت
اســت .او همچنیــن در نــگارش کتــاب «ابــر تغییــر :جهــان در ســال  »۲۰۵۰نیــز
نقش داشته است.

ــ

تام استندیج
جانشــین ســردبیر و رییــس بخــش اســتراتژی دیجیتــال در مجلــه اکونومیســت
اســت .او همچنیــن یکــی از نویســندگان مجلــه در بخــشفـنآوری اســت .در میــان
کتابهــای او ،کتــاب «اینترنــت ویکتوریایــی و نوشــتن بــر روی دیــوار :شــبکه
اجتماعی  ۲۰۰۰ -سال نخست» نیز دیده میشود.

ــ

فرانک ویلچک
اســتاد فیزیــک در موسســهفـنآوری ماساچوســت و برنــده جایــزه نوبــل فیزیــک
در ســال  ۲۰۰۴اســت .کتــاب «یــک پرســش زیبــا :یافتــن طراحــی عمیــق طبیعت»
یکی از کتابهای او است.

ــ

رابرت کارلسون
دانشــمندُ ،
کارآفریــن و نویســنده کتــاب «بیولــوژیفــنآوری اســت :وعــده،
خطــر و کســب و کار تــازه مهندســی زندگــی» اســت .او مدیر شــرکت ســرمایهگذاری
بیواکونومی کاپیتال و مدیر شرکت مشاوره ایمنی و مهندسی بیودسیک است.

ــ

تیم کراس
خبرنگار بخش علم در مجله اکونومیست است.

ــ

آن وینبلد
یکــی از بنیانگــذاران شــرکت ســرمایهگذاری هامروینبلــد در سنفرانسیســکو
کــه بــرای بیــش از ســی ســال یکــی از کارآفرینــان و ســرمایهگذاران پیشــرو در
صنعت نرمافزار بوده است.

ــ

رایان ایونت
ســتوننویس اقتصــادی در مجلــه اکونومیســت کــه نویســنده کتــاب «ثــروت
انسانها :کار و فقدان کار در قرن بیست و یکم» نیز است.

ــ

جفری کر
دبیر بخش علم وفنآوری مجله اکونومیست است.

ــ

جیانریکو فاروجیا
مدیــر ارشــد در مایــو کلینیــک در جکســونویل ،فلوریــدا اســت .او اســتاد
داروســازی و فیزیولــوژی و متخصــص در زمینــه گــوش و حلــق و بینــی اســت یکــی
از پیشروان تولید داروهای اختصاصی نیز به شمار میرود.

ــ

آنا شوکت
روزنامهنــگار آزاد کــه مطالــب او در بخــش علــم وفـنآوری مجلــه اکونومیســت
منتشر میشود.

ــ

پل مارکیلی
دبیــر نــوآوری در مجلــه اکونومیســت اســت .او پیشتــر دبیــر فصــل نامــه
فــنآوری مجلــه اکونومیســت و نویســنده گــزارش ویــژه آینــده تولیــد ،ســومین
انقالب صنعتی بود.

ــ

بنجامین ساترلند
مطالــب او در مجلــه اکونومیســت منتشــر میشــود .بنجامیــن ســاترلند همچنین
نویســنده کتــاب «جنــگ افزارهــای مــدرن ،هــوش و بازدارندگــی:فنآوریهایــی
که آنها را متحول میکنند» است.

ــ

لئو میرانی
دبیــر اخبــار در مجلــه اکونومیســت اســت .گزارشهــای او دربــارهفــنآوری
پیشتر در کوارتز منتشر شدهاند.

ــ

لوچیانو فلوریدی
اســتاد فلســفه و اخــاق اطالعــات در دانشــگاه آکســفورد اســت .تازهتریــن
کتــاب او «انقــاب چهــارم :چگونــه حــوزه فعالیــتفـنآوری در حــال تغییــر واقعیت
بشر است» نام دارد.

ــ

کنث کوکیر
دبیــر ارشــد محصــوالت دیجیتالــی مجلــه اکونومیســت و یکــی از نویســندگان
کتــاب «کالن داده :انقالبــی کــه شــیوه کار ،زندگــی و فکــر کــردن مــا را تغییــر
یدهد»
م 

ــ

ملیندا گیتس
یکی از بنیانگذاران و مدیران بنیاد بیل و ملیندا گیتس است.

ــ

آدرین وولدریج
دبیــر بخــش مدیریــت مجلــه اکونومیســت و نویســنده ســتون شــومپیتر در ایــن
مجلــه اســت .تازهتریــن کتــاب او «آشــوب بــزرگ :چگونــه کســب و کارهــا بــا
روزهای بحرانی مقابله میکنند» نام دارد.

ــ

لیندا گرتون
اســتاد مدیریــت در مدرســه اقتصــاد لنــدن اســت .در میــان کتابهــای او دربــاره
تاثیــر تحــوالت جهــان بــر کار ،میتــوان بــه کتــاب «گــذار و کلیــد» اشــاره کــرد .او
همچنیــن همــراه بــا انــدرو اســکات ،کتــاب «زندگــی  ۱۰۰ســاله :زندگــی و کار در
دوران عمر طوالنی» را نوشته است.

ــ

الستر رینالدز
نویســنده بریتانیایــی داســتانهای علمــی تخیلــی کــه در میــان کتابهــای
مجموعــه داســتانهای «فرزنــدان پوزئیــدون» و «فضــای مکاشــفه» بــه چشــم
یخورند.
م 

ــ

نانسی کرس
نویســنده آمریکایــی داســتانهای علمــی تخیلــی کــه تــا کنــون چندیــن جایــزه
دریافــت کــرده و در میــان آثــارش کتــاب «پــس از ســقوط»« ،پیــش از ســقوط»،
«طی سقوط» و «خویشاوند دیروز» به چشم میخورند.

ــ

الیورمورتون
یکــی از دبیــران مجلــه اکونومیســت و نویســنده بخــش علــم اســت .تازهتریــن
کتــاب او «ســیاره بازســازی شــده :چگونــه مهندســی آب و هــوا میتوانــد جهــان را
تغییر دهد» نام دارد.
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مدیر مسئول ماهنامه آیندهنگر

نخســتین خــط تولیــد خــودرو در ایــران در اواســط دهــه  ۱۳۴۰شمســی افتتــاح
شــد ،یعنــی بیــش از نیــم قــرن پــس از اینکــه جــان فــورد نخســتین خــط مونتــاژ
متحــرک را بــرای تولیــد خــودرو بــه کار گرفــت .امــا تنهــا چنــد ســال زمــان الزم بود
تــا نمونههــای مشــابه ایرانــی بــا ارزشتریــن شــرکت خصوصــی جهــان یعنــی
شــرکت خدمــات آنالیــن تاکســیرانی اوبــر کــه در ســال  ۲۰۰۹میــادی تاســیس
شــده بــود ،در خیابانهــای تهــران فعــال شــوند .مســیری کــه از خودروســازیها تــا
شــرکتهای تاکســیرانی آنالیــن طــی شــده ،نمــادی اســت از آنچــه در جهــان
کســب و کار روی داده اســت .نــه تنهــا ســرعت انتقــال دانــش بــه شــدت افزایــش
یافتــه ،بلکــه ماهیــت کســب و کارهــای تــازه نیــز بــه گونــهای اســت کــه بــه
کارگیــری فـنآوری آنهــا در کشــورهای مختلــف نیازمنــد زمــان اندکــی اســت .بــه
همیــن خاطــر اســت کــه نمونههــای مشــابه کســب و کارهــای نمادیــن آغــاز قــرن
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بیســتم ،ماننــد کارخانــه خودروســازی فــورد ،بــه نیمقــرن زمــان الزم داشــتند تــا
بــه ایــران راه یابنــد ،امــا کســب و کارهــای نمادیــن آغــاز قــرن بیســت و یکــم ،ماننــد
شرکت اوبر ،طی تنها پنج سال در بازار ایران ظاهر شدند.
انگیــزه اصلــی ترجمــه کتــاب «فــن آوری در ســال  »۲۰۵۰بــه زبــان فارســی نیز
همیــن انتقــال نســبتا ســریع دانــش و ف ـنآوری بــود ،بــه خصــوص کــه بــه نظــر
میرســد شــتاب گســترش دانــش نیــز رو بــه افزایــش اســت .اگــر در دهــه نخســت
قــرن بیســت و یکــم کســب و کارهــای مشــابه بــا اختــاف تنهــا چنــد ســال در
اقتصادهــای توســعه یافتــه و در حــال توســعه ظهــور میکننــد ،شــاید در نیمــه
قــرن ،ایــن اختــاف بــه کمتــر از یــک ســال برســد و البتــه بایــد آرزو و همچنیــن
تــاش کــرد کــه حداقــل در برخــی زمینههــا ،ایــران مبــدا فنآوریهــای تــازه
باشد.
کتــاب پیــش روی شــما در واقــع جلــد تــازه کتــاب «تغییــرات بــزرگ جهــان تــا
ســال  »۲۰۵۰اســت کــه پیشتــر توســط اتــاق تهــران منتشــر شــده بــود .اگــر در
کتــاب پیشــین ،روندهــای کلــی اقتصــادی و اجتماعــی بشــر مــورد توجه قــرار گرفته
بــود ،در ایــن کتــاب آنچــه در جهــان فـنآوری روی خواهــد داد و اثــرات اجتماعــی
و اقتصــادی آن مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .تحــوالت مربــوط بــه فــنآوری تنهــا
بــه موسســات تحقیقاتــی ،دانشــگاهها و آزمایشــگاهها مربــوط نیســتند و بــر زندگــی،
کار و روابــط میــان انســانها تاثیرگذارنــد .بــه همیــن خاطــر نیــز در کتــاب فـنآوری
در ســال  ،۲۰۵۰نــه تنهــا بــه پیشــرفتهای علمــی توجــه شــده بلکــه بســتر مربــوط
بــه ایــن پیشــرفتها و همچنیــن آثــار و مســائلی کــه ایــن پیشــرفتها بــه همــراه
خواهند داشت نیز مورد توجه قرار گرفته است.
بخــش نخســت کتــاب کــه شــش فصــل را در بــر میگیــرد ،بــه مســائل بنیادیــن
مربــوط بــه ف ـنآوری پرداختــه شــده اســت .تــام اســتندیج ،یکــی از نویســندگان
مجلــه اکونومیســت ،در فصــل نخســت شــرح میدهــد کــه همیــن حــاال هــم
میتــوان نشــانههایی از آنچــه در آینــده روی خواهــد داد را مشــاهده کــرد .بــرای
مثــال میتــوان مــواردی از کاربردهــای فنآوریهــای تــازه را یافــت کــه در برخــی
نقــاط جهــان بــه کار میرونــد ،امــا هنــوز بــه طــور گســترده مــورد اســتفاده عمــوم
قــرار نگرفتهانــد .او نشــان میدهــد کــه فــنآوری هایــی ماننــد تلفــن همــراه
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هوشــمند و پرداخــت بهوســیله تلفــن همــراه چگونــه ابتــدا بــه ترتیــب تنهــا در
ژاپــن و کنیــا بــه کار گرفتــه میشــدند .همچنیــن مســائل و مباحثــی کــه
فنآوریهــای تــازه بــه همــراه میآورنــد ،کــم و بیــش بــه مســائلی شــباهت دارنــد
کــه فنآوریهــای پیشــین نیــز ایجــاد کردهانــد .آقــای اســتندیج نشــان میدهــد
همانطــور کــه امــروز گروهــی نگراننــد کــه اینترنــت بــر تربیــت کــودکان تاثیــر
منفــی بگــذارد و حریــم شــخصی را از بیــن ببــرد ،زمــان اختــراع تلگــراف نیــز
گروهــی نگرانیهــای مشــابهی داشــتند .آقــای اســتندیج همچنیــن از یــاد نمیبــرد
کــه رویاپــردازی تــا چــه حــد در نــوآوری موثــر اســت ،بــه همیــن خاطــر او بــه
داســتانها و فیلمهــای علمــی تخیلــی اشــاره میکنــد و یــادآور میشــود برخــی
از پیشــرفتهایی کــه در ایــن فیلمهــا بــه تصویــر کشــیده شــدهاند ،در آینــدهای
نــه چنــدان دور بــه زندگــی واقعــی میلیونهــا انســان راه مییابنــد .فرانــک
ویلچــک ،برنــده جایــزه نوبــل فیزیــک در ســال  ،۲۰۰۴در فصــل دوم بــه بنیانهــای
ی میپــردازد کــه فـنآوری آینــده بــر آن قــرار خواهــد گرفــت .شــاید بتــوان
فیزیکـ 
گفــت کــه تاکنــون بســیاری از حوزههــای علمــی و کســب و کار بیشــتر بــر اســاس
انباشــت تجربــه و آزمــون و خطــا پیــش رفتهانــد امــا آنطــور کــه آقــای ویلچــک
شــرح میدهــد ،پیشــرفتها بیشــتر نیازمنــد یــاری علــوم پایــه از جملــه فیزیــک
اســت .بــرای مثــال فیزیــک کوانتومــی و زیستشناســی بــرای ســاخت رایانههــا بــه
کار گرفتــه خواهنــد شــد .زیستشناســی ،شــاخهای از علــم اســت کــه طــی
دهههــای پیــشرو بــه یکــی از نیروهــای پیشبرنــده فــنآوری تبدیــل خواهــد
شــد .ورود رایانههــا بــه بــدن انســان ،بــدون کمــک زیستشناســی ممکــن نخواهــد
بــود .در فصــل ســوم شــرح داده میشــود کــه مــواردی ماننــد ذخیــره اطالعــات بــر
روی دی انای (بــه جــای دیســکهای فعلــی) ،اصالحــات ژنتیکــی کــه نــه تنهــا
برخــی بیماریهــا را برطــرف میســازند ،بلکــه میتواننــد توانایــی انســان در
برخــی زمینههــا را ارتقــاء دهنــد ،صنایــع غذایــی و بخــش تولیــد همگــی تحــت
تاثیــر پیشــرفتهای زیستشناســی قــرار خواهنــد گرفــت .اهمیــت ایــن
پیشــرفتهای بیــن رشــتهای زمانــی بهتــر درک میشــود کــه بدانیــم قانــون مــور
دیگــر در حــال از نفــس افتــادن اســت .دو برابــر شــدن ســرعت پردازشگرهــای
رایانـهای در هــر دو ســال ،کــه بــه قانــون مــور شــهرت یافتــه ،بــرای چندیــن دهــه
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نیــروی پیشبرنــده صنعــت رایانــه بــوده و باعــث شــده کــه هــر ســال دســتگاههای
هوشــمند ســریعتر و قدرتمندتــری راهــی بــازار شــوند امــا تــداوم قانــون مــور در
آینــدهای نــه چنــدان دور دیگــر ممکــن نخواهــد بــود .آن زمــان ،همانطــور کــه در
فصــل چهــارم کتــاب شــرح داده شــده ،عــاوه بــر علــوم دیگــر ،پــردازش ابــری نیــز
نقــش بیشــتری خواهنــد یافــت .همیــن حــاال هــم برخــی از دســتگاههای هوشــمند
ماننــد آمــازون اکــو کــه میتوانــد دســتورات کالمــی شــما را درک کــرده و بــه آنهــا
پاســخ بدهــد ،تــوان پــردازش ناچیــزی دارد امــا بــه لطــف اتصــال بــه پردازشگرهای
شــرکت آمــازون کــه شــاید کیلومترهــا دورتــر قــرار دارنــد ،میتوانــد بــه منظــور
شــما پیببــرد .خوانــدن فصــل پنجــم کتــاب بــرای هــر فعــال اقتصــادی ،کارآفریــن
و ســرمایهگذاری ضــروری اســت .خانــم وینبلــد ،یکــی از ســرمایهگذاران حــوزه
ف ـنآوری ،هفــت مــوج انقــاب ف ـنآوری را شــرح میدهــد از مــوج کالن دادههــا،
مــوج اینترنــت چیزهــا و ماشــینهای هوشــمند و مــوج هــوش مصنوعــی بــه عنــوان
ســه مــوج اخیــر جهــان ف ـنآوری یــاد میکنــد .اگــر از حضــور و توســعه ناگهانــی
اینترنــت و کســب و کارهــای شــکل گرفتــه مرتبــط بــا آن غافلگیــر شــدهاید،
مطالعــه ایــن فصــل باعــث خواهــد شــد کــه از همیــن حــاال در مــورد موجهــای
پیـشرو کــه جهــان کســب و کار را متحــول خواهنــد ســاخت تصویــری کلی داشــته
باشــید .کالن دا دههــا و کابردهــای گســترده آنهــا و هــوش مصنوعــی بــه زودی بــه
بخشــی از زندگــی روزمــره مــا تبدیــل خواهنــد شــد و بازارهــای تــازهای را شــکل
خواهنــد داد .ســرمایهگذاران از همیــن حــاال بــه دنبــال افزایــش ســهم خــود در ایــن
بــازار هســتند ،بــه طــوری کــه میــزان ســرمایهگذاری در اســتارتآپهای مربــوط
بــه هــوش مصنوعــی در آمریــکا از حــدود پنجــاه میلیــون دالر در ســال  ۲۰۱۰بــه
بیــش از یــک میلیــارد دالر در ســال  ۲۰۱۷رســیده اســت .اگــر تصــور میکنیــد کــه
ایــن مــوج تنهــا بــه اقتصادهــای توســعهیافته مربــوط میشــود و تاثیــری بــر
اقتصــاد ایــران نخواهــد داشــت ،پاراگــراف نخســت ایــن یادداشــت را بــه یــاد بیاورید.
امــا چــرا بــا همــه ایــن پیشــرفتهای حیــرتآور کــه زندگــی تقریبــا همــه مــا را
متحــول ســاخته ،وضعیــت اقتصــاد تغییــر چندانــی نکــرده اســت؟ ایــن پرسشــی
اســت کــه رایــان ایونــت از آن بــه عنــوان بحــث اصلــی در نــوآوری یــاد میکنــد و
در فصــل ششــم بــه آن میپــردازد .برخــی اقتصاددانــان اعتقــاد دارنــد کــه انقــاب
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دیجیتالــی بــه رغــم همــه شــگفتیهایی کــه بــه بــار آورده در ایجــاد تحــول در
بهــرهوری اقتصــادی نــاکام بــوده اســت و تاثیــر آن بــر اقتصــاد بشــر بــه انــدازه
پیشــرفتهایی ماننــد برقرســانی و تولیــد خــودرو نبــوده اســت .دادههــای مربــوط
بــه بهــرهوری نیــز ایــن ادعــا را تاییــد میکننــد ،امــا حداقــل برخــی از کارشناســان
از جملــه آقــای ایونــت اعتقــاد دارنــد کــه نمایــان شــدن آثــار انقــاب دیجیتــال
بربهــرهوری نیازمنــد زمــان اســت .بــرای دانســتن اینکــه کــدام گــروه درســت
میگویند باید چند دهه صبر کرد.
بخــش دوم کتــاب بــه بخشهــای اقتصــادی از جملــه کشــاورزی ،بهداشــت و
درمــان ،انــرژی ،تولیــد و صنایــع نظامــی در ســال  ۲۰۵۰میپــردازد .جفــری کــر ،در
فصــل هفتــم تصویــر نســبتا جامعــی از آینــده صنعــت کشــاورزی ترســیم میکنــد،
جایــی کــه مهندســی ژنتیــک فرآینــد تولیــد محصــول را بــه طــور کامــل متحــول
کــرده و ایــن بــار دســتکاری ژنتیکــی محصــوالت خوراکــی بــا واکنــش منفــی افــکار
عمومــی مواجــه نشــده اســت ،تولیــد محصــوالت کشــاورزی و حتــی مــواد غذایــی
دریایــی بــار دیگــر بــه شــهرها بازگشــته ،هرچنــد کــه ایــن بــار ایــن تولیــد در
ســاختمانهای بســته انجــام میشــود کــه شــرایط محیطــی در آنهــا بــه شــدت
کنتــرل میشــود و باالخــره اینکــه کارخانــه تولیــد گوشــت کــه ســلولهای گوشــتی
را پــرورش میدهنــد و حیوانــات واقعــی در آنهــا حضــور ندارنــد بــه رقیــب
کشــتارگاههای فعلــی تبدیــل خواهنــد شــد .آقــای کــر پیشبینــی میکنــد کــه
در آینــده جدالــی جــدی میــان مخالفــان کشــتار حیوانــات و مخالفــان تولیــد
گوشـتهای ژنتیکــی روی خواهــد داد و برنــده ایــن نبــرد حامیــان حقــوق حیوانــات
خواهنــد بــود .در فصــل هشــتم خواهیــد دیــد کــه ورود فنآوریهــای تــازه ماننــد
کالن دادههــا و واقعیــت مجــازی بــا خدمــات درمانــی چگونــه بــه تحــول در رابطــه
بیمــار و پزشــک منجــر خواهد شــد .ســاختار بــازار انــرژی جهــان در ســال  ۲۰۵۰در
فصــل نهــم بــه خوبــی بــه تصویــر کشــیده شــده اســت ،تصویــری کــه میتوانــد
زنگهــای خطــر را بــرای سیاس ـتگذاران ایرانــی بــه صــدا درآورد .چــرا کــه طــی
دهههــای آینــده از نقــش ســوختهای فســیلی در تامیــن انــرژی جهــان کاســته
خواهــد شــد .همانطــور کــه آنــا شــوکت در ایــن فصــل شــرح میدهــد،
ســوختهای فســیلی ناگهــان ناپدیــد نخواهنــد شــد امــا وابســتگی بــه آنهــا کاهــش
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خواهــد یافــت و منابــع تجدیدپذیــر انــرژی ماننــد انــرژی خورشــیدی ،انــرژی بــاد و
انــرژی هســتهای جــای آن را خواهنــد گرفــت .اســتفاده از انــرژی خورشــیدی و
انــرژی بــاد بــا چالشــی جــدی مواجــه اســت و آن اینکــه چنیــن انرژیهایــی همــواره
موجــود نیســتند؛ خورشــید همــواره نمیتابــد و بــاد همــواره نمــیوزد .امــا
پیشــرفتهای فــنآوری بــه خصــوص در بخــش ذخیــره انــرژی بــه حــل ایــن
مشــکل کمــک خواهنــد کــرد و از وابســتگی بخــش تجــاری و بخــش خانگــی بــه
شــبکه برقرســانی کاســته خواهــد شــد .امــا نــه فقــط منبــع انــرژی ،بلکــه شــیوه
اســتفاده از ایــن انــرژی بــه خصــوص در بخــش تولیــد نیــز تغییــر خواهــد کــرد .یــک
کارخانــه خودروســازی را در نظــر بگیریــد کــه در آن هیــچ اثــری از صــدای دســتگاه
پــرس نیســت و بدنــه خــودرو از الیــاف کربنــی بافتــه شــده باشــد .کارخانـهای بــی
ســروصدا کــه بیشــتر بــه خودروبافــی شــباهت دارد تــا خودروســازی .شــاید ایــن
تصویــر تخیلیتــر از آن بــه نظــر برســد کــه تــا ســال  ۲۰۵۰محقــق شــود ،امــا بهتــر
اســت بدانیــد کــه همیــن حــاال یکــی از مهمتریــن خودروســازیهای جهــان از
همیــن شــیوه بــرای تولیــد یکــی از مدلهایــش بهــره میبــرد .اگــر بــه بخــش
تولیــد عالقــه مندیــد ،مطالعــه فصــل دهــم را از دســت ندهیــد .شــیوه تولیــد بخــش
قابــل توجهــی از کاالهــا دگرگــون خواهــد شــد .چاپگرهــای ســه بعــدی بــه
تولیدکنندههــای اصلــی تبدیــل خواهنــد شــد .مفهــوم خــط تولیــد تغییــر خواهــد
کــرد و رایانههــای متصــل بــه چاپگرهــا پاهــای هــر مشــتری را انــدازه گرفتــه و
کفــش مخصــوص بــه او را تولیــد خواهنــد کــرد .هنگامــی کــه وظیفــه تولیــد بــر
دوش رایانههــا قــرار گیــرد ،نیــروی کار ارزان قیمــت اهمیــت خــود را از دســت
خواهــد داد و تولیدکننــدگان کارخانههــای خــود را در نزدیکــی بازارهــای مصرفــی
برپــا خواهنــد کــرد .یازدهمیــن فصــل کتــاب بــه آینــده جنــگ افزارهــای نظامــی
میپــردازد .تقریبــا همچــون همــه فصلهــای دیگــر ،در اینجــا نیــز بــه نقــش
پررنــگ کالن دادههــا و هــوش مصنوعــی در آینــده اشــاره میشــود .شــاید بــا
بخشــی از ادعاهــای نویســنده ایــن فصــل موافــق نباشــید ،مثــا آنجــا کــه ادعــا
میکنــد ســربازان کشــورهای غربــی در جبهههــای نبــرد خالقیــت بیشــتری بــه کار
میبرنــد ،امــا پیشبینیهــای او در زمینــه اینکــه کشــورهای غربــی چگونــه تــاش
خواهنــد کــرد تــا برتــری نظامــی خــود را حفــظ کننــد خواندنــی اســت ،همانطــور

پیشگفتار 19

کــه پیشبینیهــای نویســنده در مــورد خطــرات احتمالــی ســاحهای کشــتارجمعی
کــه بــا هــوش مصنوعــی کار میکننــد نگــران کننــده اســت .فصــل دوازدهــم بــه دو
شــاخهای از فـنآوری میپــردازد کــه هنــوز امکانــات بالقــوه خــود را بــه طــور کامــل
نشــان ندادهانــد :واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده .آنطــور کــه آقــای میرانــی
پیشبینــی میکنــد ،در ســال  ۲۰۵۰مــا در خیابانهــا قــدم میزنیــم در حالیکــه
اطالعــات مربــوط بــه مکانهایــی کــه از آنهــا عبــور میکنیــم یــا بــه آنهــا مینگریــم
در گوشــه دیــد مــا ظاهــر میشــوند و خودمــان میتوانیــم شــیوه و نــوع اطالعــات
نمایش داده شده را تنظیم کنیم.
بخــش ســوم کتــاب بــه رابطــه ف ـنآوری و جامعــه میپــردازد .ایــن بخــش بــا
فصلــی بســیار خواندنــی آغــاز میشــود کــه توســط لوچیانــو فلوریــدی نوشــته شــده
اســت .آقــای فلوریــدی اســتاد فلســفه و اخــاق اطالعــات در دانشــگاه آکســفورد
اســت .ایــن فیلســوف ایتالیایــی در روایتــی جــذاب رابطــه میــان انســان و فـنآوری
را ترســیم میکنــد و بــه ایــن پرســش مهــم پاســخ میدهــد کــه آیــا ممکــن اســت
هــوش مصنوعــی در نهایــت آنقــدر پیشــرفت کنــد کــه بــه خطــری بــرای نــوع بشــر
تبدیــل شــود؟ مثــا ماشــینهای هوشــمند تصمیــم بگیرنــد کــه نســل بشــر را از
بیــن ببرنــد و یــا بشــر را بــه بردگــی بگیرنــد؟ پاســخ آقــای فلوریــدی بــه ایــن
پرســش ،خوشــبختانه ،منفــی اســت .امــا او هشــدار میدهــد کــه ســوء اســتفاده
بشــر از هــوش مصنوعــی میتوانــد پیامدهــای فاجعهبــاری بــه همــراه داشــته باشــد.
خوانــدن ایــن فصــل نشــان میدهــد کــه مــا تــا چــه حــد همچنــان بــه فلســفه و
اندیش ـههای عمیــق در مــورد مســائل روز بشــر نیازمندیــم .بایــد افــزود کــه آقــای
فلوریــدی بــه شــرکتهای بــزرگ ف ـنآوری ماننــد گــوگل و آیب ـیام هــم مشــاوره
میدهــد .فصــل چهاردهــم کتــاب جهانــی را ترســیم میکنــد کــه نیــروی
پیشبرنــده آن دادههــا و اطالعــات هســتند .مطالعــه ایــن فصــل حداقــل در یــک
مــورد بــه شــما اطمینــان خواهــد داد و آن اینکــه تقریبــا هیــچ شــغلی را نمیتــوان
یافــت کــه از گزنــد کالن دادههــا و هــوش مصنوعــی در امــان باشــد .ماشــینها نــه
تنهــا در تشــخیص بیمــاری بلکــه در فرآینــد درمــان نیــز بــه کمــک پزشــکان
خواهنــد آمــد و وکال بــه جــای نــگارش متــون حقوقــی ،تنهــا متــون نوشــته شــده
توســط ماشــینها را میخواننــد و تاییــد میکننــد و دادههــای مربــوط بــه
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دادگاههــای گذشــته بــه آنهــا کمــک میکنــد کــه بهتریــن راهــکار بــرای دفــاع از
مــوکل خــود را برگزیننــد .بخــش آمــوزش هــم متحــول خواهــد شــد .اگــر شــیوه
آمــوزش فعلــی شــباهت زیــادی بــه شــیوه تولیــد انبــوه دارد ،کــه در آن فرآینــد
آموزشــی یکســان بــه تعــداد بســیاری زیــادی دانــش آمــوز ارائــه میشــود ،بــا عبــور
از عصــر تولیــد انبــوه ،آمــوزش هــر دانشآمــوز نیــز بــر اســاس اســتعدادها و تــوان
هــر دانــش آمــوز تنظیــم خواهــد شــد .همانطــور کــه ماشــینها در آینــدهای نــه
چنــدان دور ،انــدازه پاهــای هــر مشــتری را انــدازه میگیرنــد و بــرای هــر مشــتری
یــک جفــت کفــش مخصــوص تولیــد میکننــد ،آموزشــی کــه هــر دانشآمــوز
دریافــت خواهــد کــرد نیــز بــر اســاس ویژگیهــای همــان دانشآمــوز تنظیــم شــده
اســت .البتــه جهانــی هوشــمندتر میتوانــد خدمــات بــه مراتــب ارزشــمندتری از
کفــش مناســب را ارائــه دهــد .همانطــور کــه خانــم ملینــدا گیتــس در فصــل
پانزدهــم شــرح میدهــد ،رســاندن تلفــن همــراه هوشــمند بــه زنانــی کــه در
فقیرتریــن نقــاط جهــان زندگــی میکننــد نــه تنهــا ســامت آنهــا را متحــول
خواهــد ســاخت ،بلکــه میتوانــد بــا ارائــه خدمــات بانکــداری و ارائــه اطالعــات بــه
ایــن زنــان ،بــه توانمندســازی آنهــا کمــک کنــد .ف ـنآوری همچنیــن میتوانــد بــه
کاهــش نابرابــری بیانجامــد .هرچنــد مســئولیت رشــد نابرابــری در جهــان تــا حــدی
متوجــه پیشــرفت ف ـنآوری اســت ،امــا آقــای وولدریــج در فصــل شــانزدهم کتــاب
شــرح میدهــد کــه همیــن فـنآوری چگونــه میتوانــد بــرای کاهــش نابرابــری نیــز
بــه کار گرفتــه شــود .فــنآوری میتوانــد فرصتهــای برابــر را بــرای دامنــه
گســتردهتری از جامعــه فراهــم آورد .هرچنــد کــه چالــش نابرابــری بســیار عمیقتــر
از آن اســت کــه بتــوان بــه راحتــی بــا آن مقابلــه کــرد .نابرابــری در جامعــه حتــی از
پیــش از تولــد آغــاز میشــود ،جایــی کــه تغذیــه و ســامت مــادر تاثیــر قابــل
توجهــی بــر سرنوشــت فرزنــد دارد .در چنیــن شــرایطی ،همانطــور کــه در فصــل
شــانزدهم بــه آن اشــاره شــده ،مقابلــه بــا نابرابــری بــه سیاسـتگذاران باهــوش نیــاز
دارد .بــه عنــوان یــک کارفرمــا یــا نیــروی کار ،پــس از مطالعــه شــانزده فصل نخســت
کتــاب احتمــاال بــا ایــن پرســش مواجــه خواهیــد شــد کــه ســازمان یــا کســب و
کارهــا چگونــه بایــد خــود را بــرای روابــط کاری مربــوط بهجهــان پی ـشرو آمــاده
ســازند؟ لینــا گرتــون ،اســتاد مدیریــت در مدرســه اقتصــادی لنــدن ،در فصــل

پیشگفتار 21

هفدهــم بــه ایــن پرســش پاســخ داده اســت .بــه اعتقــاد او ،در آینــده بهســختی
بتــوان افــراد بــا اســتعداد را متقاعــد ســاخت کــه بــا قراردادهایــی بلندمــدت بــه یــک
ســازمان بپیوندنــد .رابطــه کارگــر و کارفرمــا بــه مراتــب پویاتــر خواهــد شــد و
آمــوزش دائمــی بخشــی از آن خواهــد بــود .افــراد بااســتعداد کســب و کارهــای
خودشــان را پــی میگیرنــد و در مواقعــی بــرای برخــی پروژههــا بــه ســازمان
میپیوندنــد .در واقــع ســازمانها بــرای اینکــه بتواننــد از چنیــن نیــروی کاری بهــره
منــد شــوند ،بایــد انعطــاف پذیــری خــود را افزایــش دهنــد .امــا فصــول کتــاب
فــنآوری در ســال  ۲۰۵۰تنهــا بــه یادداشــت هایــی در مــورد آینــده محــدود
نمیشــود .دو نویســنده داســتانهای علمــی تخیلــی نوشــته شــده در فصلهــای
هجدهــم و نوزدهــم داســتانهایی را روایــت میکننــد کــه در ســال  ۲۰۵۰روی
میدهنــد .الســتر رینالــدز ،از خانــم جوانــی میگویــد کــه جســم او در یــک ســانحه
بــه شــدت آســیب دیــده ،امــا پزشــکان ذهــن او را بــه بدنــی مصنوعــی منتقــل
کردهانــد و حــاال او قــادر اســت کــه همــه فعالیتهــای روزانــه را بــه راحتــی انجــام
دهــد .در واقــع قهرمــان ایــن داســتان کوتــاه بــه ایــن جمعبنــدی میرســد کــه
زندگــی در کالبــدی مصنوعــی بــه مراتــب جذابتــر اســت .امــا جهانــی کــه نانســی
کــرس در فصــل نوزدهــم ترســیم کــرده کمــی ترســناکتر اســت .جایــی کــه
دولتهــا در مقابلــه بــا مشــکالت زیســت محیطــی نــاکام ماندهانــد ،زمیــن بــه
شــدت گــرم شــده و افزایــش فجایــع زیســت محیطــی بــه تشــدید بحرانهــای
اجتماعــی انجامیــده اســت .در چنیــن جهانــی ،دانشــمندان ناامیــد از دولتهــا،
تصمیــم میگیرنــد کــه بــه طــور خودســرانه و بــا بــه کارگیــری شــیوههای
مهندســی آب و هــوا از دمــای زمیــن بکاهنــد .اگــر کتــاب «صــد ســال دگــر» کــه
پیشتــر توســط اتــاق بازرگانــی تهــران منتشــر شــده را خوانــده باشــید ،بــه خاطــر
خواهیــد آورد کــه بــه کارگیــری شــیوههای مهندســی آب و هــوا بــرای کاهــش
دمــای ســیاره زمیــن ،یکــی از جدیتریــن مباحــث علمــی در مــورد گرمایــش
زمیــن اســت .ایــن راه حــل شــاید اکنــون و بــه خاطــر پیامدهــای ناشــناخته اش
عملــی بــه نظــر نرســد ،امــا در جهانــی کــه دولتهــا در مقابلــه بــا گرمایــش زمیــن
نــاکام مانــده انــد ،مهندســی آب و هــوا شــاید بــه تنهــا گزینــه بــرای نجــات زمیــن
تبدیــل شــود .الیــور مورتــون ،در آخریــن فصــل کتــاب ،بــا ظرافــت شــرح میدهــد
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کــه چــرا نگریســتن بــه رویدادهــای مربــوط بــه دوران انقــاب صنعتــی بــه مــا در
درک اثــرات پیشــرفتهای پیـشرو کمــک خواهــد کــرد .بــه اعتقــاد آقــای مورتــون،
فـنآوری موجــودی خودمختــار نیســت کــه همچــون قطــار بــه خــودی خــود پیــش
بــرود ،بلکــه اینکــه کــدام بخشهــا و جنبههــای ف ـنآوری پیــش برونــد ،تــا حــد
زیــادی محصــول روابــط اجتماعــی اســت .بــه اعتقــاد آقــای اولیــور ،همــه مــا در
شکلگیری آینده فنآوری نقش خواهیم داشت.
خوانــدن کتــاب فــنآوری در ســال  ۲۰۵۰میتوانــد ســرگرمکننده و جــذاب
باشــد .بیتردیــد در کتابــی کــه در میــان نویســندگان آن از روزنامهنــگاران مجلــه
اکونومیســت و نویســندگان داســتانهای علمــی و تخیلــی گرفتــه تــا یــک
ســرمایهگذار ،چنــد دانشــمند و اســتاد دانشــگاه ،رییــس یــک ســازمان خیریــه ،یــک
فیزیـکدان کــه جایــزه نوبــل را هــم دریافــت کــرده و یــک فیلســوف حضــور دارنــد،
طیــف متنوعــی از نگرشهــا در مــورد آینــده را در بــر میگیــرد .امــا در کنــار آن،
خوانــدن ایــن کتــاب شــاید ضــروری باشــد .میتــوان گفــت در هــر کســب و کاری
کــه فعــال باشــید ،پیشــرفت فـنآوری طــی دهههــای آینــده بــر کســب و کار شــما
بســیار تاثیرگــذار خواهــد بــود .برخــورداری از تصویــری نســبتا روشــن و همهجانبــه
از آینــده ،آنطــور کــه در کتــاب ترســیم شــده ،بهطــور حتــم در مواجهــه بــا امــواج
تازه فنآوری به کار خواهد آمد.

مقدمه

مالقاتبااَبَرفنآوری
دانیل فراکلین

1

اکونومیست
کتــاب پیــشرو بــر اســاس ایــن ایــده شــکل گرفتــه کــه برخــورداری از
دیــدی بلندمــدت میتوانــد مفیــد باشــد .تنظیــم کــردن چشــم انــداز بــر روی
ســال  ،۲۰۵۰دعوتــی اســت بــرای شــناخت نیروهــای بنیادینــی کــه احتمــاال
جهــان میــان امــروز و آن زمــان را شــکل خواهنــد داد .ســلف ایــن کتــاب یعنــی
کتــاب «تغییــرات بــزرگ جهــان تــا  »۲۰۵۰کــه در ســال  ۲۰۱۲منتشــر شــد،
مــروری بــود بــر دامنــه وســیعی از روندهــا کــه از ســاختارهای جمعیتــی و
مذهــب گرفتــه تــا اقتصــاد و فرهنــگ را در بــر میگرفــت .در اینجــا دامنــه
تمرکــز را باریکتــر کردهایــم و تنهــا فـنآوری را مدنظــر قــرار دادهایــم ،بــا ایــن
حــال کتــاب فـنآوری در ســال  ۲۰۵۰هنــوز هــم دامنــه وســیعی از موضوعــات
را در بر میگیرد .چرا که فنآوری تقریبا بر همه چیز تاثیر میگذارد.
1. Daniel Franklin
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دانشــی قطعــی در مــورد اینکــه فنآوریهــا در ســال  ۲۰۵۰چگونــه خواهنــد
بــود ،بــه وضــوح غیرممکــن اســت .درســت همانطــور کــه ســی ســال پیــش
هیچکــس نمیتوانســت جهــان امــروز بــا حضــور شــرکتهای اپــل ،آمــازون،
فیــس بــوک و گــوگل را تصــور کنــد .بــا ایــن حــال ارائــه حــدس و گمانهایــی
مبنــی بــر دانــش در مــورد آینــده جالــب اســت و ذهنهــا را بــاز میکنــد.
بــرای ایــن کار ،تخصــص و دانــش دانشــمندان ،کارآفرینــان ،دانشــگاهیان و
نویســندگان داســتانهای علمــی تخیلــی و همچنیــن روزنامهنــگاران مجلــه
اکونومیســت در ایــن کتــاب گــرد آمــده اســت .نتیجــه کار یــک دامنــه غنــی از
نگرشهــا در مــورد شــیوه تکامــل فـنآوری و اثــرات آن بــر مــا طــی دهههــای
پیشرو است.
ابزارها و بسترها

کتــاب را بــا مســائل پایــهای آغــاز میکنیــم .شــش فصــل نخســت ،در
بخــش اول ،بــه پرسـشهای بنیادیــن در مــورد آینــده فـنآوری و عواملــی کــه
آن را بــه پیــش میراننــد یــا محــدودش میکننــد میپردازنــد .کجــا بایــد بــه
دنبــال نشــانههای آنچــه پیــشرو اســت بگردیــم؟ پیشــرفتهای علمــی بــه
خصــوص فیزیــک و زیســت شناســی چــه امکانهایــی را فراهــم خواهنــد آورد و
در چــه جاهایــی فـنآوری بــا مانــع مواجــه خواهــد شــد ؟ ســرمایهگذاران چگونــه
میتواننــد فنآوریهــای رو بــه ظهــور را شناســایی کننــد و آنهــا ایــن روزهــا
روی چــه بخشهایــی ســرمایهگذاری میکننــد؟ آیــا تغییــرات پیــشرو واقعــا
همانقــدر ســریع و ناگهانــی خواهنــد بــود کــه اغلــب تصــور میشــود؟ یــا
اینکــه در مقایســه بــا انقــاب فـنآوری قــرن گذشــته کمرمــق بــه نظــر خواهنــد
آمد؟
برخــورداری از یــک جعبــه ابــزار بــرای شــروع پیشبینــی در مــورد آینــده
فــنآوری میتوانــد مفیــد باشــد .تــام اســتندیج جعبــه ابــزاری را ارائــه داده
اســت (فصــل  .)۱او اشــاره میکنــد کــه نشــانههای مربــوط بــه آینــده را
میتــوان در الگوهــای گذشــته ،در مــواردی کــه حــاال در مــرز دانــش روی
میدهنــد و در آینــده بــه تصویــر کشــیده شــده را در داســتانهای علمــی
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تخیلــی یافــت .او ســپس ایــن ابزارهــا را بــرای چهــار حــوزه امیدبخــش بــه کار
میگیــرد :واقعیــت مجــازی ،خودروهــای بــدون راننــده ،ســفرهای فضایــی
خصوصــی و اصــاح ژنتیکــی .ایــن مثالهــا نشــان میدهنــد کــه دوره
پرحاصلــی بــرای ف ـنآوری پی ـشرو اســت کــه یــادآور انقــاب علمــی اواســط
قرن هفدهم است.
پیشــرفتهای علمــی ،تحقــق اکســاندرو را ممکــن ســاختهاند .فرانکویلچــک
در مــروری اســتادانه بــر وضعیــت فیزیــک بنیادیــن (بســیاری از خواننــدگان
هنــگام مطالعــه ایــن فصــل آرزو میکننــد ک ـهای کاش ایــن موضــوع هنگامــی
کــه در مدرســه بودنــد بــه خوبــی شــرح داده شــده بــود) ادعــای قابــل توجهــی
را مطرح میکند:
«امــروز معــادالت دقیــق و کاملــی در اختیــار داریــم کــه بــرای تشــکیل
پایههــای فیزیــک هســتهای ،علــم مــواد ،شــیمی و همــه اشــکال
مختلف مهندسی کفایت میکنند».

در نتیجــه ،محاســبات میتواننــد بــه طــور فزاینــدهای در پیشــرفت فـنآوری
جایگزیــن آزمــون و خطــا بشــوند و پیشــرفت ســریعتر را ممکــن ســازند .ایــن
پدیــده «فرصتهــای بســیاری بــرای بــه کاربــردن خالقیتهایــی کــه در
راســتای خدمــت بــه بشــر باشــند»را فراهــم مــیآورد و «چشــماندازهای
الهامبخشــی بــرای دســتیابی بــه ســطوح تــازهای از ثــروت مــادی و غنــای
معنــوی» را میگشــاید .بــا ایــن حــال مخاطــرات عمیــق و «فجایعــی » را هــم
میتوانــد بــه همــراه داشــته باشــد کــه نگــران کنندهتریــن آنهــا جنــگ هســته
ای ،فروپاشی زیستمحیطی و نبرد هوشهای مصنوعی هستند.
اگــر فیزیــک بــه کمــال رســیده اســت ،زیســت شناســی در حــال فــوران
هیجــان جوانــی اســت .رابــرت کارلســون پیشبینــی میکنــد کــه طــی
دهههــای منتهــی بــه ســال  ۲۰۵۰مــا خواهیــم آموخــت کــه چگونــه همــه
اجــزاء و سیســتمهای اساســی حیــات را بــا یکدیگــر بیامیزیــم .بــرای ســالهای
پی ـشرو میتــوان انتظــار مــواردی ماننــد اتصــال ذهنهایمــان بــه اینترنــت و
تعویــض اعضــای کهنــه بــدن بــا اعضــای نــو را داشــت .همــه اینها پرسـشهایی
اخالقــی را بــه همــراه خواهنــد داشــت .در همیــن حــال همــه صنایــع (از صنایــع
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غذایــی گرفتــه تــا داروســازی) بهوســیله مهندســی زیســتی متحــول خواهنــد
شــد چــرا کــه ایــن شــاخه از علــم بــه بســتری بــرای «ســاخت تقریبــا هــر چــه
در طبیعت مشاهده میکنیم» و بسیاری موارد دیگر تبدیل خواهد شد.
پشــت تــوان ظرفیتهــای توانمنــد بیوتکنولــوژی ،افزایــش «ابــر نمایــی» در
بهــرهوری تعییــن توالــی دیانای قــرار دارد .یــک دهــه پیش مجله اکونومیســت
ایــن افزایــش کارایــی را «منحنــی کارلســون» نامیــد کــه مقایس ـهای بــود بــا
بهبــود مشــابه در میکروچیپهــا کــه بــه عنــوان «قانــون مــور» شــناخته
میشــود و نیــروی پیشبرنــده توســعه فــنآوری دیجیتــال بــوده اســت .امــا
قانــون مــور در حــال از نفــس افتــادن اســت .آیــا ایــن بدیــن معنــی اســت کــه
تقاضــای عظیــم بــرای تــوان پــردازش رایان ـهای کــه بــرای انجــام بســیاری از
امــور اعجــابآوری کــه در ایــن کتــاب ذکــر شــدهاند مــورد نیــاز اســت در
آینــده بــه مانــع محدودیــت فیزیکــی برخــورد خواهــد کــرد؟ پاســخ کوتــاه ،بنابر
نظــر تیــم کــراس ،احتمــاال منفــی اســت .دیگــر فنآوریهــا بــه کمــک خواهنــد
شــتافت .بــدون ضرباهنــگ ثابــت قانــون مــور ،پیشــرفت کمتــر ضابطهمنــد و
کمتــر قابــل پیشبینــی خواهــد بــود ،امــا ترکیبــی از تراش ـههای ســه بعــدی،
رایانههــای کوانتومــی و انجــام بیشــتر امــور پردازشــی در مراکــز دادههــا (کــه
جایــی در رایانــش ابــری پنهــان شــدهاند) امــکان تــداوم انقــاب رایانــهای را
فراهم خواهند آورد.
بــر اســاس تجربــه دهههــای اخیــر ،میتــوان گفــت کــه ایــن رونــد بــه
صــورت یکــی از موجهــای فـنآوری ظهــور خواهــد کــرد .از دهــه  ۱۹۵۰تاکنــون
شــش مــوج فــنآوری ایجــاد شــدهاند و بــه ســاحل رســیدهاند ،از بــزرگ
رایانههــا گرفتــه تــا ماشــینهای هوشــمند امــروزی و «اینترنــت چیزهــا» .در
هــر مــوج ،مجموع ـهای شــرکتها ظهــور میکننــد امــا تنهــا تعــداد اندکــی از
آنهــا بــه ســامت بــه ســاحل میرســند .هــر مــوج از مــوج پیشــین قویتــر
اســت و نیــروی امــواج قبلــی او را تقویــت میکننــد .ســرمایهگذاران دره
ســیلیکون همیــن حــاال نیــز بــر تازهتریــن (هفتمیــن) مــوج کــه هنــوز در
مراحــل نخســتین شــکلگیری اســت ســوار شــدهاند؛ موجــی کــه شــرکتهای
هــوش مصنوعــی را در خــود دارد .ســرمایهگذاران جســور در ابتدا ســرمایهگذاری
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بــر روی هــوش مصنوعــی را از حــدود ســال  ۲۰۱۰آغــاز کردنــد و اکنــون
میلیاردهــا دالر بــه شــرکتهای توســعه دهنــده نــرم افزارهــا و اپلیکیش ـنهای
هــوش مصنوعــی ســرازیر میشــود .آن وینبلــد اشــاره میکنــد کــه «درحالیکــه
مــوج هفتــم درحــال شــکلگیری اســت چرخهــای ســریع و رقابتــی از نــوآوری
نیز ایجاد شده است» ،قدرت آن در دهههای پیشرو حس خواهد شد.
امــا اثــر هــوش مصنوعــی و دیگــر فنآوریهــای تــازه چقــدر بــزرگ خواهــد
بــود؟ اقتصاددانــی آمریکایــی ،رابــرت گــوردون ،در میــان آنهایــی اســت کــه
معتقدنــد کــه انقــاب دیجیتــال ،هرچنــد چشــمگیر ،در مقایســه بــا نوآوریهــای
بــزرگ نیمــه دوم قــرن نوزدهــم ،تــوان محــدودی بــرای ایجــاد تحــول دارد.
نیــروی بــرق ،خودروهــا ،لولــه کشــی داخلــی و داروهــای مــدرن بــه یــک قــرن
رشــد ســریع بهــرهوری انجامیدنــد؛ امــروز ،بــه رغــم گســترش اینترنــت،
تلفنهــای همــراه هوشــمند ،اپلیکیشــنها و باتهــا ،نــرخ رشــد بهــرهوری و
دســتمزدها بــه طــور ناامیــد کننــد های کنــد بــوده اســت .فــنآوری اگــر
دســتاوردی دارد آن افرایــش نابرابــری و تشــدید درماندگــی اســت .هرچنــد،
همانطــور کــه رایــان ایونــت شــرح میدهــد ،شــواهدی قــوی بــرای خوشــبینی
بیشــتر نســبت بــه دهههــای پیــشرو وجــود دارد .یادگیــری شــیوههای
بهرهگیــری کامــل از فنآوریهــای تــازه زمانبــر اســت؛ بــرای الکتریســیته و
بــرق نیــز همینطــور بــود (در واقــع ،الگــوی بهــرهوری نیــروی کار در عصــر
ف ـنآوری بــه شــدت شــبیه الگویــی اســت کــه در عصــر برقرســانی مشــاهده
شــد) .همچــون نمونههــای قبلــی رشــدهای اقتصــادی ناشــی از فــنآوری،
پیشــرفتهای فــردا نیــز بــه شــکلهای تــازهای ظهــور خواهنــد کــرد کــه
اکنــون بــه ســختی قابــل تصورنــد .منظــور ایــن نیســت کــه همــگام شــدن بــا
تغییــرات ســریع پیـشرو آســان خواهــد بــود .درســت برعکــس ،بســیار مشــکل
و مخــرب خواهــد بــود موضوعــی کــه فصلهــای بعــدی ایــن کتــاب بــا عمــق
بیشتری به آن پرداختهاند.
انقالبهای صنعتی

اگرچــه ابتــدا در بخــش دوم بــه تحوالتــی مینگریــم کــه ف ـنآوری بــرای
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چندیــن صنعــت حیاتــی بــه بــار خواهــد آورد .هیچکــدام از ایــن صنایــع بــه
انــدازه کشــاورزی اهمیــت ندارنــد .چگونــه غــذای ســیارهای بــا ده میلیــارد
جمعیــت در ســال  ۲۰۵۰را تامیــن خواهــد شــد؟ جفــری کــر ،در پاســخی
آرامــش بخــش ،پیشبینــی میکنــد کــه مصــرف کننــدگان ،شــیوههای
مختلــف تولیــد مــواد خوراکــی کــه در آینــدهای نــه چنــدان دور ظهــور میکننــد
را خواهنــد پذیرفــت .چنیــن شــیوههایی شــامل دســتکاری ژنتیکــی بســیار
دقیــق گیاهــان در راســتای مــواردی همچــون افزایــش فوتوســنتز بــرای رشــد
ســریعتر گیاهــان و بهبــود قابــل توجــه میــزان تولیــد خواهــد بــود .مراکــز
پــرورش ماهــی در شــهرها باعــث خواهــد شــد کــه اقیانــوس بــه داخــل خــاک
بیایــد و ماهــی بــه منبــع اصلــی پروتئیــن حیوانــی تبدیــل شــود .مگــر اینکــه
تولیــد انبــوه محصــوالت حیوانــی تولیــد اســتیک ،شــیر و تخــم مــرغ غیرجانوری
در منوهــا ظاهــر خواهنــد شــد کــه از ســلولهای حیوانــی و بــدون حضــور
حیوانات واقعی تولید شدهاند از میزان تولید گوشت ماهی سبقت بگیرد.
اگــر دلیلــی بــرای گرســنه مانــدن وجــود نــدارد امــا دالیــل بســیاری بــرای
ســالمتر بــودن وجــود دارنــد .خدمــات درمانــی تــا کنــون در پذیــرش
فنآوریهــای تــازه نســبتا آهســته بودهانــد .امــا ایــن ســرعت پذیــرش در حــال
افزایــش اســت .بســیاری از حوزههــای فـنآوری در ایــن میــان اثرگــذار خواهنــد
بــود ،ماننــد هــوش مصنوعــی ،کالندادههــا و شــیوههای ارزان تعییــن توالــی
ژنتیکــی .خدمــات درمانــی بســیار متفــاوت خواهــد بــود .اپلیکیشـنهای تــازه و
ابزارهــای پیچیدهتــر از همیشــه هــوش مصنوعــی انجــام بســیاری از امــوری کــه
پیشتــر توســط پزشــکان انجــام میشــد را بــر عهــده خواهنــد گرفــت:
«درمانهــای هدفمنــد» ،کــه مولکولهــا یــا ســلولهای ویــژهای را هــدف قــرار
میدهنــد بــر صنعــت داروســازی تســلط خواهنــد یافــت و صنایــع زیردســتی
کامــا تــازه ای ،بــرای مثــال حــول محــور داروهــای احیاءکننــده و انباشــت
دادههــا ،ظهــور خواهنــد کــرد .امــا آنطــور کــه جیانریکــو فاروجــا شــرح
میدهــد ،نتیجــه همــه اینهــا نســبتا آشــنا خواهــد بــود :در حالیکــه بــه
بیمــاران بــه شــکل مشــتری نــگاه خواهــد شــد ،خدمــات درمانــی بیشــتر بــه
دیگر صنایع شباهت خواهند یافت.
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صنایــع بخــش انــرژی بایــد (بــه خاطــر ســیاره زمیــن هــم کــه شــده) در
آینــده شــباهت کمتــری بــا وضعیــت امــروز داشــته باشــند و از وابســتگی بــه
ســوختهایی کــه بــه تغییــرات آب و هوایــی شــدت میبخشــند فاصلــه بگیرنــد.
آنــا شــوکت انتظــار دارد کــه طــی دهههــای آینــده ،گــذار از ســوختهای
فســیلی شــدت بگیــرد و رشــد قابــل توجهــی در منابــع تجدیدپذیــر انــرژی ،بــه
خصــوص انــرژی خورشــیدی و بــادی کــه هزینــه آنهــا رو بــه کاهــش اســت،
مشــاهده شــود .پیشــرفتهای بــزرگ بــه فــنآوری باتریهــا نیــز کمــک
خواهــد کــرد :منابــع ذخیــره انــرژی توزیــع شــده در شــبکه برقرســانی ،در
خانههــا و کســب و کارهــا ،گســترش خواهنــد یافــت .جهــان همــواره نگــران
کمبــود انــرژی بــوده اســت .امــا بــا رشــد انرژیهــای تجدیدپذیــر ،و بــا
فنآوریهای«شکســت» کــه دسترســی بــه ذخایــر نفــت و گاز بیشــتری را
فراهم میآورد ،دورنمای انرژی با فراوانی همراه خواهد بود.
مــواد تــازه باعــث خواهنــد شــد کــه کارایــی انــرژی در بخــش تولیــد بــه
شــدت افزایــش یابــد .آنطــور کــه پــل مارکیلــی اشــاره میکنــد ،شــیوهای کــه
خــودروی بــی ام دبلیــوآی ۳بوســیله الیــاف کربنی«بافتــه» میشــود ،تصویــری
از آینــده ارائــه میدهــد :تولیــد خــودروی آی ۳پنجــاه درصــد انــرژی کمتــر و
هفتــاد درصــد آب کمتــری را در مقایســه بــا فرآیندهــا و مــواد ســنتی تولیــد
اســتفاده میکنــد .ایــن در واقــع بخشــی از انقــاب در مــواد اســت کــه فراتــر از
الیــاف کربنــی امکانــات دیگــری را نیــز در بــر میگیــرد؛ امکاناتــی ماننــد مــواد
«هوشــمند» کــه قادرنــد شــکل خــود را بــه یــاد بیاوردنــد و خودشــان را ســرهم
کننــد ،و دس ـتکاری مــواد در ســطح مولکولــی بــرای ایجــاد تغییــرات دلخــواه
در مــواد و بــرای تغییــر در شــیوه واکنــش مــواد نســبت به نــور ،الکتریســیته ،آب
و گرمــا .مــواد تــازه هوشــمند همچنیــن بــه گســترش «تولیــد افزایشــی» کــه به
چــاپ ســه بعــدی شــهرت یافتــه خواهــد انجامیــد .در حالیکــه مــواد و فرآیندها
بــه بخــش اساســی مزیــت رقابتــی شــرکتها تبدیــل شــده ،بســیاری از
تولیدکنندگانــی کــه از اقتصادهــای توســعهیافته راهــی کشــورهای دیگــر
شدهاند به خانه باز خواهند گشت تا به مشتریها نزدیکتر باشند.
مــواد جدیــد همچنیــن میتواننــد کاربردهــای نظامــی داشــته باشــند بــرای
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مثــال زرهپوشهــای ســبکتر و انعطافپذیرتــری را در اختیــار ســربازان قــرار
دهنــد .همچنیــن فنآوریهــای دیگــر شــامل ســاح لیــزری و رباتهــای
نظامــی در راه خواهنــد بــود .آمریــکا هنــوز هــم در ســاخت ادوات نظامی پیشــرو
اســت ،امــا رقبــای بالقــوه در حــال نزدیکتــر شــدن هســتند .آنطــور کــه
بنجامیــن ســاترلند روایــت میکنــد ،انحصــار غــرب در جنــگ افزارهــای دقیــق
میتوانــد خیلــی زود از بیــن بــرود .یکــی از امیدهــای غــرب بــرای حفــظ برتــری
نظامــی بــه خاصیتــی فرهنگــی مربــوط میشــود :اینکــه آزادی اندیشــه،
ســربازان را قــادر ســازد کــه از هوشــمندی فراهــم آمــده توســط دســتگاههای
هوشــمند ،همچــون نمایشــگرهای واقعیــت افــزوده ،بــه طــور موثرتــری بهــره
ببرند.
گســترش همهجانبــه چنیــن فنآوریهایــی ،طبــق پیشبینــی لئــو میرانــی،
بــه تغییــر رفتــار انســان حتــی بیشــتر از تغییــرات ناشــی از گســترش تلفنهــای
همــراه هوشــمند و اینترنــت خواهــد انجامیــد .او جهــان ســال  ۲۰۵۰را جایــی
توصیــف میکنــد کــه عینکهــای واقعیــت مجــازی در آن جایگزیــن تلفنهــای
همــراه هوشــمند شــدهاند و مکالمــه بــا افــرادی کــه بــه زبانهــای دیگــر
ســخن میگوینــد بــه طــور همزمــان ترجمــه میشــود و شــما هرگــز نــام افــراد
را فرامــوش نخواهیــد کــرد ،چــرا کــه هرچــه دربــاره آنهــا میدانیــد هنــگام
صحبــت بــا آنهــا برایتــان ظاهــر خواهــد شــد .او انتظــار دارد کــه فــنآوری
بیشــتر از همیشــه بــه بدنهــای مــا نزدیــک شــود و حتــی وارد آن شــود .در
ایــن صــورت ،نگرانیهــا در مــورد میــزان دادههایــی کــه دربــاره مــا جمـعآوری
میشــود و اینکــه چــه شــرکتهایی چنیــن اطالعاتــی را جمــع آوری خواهنــد
کرد ،شدت خواهد گرفت.
جامعه قریب الوقوع

تاکنــون بایــد مشــخص شــده باشــد کــه پیامدهــای اجتماعــی فنآوریهــای
پی ـشرو بســیار عظیــم خواهنــد بــود .تمرکــز نویســندگان بخــش ســوم کتــاب
بــر ایــن موضــوع اســت .ایــن بخــش بــا نگاهــی شــفاف بــه هــوش مصنوعــی
آغــاز میشــود؛ حــوزهای کــه در مــورد آن افــرادی ماننــد اســتیونهاوکینــگ و
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اکنــون ماســک هشــدارهای تیــره و تــاری را ترســیم کردهانــد آغــاز میشــود.
آیــا ماشــینهای ابرهوشــمند میتواننــد بــه تهدیــدی بــرای موجودیــت نــژاد
بشــر تبدیــل شــوند؟ لوچیانــو فلوریــدی اســتدالل میکنــد کــه مشــکل نــه
ماشــینها ،بلکــه انســانهایی خواهنــد بــود کــه محیــط فعالیــت را بــرای
یکنند.
ماشینها ایجاد م 
بــه رغــم ایــن مشــکالت ،هنــوز قلمــروی وســیعی بــرای پیشــرفت وجــود
دارد .کنــث کوکیــر شــرح میدهــد در جهانــی کــه دادههــا نیــروی پیــش برنــده
آن هســتند ،امــوری کــه انجــام آنهــا اکنــون ســخت اســت آســانتر خواهنــد
شــد ،چیزهــای گــران ارزانتــر و چیزهــای کمیــاب فراوانتــر خواهنــد شــد.
پزشــکان از ســامانههای مربــوط بــه کالن دادههــا بــرای تصمیمگیــری بهتــر
بهــره میبرنــد ،آمــوزگاران از دادههــا بــرای طراحــی ســرعت آمــوزش مخصــوص
بــه هــر دانــش آمــوز اســتفاده میکننــد ،وکال قــادر خواهنــد بــود کــه شــواهد
و ســوابق مرتبــط را بــا ســرعت بیشــتر و هزینــه کمتــر بیابنــد .ایــن مشــاغل و
دیگــر پیشــهها توســط فــنآوری جــارو نخواهنــد شــد مــا حتــی شــاید بــه
پزشــکان ،آمــوزگاران و وکالی بیشــتری نیــاز داشــته باشــیم و نــه کمتــر امــا
آنها باید شیوه انجام امور را تغییر دهند و مهارتهای تازهای را بیاموزند.
اگــر بپذیریــم کــه پویایــی دیجیتالی پیـشرو به معنــی تحــول در اقتصادهای
توســعه یافتــه اســت ،امــا ایــن تنهــا شــیوهای نیســت کــه ف ـنآوری میتوانــد
بهوســیله آن تحوالتــی اساســی را بــه بــار بیــاورد .گســترش فــنآوری در
کشــورهای فقیرتــر و رســاندن آن بــه ســطح فعلــی فــنآوری در کشــورهای
ثروتمنــد ،بــه همیــن انــدازه ،اگــر نــه بیشــتر ،اهمیــت دارد .ملینــدا گیتــس
جهانــی را بــه تصــور میکشــد کــه در آن هــر زن یــک تلفــن همــراه هوشــمند
دارد کــه تاثیــر آن بــر بخشهایــی از ســامت گرفتــه تــا کشــاورزی و بانکــداری
عظیــم خواهــد بــود .تحقــق چنیــن تصویــری تــا ســال  ۲۰۵۰بــه طــور حتــم
نپذیر است.
امکا 
ایــن یکــی از شــیوههایی اســت کــه نشــان میدهــد کــه فــنآوری
چگونــه میتوانــد از نابرابــری بکاهــد .آدریــن وولدریــج شــیوههای دیگــری
را ارائــه میدهــد و شــرح میدهــد کــه هــر چنــد مســئولیت بخــش
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بیشــتر افزایــش نابرابــری طــی ســالهای اخیــر بــر عهــده فـنآوری اســت
امــا تکنولــوژی میتوانــد در آینــده بــه معکــوس ســاختن ایــن رونــد کمــک
کنــد .بــرای مثــال ،میتوانــد در شناســایی و انتخابــات جوانــان مســتعد
بــدون توجــه بــه پایــگاه اجتماعــی آنهــا کمــک کــرده و بــه آنهایــی کــه از
برخــی امکانــات بیبهرهانــد فرصــت درخشــش بدهــد .فــنآوری ،از
آمــوزش گرفتــه تــا ســامت ،از مبــارزه بــا فســاد گرفتــه تــا افزایــش امنیــت
در محلههــای فقیرنشــین ،ابــزاری قدرتمنــد را در اختیــار سیاس ـتگذاران
یدهد.
قرار م 
مشــاهده تحــوالت پیــش رو ،نگرانیهایــی را دربــاره اثــرات آنهــا بــر کار و
اشــتغال ایجــاد میکنــد .آیــا ماشــینها صنایــع را از نیــروی انســانی خالــی
میکننــد و یــا شــغلهای بیشــتری ایجــاد خواهنــد کــرد؟ و آیــا ایجــاد مشــاغل
جدیــد آنقــدر ســریع خواهــد بــود کــه بتوانــد جلــوی ایجــاد مشــکالت شــدید
بــرای آنهایــی کــه کارشــان را از دســت دادهانــد را بگیــرد ؟ لینــدا گرتــون بــه
پرســشهایی میپــردازد کــه کســب و کارهــا و سیاســتگذاران بایــد هنــگام
مواجهــه بــا آینــده نامعلــوم کار و اشــتغال بپرســند ،و نتیجــه میگیــرد کــه
ســازمانهایی موفــق خواهنــد بــود کــه در درون خــود تطبیقپذیــر باشــند ،ایــن
بــه معنــی خالقیــت در طراحــی نردبــان شــغلی ،تخیــل در تقویــت اســتعدادها،
انعطــاف پذیــری در تربیــت و آمــوزش و رویکــردی تــازه در همــکاری با ماشــینها
اســت« :چــه دســتاوردهایی از همــکاری میــان نیــروی کار انســانی و همــکاران
رباتیک آنها تحقق خواهند یافت؟»
بــه یــاد میآوریــد کــه تخیــل (بــه شــکل داســتانهای علمــی تخیلــی)
بخشــی از جعبــه ابــزار تــام اســتندیج بــرای نگریســتن بــه آینــده فـنآوری بــود.
بــه همیــن خاطــر بخشــی از صفحــات ایــن کتــاب را بــه «آینــده تصویــر
شــده»اختصاص دادیــم و از دو نویســنده داســتانهای علمــی تخیلــی دعــوت
کردیــم داســتانهایی را بنویســند کــه در ســال  ۲۰۵۰روی میدهنــد .الســتر
رینالــدز و نانســی کــرس بــه بهتریــن شــکل درخواســت مــا را اجابــت کردنــد و
بــه فنآوریهــای محتمــل در آینــده و مســائل اخالقــی مرتبــط بــا آنهــا حیــات
بخشیدند .داستانهای آنها به طور جالب توجهی واقعی جلوه میکنند.

سرآغاز 33

بزرگی خطرناک

ســه ریســمان در کتــاب اَبَــر فـنآوری حضــور دارنــد کــه از آغــاز تــا انتهــای
آن بــه شــکل جالــب توجهــی در هــم تنیــده شــدهاند .نخســتین ریســمان،
ویژگ ـیای اســت کــه در عنــوان کتــاب «اَبَــر ف ـنآوری» نیــز مشــهود اســت و
حســی از بزرگــی را ایجــاد میکنــد .پیشــرفتهای احتمالــی ترســیم شــده
بــرای ف ـنآوری در ســال  ،۲۰۵۰عظیــم هســتند .بــه ســختی میتــوان نســبت
بــه ایــن پیشــرفتهای غیرعــادی کــه در دســترس خواهنــد بــود هیجــان زده
نشــد .ایــن دورنمــای جــذاب جهانــی اســت کــه در آن خدمــات ســریعتر،
ارزانتــر و بهتــر ارائــه میشــوند؛ جایــی کــه گســتردگی دسترســی بــه خدمــات
از نابرابــری میکاهــد؛ جایــی کــه غــذا بــه وفــور یافــت میشــود ،انــرژی
پاکیزهتــر و حمــل و نقــل ایمنتــر اســت؛ جایــی کــه افــراد ســالمتر هســتند
و فرصتهای بیشتری پیش روی آنها قرار دارد.
بــا ایــن حــال ،همانطــور کــه الیــور مورتــون در یادداشــت تفکربرانگیــزش
در فصــل نهایــی اشــاره میکنــد ،بســیاری از ایــن روندهــا ممکــن اســت مســیر
اشــتباهی را طــی کننــد و مشــکالتی جــدی را پدیــد آورنــد .پیامدهــای
ناخواســته ،اختــاالت خطرنــاک و سوءاســتفاده از فـنآوری در راه خواهنــد بــود.
آگاهــی نســبت بــه خطــرات پی ـشرو دومیــن ریســمانی اســت کــه فصلهــای
کتــاب را بــه هــم پیونــد داده اســت« :اَبَــر فــنآوری» میتوانــد بــه «ضــرر
فــنآوری» تبدیــل شــود .فرانکــو یلچــک نســبت بــه ناکامیهــای احتمالــی
هشــدار میدهــد ،دیگــران نیــز اخطــار میدهــد کــه سیاســتگذاران بــرای
همــگام شــدن بــا مســائلی کــه پیشــرفت فـنآوری بــه همــراه خواهــد آورد کار
ســختی در پیــش خواهنــد داشــت ،صنایــع مختلــف یکــی پــس از دیگــری زیــر
و رو خواهنــد شــد بــا همــه پیامدهایــی کــه ایــن زیــر و رو شــدن بــرای مشــاغل
و زندگــی آنهایــی کــه در ایــن صنایــع مشــغول بــه کارنــد بــه همــراه خواهنــد
داشت.
لوچیانــو فلوریــدی ســرعت تغییــرات را اینگونــه بــه زیبایــی بــه تصویــر
یکشد:
م 
«هــزار ســال طــول کشــید تــا تاثیــر انقــاب کشــاورزی بــه طــور کامــل
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بــر جامعــه پدیــدار شــود ،بــرای انقــاب صنعتــی ایــن زمــان چنــد قرن

بــود امــا بــرای انقــاب دیجیتالــی تنهــا چنــد دهــه زمــان بــرد .پــس

جــای تعجبــی نیســت کــه گیــج شــدهایم و تعادلمــان بــه هــم
خورده است».

آکســاندرو همانقــدر کــه هیجــان انگیــز اســت ،دشــوار هــم هســت.
ریســمان ســومی هــم وجــود دارد کــه در طــول کتــاب بــا ایــده بزرگــی و
خطــرات در هــم تنیــده اســت :ایــن بــاور کــه آنچــه پی ـشرو اســت اجتنــاب
ناپذیــر اســت .اثــر فــنآوری تنهــا تــا حــدی تحــت تاثیــر نوآوریهــای
دانشــمندان ،شــیفتگان ف ـنآوری و کارآفرینــان قــرار داد .جهــان ف ـنآوری تــا
ســال  ۲۰۵۰همچنیــن توســط تصمیمــات دولتهــا ،اســتراتژیهای شــرکتها
و انتخابهــای افــراد شــکل خواهــد گرفــت .بــه حــد اعــاء رســاندن ابــر
فنآوری به همه ما بستگی دارد.

فصل اول

جعبه ابزاری برای
پیشبینی
تام استندیج

1

بــرای مشــاهده آنچــه در جهــان ف ـنآوری در پیــش روی مــا قــرار
دارد ،میتــوان بــه ســه جــا نگریســت :گذشــته ،حــال و آینــده
ترسیم شده در داستانهای علمی تخیلی.

1. Tom Standage
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فـنآوری تــازه مخابراتــی در تماسهــای راه دور انقالبــی پدیــد آورده و آنهــا را
بوکارها بــا اشــتیاق فــراوان از ایــن
ارزانتــر و ســادهتر از گذشــته کــرده اســت .کسـ 
فــنآوری بهــره میبرنــد و معامــات واســطهای رونــق گرفتهانــد .البتــه ایــن
فـنآوری تــازه توســط حامیانــش بــه طــور بیوقفــه مــورد ســتایش قــرار میگیــرد
و مخالفانــش هــم بــر آن میتازنــد .فـنآوری تــازه امــکان مدلهــای تجــاری تــازه و
البتــه شــیوههای جدیــدی از جــرم را مهیــا میســازد .دولتهــا بــرای جلوگیــری از
تبــادل اطالعــات مخفــی و رمزگــذاری شــده بــه تکاپــو افتادهانــد و بــه دنبــال
دسترســی بــه همــه پیامهــا هســتند .مــردم بــه صــورت آنالیــن دوس ـتهای تــازه
مییابنــد و عاشــق میشــوند .برخــی اعتقــاد دارنــد کــه ایــن تکنولــوژی تــازه بــا از
بیــن بــردن مرزهــای سیاســی بــه واســطه گســترش ارتباطــات ،بشــر را متحــد
ســاخته و بــه صلــح جهانــی منتهــی میشــود .اینهــا بــه داســتان ظهــور اینترنــت
در دهــه  ۱۹۹۰شــباهت دارنــد امــا در واقــع آنچــه گفتــه شــد بــه ظهــور تلگــراف
الکتریکــی در اواســط قــرن نوزدهــم مربــوط میشــود ،پدیــدهای کــه بــه «بزرگــراه
بزرگ اندیشه» شناخته میشد.
شــباهتهای قابــل توجــه میــان ایــن دو فــنآوری (اینترنــت و تلگــراف) کــه
یکــی مــدرن و دیگــری بــا قدمــت ۱۵۰ســال اســت ســرگرم کنندهانــد و میتواننــد
مفیــد هــم باشــند .مطالعــه تاریــخ یکــی از ســه ابــزاری اســت کــه میتوانــد بــرای
پیشبینــی آینــده فــنآوری بــه کار گرفتــه شــود و یــا حداقــل باعــث شــود کــه
حدس و گمانهای دقیقتری در مورد آینده اراءه شوند.
سهای تاریخ
در 

شــباهتهای تاریخــی اینچنینــی میــان ســالها ،دهههــا و حتــی قرنهــا
باعــث میشــوند کــه بتــوان اثــرات اجتماعــی و فرهنگــی نوآوریهــای تــازه را
پیشبینــی کــرد و بــا مرورخوشبینیهــا و بدبینیهــا نســبت بــه آنهــا میتــوان
نشــانههایی از نحــوه تکامــل یــک تکنولــوژی را بهدســت آورد .همچنیــن بررســی
ایــن شــباهتهای تاریخــی بــه مــا گوشــزد میکنــد کــه مشــکالتی کــه بــه
تکنولوژیهــای تــازه نســبت داده میشــوند ،اغلــب نتیجــه ذات بشــر هســتند.
بــرای مثــال نمونههایــی از آنچــه مــا امــروز «جرایــم ســایبری»مینامیــم را
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میتــوان در شــبکههای تلگــراف مکانیکــی مربــوط بــه عصــر ناپلئــون یافــت« .ایــن
حقیقتــی آشــکار اســت کــه هیــچ بخشــی از جامعــه بــه انــدازه طبق ـهای کــه بــه
فعالیتهــای مجرمانــه مشــغول هســتند ،از آخریــن پیشــرفتهای علمــی بــا آغــوش
بــاز اســتقبال نکردهانــد ».ایــن عبــارت کــه توســط یکــی از مقامهــای انتظامــی
نگاشــته شــده را میتــوان امــروز هــم شــنید .امــا در واقــع بــه گفتههــای یکــی از
ماموران پلیس شهر شیکاگو در سال  ۱۸۸۸مربوط میشود.
بــه طــور حتــم چنیــن شــباهتهایی هرگــز بــه طــور کامــل مطابقــت ندارنــد و
تاریــخ هرگــز خــود را بــه شــیوهای کامــا یکســان تکــرار نمیکنــد .امــا شــباهتها
بــرای اینکــه آموزنــده باشــند نیــازی بــه تطابــق کامــل ندارنــد .بــا نگاهــی دقیقتــر
بــه بازههــای زمانــی کوتــاه و بلنــد میتــوان الگوهــای تکــراری بســیاری را در
تاریخ فنآوری یافت.
نوآوریهــای تــازه اغلــب نگرانیهایــی را در مــورد از بیــن رفتــن حریــم
شــخصی ایجــاد میکنــد؛ نخســتین دوربیــن عکاســی کــوداک در دهــه ۱۸۸۰
وحشــتی عمومــی را در مــورد عکاســی مخفیانــه در محیطهــای عمومــی ایجــاد
کــرد ،درســت همــان نگرانــیای کــه عینــک گــوگل در ســال  ۲۰۱۳بــه همــراه
داشــت .رمانهــا در دهــه  ،۱۷۹۰تصاویــر متحــرک در  ،۱۹۱۰کتابهــای کمیــک
(تصویــری) در دهــه  ۱۹۵۰و بازیهــای ویدئویــی در دهــه  ۱۹۹۰همگــی متهــم
شــدند کــه ارزشهــای اخالقــی جوانــان را تبــاه میســازند .عمــر تــرس از بیــکار
شــدن انســانها توســط ماشــینها بــه چنــد قــرن میرســد .از جنبــش الدیســم1در
قــرن نوزدهــم گرفتــه تــا بشــارت دهنــدگان بیــکاری گســترده ناشــی از رباتهــا .بــه
طــور مشــابه نگرانیهــای مربــوط بــه اینکــه فنآوریهــای تــازه ،از ســاح هســتهای
گرفتــه تــا اصالحــات ژنتیکــی و هــوش مصنوعــی ،قدرتــی بیــش از حــد بــه بشــر
دادهانــد همگــی نســخههایی مــدرن از افســانه پرومتــه 2و ایــن پرســش هســتند کــه
آیــا بشــر بــرای دریافــت هدیــه «آتــش» قابــل اطمینــان اســت یــا خیــر .جــدا از
اینکــه چنیــن نگرانیهایــی بــه جــا هســتند یــا خیــر ،شــناخت واکنشهــا نســبت
بــه تکنولوژیهــای گذشــته میتوانــد در مــورد اینکــه محصــوالت تــازه بــا چــه
 .1جنبشی که توسط کارگران نساجی در بریتانیا و برای مقابله با به کارگیری ماشین آالت تازه در این صنعت ایجاد شد.
 .2خدای آتش در اساطیر یونان
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واکنشــی همــراه خواهنــد شــد ،ســرنخهایی ارزشــمند را در اختیــار آیندهپژوهــان،
کارآفرینان و مخترعان قرار دهد.
فردا ،امروز دیگری است

همچــون گذشــته ،جــای دیگــری کــه بــرای نگاهــی اجمالــی بــه آینــده بایــد بــه
آن نگریســت ،زمــان حــال اســت .همانطــور کــه ویلیــام گیبســون ،3نویســنده
داســتانهای علمــی تخیلــی ،گفتــه اســت« :آینــده همیــن حــاال اینجاســت ،فقــط
بــه طــور یکنواخــت توزیــع نشــده اســت ».تکنولوژیهــا بــه طــور غافلگیرکننــدهای
دوران بــارداری طوالنـیای دارنــد .هرچنــد کــه بــه نظــر میرســد یــک شــبه پدیــدار
میشــوند ،امــا چنیــن نیســت .در نتیجــه ،اگــر شــما بــه نقــاط درســت بنگریــد قــادر
خواهیــد بــود کــه تکنولوژیهــای فــردا را همیــن امــروز مشــاهده کنیــد .ایــن
رویکــرد توســط روزنامهنــگاران و انسانشناســان فعــال در بــازار کســب و کار کــه
میخواهنــد از روندهــای تــازه مطلــع شــوند بــه کار گرفتــه میشــود .چنیــن
رویکــردی جســتجو بــرای «مــوارد لب ـهای» را در بــر میگیــرد :مــواردی کــه در آن
تکنولوژیهــا و رفتارهــا پیــش از آنکــه بهطــور گســترده مــورد اقبــال قــرار گیرنــد،
توســط گروههــای خاصــی یــا در کشــورهای خاصــی بــه کار گرفتــه میشــوند.
مثــال کالســیکی از یــک مــورد لب ـهای بــه ژاپــن و گوش ـیهای هوشــمند در آغــاز
قرن حاضر مربوط میشود.
در ســال  ،۲۰۰۱گوشــیهای تلفــن همــراه کــه دوربیــن و صفحــه نمایشــگر
رنگــی داشــتند در ژاپــن رواج داشــتند .ایــن گوشـیها میتوانســتند نقشــه و مســیر
پیــادهروی تــا مقصــد را نشــان دهنــد و کاربــران آنهــا قــادر بودنــد کــه کتابهــای
الکترونیکــی ،بــازی و اپلیکیشــنهای دیگــر را دانلــود کننــد .روزنامهنــگاران و
تحلیلگــران راهــی ژاپــن شــدند تــا نحــوه کارکــرد ایــن تلفنهــا را از نزدیــک
ببیننــد و هــر زمــان کــه بازدیدکننــدگان ژاپنــی در کنفرانسهــای فــنآوری در
آمریــکا و اروپــا همــراه بــا گوشیهایشــان بــه ایــن ســو و آن ســو میرفتنــد ،بــا
آنهــا همچــون افــرادی برخــورد میشــد کــه گویــی از آینــده بــه عقــب بازگشــتهاند.
ژاپــن زودتــر بــه آینــده قــدم نهــاد ،چــرا کــه ســاختار نســبتا جداافتــاده و قوانیــن
3. William Gibson
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مربــوط بــه حــق مالکیــت صنایــع مخابراتــی ایــن کشــور و همچنیــن بــازار داخلــی
بــه انــدازه کافــی بــزرگ بــه شــرکتهای فــنآوری اجــازه مــیداد کــه ایدههــای
جدیــد را بیازماینــد ،آن هــم بــدون اینکــه نگــران تطبیقپذیــری آن بــا سیســتمهای
دیگــر کشــورها باشــند .ظهــور تلفنهــای هوشــمند جدیــد در ژاپــن بــه چندیــن
ســال پیــش از زمانــی بــاز میگشــت کــه مصــرف کننــدگان در اروپــا بتواننــد
گوشـیهای تلفــن همراهــی بــا امکانــات مشــابه را تهیــه کننــد .بــرای مدتــی ،مجلــه
وایــرد 4ســتون ثابتــی داشــت بــا عنــوان «دیدبــان دختــر مدرسـهای ژاپنــی» کــه در
آن بــر اســاس عملکــرد امــروز دانــش آمــوزان دختــر ژاپنــی (مشــتاقترین گــروه
کاربــران گوش ـیهای هوشــمند اولیــه) پیشبینــی میشــد کــه بقیــه مــا در آینــده
مشغول به چه کاری خواهیم بود.
مــوارد لبــهای میتواننــد در غیرمنتظرهتریــن مکانهــا ظهــور کننــد .بــرای
مثــال نقــل و انتقــال پــول از طریــق تلفــن همــراه کــه اجــازه میدهــد پــول از یــک
تلفــن همــراه و از طریــق پیامــک بــه تلفــن دیگــری ارســال شــود بــرای مدتهــا در
کنیــا از دیگــر کشــورهای جهــان جلوتــر بــود .بــرای ســالها شــما میتوانســتید
پــول تاکســی را در نایروبــی (پایتخــت کنیــا) بــا تلفــن همــراه بپردازیــد ،امــا در
نیویــورک چنیــن امکانــی فراهــم نبــود .نقــل و انتقــال پــول از طریــق تلفــن همــراه
تــا حــدی بــه ایــن خاطــر در کنیــا رشــد کــرد کــه زیرســاختهای بانکــی در ایــن
کشــور مهیــا نبــود؛ جایــی کــه بیشــتر مــردم حســاب بانکــی ندارنــد ،رقابــت ناچیزی
میــان شــیوههای موجــود پرداخــت وجــود دارد .عوامــل سیاســی نیــز در ایــن مــورد
نقشآفریــن بودنــد :اســتفاده از نقــل و انتقــال پــول بهوســیله تلفــن همــراه در
دوران خشــونتهای پــس از انتخابــات طــی ســالهای  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۸رواج یافــت،
یعنــی زمانــی کــه چنیــن پرداختهایــی جایگزیــن ایمنتــری بــرای حضــور در
بانکهایی بودکه منازعات قومی در آن روی میداد.
برخــی اوقــات نیــز گروهــی از افــراد کــه عالیــق یکســانی دارنــد ،بــه جــای
افــرادی کــه ســاکن یــک منطقــه هســتند ،پیشــروان اســتفاده از یــک فـنآوری تــازه
محســوب میشــوند .واضــح تریــن مثــال ایــن پدیــده ،انجمنهــای تکنولــوژی
هســتند :خورههــای تکنولــوژی نخســتین پذیرندههــای نوآوریهــای تــازه ،از
4. Wired
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ایمیــل گرفتــه تــو اوبــر( 5شــرکت ارائــه دهنــده تاکســی اینترنتــی) ،محســوب
میشــوند .امــا آنهــا همچنیــن میتواننــد در اســتفاده از دامنــه گســتردهتری از
روندهــا پیشــرو باشــند .شــیفتگان تکنولــوژی پیشــروان اســتفاده از وســایل مربــوط
بــه ســنجش و ثبــت میــزان فعالیــت بــدن بودنــد .بــرای مثــال ،جنبــش «کمــی
کــردن خــود» (جنبشــی کــه در آن فعالیتهــای روزانــه فــرد بــه صــورت مجموعهای
از دادههــای کمــی در میآیــد) کــه شــامل نظــارت وســواسگونه ســامتی و
فعالیــت جســمانی اســت ،ابتــدا در میــان شــیفتگان تکنولــوژی بــه راه افتــاد و بعــد
از آن در میان طیف وسیعتری از جامعه رواج یافت.
7
کریــس دیکســن ،6ســرمایهگذاری کــه در شــرکت اندریســنهاروویتــز کار
میکنــد ،میگویــد اغلــب بــه وبســایت ردیــت ،8جایــی کــه کاربــران بــه صــورت
آنالیــن بحــث میکننــد و بــه موضوعــات مختلــف امتیــاز میدهنــد ،مراجعــه
میکنــد تــا دریابــد کــه یــک تکنولــوژی یــا ســبک تــازه در بــازار بــا اســتقبال
مواجــه خواهــد شــد یــا خیــر .بــرای مثــال اکنــون بســیاری از شــیفتگان تکنولــوژی
بــه فنآوریهــای غذایــی تــازه عالقهمنــد شــدهاند؛ از غذاهایــی کــه همــه مــواد
مغــذی در آنهــا قــرار داده شــده و نیــازی بــه پخــت و پــز ندارنــد و تنهــا بایــد آنهــا
را بــا آب مخلــوط کــرد گرفتــه تــا شــیرینیهایی کــه کافئیــن دارنــد و جایگزینــی
خوراکــی بــرای قهــوه محســوب میشــوند .هرچنــد بــرای قضــاوت در مــورد اینکــه
آیــا ایــن محصــوالت خورراکــی تــازه بــا اســتقبال گســتردهای مواجــه خواهنــد شــد
یا خیر بسیار زود است.
در واقــع همانطــور کــه شــباهتهای تاریخــی خالــی از ایــراد نیســتند،
نگریســتن بــه مــوارد لبــهای هــم میتوانــد بــا اشــکال همــراه باشــد .برخــی از
تکنولوژیهــا هرگــز بــه مرحلــه رشــد قابــل مالحظــه نرســید و یــا اینکه در مســیری
متفــاوت و غیرقابــل انتظــار رشــد کردنــد .بــرای مثــال در غــرب تلفنهــای همــراه
هوشــمند ابتــدا مســیر نمونههــای ژاپنــی را در پیــش گرفتنــد ،امــا ســپس بــا ظهــور
آیفــون و دیگــر ابزارهــای دارای صفحــه نمایشــگر لمســی ،در مســیر کامــا متفاوتــی
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قــرار گرفتنــد .امــا بیتردیــد همــه فنآوریهایــی کــه روزی فراگیــر شــدند ،ابتــدا
دورهای زیرزمینــی را طــی کردنــد کــه در آن توســط عــده معــدودی بــه کار گرفتــه
شــدند و نمیتــوان گفــت کــه فنآوریهــای تــازه بــه ناگهــان و از ناکجــا ظاهــر
شــدند .تشــخیص روندهــا فرآینــد ســختی اســت و یافتــن ایــن مــوارد لبــهای و
تشــخیص فنآوریهــا ،رفتارهــا و ســبکهای نوظهــور بیشــتر ریشــه در هنــر دارد
تــا علــم .امــا ایــن فعالیــت متــداول تعــداد بیشــماری از مشــاوران ،تحلیلگــران،
آیندهپژوهــان و روزنامــه نــگاران حــوزه ف ـنآوری ،محســوب میشــود کــه همــواره
به دنبال ایدهها و روندهای تاز ه هستند تا در مورد آنها بنویسند.
چشم انداز

ســومین جایــی کــه بــرای بهدســت آوردن تصویــری اجمالــی از آینــده میتــوان
بــه آن نگریســت ،آینــده تصویــر شــده در داســتانهای علمــی تخیلــی اســت کــه
چــه بــه صــورت کتــاب یــا بــه صــورت ســریال تلویزیونــی یــا فیلــم ســینمایی عرضه
شــده باشــند .داســتانهای علمــی تخیلــی ایدههــای جــذاب را میگیرنــد و آنهــا
را بــه صورتــی عقالنــی بــه تصویــر میکشــند .اگــر بتوانیــم رباتهــا هم ـهکاره یــا
آسانســورهای فضایــی بســازیم چــه میشــود؟ اگــر نانوتکنولــوژی یــا بیوتکنولــوژی از
کنتــرل مــا خــارج شــوند یــا اصــاح ژنتیکــی بــه انــدازه خالکوبــی رواج یابــد چــه
خواهــد شــد ؟ ایــن روایتهــای مربــوط بــه آینــده چشــماندازهایی را در مــورد
جهانــی ارائــه میدهنــد کــه هــوش مصنوعــی در آن فراگیــر شــده ،داروهــای ضــد
کهولــت ســن بــه افزایــش طــول عمــر بشــر انجامیــد ،مریــخ یــا نقــاط دیگــر در
منظومــه شمســی بــه ســکونت بشــر درآمدهانــد و یــا اینکــه نــژاد بشــر بــه موجوداتی
فرابشــری تبدیــل شــدهاند .نگریســتن بــه داســتانهای علمــی تخیلــی میتوانــد
راهــکار مناســبی بــرای ترســیم آینــده بلندمــدت باشــد .ایــن در واقــع همــان
شــیوهای کــه ماســک ،9یکــی از برتریــن کارآفرینــان در زمینــه تکنولــوژی ،آن را
ترســیم مســیرها و انشــعاباتی مینامــد کــه ممکــن اســت در آینــده محقــق شــوند.
البتــه داســتانهای علمــی تخیلــی صرفــا جنبــه پیشــگویی ندارنــد و میتواننــد
بــرای فعــاالن حــوزه فــنآوری الهامبخــش نیــز باشــند .اگــر بــه هــر یــک از
9. Elon Musk
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خورههــای تکنولــوژی بــه دقــت بنگریــد ،بــا یکــی از هــواداران داســتانهای علمــی
تخیلــی مواجــه میشــوید .بــرای مثــال بــه نظــر میرســد کــه طراحــی تلفنهــای
ب آنهــا بــاز میشــد و در دهــه  ۱۹۹۰رواج داشــتند ،بهطــور
همراهــی کــه در 
10
مســتقیم از وســایل ارتباطــی نشــان داده شــده در فیلــم پیشــتازان فضــا در دهــه
 ۱۹۶۰الهــام گرفتــه شــدهاند .نمونــه تازهتــر ایــده امــکان برقــراری مکالمــه بــا
رایانههــا اســت کــه بــاز هــم در فیلــم پیشــتازان فضــا بــه نمایــش درآمــده و
الهامبخــش مــوج تــازهای از دســتگاههای رایان ـهای ماننــد آمــازون اکــو 11بــوده کــه
از صحبــت بــه عنــوان عامــل ارتباطــی اصلــی بهــره میبرنــد و امــکان پاســخگویی
دائمــی بــدون نیــاز بــه اســتفاده از دســت را فراهــم میآورنــد .چندیــن نســل از
دانشــمندان علــوم رایانــهای بــا داســتانهای مربــوط بــه رباتهــای آیــزاک
آســیموف 12بــزرگ شــدهاند؛ امــروز بســیاری از کارآفرینــان ،از جملــه آقــای ماســک،
بــه مجموعــه داســتانهای «فرهنــگ »13نوشــته ایــن بنکــس 14بــه عنــوان منبــع
الهــام اشــاره میکننــد .در ایــن کتابهــا هماننــد پیشــتازان فضــا ،تمدنــی بــه
تصویــر کشــیده شــده کــه کمبــود منابــع را پشــت ســر گذاشــته و در آن بشــر و
هوش مصنوعی در کنار یکدیگر زندگی و کار میکنند.
هرچنــد داســتانهای علمــی تخیلــی در بیشــتر مــوارد ظاهــرا بــه آینــده
میپردازنــد امــا در حقیقــت دربــاره زمــان حــال هســتند و واکنشــی بــه ایدههــا و
نگرانیهــای معاصــر ،ماننــد وابســتگی بیــش از حــد بــه ماشــینها و نگرانــی در
مــورد تخریــب محیــط زیســت ،محســوب میشــوند .مطالعــه دامنــه گوناگونــی از
داســتانهای علمــی تخیلــی هرچنــد بــه انعطــاف پذیــری بیشــتر شــما بــرای
تجســم ســناریوهای مربــوط بــه آینــده ،هــم از منظــر فــنآوری و هــم از منظــر
اجتماعــی ،میانجامــد؛ امــا همچنیــن میتوانــد بــه طــور ناخواســته ذهــن شــما را
محــدود کنــد ،آن هــم از طریــق شــکل دادن بــه تصــور شــما از مســیری کــه
پیشــرفتهای ف ـنآوری در آن قــرار دارنــد .بــرای مثــال رباتهــا در جهــان واقعــی
بــا آنچــه در داســتانهای علمــی تخیلــی تصویــر میشــوند ،تفــاوت بســیاری دارنــد
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و تــاش بــرای گرتهبــرداری از رباتهــای چنیــن داســتانهایی میتوانــد علــم
رباتیــک را در مســیر نادرســتی قــرار دهــد .در نتیجــه خوانــدن داســتانهای علمــی
تخیلــی اواســط قــرن بیســتم نیــز میتوانــد ارزشــمند باشــد .چــرا کــه بــا مطالعــه
آنهــا میتــوان دریافــت کــه چــه پیشبینیهایــی اشــتباه از کار درآمدهانــد و
دلیــل آن چــه بــوده اســت .ســپس میتــوان بــه مفروضــات اشــتباهی کــه در
داستانهای علمی تخیلی امروز به چشم میخوردند پی برد.
بهره گرفتن از ابزارهای پیشبینی

اکنــون ســه ابــزار داریــم ـ نگریســتن بــه گذشــته ،زمــان حــال و آینــده
ترسیمشــده ـ کــه بــر اســاس آنهــا میتوانیــم تصویــری از آینــده بهدســت
آوریــم .اکنــون ایــن ابزارهــا را در مــورد چهــار مثــال بــه کار میگیریــم .هــر کــدام
از ایــن مثالهــا در زمــان نــگارش ایــن متــن ،فـنآوریای در حــال ظهــور هســتند
کــه هنــوز تثبیــت نشــدهاند .روندهــای فعلــی ،تاریــخ و تصویــر تخیلــی از آینــده تــا
چــه حــد میتواننــد مســیر پیــش روی ایــن تکنولوژیهــا را روشــن ســازند؟
(برخــی از ایــن فنآوریهــا در فصلهــای آینــده بــه تفصیــل مــورد بررســی قــرار
خواهنــد گرفــت امــا هــدف از بررســی آنهــا در اینجــا نشــان دادن شــیوه کارکــرد
ابزارهای پیشبینی معرفی شده است).
واقعیت مجازی

واقعیــت مجــازی پــس از شکســت در دهــه  ۱۹۹۰بــه ایــن خاطــر کــه هنــوز
کامــا آمــاده نبــود ،بــار دیگــر در ســال  ۲۰۱۶بازگشــته اســت .شــرکتهای بســیاری
هدستهای15پیشــرفتهای را عرضــه کردهانــد کــه همــراه بــا رایانههــای خانگــی یــا
کنســولهای بــازی قــادر هســتند ایــن ابــزار پوشــیدنی را بــه واقعیتــی همهجانبــه
و سـهبعدی تبدیــل کننــد .در همیــن حــال ،نســخه ارزانتــری از ایــن فـنآوری نیــز
ظهور کرده که از قرار دادن تلفن همراه در هدست حاصل میشود.
اکنــون چــه روی خواهــد داد؟ روندهــای فعلــی نشــان میدهنــد کــه ســلیقه
مصرفکننــدگان کامــا بــه ســوی تلفنهــای همــراه هوشــمند ،و نــه رایانههــای
15. Headseat
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خانگــی ،تمایــل دارد و تلفنهــای همــراه در حــال تبدیــل شــدن بــه مهمتریــن
ابــزار هســتند .در نتیجــه بــه نظــر میرســد کــه واقعیــت مجــازی مبتنــی بــر
رایانههــای خانگــی یــا کنســولهای بــازی در واقــع گامــی گــذرا هســتند و آینــده
واقعیــت مجــازی در مدیــوم تلفنهــای همــراه خواهــد بــود( .برخــی افــراد حاضــر
خواهنــد بــود کــه بــرای واقعیــت مجــازی بــا کیفیــت بهتــر ،پــول بیشــتری بپردازند،
همانطــور کــه امــروز بــرای سیســتم صوتــی بهتــر چنیــن کاری میکننــد ،امــا
بیشــتر افــراد چنیــن تمایلــی نخواهنــد داشــت ).امــروز هدسـتهایی کــه بــا تلفــن
همــراه ترکیــب میشــوند بســیار زمخــت هســتند ،ماننــد نســخههای اولیــه تلفــن،
امــا طــی چندیــن ســال ایــن هدسـتها ابزارهــای بــه مراتــب کوچکتــری خواهنــد
بــود کــه افــراد هماننــد عینــک آفتابــی و هدفــون دائمــا بــا خــود حمــل میکننــد.
در نتیجــه شــما قــادر خواهیــد بــود کــه بــرای مثــال بــا اســتفاده از هدســت واقعیــت
مجــازی فیلــم ببینیــد ،بــازی کنیــد و یــا در جلس ـهای مجــازی شــرکت کنیــد در
حالیکه در واقع سوار قطار هستید.
همچنیــن اجماعــی گســترده در میــان خورههــای تکنولــوژی و نویســندگان
داســتانهای علمــی تخیلــی وجــود دارد مبنــی بــر اینکــه واقعیــت افــزوده ،کــه
واقعیــت مجــازی را بــا جهــان واقعــی ترکیــب میکنــد ،احتمــاال گامــی بــزرگ،
پــس از صفحــه نمایشــگر لمســی ،در شــیوه تعامــل میــان انســان و رایانــه باشــد.
جهانــی کــه در آن واقعیــت بــا تصویــری مجــازی تزئیــن شــده اســت (معمــوال از
طریــق یــک لنــز چشــمی هوشــمند یــا ابــزاری کــه در مغــز کاشــته شــده) بخــش
متداولــی از داســتانهای علمــی تخیلــی اســت .امــا بــا نــگاه بــه تاریــخ میتــوان
تقریبــا بــا اطمینــان گفــت کــه واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده ،وحشــتی
اخالقــی را در مــورد اثــرات ایــن فنآوریهــا بــر کــودکان ایجــاد خواهنــد کــرد،
همانطــور کــه پیشــتر فیلــم و بازیهــای ویدئویــی چنیــن کاری کــرده بودنــد.
حامیــان ایــن فـنآوری میتواننــد پیشــاپیش خــود را بــرای چنیــن انتقاداتــی مهیــا
کننــد؛ آن هــم بــا بررســی شــیوههای برطــرف کــردن ایــن نگرانیهــا و بــا تاکیــد
بــر اینکــه عــاوه بــر اثــرات مربــوط بــه ســرگرمی ،ارتبــاط و همــکاری ،چنیــن
فنآوریهایی استفادههای آموزشی و درمانی نیز خواهند داشت.
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وسایل نقلیه خودران

خودروهــای کــه ـ حداقــل برخــی از مواقــع ـ خودشــان را هدایــت میکننــد در
حــال ورود بــه جادههــا هســتند .در مــورد وســایل نقلیــه خــودران دو رویکــرد
رقیــب وجــود دارنــد :یــک رویکــرد افــزوده امــکان خودرانــی بــه عنــوان کمکــی
بــرای راننــده انســانی بــه وســایل نقلیــه موجــود اســت و رویکــرد دیگــر ســاخت
خودروهــای کامــا تــازه اســت کــه تنهــا میتواننــد بــه صــورت خــودکار فعالیــت
کننــد (ماننــد وســایل نقلی ـهای خــودران کــه بــه صــورت تاکســی در مراکــز شــهر
فعالیــت کننــد و بــا کمــک اپلیکیشــنها میتــوان آنهــا را ســفارش داد).
کامیونهای خودران نیز در حال توسعه هستند.
مشــابهتهای تاریخــی بســیاری میــان ظهــور خودروهــای موتــوری بیــش از
یــک قــرن پیــش و وســایل نقلیــه خــودران وجــود دارد :نگرانیهــا در مــورد ایمنــی،
بیاطمینانــی در مــورد ملزومــات حقوقــی و قانونــی ،مســئولیتپذیری مربــوط بــه
تصادفــات و نگرانیهــا در مــورد تاثیــر مخــرب فــنآوری جدیــد بــر اشــتغال.
خــودروی موتــوری زیرســاختهای موجــود مربــوط بــه حمــل و نقــل و مشــاغل
مربــوط بــه آن کــه بــر اســاس اســب و کالســکه شــکل گرفتــه بودنــد را کنــار زد؛ امــا
مشــاغل تــازهای را بــرای مکانیکهــا ،رانندههــا و کارگــران بخشهــای خدماتــی
بینراهــی ماننــد رســتورانها و مســافرخانهها ایجــاد و از طریــق تســهیل حمــل و
نقــل بــه بهبــود تجــارت کمــک کــرد .روی آوردن بــه خودروهــای بــدون راننــده،
همانطــور کــه رانندههــای تاکســیها و کامیونهــا نگراننــد ،میتوانــد تاثیــر
مشــابهی در انتقــال مشــاغل بــه بخشهــای دیگــر داشــته باشــد ،امــا در بلندمــدت
مزایایی نیز به همراه خواهد داشت.
مدلهــا نشــان میدهنــد کــه تاکســیهای خــودران کــه بــه طــور مشــترک
اســتفاده میشــوند میتواننــد تعــداد وســایل نقلیــه مــورد نیــاز در یــک شــهر
معمولــی را تــا  ۹۰درصــد کاهــش دهنــد .بیشــتر مــردم دیگــر نیــازی بــه مالکیــت
خــودرو نخواهنــد داشــت و فضایــی کــه بــه پارکینــگ اختصــاص داده میشــود (در
برخــی از شــهرهای آمریــکا میــزان آن بــه  ۲۰درصــد مســاحت شــهر میرســد)
میتواننــد بــه بخــش مســکن یــا پارکهــا اختصــاص یابــد؛ همچنیــن خودروهــای
خــودران میتواننــد برقــی باشــند کــه در نتیجــه انتشــار گازهــای مخــرب بــرای
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محیطزیســت نیــز کاهــش مییابــد .همچنیــن تحویــل بســتهها و بارهــا بهوســیله
وســایل نقلیــه خــودکار میتوانــد هزینههــای حمــل و نقــل را کاهــش داده و تقاضــا
بــرای محصوالتــی (ماننــد مــواد خوراکــی) کــه توســط تولیدکننــدگان محلــی تولیــد
شــدهاند را بــه شــدت افزایــش دهــد .در کشــورهای درحــال توســعه ،میلیاردهــا نفــر
ممکــن اســت قیــد مالکیــت خــودرو را بزننــد .تصادفــات و مــرگ میــر ناشــی از
آنهــا ممکــن اســت بــه شــدت کاهــش یابــد .هــم بــر اســاس تاریــخ و هــم بــر
اســاس روندهــای فعلــی میتــوان گفــت همانطــور کــه ظهــور خــودرو بــه
بازتعریــف شــهرها در قــرن بیســتم منجــر شــد ،خودروهــای خــودران و بــدون راننده
تویکم داشته باشند.
نیز تاثیر مشابهی بر قرن بیس 
داســتانهای علمــی تخیلــی عمدتــا در پیشبینــی ایــن رونــد بــه خطــا
رفتهانــد .بــه خاطــر جذابیتهــای داســتانی هــم کــه شــده ،وســایل نقلیــه زمانــی
هیجانانگیزتــر هســتند کــه توســط انســان رانــده شــوند ،امــا بــه نظــر میرســد
که در آینده چنین پدیدهای بیشتر یک استثنا باشد تا قاعده.
فضانوردی خصوصی

طــی ســالهای اخیــر بیشــترین پیشــرفتها در تکنولــوژی فضایــی نــه توســط
ادارات دولتــی بلکــه توســط شــرکتهای خصوصــی ،بــه خصــوص اســپیساکس،16
شــرکتی کــه توســط «االن ماســک» بنیــان نهــاده شــده ،صــورت گرفتــه اســت.
پیشــقراول ایــن پیشــرفتها ،فــنآوری اســتفاده چندبــاره از ســفینهها ماننــد
موشــک فالکــون  ۹17بــوده کــه توانســت بــا موفقیــت در باندهــای زمینــی یــا
باندهــای متحــرک دریایــی فــرود بیایــد .چنیــن پیشــرفتی بــه ایــن خاطــر اهمیــت
دارد کــه هزینــه ســاخت ســفینه فضایــی حــدود  ۷۰درصــد هزینــه ســفر فضایــی را
شــامل میشــود و ســفینهها معمــوال در دریــا رهــا میشــوند .در نتیجــه بازیابــی و
اســتفاده مجــدد از ایــن موشــکها میتوانــد بــه میــزان قابــل توجهــی از هزینــه
پرتــاب موشــک و در نتیجــه دسترســی بــه فضــا بکاهــد( .بلــو اوریجیــن ،18شــرکتی
16. SpaceX
17. Falcon 9
18. Blue Origin
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رقیــب کــه توســط جــف بــزوس ،19رییــس آمــازون ،20ایجــاد شــده هــم بــه دنبــال
پرتــاب و اســتفاده مجــدد از موش ـکهای زیرمــداری اســت) .موش ـکهای شــرکت
اســپیساکس اکنــون بــرای فرســتادن ماهــواره بــه مــدار و ارســال محمولــه بــه
ایســتگاه فضایــی مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد امــا آقــای ماســک هرگــز هــدف
بلندمدتــش را پنهــان نکــرده اســت :اینکــه در ســیاره مریــخ کــه مســتعمره ایجــاد
کنــد تــا بشــر راه فــراری در مقابــل فاجع ـهای داشــته باشــد کــه بتوانــد بشــر را از
روی زمین محو کند.
مجموعــه قابــل توجهــی از داســتانهای علمیتخیلــی را میتــوان در مــورد
ســکونت در دیگــر بخشهــای منظومــه شمســی یافــت کــه در آنهــا پیچیدگیهــای
کــوچ بشــر بــه مریــخ و تنشهــای سیاســی داخــل ایــن مســتعمره و میان مســتعمره
و زمیــن بــه طــور دقیــق شــرح داده شــدهاند .بحــث در مــورد اینکــه چــه نظــام
سیاســی و حقوق ـیای بایــد در مریــخ یــا دیگــر مســتعمرات فضایــی اعمــال شــود،
همیــن حــاال نیــز آغــاز شــده اســت .امــا تاریــخ هــم میتوانــد در ایــن مــورد کمــک
حال باشد.
شــباهت آشــکاری میــان مهاجــرت بــه دیگــر ســیارات و تاســیس مســتعمرات
آمریکایــی توســط مهاجــران بریتانیایــی و نبــرد آنهــا بــرای اســتقالل وجــود دارد.
مــوارد مشــابه دیگــر نیــز ارزش بررســی دارنــد :بــرای مثــال طــی دوران اکتشــاف
قطــب شــمال و قطــب جنــوب ،هیاتهــای اعزامــی خصوصــی در مقایســه بــا
هیاتهایــی کــه توســط دولتهــا حمایــت مالــی میشــدند موفقتــر بودنــد و
نــرخ بقــا در میــان آنهــا باالتــر بــوده اســت .تاریــخ دوران هجــوم بــرای اکتشــاف
طــا در آمریــکا نیــز میتوانــد در مــورد کشــف و اســتخراج معــادن در فضــا مفیــد
باشــد .امــا شــاید قابــل توجهتریــن شــباهت بــه توســعه صنعــت هوانــوردی
مربوط شود.
اوایــل قــرن بیســتم پــرواز اجســام ســنگینتر از هــوا در میــان مــوارد غیرممکــن
جــای میگرفــت و حتــی در صــورت امــکان نیــز بیــش از حــد خطرنــاک بــه نظــر
میرســید .ســپس ،در اواســط دهــه  ،۱۹۳۰ایــن نــوع پروازهــا کــه در ابتــدا تنهــا
19. Jeff Bezos
20. Amazon
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بــرای ثروتمنــدان امکانپذیــر بــود کــم کــم بــه شــکل یــک صنعــت درآمــد .در
انتهــای قــرن ،ســفرهای هوایــی دیگــر گــران نبــود و عــادی جلــوه میکــرد .بــا در
نظــر گرفتــن میــزان پیشــرفت ســفرهای فضایــی ،غیرمنطقــی نیســت اگــر تصــور
تویکم مســیر مشــابهی را بپیمایــد و
کنیــم کــه صنعــت فضانــوردی طــی قــرن بیسـ 
از امــری دیوانـهوار بــه امــری متــداول تبدیــل شــود .نسـلهای آینــده ممکــن اســت
بــه دو دهــه نخســت قــرن حاضــر بــه عنــوان دورانــی بنگرنــد کــه ســفرهای فضایــی
واقعــا در مســیر صحیــح قــرار گرفتنــد آن هــم پــس از شــروعی اشــتباه بــا عنــوان
رقابت فضایی دوران جنگ سرد.
اصالحات ژنتیکی انسانی

گروهــی از شــیوههای اصــاح ژنتیکــی کــه از آنهــا بــه عنــوان کریســپر 21نــام
بــرده میشــود هیجــان بســیاری را در مــورد دانشــمندان و حتــی فراتــر بهوجــود
آوردهانــد .در اصــل کریســپر در علــم ژنتیک بســیار شــبیه دســتور «بیــاب و جایگزین
کــن »22در نــرم افــزار ورد 23اســت چــرا کــه ایــن امــکان را فراهــم میآوردکــه توالــی
ژنتیکــی مشــخصی شناســایی و اصــاح شــود آن هــم بــا دقتــی بــه مراتــب بیشــتر
از شــیوههای پیشــین .ایــن شــیوه از تــوان بالقــوه درمانــی قابــل توجهــی برخــوردار
اســت .بــرای مثــال میتــوان ژنهــای عامــل بیماریهــای موروثــی در جنیــن را
شناســایی و اصــاح کــرد و در نتیجــه فــرد متولــد شــده ا ز آن جنیــن دیگــر بیمــاری
را بــه نس ـلهای بعــد از خــود منتقــل نمیکنــد .امــا درمــان ژنتیکــی بــه راحتــی
میتوانــد بــه اصــاح ژنتیکــی تبدیــل شــود (بــرای بینایــی بهتــر ،هــوش بیشــتر و
ماننــد اینهــا) و بــه کودکانــی طراحــی شــده بیانجامــد .بحــث در مــورد مقــررات
مورد نیاز برای این فنآوری در راه است.
نویســندگان داســتان علمــی تخیلــی تــا همیــن حــاال نیــز احتمــاالت بلندمــدت
را در نظــر گرفتهانــد .اگــر شــیوههای درمانــی دوبــاره جوانســازی بــه افــراد اجــازه
دهنــد کــه بــرای صدهــا ســال عمــر کننــد ،آیــا تنهــا ثروتمنــدان قــادر خواهنــد بــود
کــه هزینههــای آن را بپردازنــد؟ آیــا بایــد بــه افــراد اجــازه داد تــا بــا تغییراتــی در
21. CRISPR
22. find and replace
23. word
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بدنشــان بتواننــد بــال ،آبشــش یــا بالــه داشــته باشــند؟ بــه جــای ایجــاد تغییــرات
در دیگــر ســیارات بــرای قابــل زیسـتکردن آنهــا بــرای انســان ،بهتــر نیســت کــه
تغییراتــی در بشــر ایجــاد شــود تــا بتوانــد در شــرایط محیطــی متفــاوت نیــز زندگــی
کنــد؟ ایــده اینکــه نــوع بشــر در آینــده ممکــن اســت بــه چندیــن گونــه فــرا انســانی
تبدیــل شــود ،یکــی از مفاهیــم متــداول در داســتانهای علمــی تخیلــی اســت.
برخــی افــراد شــاید ترجیــح دهنــد کــه ذهنشــان را در یــک پیکــر رباتیــک قــرار
دهنــد و برخــی دیگــر ممکــن اســت بخواهنــد خودشــان را بــه صــورت اشــکالی
غیرانسانی در بیاورند.
در کوتــاه مــدت ،مباحــث احتمالــی در مــورد دسترســی بــه درمانهــای ژنتیکــی
احتمــاال پــژواک مباحــث تاریخــی در مــورد گســترش دسترســی بــه واکس ـنها و
شــیوههای درمانــی بیمــاری ایــدز اســت .بحثهــای در مــورد اصــاح ژنتیکــی
خودخواســته و اینکــه افــراد تــا چــه حــد در ایــن مــورد بدنشــان خودمختــاری
خواهنــد داشــت ،میتوانــد نســخه بســط یافتـهای از مباحــث فعلــی در مــورد حــق
اتانــازی (مــرگ خودخواســته بــا کمــک پزشــک) باشــد .طــی یــک قــرن اخیــر
حقــوق بشــر در بســیاری از جنبــه گســترش یافتــه اســت و ایــن احتمــاال بخشــی از
میدان نبرد مربوط به حقوق بشر در قرن آینده خواهد بود.
آیندهای سریع تر؟

اینهــا تنهــا چهــار زمینــه هســتند کــه بــر اســاس روندهــای فعلــی ،مــوارد
تاریخــی و داســتانهای علمــی تخیلــی میتــوان گفــت کــه از تــوان بالقــوه قابــل
توجهــی بــرای پیشــرفت و تحــول طــی دهههــای پیــش رو برخوردارنــد .امــا اگــر
همــه آنهــا را بــا یکدیگــر در نظــر بگیریــم ،میتــوان شــباهتهایی را میــان
وضعیــت فعلــی و انقــاب علمــی اواســط قــرن هفدهــم یافــت .انقــاب علمــی قــرن
هفدهــم زمانــی بــود کــه ابــزار و فنآوریهــای جدیــد ،بــه خصــوص میکروســکوپ
و تلســکوپ ،در کنــار شــیوههای علمــی و دانــش ریاضــی قــرار گرفتهانــد .فیلســوفان
طبیعــی (اصطــاح «دانشــمند» در قــرن نوزدهــم رواج یافــت) بــه غفلــت پیشــین از
مجموعـهای از رشــتهها ،از فیزیــک گرفتــه تــا زیســت شناســی ،پــی بردنــد و نتیجــه
آن دورهای پربار از کشف ،نوآوری و اختراع بود.
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از بســیاری جهــات ،وضعیــت فعلــی علــم و فــنآوری شــرایط یکســانی دارد:
بــرای مثــال واضــح اســت کــه درک فعلــی از اصــول ژنتیــک یــا هــوش مصنوعــی
بســیار ابتدایــی اســت و چندیــن دهــه تــاش نیــاز اســت تــا بتــوان آنهــا را بهتــر
شــناخت .درســت همانطــور کــه پیشــرفت علــم ریاضــی در قــرن هفدهــم در
دامنــه وســیعی از دیگــر رشــتهها بــه کمــک دانشــمندان آمــد ،شــیوههای پــردازش
اطالعــات ،ماننــد ابــزار «کالن داده  »24و یادگیــری ماشــین 25هــم میتواننــد امــروز
تاثیر مشابهی داشته باشند.
همچنیــن میتــوان انتظــار داشــت کــه ایجــاد ارتبــاط میــان رشــتههای
پیشتــر منقطــع از یکدیگــر بــه هــم افزایــی بینجامــد .بــرای مثــال علــم ژنتیــک
باعــث ورود زیســت شناســی و داروســازی بــه علــوم اطالعــات شــده و همچنیــن
ارتبــاط دو ســویهای میــان مرزهــای رشــتههای علــوم عصبــی و ســاختار ذهــن از
یــک ســو و علــوم رایان ـهای و ایجــاد شــبکههای عصبــی مصنوعــی شــکل گرفتــه
است.
محــدوده ایــن پیشــرفت ســریع از برخــی جهــات غیرقابــل پیشبینــی اســت ،اما
در دیگــر جهــات آشــنا بــه نظــر میرســد .مــا مرزهــای تــازه و ابزارهــای تــازه بــرای
اکتشــاف داریــم .دو نویســنده داســتانهای علمــی تخیلــی ،کیــم اســتنلی
رابینســون 26و چالــز اســتراس ،27در تصورشــان از آینــده در قــرن بیســت و یکــم بــه
این انقالب علمی نوظهور لقب آکسالندرو28داد هاند.
بــی تردیــد پیشبینــی اینکــه آینــده دقیقــا چگونــه خواهــد بــود غیرممکــن
اســت امــا اگــر شــما بــه جاهــای درســت بنگریــد ،میتوانیــد حــدس و گمانهایــی
مبنی برشناخت و دقیقتر در مورد آنچه در پیش است را ارائه کنید.

Big Data
Machine Learning
Kim Stanley Robinson
Charles Stross
Accelerando

اچلراندرو در زبان ایتالیایی به معنی سرعت گرفتن است که ریشه مشابهی با واژه اکسلریت در زبان انگلیسی دارد.

24.
25.
26.
27.
28.

فصل دوم

بنیانهای علم فیزیک
برای فنآوری آینده
فرانک ویلچک
پیشــرفتها در فیزیــک بنیادیــن شــرایط تــازهای در ارتبــاط میــان
فیزیــک و ف ـنآوری فراهــم آوردهانــد .بنیانهــای مســتحکم علــم
فیزیــک بــه مــا اجــازه میدهنــد کــه فرصتهــا و محدودیتهــا
را بــه روشــنی دریابیــم .البتــه در کنــار ایــن چشــم انــداز شــگفت
انگیز ،خطراتی نیز بر سر راه قرار دارند.
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فیزیــک بنیادیــن هــم بــه پیشــرفت فــنآوری یــاری میرســاند و هــم آن را
محــدود میســازد .البتــه چنیــن ادعایــی بدیهــی بــه نظــر میرســد .چــرا کــه
فـنآوری از دســتگاهها و ســاختارهایی تشــکیل شــده کــه بــر اســاس قوانیــن فیزیک
کار میکننــد .بــا ایــن حــال در بخــش قابــل توجهــی از تاریــخ علــم ،تقریبــا در
همــه زمینههــای فــن آوری ،رابطــه میــان نظریــه بنیادیــن و کاربردهــای عملــی
چنــدان ســفت و ســخت نبــوده اســت .بــرای مثــال برخــی از نقــاط عطــف مهندســی
در دوران روم باســتان ماننــد راه ســازی ،کانالهــای آب و کولوســئم 1را در نظــر
نآوری
یدهــد ،ف ـ 
بگیریــد .آن طــور کــه ویترویــوس 2در کتــاب معمــاری 3شــرح م 
بــه کار رفتــه در ایــن شــاهکارها بــر پایــه انباشــت تجربــه و همچنیــن آزمــون و خطا
بــوده اســت .بــرای مثــال دســتورکار دقیــق انتخــاب مــواد و آمــاده ســازی مصالــح
بــرای ســاخت و ســاز کــه از برخــی جهــات کامپوزیتهــای امــروزی نیــز از آن
ناشــی میشــوند هیــچ ارتباطــی بــا آنچــه بــه عنــوان علــم مــواد شــناخته میشــود
ندارنــد .همچنیــن ســازه طــاق کــه یکــی از ویژگیهــای اصلــی معمــاری رومــی
اســت ،ارتباطــی بــه راهحــل ریاضــی مشــکل فشــار وزن ندارنــد( .حتــی از نظــر
ریاضی راه حل بهینه نیز محسوب نمیشود).
امــروز ،فیزیــک بنیادیــن و فــنآوری بــه مراتــب در هــم آمیختهترنــد .بــرای
مثــال امــروز مایکروالکترونیــک و علــوم مخابراتــی مــدرن بــه پــردازش و انتقــال
بســیار ســریع اطالعــات ،تــا حــدی کــه چنــد دهــه پیــش کامــا خارقالعــاده بــه
نظــر میرســید ،یــاری میرســانند .چنیــن فنآوریهــای تاثیرگــذاری بــدون
فهمــی عمیــق و قابــل اطمینــان از نظریــه کوانتومــی از مــاده و نــور (شــامل رادیــو،
مایکروویــو و دیگــر بخشهــای الکترومغناطیــس) بــه هیــچ وجــه امکانپذیــر
نبودنــد .هیــچ میزانــی از ســرهم بنــدی ،آزمــون و خطــا و « نــوآوری» نمیتوانســت
شما را به چنین نقطهای برساند.
هــدف اصلـیام در ایــن مقالــه کوتــاه بررســی اجمالــی وضعیــت فعلــی فیزیــک
بنیادیــن و ارتبــاط آن بــا فــن آوریهایــی اســت کــه شــاید طــی پنجــاه ســال آینــده
ظهــور کننــد .همچنیــن در ایــن مقالــه مســیرها و فرصتهــای مربــوط بــه آینــده
1. Colosseum
2. Vitruvius
3. De Architectura
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نیز معرفی خواهند شد.
سری به سروری
از ّ

4

ی کــه در ایــن مقالــه آن را شــرح داده و از آن دفــاع
اجــازه بدهیــد بــا ایــده اصلـ 
خواهم کرد آغاز کنم:
امــروزه بــرای تشــکیل پایههــای فیزیــک هســتهای ،علــم مــواد ،شــیمی و همــه
اشــکال مختلــف مهندســی ،معــادالت دقیــق و کاملــی در اختیــار داریــم .در نتیجــه
در عمــل میتوانیــم از طریــق حــل معــادالت مناســب ،اعــداد را جایگزیــن آزمــون
و خطــا کنیــم .چنیــن پدیــدهای طــی قــرن بیســتم و در اصــل در نتیجــه
پیشــرفتهای قابــل توجــه در کاربردهــای مکانیــک کوانتومــی ظهــور کــرد و
شــرایط کامــا تــازهای را در تاریــخ بشــر فراهــم آورد .بــرای بهدســت آوردن درک
بهتری از این ادعا مرور اجمالی تاریخ میتواند مفید باشد.
در آغــاز قــرن بیســتم فیزیــک بنیادیــن هیــچ نقشــی در بســیاری از اجــزای
پای ـهای و مهــم جهــان طبیعــی نداشــت .شــیمیدانها عمــا بــا فهرســت عناصــر
جــدول تناوبــی ســروکار داشــتند .آنهاهمچنیــن جزئیــات بســیاری از هندســه
مولکولــی را ترســیم کــرده بودنــد کــه حلقــه بنــزن و دیگــر ارگانهــا را شــامل
میشــود و بــا موفقیــت از آن بــرای طراحــی مولکولهــای تــازه و واکنشهــای
شــیمیایی بهــره میگرفتنــد .امــا قوانیــن شــناخته شــده فیزیــک ،توضیحــی بــرای
وجــود اتمهــای پایــدار ارائــه نمیکردنــد و توضیحــات فیزیکــی بــرای خــواص
اتمهــا و شــکلگیری پیوندهــای شــیمایی بــه مراتــب ناچیزتــر بــود .بــه طــور
مشــابه  ،خــواص بنیادیــن مــواد ماننــد رســانای الکتریکــی بــودن ،اســتحکام و رنــگ
نیــز ارتباطــی بــا قوانیــن بنیادیــن فیزیــک نداشــتند .منبــع انــرژی خورشــیدی
5
کامــا ناشــناخته بــود و نــرخ کاهــش دمــای خورشــید کــه توســط لوردکلویــن
محاســبه شــده بــود ،بــا زیســت شناســی تکاملــی چارلــز دارویــن 6همخوانی نداشــت.
اینکــه آیــا پایههــای حیــات (متابولیســم و بازتولیــد) و اندیشــه (فهــم) میتوانســتند
تنهــا بــه عنــوان پیامدهایــی از رفتارهــای طبیعــی فیزیکــی بــروز کننــد یــا ظهــور
4. From mystery to mastery
5. Lord Kelvin
6. Charles Darwin
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آنها نیازمند یک عامل حیاتی بوده ،پرسشی بیپاسخ محسوب میشد.
طــی تنهــا چنــد دهــه همــهایــن پرسـشها بــه شــیوه متقاعــد کننــدهای حــل
ی بودنــد
شــدند .آنهــا نــه بــه طــور مســتقیم امــا یکــی از کاربردهــای یــک اســتراتژ 
کــه اســحاق نیوتــون آنهــا را «آنالیــز و ســنتز» نامیــد .شــیوهای کــه امــروزه غالبــا
برچســب کمــی تحقیرآمیــز «تقلیــل گرایــی» یــا «فروکاســت گرایــی» میخــورد.
مطابــق ایــن شــیوه ،مــا از طریــق بهدســت آوردن درکل دقیــق از ویژگیهــا و
تعامــات میــان اجــزای اساســی (آنالیــز) و ســپس بســط ریاضــی ایــن درک بــه
بخشهای پیچیدهتر (سنتز) پیشرفت میکنیم.
بــر ایــن اســاس و بــا نــگاه بــه گذشــته ،میتــوان دو رویــداد در آســتانه قــرن
بیســتم را بســیار تاثیرگــذار دانســت .نخســتین رویــداد کشــف الکتــرون توســط ج.ج.
تامســون 7در ســال  ۱۸۹۷بــود کــه اجــزاء مــواد را تــا حــد زیــادی شــرح داد.
الکترونهــا ویژگیهــای مشــخصی دارنــد کــه بــرای همــه آنهــا در هــر زمــان و
مکانــی صــدق میکنــد .بــر ایــن اســاس آنهــا نمونــه اولی ـهای از «ذرات بنیادیــن»
بــه حســاب میآمدنــد .از آنجــا کــه مشــخص شــد الکترونهــا ازمعــادالت ســادهای
پیــروی میکننــد ،امــروز هــم بــه عنــوان ذرات بنیادیــن محســوب میشــوند .بدیــن
ترتیــب میتــوان گفــت الکترونهــا بازیگــران اصلــی در شــیمی و همچنیــن
الکترونیک هستند.
رویــداد دیگــر معرفــی یــک واحــد غیرقابــل تقلیــل یــا کمتریــن مقــدار ممکــن
در یــک اندرکنــش یــا کوانتــوم توســط ماکــس پالنــک 8در ســال  ۱۹۰۰بــود .ثابــت
پالنــک بــا حــرف  Hشــناخته میشــود .پالنــک ایــن رقــم ثابــت کــه بــا نــام او
شــهرت یافــت را بــرای بحــث ناشــناخته ترمودینامیــک تابــش بــه کار گرفتــه و
9
اســتفاده او از ایــن ثابــت نیــز بــه همــان بحــث محــدود مانــد .ایــن آلبرت اینشــتین
بــود کــه در ســال  ۱۹۰۵ثابــت پالنــک را بــه گونـهای تفســیر کــرد کــه بــرای ذرات
حامــل نــور بــه کار رود .چیــزی کــه امــروز فوتــون نامیــده میشــود .فوتــون دومیــن
ذره بنیادیــن اســت .یــک کاربــرد فلســفی مهــم ایدههــای پالنــک اینشــتین ایــن
اســت کــه تمایــز میــان نــور و دیگــر انــواع مــواد را کمرنــگ میکنــد .ایــن کاربــرد
7. J.J. Thomson
8. Max Planck
9. Albert Einstein

مگاتک 55

در گــذر زمــان اعتبــارش را از دســت نــداده اســت .از اینجــا بــه بعــد در ایــن مقالــه
هــرگاه از عبــارت «مــاده» اســتفاده میکنیــم ،منظــور تعریفــی فراگیــر اســت کــه
نور را نیز در بر میگیرد.
گام بــزرگ دیگــر دســتیابی بــه مدلــی بــر پایــه علــم فیزیــک بــرای اتمهــا بــود.
چنیــن دســتاوردی در ســالهای  ۱۹۱۱تــا  ۱۹۱۳تحقــق یافــت و هــم اجزایــی
نظــری و هــم اجزایــی تجربــی داشــت .در ســال  ،۱۹۱۱هانــس گایگــر 10و
ارنس ـ 
تمارزدن ،11بــا پیشــنهاد ارنســت رادرفــورد ،12انحــراف ذرات آلفایــی توســط
ورقــه طــا را مــورد بررســی قــرار دادنــد .توانایــی غیرمنتظــره طــا بــرای ایجــاد
انحرافهــای قابــل توجــه در ذرات آلفــا ،آنطــور کــه توســط رادرفــورد مــورد تحلیــل
قــرار گرفتــه بــود ،نشــان داد کــه همــه بــار الکتریکــی مثبــت و تقریبــا همــه جــرم
اتــم طــا در مرکــزی کوچــک متراکــم شــدهاند کــه حــدود یــک میلیونــم یــک
میلیــاردم حجــم اتــم را تشــکیل میدهــد .ممکــن اســت فــردی تصــور کنــد کــه
ایــن نیروهــای الکتریکــی هســتند کــه الکترونهــا را در هســته نگــه میدارنــد و
اتــم را شــکل میدهنــد .امــا ایــن تصــور احتمالــی بــا قوانیــن شــناخته شــده
فیزیــک همخوانــی نداشــت .هیــچ عامــل شــناخته شــدهای وجــود نداشــت کــه
13
بتوانــد جلــوی نوســان الکترونهــا را در هســته بگیــرد .اینجــا بــود کــه نیلــز بــور
در ســال  ۱۹۱۳در تعــارض بــا اصــول فیزیــک نیوتونــی پیشــنهاد داد کــه تنهــا طبقه
محــدودی از مدارهــا امکانپذیــر اســت .معیــار بــور کــه در آن مدارهــا حضــور دارنــد
پــای ثابــت پالنــک ،کــه تــا آن زمــان اســتانداردی بــرای فوتونهــا بــود را بــه
الکترونها باز کرد.
مــدل بــور بــه شــدت ســاده اســت و در عمــل در مــورد عنصــر هیــدروژن بســیار
موفــق عمــل کــرد تــا حــدی کــه اینشــتین آن را «برتریــن شــکل آهنگیــن در قلمرو
فکــر » نامیــد .بــا ایــن حــال مــدل بــور بــه صــورت معادالتــی درنیامــده بــود کــه
بتوانــد در دیگــر مســائل نیــز بــه کار گرفتــه شــود و از آنجــا کــه مفروضــات آن بــا
اصــول مکانیــک ماکروســکوپی (نیوتونــی) در تعــارض بــود ،کامــا مشــخص نبــود که
10. Hans Geiger
11. Ernest Marsden
12. Rutherford
13. Niels Bohr
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چگونــه میتــوان ایدههــای بــور را بــه صــورت معادالتــی نوشــت کــه از نظــر
ریاضی نامتناقض و از نظر کاربردی فراگیر باشند.
طــی یــک دهــه تــاش ،چندیــن فیزیـکدان گامهــای مهمــی را بــرای حــل این
مشــکل برداشــتند .مــن در ایــن مقالــه آنهــا را بــه شــکل بــه شــدت ســاده شــدهای
بیــان میکنــم .در ســال  ۱۹۲۵ورنرهایزنبــرگ 14بــه معادالتــی نامتناقــض بــرای
الکترونهــا رســید کــه در آنهــا الکترونهــا بــه صــورت ذرات توصیــف شــده بودنــد،
در حالــی کــه در ســال  ۱۹۲۶ارویــن شــرودینگر 15بــه مدلهــای نامتناقضــی بــرای
الکترونهــا دســت یافــت کــه در آنهــا الکترونهــا بــه صــورت مــوج در نظــر گرفتــه
شــده بودنــد .در ابتــدا رابطــه میــان معــادالت هایزنبــرگ و شــرودینگر آشــکار نبــود،
امــا پــل دیــراک 16در ســال  ۱۹۲۶نشــان داد کــه آنهــا در پیامدهایشــان از نظــر
ریاضــی یکســان هســتند .ریاضیــات دیــراک میتوانســت هــم الکترونهــا و هــم
فوتونهــا را در خــود جــای دهــد .نظریــه او در مــورد تعامــل میــان الکترونهــاو
نــور ،التکرودینامیــک کوانتومــی ،بــا موفقیــت دامنــه وســیعی از پدیدههــا را پوشــش
میداد .خود او در سال  ۱۹۲۹ادعا کرده بود که:
قوانیــن اساســی فیزیــک الزم بــرای نظریــه ریاضــی ،بخــش زیــادی از فیزیــک و
همــه علــم شــیمی کامــا شــناخته شــده هســتند و مشــکل تنهــا ایــن اســت کــه
کاربــرد دقیــق ایــن قوانیــن بــه معادالتــی میانجامــد کــه پیچیدهتــر از آن هســتند
که بتوان آنها را حل کرد.
این شرح البته مشابه ادعای اصلی این مقاله است.
در دهــه  ،۱۹۴۰آزمایشهــا در مــورد فیزیــک هســتهای بــه میزانــی از دقــت
رســید کــه بــرای آزمــون نظریــه التکرودینامیــک کوانتومــی به شــیوهای صحیــح ،راه
حلهــای دقیقتــری بــرای حــل معــادالت پایــه آن مــورد نیــاز بــود .ایــن راهکارهــا
و شــیوههای جدیــد کــه توســط جولیــان شــوینگر ،17ریچــارد فاینمــن ،18ســین
ایتیروتوموناجــا19و فریمنــد ایســون 20ارائــه شــدند نشــان دادنــد کــه التکرودینامیــک
14. Werner Heisenberg
15. Erwin Schrödinger
16. Paul Dirac
17. Julian Schwinger
18. Richard Feynman
19. Sin-ItiroTomonaga
20. Dyson
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کوانتومــی رفتــار الکترونهــا در دامنــه وســیعی از شــرایط (شــامل همــه شــرایط
مربــوط بــه شــیمی و مهندســی) را شــرح میدهــد آن هــم بــا دقتــی بهتــر از چنــد
ذره در هر یک میلیارد.
پــس از ایــن موفقیتهــا ،اجــزای بیرونیتــر اتــم نیــز بــه خوبــی شــناخته
شــدند ،امــا هســته آنهــا همچنــان رازآلــود باقــی مانــد .نظریــه عمیــق نیروهــای
فروهســتهای کــه بــه نیروهــای ضعیــف و قــوی مشــهورند در دهــه  ۱۹۷۰ظهــور
کــرد و در دهــه  ۱۹۹۰بــا دقــت مــورد آزمایــش قــرار گرفــت ،بــه تکامــل «نظریــه
موثــر» مــواد کــه مــا امــروز بــه کار میبریــم انجامیــد .امــا حــاال اجــازه بدهیــد کــه
از این روایت بگذریم و به شرح برسیم.
نظام جهان

افــرادی کــه فیزی ـکدان نیســتند معمــوال از شــنیدن ســخنان فیزیکدانــان در
مــورد «ســادگی» نظریههــای بنیادیــن فیزیــک گیــج میشــوند .در عمــل تنهــا
بخــش کوچکــی از انســانها قــادر بــه درک ایــن نظریههــا هســتند و دســتیابی بــه
توانایــی درک ایــن نظریههــا توســط یــک فــرد نیــز نیازمنــد ســالها تحصیــل و
تفکــر عمیــق اســت .بــا ایــن حــال احساســی دقیــق و عمیــق در ایــن مــورد وجــود
دارد کــه نظریههــای بنیادیــن فیزیــک ســادهاند و البتــه مهــم اســت کــه قــدر ایــن
ویژگــی دانســته شــود .ایــن ســادگی بخــش ضــروری ادعــای اصلــی مــا در ایــن
مقاله یعنی فراگیر بودن استفاده از فیزیک است.
معــادالت بنیادیــن فیزیــک میتوانــد در یــک برنامــه رایان ـهای کوتــاه نوشــته
شــوند .یــک رایانــه بــا پیــروی از دســتورالعمل برنامــه ،بــدون هیــچ ورودی دیگــر از
جهــان خــارج ،قــادر خواهــد بــود (بــا صــرف زمــان کافــی) تــا پیامدهــای ایــن
معادالت را به روشنی محاسبه کند.
در واقــع تــا آنجــا کــه مــن میدانــم ،هیــچ کــس تاکنــون چنیــن برنام ـهای را
ننوشــته اســت( .میتوانــد تمریــن جالبــی باشــد ).بــرآورد میکنــم کــه در یــک
زبــان برنامــه نویســی بســیار پیشــرفته ،ماننــد متمتیــکا ،21نوشــتن ایــن معــادالت
بیشــتر از چنــد صــد خــط نیــاز نــدارد( .لطفــا توجــه داشــته باشــید کــه کدنویســی
21. Mathematica
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کارا و موثــر کــه یافتــن ســریع راه حلهــای معــادالت را ممکــن میســازد کاربــرد
جالبــی اســت کــه احتمــاال پرســش دیگــری اســت کــه بــی شــمار پاســخ بــرای آن
وجود دارد).
اصول اساسی

معــادالت بنیادیــن فیزیــک ،تــا آنجــا کــه امــروز شــناخته شــدهاند ،بــه چهــار
نظریــه مرکــزی مــدون تقســیم میشــوند و بــر چهــار نیــروی بنیادیــن حکــم
میراننــد :گرانــش ،الکترومغناطیــس ،و نیروهــای قــوی و ضعیــف .ترکیــب آنهــا
معمــوال مــدل اســتاندارد نامیــده میشــود .ایــن نظریههــا در ســه اصــل بنیادیــن
تجســم مییابنــد و از آنهــا ناشــی میشــوند :نســبیت ،ناوردایــی پیمانــهای (کــه
همچنین به تقارن پیمانهای نیز شناخته میشود) و مکانیک کوانتومی.
در میــان ایــن ســه اصــل ،دو اصــل نســبیت و تقــارن پیمانـهای بــر تقــارن تکیــه
دارنــد .واژه «تقــارن »22در ایــن زمینــه ،بــرای مفهــوم «اســتحاله بــدون تغییــر» ،یــا
بــه بیانــی ظریــف تــر« ،تغییــر بــدون تغییــر» بــه کار مـیرود .یــک دایــره ،مفهــوم
اصلــی ایــن ایــده را نشــان میدهــد .مــا میتوانیــم آنهــا را بهوســیله دوران یــک
دایــره حــول مرکــز تغییــر دهیــم .در ایــن وضعیــت هــر نقطــه از دایــره تغییــر
میکنــد ،پــس ایــن تغییــری واقعــی اســت ،امــا دایــره بــه مفهــوم کلــی تغییــر
نمیکنــد .بــه طــور مشــابه ،فرضیــه اصلــی نســبیت خــاص نیــز ایــن اســت کــه
یــک فــرد میتوانــد بهوســیله حرکتــی یکنواخــت ویژگیهــای همــه اجــزاء جهــان
فیزیکــی را تغییــر دهــد؛ بــدون تغییــر قوانینــی کــه آن اجــزاء از آنهــا پیــروی
میکننــد .تقــارن پیمانــهای اســتحالههای دیگــر اســت کــه پــای ویژگیهــای
کمتــر شــناخته شــدهای از حرکــت یکنواخــت را بــه میــان میکشــد ،امــا ایــده
یکســانی را مطــرح میکنــد .مــا قوانیــن را بــا ایــن شــرط کــه در دامنــه متنوعــی از
شرایط یکسان عمل کنند محدود میکنیم.
ســومین اصــل ،مکانیــک کوانتــوم ،چارچوبــی بســیار وســیعتر از یــک فرضیــه
بهخصــوص را در بــر میگیــرد و از ایــن منظــر بــه مکانیــک کالســیک (نیوتونــی)
شــباهت دارد کــه بــه شــما میگویــد حرکــت ناشــی از یــک ســری نیروهــا چگونــه
22. Symmetry

مگاتک 59

خواهــد بــود ،امــا در مــورد اینکــه آن نیروهــا چــه هســتند ســاکت میمانــد .بــه
طــور خالصــه ،بایــد گفــت کــه ابهامــات نظریــه کوانتومــی بــه مراتــب شــدیدتر
اســت( .بــرای متخصصــان بایــد گفــت کــه اینجــا مــن انتخابهــای جایگزیــن
متغیرهــای پویــا و بــه اصــاح ابهامــات توالــی اشــاره کــرده ام ).در نتیجــه بــه کار
گرفتــن مکانیــک کوانتومــی بــرای مســائل فیزیکــی مشــخص ،پیــش از ظهــور
نظریههــای مرکــزی مــا ،همــواره شــامل کمــی گمانــه پــردازی هــم میشــد .امــا
نظریههــای بنیادیــن انتخابهایــی منحصربــه فــرد را اعمــال میکننــد ،بــه برخــی
دالیــل در پاراگــرف بعــدی بــه ایــن مســئله اشــاره خواهــم کــرد .هرچنــد همــه از
ایــن ادعــا خوششــان نمیآیــد ،امــا بــه نظــرم منصفانــه باشــد کــه بگوئیــم تنهــا در
بســتر نظریههــای بنیادیــن اســت کــه مــا دقیقــا میفهمیــم کــه مکانیــک کوانتومــی
چیست.
مشــخص شــد کــه تدویــن معادالتــی کــه هــم بــا نظریــه نســبیت و هــم بــا
نظریــه مکانیــک کوانتومــی همخوانــی داشــته باشــد کار بســیار مشــکلی اســت.
نظریههایــی کــه چنیــن ویژگیهایــی دارنــد ،نظریههــای میــدان کوانتومــی
نســبیتی ،شــامل بســیاری از کمیتهایــی میشــوند کــه یــا بــه خوبــی تعریــف
نشــدهاند و یــا بینهایــت در نظــر گرفتــه شــدهاند .تنهــا یــک ترکیــب بــه دقــت
طراحــی شــده از معــادالت ،کــه بــرای آن بــی نهایتهــا کنــار رفتهانــد ،میتوانــد
بــرای مــدل ســازی جهــان فیزیکــی بــه کار گرفتــه شــود .بــرای بهدســت آوردن
چنیــن معادالتــی ،بایــد چارچوبــی بســیار ویــژهای از مکانیــک کوانتومــی بــه کار
گرفتــه شــود .در ایــن صــورت همــه ابهامــات برطــرف میشــوند .حقیقــت ایــن اســت
کــه نظریههایــی کــه اصــول بنیادیــن مــا را محقــق ســازند بــه ســختی بــا هــر دو
نظریــه نســبیت و مکانیــک کوانتومــی همخوانــی دارنــد و بــه همیــن خاطــر یافتــن
آنهــا بســیار مشــکل اســت .امــا در عــوض ایــن ویژگــی اســتحکام را هــم بــا خــود بــه
همــراه دارد و مــا را بــه ســوی معــادالت و فرآیندهــای بســیار مخصوصــی هدایــت
میکند که لزوم مقاومتشان در مقابل تغییر به قوام آنها میانجامد.
اصول نوظهور

دو پیامــد قوانیــن بنیادیــن آنقــدر پایـهای و مهــم هســتند کــه بایــد بــه آنهــا،
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حتــی بــه صــورت خالصــه ،اشــاره شــود .اجــزای اصلــی در طبیعــت فضــا و
زمینههایــی ماننــد زمــان را اشــغال میکننــد .ذرات ،ماننــد الکترونهــا ،در واقــع
حالــت برانگیخت ـهای از ایــن زمینههــا هســتند .بنابرایــن همــه الکترونهــا ،در هــر
زمــان و مکانــی ،ویژگیهــای یکســانی دارنــد ،چــرا کــه حالــت برانگیختــه زمینــه
یکســانی هســتند .یکســان بــودن تمــام و کمــال الکترونهــا (و دیگــر ذرات ابتدایــی)
اهمیــت فراوانــی دارد .توســعه شــناخت اجــزای قابــل تعویــض بــا یکدیگــر گامــی
بــزرگ در ف ـنآوری صنعتــی در قــرن نوزدهــم محســوب میشــد و امــکان تولیــد
انبــوه ،مونتــاژ و تعمیــر را فراهــم آورد .شــیمی ،بیولــوژی و مهندســی بــه گونـهای که
امــروز میشناســیم ،همگــی بــر عرضــه کافــی مــواد قابــل تعویــض بــا یکدیگــر از
سوی طبیعت تکیه دارند.
هنگامــی کــه الکترونهــا و هســته اتــم بــه هــم میپیوندنــد تــا اتــم را تشــکیل
دهنــد ،یــا هنگامــی کــه کوراک23هــا و گلوئون24هــا بــه هــم میپیوندنــد تــا
پروتــون را تشــکیل دهنــد ،نتیجــه نهایــی ســاختاری منحصــر بــه فــرد و پایــدار
خواهــد بــود کــه نمیتــوان در آن اختاللــی ایجــاد کــرد مگــر بــا صــرف میــزان
ی بــا نظامهــای مبتنــی بــر مکانیــک کالســیک
قابــل توجهــی از انــرژی( .ایــن ویژگـ 
ماننــد سیســتم منظومــه شمســی تعــارض دارد کــه مقــدار کمــی از انــرژی را بــه
بهــای تغییــرات ســاختاری انــدک میتواننــد جــذب کننــد) .ایــن سانســور کوانتومــی
بــه ایــن معنــی اســت کــه مــا میتوانیــم ،در شــرایط مناســب (زمانــی کــه انــرژی
زیــادی در میــان نیســت) ،بــا یــک اتــم یــا یــک پروتــون همچــون جعبــه ســیاهی بــا
ســاختار داخلــی پنهــان رفتــار کنیــم .بنابرایــن ،بــرای مثــال ،هنــگام طراحــی یــک
ترانزیستور نیازی نیست که نگران کوارکها یا گلوئونها باشیم.
دو ویژگــی نوظهــور قوانیــن بنیــادی بــه مــا اجــازه میدهــد کــه ســنتزهای
مربــوط بــه طبیعــت را گام بــه گام بســازیم و هنــگام ســر و کار داشــتن بــا
ارقــام بــزرگ مربــوط بــه اجــزا از شــیوههای آمــاری بهــره ببریــم .بدیــن
ترتیــب ،در حالــی کــه پیامدهــای نوظهــور یــک «فروکاســت گرایــی» عمیقتــر
پدیــدار میشــوند ،بســیاری از شــیوههای علمــی مرســوم در شــیمی و فیزیــک
23. Quarks
24. Gluons
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وضعیت بهتری مییابند.
سنگ بنای آینده

تعاریــف ابتدایــی اســتاندارد از مــواد ادعــا میکننــد کــه پروتونهــا و نوترونهــا
ســاختمان هســته اتــم را تشــکیل میدهنــد و ســپس الکترونهــا حجــم اتــم را پــر
کــرده و اتمهــا در مولکولهــا و مــواد ترکیــب میشــوند .چنیــن توضیحــی بــرای
اینکه نشان دهنده وضعیت امروز علم باشد نیازمند چندین اصالح است.
نخســت اینکــه همانطــور کــه پیشتــر اشــاره شــد ،مــا اکنــون پــی بردهایــم
کــه جــدا کــردن نــور از مــاده غیرطبیعــی و غیرضــروری اســت .فوتونهــا هــم بایــد
به این تعریف افزوده شوند.
دوم اینکــه مــا بایــد از ایــن ایــده عبــور کنیــم کــه پروتونهــاو نوترونهــا مــواد
اولیــه مناســب بــرای کارهــای بنیادیــن هســتند .بررســیها نشــان داهانــد کــه
پروتونهــا و نوترونهــا اجزایــی پیچیــده هســتند و ســاختار داخلــی آنهــا جزییــات
فراوانــی دارد .ذرات پایهایتــر کــه پروتــون و نوتــرون از آنهــا تشــکیل شــدهاند،
کــوارک و گلئــون نامیــده میشــوند .همــه شــواهد موجــود تاییــد میکننــد کــه
کوارکهــا و گلئونهــا از معــادالت بســیار ســاده کرومودینامیــک کوانتومــی پیــروی
میکنند .دو نوع مهم کوارک وجود دارند که باال و پایین نامیده میشوند.
ســوم اینکــه مــا بایــد (الکتــرون) نوترینوهــا 25را نیــز لحــاظ کنیــم .ایــن ذرات در
فرآیندهــای تبدیــل هســتهای کــه منبــع انــرژی خورشــید اســت ســاطع میشــوند
و در بســیاری از فنآوریهــای هســتهای (شــامل پزشــکی هســتهای ،گونههایــی از
پرتــو درمانــی ،رآکتورهــای هســتهای و ســاحهای هســتهای) مــورد اســتفاده قــرار
یگیرند.
م 
بــا در نظــر گرفتــن الکترونهــا ،فوتونهــا ،گلوئونهــا ،کوارکهــای بــاال و
پاییــن و (الکتــرون) نوترینوهــا بــه عنــوان ذرات بنیــادی ،مــا از مــواد اولیــه کافــی
بــرای ســاختن «نظریــه موثــر » برخورداریــم کــه نیــاز ایــده اصلــی ایــن مقالــه را
بــرآورده میکنــد .ایــن ســاختار بیشــتر از فهرســتی اقتصادیتــر از اجــزاء تشــکیل
یکی از ذرات بنیادی که از نظر الکتریکی خنثی است.

25. Neutrinos
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شــده تــا از عناصــر جــدول تناوبــی؛ همچنیــن بــا دســتورالعمل مجهزتــری (معادالت
بنیادین) همراه است و دامنه گسترده تری از پدیدهها را در بر میگیرد.
نظریــه موثــر کــه در اینجــا بــه آن اشــاره داریــم محدودیتهایــش را میشناســد
امــا ،همانطــور کــه اینجــا بحــث میکنــم ،ایــن محدودیتهــا بــرای آینــدهای
قابل پیشبینی و هر فنآوری محتملی مشکل ساز نخواهند بود.
منابع کیهانی

چنــد دهــه اخیــر عصــری طالیــی بــرای کیهــان شناســی فیزیکــی بــوده اســت.
شــواهد مبنــی بــر تاریــخ بــه طــور غافلگیرکننــده ســاده و سرراســت جهــان کــه از
مهبانــگ (انفجــار بــزرگ یــا همــان بیــگ بنــگ) آغــاز و از طریق بــی ثباتی گرانشــی
ســاختار یافــت تــا کنــون دقیــق و بســیار تاثیرگــذار بودهانــد .مقالــه حاضــر جــای
مناســبی بــرای مــرور ایــن تاریــخ نیســت ،امــا اشــاره بــه دو پیامــد آن کــه بــه
خصوص با موضوع اصلی ما در ارتباط هستند خالی از لطف نیست.
نظریــه موثــر کــه در اینجــا شــرح دادیــم دربــاره اشــکال مختلفــی کــه مــواد
میتواننــد بــه خــود بگیرنــد اطالعاتــی میدهــد ،امــا بــه خــودی خــود نمیگویــد
کــه چــه اشــکالی بــرای مــواد موجودنــد .نظریــه مهبانــگ ،کــه بــر اســاس آن
میتــوان گفــت کــه جهــان از وضعیتــی بســیار داغ کار خــود را آغــاز کــرد ،تاکیــد
میکنــد کــه هســته از ترکیــب اولیــه کوارکهــا و گلئونهــا تشــکیل شــده و بــه
مــا ایــن امــکان را میدهــد کــه فراوانــی نســبی عناصــر شــیمیایی گوناگــون در
ابتــدای جهــان هســتی یعنــی پیــش از شــکلگیری ســتاره را محاســبه کنیــم.
نتیجــه اینکــه ایــن عناصــر بــه میــزان قابــل توجهــی هیــدروژن و هلیــوم بودهانــد.
عناصــر شــیمیایی ســنگینتر در تاریــخ ســتارهها تشــکیل شــدند و ســپس بــا
مــرگ ســتارهها در انفجارهــای ابرنواختــر( 26ســوپرنوا) رهــا شــدند .بــا دنبــال کــردن
ایــن ســناریو مــا بــه شــرح دقیقــی از مــوادی کــه امــروز در جهــان میبینیــم دســت
خواهیــم یافــت .ایــن همخوانــی میــان نظریــه بنیادیــن فیزیــک و مشــاهده بیرونــی
مــا را بیشــتر نســبت بــه نظریــه مــان مطمئــن میســازد ،حتــی در بــه کارگیــری آن
در شــرایطی بســیار متفــاوت از آنچــه در شــیمی یــا زیســت شناســی معمــول یــا
26. Supernova
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مهندسی در نظر گرفته میشود.
بــا ایــن حــال ،ستارهشناســان شــواهد کافــی جمــع آوری کردهانــد کــه نشــان
میدهــد مــواد معمولــی ،تشــکیل شــده از الکتــرون ،فوتــون ،گلوئــون و کــوارک،
تنهــا حــدود چهــار درصــد وزن جهــان را تشــکیل میدهنــد .بقیــه آن در دســتههای
ک « (حــدود  ۲۵درصــد) و «انــرژی تاریــک» (حــدود هفتــاد درصــد)
«مــاده تاری ـ 
جــای میگیرنــد .تــا کنــون هــم مــاده تاریــک و هــم انــرژی تاریــک تنهــا از طریــق
تاثیــر ضعیــف (امــا انباشــته شــده) گرانشــی بــر مــواد معمولــی شــناخته شــدهاند.
از آنجــا کــه فعــل و انفعــاالت میــان انــرژی تاریــک و مــاده تاریــک بــا مــاده معمولــی
بــه شــدت ضعیــف هســتند آنقــدر ضعیــف کــه بســیاری از تالشهــا بــرای
تشــخیص آنهــا نــاکام مانــده اســت بــه ســختی میتــوان تصــور کــرد کــه منبــع
مناسبی برای فنآوری باشند.
موارد باقی مانده و جا افتاده

یهای بیشتر
پیچیدگ 

مصممتریــن تالشهــا در راســتای آنالیــز و ســنتز ،یــا فروکاســت گرایــی ،در
شــتاب دهندههــای بــزرگ ،ماننــد برخــورد دهنــده بــزرگ هــادرون 27در ســرن،28
ســازمان اروپایــی پژوهشهــای هســتهای ،29دنبــال میشــوند .در برخــورد دهنــده
بــزرگ هــادرون ،پروتونهــا تــا ســطح انــرژی بســیار باالیــی شــتاب گرفتــه و ســپس
بــا یکدیگــر برخــورد میکننــد .چنیــن برخوردهایــی چگالــی انــرژی بســیار بیشــتر
از آنچــه بــر روی زمیــن پدیــد آمــده (یــا هــر جــای دیگــری در جهــان هســتی ،تــا
آنجــا کــه مــا میدانیــم) را بــه طــور گــذرا ایجــاد میکننــد .چنیــن پدیــدهای بــه
کمــی ،نظریههــای فعــل و انفعــاالت بنیادیــن را
مــا امــکان میدهــد کــه بــا دقتــی ّ
در شــرایطی بســیار پیچیدهتــر از آنچــه در کاربردهــای عملــی وجــود داریــم
بیازماییم.
جالــب توجهتریــن نتیجــه ایــن کار ،تــا آنجــا کــه بــه ایــن مقالــه مربــوط
میشــود ،دو جنبــه دارد .بــرای نظریــه موثــر ،هــم خبــری خــوش بــه همــراه دارد و
27. Hadron
28. CERN
29. Europe’s particle-physics laboratory
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هــم خبــری بــد ،هرچنــد کــه خبــر بــد بســیار صــوری و ســطحی اســت و خبــر
خــوش عمیــق و بنیــادی .نخســت خبــر بــد و آن اینکــه «نظریــه موثــر » مــا از
نظریـهای کامــل فاصلــه بســیاری دارد .بــرای بهدســت آوردن تفســیری قابــل قبــول
از همــه پدیدههایــی کــه در شــتاب دهنــده کشــف میشــوند مــا نیازمنــد چهــار
نــوع دیگــر از کوارکهــا (شــگفت ،30افســون ،31تــه ،32ســر )33هســتیم؛ بــه عــاوه دو
ذره ســنگینتر شــبیه بــه الکتــرون (میــون 34و تاولپتــون ،)35هرکــدام نوتریــن و
مخصــوص بــه خــود را معرفــی میکننــد؛ و دو هــم خانــواده ســنگین فوتــون و
گلوئــون (بــوزون زد و بــوزون دبلیــو)36؛ و باالخــره ذرات هیگــز 37کــه اخیــرا کشــف
شد هاند.
خبــر بــد ایــن اســت کــه جهــان واقعــی ،اگــر بــه طــور دقیــق نگریســته شــود،
شامل پیچیدگیهای غیرمنتظرهای است.
حــاال خبــر خــوب اینکــه ایــن پیچیدگیهــا اصــول نظریــه موثــر را تقویــت
میکننــد و کاربردهــای عملــی آن را زیــر ســوال نمیبرنــد .بررســی ذرات تــازه
فرصتهــای بســیاری را بــرای آزمــون اصــول کلــی نظریــه موثــر نســبیت ،نظریــه
کوانتــوم و تقــارن محلــی در بســترهای تــازه فراهــم مـیآورد .در واقــع ،ایــن اصــول
نرخــی کــه در آن ذرات در شــرایط مختلفــی تولیــد میشــوند ،گونـهای از امــور کــه
آنهــا در زوال بــه شکلشــان در میآینــد و بســیاری از جزییــات دیگــر را پیشبینــی
میکننــد .تــا کنــون ایــن پیــش بینیهــا ،بــدون اســتثناء ،در توصیــف آنچــه در
جهــان واقعــی روی میدهــد موفــق بودهانــد .در نتیجــه مــا میتوانیــم بــا میزانــی
از اطمینــان پیشبینــی کنیــم کــه آثــار ایــن ذرات بــر شــرایط محیــط نرمــال
زمینی (غیرشتابی) ناچیز خواهد بود.
خبــر خــوب اینکــه مــواد اولیــه افــزوده شــده ،فــرای نظریــه موثــر ،بــه خوبــی و
بــا برآوردهــای کمــی شــناخته شــده اســت .رفتــار مشــاهده شــده از آنهــا بــه تقویت
30. Strange
31. Charm
32. Bottom
33. Top
34. Muon
35. Lepton
36. W and Z bosons
37. Higgs
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اعتبــار اصــول کلــی مــا میانجامــد .امــا ایــن مــواد بــه ســختی قابــل تولیــد هســتند
و بخــش بیشــتر آنهــا (بــه اســتثنای نوترینوهــای جدیــد) بــه شــدت ناپایدار هســتند.
تاثیــر عملــی آنهــا تــا کنــون قابــل چشــم پوشــی بــوده و تقریبــا بــا اطمینــان
میتوان گفت که در آینده نیز همینطور خواهد بود.
تردیدهای کوانتومی ،گرانش کوانتومی

بســیاری از پیشــروان نظریــه کوانتومــی ،شــامل فیزیکدانهــای مشــهوری ماننــد
خــود پالنــک ،اینشــتین و شــرودینگر از شــکل قــوام یافتــه ایــن نظریــه چنــدان
راضــی نبودنــد چــرا کــه بــا پیــش بینیهــای ذاتــا مشــکل دار ایــن نظریــه و
پافشــاری اش بــر اینکــه در جهــان فرواتمــی اندازهگیــری تمــام عیــار بــه ایــن
معنــی کــه انــدازه گیــری یــک سیســتم بــر سیســتم مــورد انــدازه گیــری بــی تاثیــر
اســت نــه فقــط ایــده آل گرایانــه بلکــه از نظــر فیزیکــی غیرممکــن اســت چنــدان
ی بــاور بــه وجــود جهانــی
راحــت نبودنــد .بــه نظــر میرســد در نظریــه کوانتومــ 
ابژکتیــو ،شــامل ابژههایــی بــا ویژگیهــای مشــخص ،کــه بــا اصــول مشــخصی
تکامل مییابد زیر سوال میرود.
بخــش بیشــتر نسـلهای بعــدی بــا نظریــه کوانتومــی بــه صلــح رســیدند .ایــن
نظریــه پیشــرفتهای بســیاری را بــه بــار آورده و از هــر آزمــون تــازهای ســربلند
بیــرون آمــده اســت .بــه عــاوه ،تالشهــای تکنیکــی در مــورد ایــده «ناهمدوســی»38
روشــن ســاخته کــه چگونــه رفتــار پایــدار و ضرورتــا قطعــی پیکرههــای بــزرگ
میتوانــد از رفتــار کوانتومــی جهانــی بســیار بســیار کوچــک نشــات بگیــرد .امــا
امــروز هــم برخــی از فیزیکدانهــای بســیار بــزرگ معتقدنــد کــه مشــکالتی در
بنیانهــای نظریــه کوانتومــی وجــود دارد( .مــن چنیــن اعتقــادی نــدارم ).طراحیهــا
بــرای رایانههــای کوانتومــی اســتفاده قابــل توجــه از عجیبتریــن و ظریفتریــن
اجــزاء نظریــه کوانتومــی را مهیــا ســاخته اســت .بســیار عجیــب خواهــد بــود اگــر
چنین کاربردهایی به طور غیرمنتظرهای با ناکامی مواجه شوند.
از آنجــا کــه بــه ویــژه در مــورد مســئله آشــتی دادن کامــل نظریــه مــا بــا
گرانــش ،نســبیت عــام ،بــا اصــول مکانیــک کوانتومــی اغــراق شــده اســت ،بحثــی
38. Decoherence
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متعارفتــر در مــورد آن اهمیــت دارد .از نظــر عملــی ،مشــکلی بــرای ایــن کار وجــود
نــدارد .فیزیکدانــان اخترشــناس و کیهانشناســان بــه طــور مرتــب و بــا موفقیــت،
رفتارهــای مربــوط بــه شــرایطی کــه در آن گرانــش و فیزیــک کوانتومــی هــم زمــان
نقــش میآفریننــد را بــدون اینکــه بــا هیــچ ابهــام یــا شــگفتیای مواجــه شــوند،
یکنند.
محاسبه م 
مشــکالت زمانــی پدیــد میآینــد کــه مــا تــاش میکنیــم تــا معــادالت را
بــرای شــرایطی کــه ممکــن اســت در نخســتین لحظــات مهبانــگ روی دهــد را بــه
کار بگیریــم .همچنیــن زمانــی کــه داخــل عمیــق ســیاهچالهها مدنظــر قــرار
میگیرنــد ،راه حلهــای معــادالت بــا شــگفتی همــراه هســتند .معمایــی مفهومــی
نیــز زمانــی بــروز میکنــد کــه نظریــه کوانتومــی بــرای ســیاهچالههای کوچــک بــه
کار گرفته میشوند.
امــا ایــن دســتاوردی بســیار فرحبخــش و پیشــرفتی عظیــم خواهــد بــود اگــر
بتــوان پدیــدهای منســجم و قابــل مشــاهدهای را یافــت کــه ویژگیهــای گرانــش
کوانتومــی را بــه همــراه داشــته باشــد .تاکنــون ،بــه رغــم تــاش و تمرکــز شــدید که
بــا دورنمایــی از شــهرت و ثــروت همــراه اســت ،هنــوز هیــچ کــس نتوانســته بــا
موفقیت بر این چالش غلبه کند.
آنچه روی نخواهد داد

کارکــرد مهــم بهدســت آوردن درکــی عمیــق ایــن اســت کــه مــا را از
اندیش ـههای نــه چنــدان موثــر بــی نیــاز میســازد .در اینجــا قصــد دارم بــه ســه
تکنولــوژیای بپــردازم کــه بــه رغــم حضــور بســیار پررنــگ در رســانههای عمومــی
بــا فیزیــک بنیادیــن تعــارض قابــل توجهــی دارنــد .البتــه کــه ممکــن اســت
غافلگیریهایــی نیــز رخ بدهنــد امــا طبیعــت همــواره قــدرت خــود را اعمــال
میکنــد .پیشــرفتهایی کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره میشــود بــرای تحقــق بایــد
برخی از قوانینی را زیر پا بگذارند که تاکنون بسیار خوب عمل کردهاند:
انتقــال اطالعــات بــا ســرعتی ســریعتر از ســرعت نــور بــا نظریــه نســبیت
همخوانــی نــدارد .در شــرایط حــدی ،جایــی کــه میدانهــای گرانشــی قــوی
وجــود دارنــد ،فضــا زمــان ممکــن اســت تــاب بردارنــد و در ایــن صــورت
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میانبرهایــی (کرمچالـه) 39ممکــن خواهنــد بــود کــه دو نقطــه دور از هــم را بــه
یکدیگــر متصــل کننــد .امــا بایــد گفــت کــه کرمچالههــای قابــل اســتفاده
بسیار فراتر از توانایی هرگونه فنآوری قابل دسترسی هستند.
اثــرات دوربــرد ،آنطــور کــه بــرای مثــال در ستارهشناســی بــه کار مــیرود،
بخشــی از مــدل اســتاندارد مــا نیســتند .تصادفــی نیســت کــه ایــن اثــرات
دوربــرد بــا تجــارب اندوختــه شــده در علــم نیــز همخوانــی ندارنــد چرا کــه حتی
آزمایشهــای بــه شــدت پیچیــده و ظریــف نیــز بــا رعایــت برخــی مــوارد
میتواننــد نتایجــی تجدیدپذیــر تولیــد کننــد کــه از جهــان خارجــی مســتقل
باشد.
قدرتهــای ذهنــی ،کــه بــه طــور خــاص از قــدرت ادراک ماورایــی ایجــاد
میشــوند و مــواردی ماننــد حرکــت دادن اجســام بــا کمــک ذهــن ،مشــاهده
آینــده و ماننــد اینهــا را در بــر میگیرنــد و بــه طــور ضمنــی بــه عنــوان
هوشــیاری یــا شــهود شــناخته میشــود ارتباطــی بــا جهــان علــم فیزیــک
ندارنــد .چنیــن مــواردی هیــچ جایــی در فیزیــک بنیادیــن امــروز ندارنــد و حتــی
در اندازهگیریهــای بســیار پیچیــده و ظریــف ،محققــان بــه ایــن نتیجــه
نرســیدهاند کــه بایــد نگــران تاثیــر تفکــر و ذهــن افــراد بــر نتیجــه آزمایشهــا
باشند.
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فرصتها

پردازش واقعیت

میتــوان انتظــار روزی ،شــاید نــه چنــدان دور ،در آینــده را داشــت کــه رایانههــا
همــان کاری کــه امــروز بــرای طراحــی هواپیمــا انجــام میدهنــد و از طریــق
نرمافــزار شــرایط آزمونهــای آزمایشــگاهی را فراهــم میآورنــد بــرای فیزیــک
هستهای ،فیزیک ستاره شناسی ،علم مواد و شیمی نیز انجام دهند.
پیشــرفتهای اخیــر در کرومودینامیــک کوانتومــی ،نظریــه مــا دربــاره فعــل و
انفعــاالت قدرتمنــد ،نمونههایــی از آنچــه در پیــش اســت را ارائــه میدهــد.
کمــی فرآیندهــای در
اعتبارســنجیهای اولیــه ایــن نظریــه از طریــق شــرحهای ّ
39. Wormhole
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انــرژی بســیار بــاال جایــی کــه رفتــار نظریــه سادهســازی میشــود حاصــل شــد .امــا
فیزیــک هســتهای کــه عامــل اولیــه عالقــه افــراد بــه مطالعــه فعــل و انفعــاالت قــوی
بــود ،بــه مراتــب ســختتر از ایــن اســت کــه بتــوان بــه راحتــی آن را شــکافت.
ابتــکار و نبــوغ بســیاری بــرای حــل معــادالت کرومودینامیــک کوانتومــیاز طریــق
شــیوههای تحلیلــی بــه کار گرفتــه شــده اســت امــا تاکنــون موفقتریــن راهــکار
قــراردادن معــادالت بنیادیــن بــه گونـهای بــوده کــه بــرای رایانههــا قابــل پــردازش
40
باشــند .اکنــون میتــوان انتظــار آینــدهای را داشــت کــه در آن فیزیــک هســتهای
بــه ســطحی از دقــت و تطبیقپذیــری برســد کــه امــروز فیزیــک اتمــی 41بــه آن
دســت یافتــه اســت .یــک شــیمی هســتهای پالــوده شــده میتوانــد رآکتورهایــی (یــا
بمــب هایــی) بــا انــرژی بــه مراتــب بیشــتر بــا کنتــرل و قابلیتهــای بهتــر نســبت
به نمونههایی امروزی را به ارمغان بیاورد.
در طراحــی کاتالیزورهــا و داروهــا ،محاســبات بــه صــورت رو بــه افزایشــی جــای
آزمایشــات را میگیرنــد و در نتیجــه میــزان موثــر بــودن آنهــا افزایــش یافتــه و در
نهایت فرصتهای تازهای برای اکتشافات خالقه ایجاد میشوند.
بســیاری از پرســشهای فــنآوری حــول خــواص مــواد خواهــد چرخیــد.
باتریهــای (منابــع تامیــن انــرژی) موثرتــر میتواننــد علــم رباتیــک را متحــول
کننــد و ســلولهای خورشــیدی بــا کارایــی بیشــتر میتواننــد بــه اســتفاده گســترده
از انــرژی خورشــیدی بیانجامنــد ،اَبَررســاناهایی کــه در دمــای طبیعــی اتــاق (در
اینجــا منظــور بــاالی صفــر درجــه ســانتیگراد اســت) ویژگــی خــود را حفــظ کننــد
میتواننــد امــکان حمــل و نقــل ریلــی بــدون اصطــکاک را فراهــم آورنــد؛ مــواد
بســیار قــوی میتواننــد بــه مــا امــکان دهنــد تــا آسانســورهای فضایــی بســازیم و
زمیــن را بــه شــیوهای ارزان و قابــل اطمینــان بــه فضــا متصــل کنیــم .در هــر کــدام
از ایــن کاربردهــای مهــم ،و بســیاری دیگــر ،بهبودهــای نســبتا کوچــک در خــواص
مــواد میتوانــد بــه اثراتــی قابــل توجهــی بیانجامــد .آیــا چنیــن امــری امکانپذیــر
اســت؟ معــادالت مــا پاســخ را در خــود دارنــد امــا بــرای بهدســت آوردن پاس ـخها
باید بتوان این معادالت را به وسیله رایانهها محاسبه کرد.
40. Nuclear physics
41. Atomic physics
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دو مســاله اینجــا وجــود دارد :نرمافــزار و ســخت افــزار .بیســت و پنــج ســیکل از
قانــون مــور( 42بنگریــد بــه فصــل چهــار) بــرای انســانها ،و فیزیکدانــان
بهخصــوص ،ابــزاری محاســباتی بــا تــوان و ظرفیتــی خارقالعــاده را فراهــم آورده
اســت .ســرعت پیشــرفت بــه صــورت نمایــی (آنطــور کــه در قانــون مــور آمــده) در
حــال کمرنــگ شــدن اســت و دیگــر شــامل دو برابــر شــدن تعــداد ترانزیســتورهای
روی یــک تراشــه بــا مســاحت ثابــت طــی هــر دو ســال نمیشــود ،چــرا کــه کوچــک
ســازی بــه مقیاسهــای اتمــی رســیده و در نتیجــه قوانیــن فیزیکــی تــازهای بایــد
بــه کار گرفتــه شــوند .بــا ایــن وجــود میتــوان انتظــار داشــت کــه حداقــل بــرای
چنــد ســیکل دیگــر طــی دهههــای پیـشرو ایــن رونــد ادامــه یابــد آن هــم حتــی
بدون تحولی شگرف در فنآوری فعلی مربوط به نیمه هادیها.
همچنیــن مســیرهای امیدبخشــی را میتــوان بــرای آینــده متصــور بــود.
پــردازش و فـنآوری اطالعــات اساســا بــر حرکــت بارهــای الکتریکــی اســتوار اســت
امــا الکترونهــا کندتــر از نــور حرکــت میکننــد و حیــن حرکــت گرمــا تولیــد
میکننــد کــه برطــرف کــردن آن مشــکل ســاز اســت .نــور همیــن حــاال هــم بــرای
انتقــال حجــم قابــل توجهــی از اطالعــات در فواصــل دور مــورد اســتفاده قــرار
میگیــرد کــه ایــن فرآينــد نیازمنــد تبدیــل کدگــذاری الکترونیــک بــه کدگــذاری
نــوری و بالعکــس اســت .کارآمــدی و تطبیــق پذیــری ایــن تبدیــات بــه ســرعت در
حــال بهبــود بــه خصــوص در بخــش نــوری اســت و ایــن پیشــرفتها ممکــن اســت
به رایانههای «فوتونیک» بیانجامد.
تحولــی شــگرف تــر ،دورنمــای رایانههــای کوانتومــی اســت کــه اطالعــات را بــه
صــورت همبســتگیهایی ظریــف (در هــم تنیدگــی )43در میــان سیســتمهای
کوانتومــی کدگــذاری میکننــد .ایــن همبســتگیها در اصــل ســاختاری بســیار
غنـیای دارنــد بــه گونـهای کــه اطالعــات بســیار زیــادی در حجمــی کــم میتواننــد
در آنهــا ذخیــره و فراخوانــده شــوند .امــا متاســفانه بایــد تاکیــد کــرد کــه در هــم
تنیندگــی بســیار پیچیــده اســت .چنــد فـنآوری محتمــل را میتــوان نــام بــرد کــه
شــاید در اســتفاده از در هــم تنیدگــی بــه کار بیاینــد امــا ایــن فنآوریهــا در
42. Moore’s law
43. Entanglement
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مراحــل اولیــه قــرار دارنــد .اگــر رایانههــای کوانتومــی عملــی ســاخته شــوند در ایــن
صــورت در حــل مســائل مکانیــک کوانتومــی بســیاری قدرتمنــد خواهنــد بــود و
توان نهفته در ادعای اصلی ما در این مقاله را آشکار خواهند ساخت.
مســیر الهــام بخــش دیگــری کــه میتــوان نــام بــرد بــه زیســت شناســی مربــوط
میشــود .رایانههــای جریــان اصلــی امــروز ضرورتــا دو بعــدی هســتند .آنهــا بــر
تراشــههایی اســتوار هســتند کــه بایــد در شــرایط کامــا تحــت کنتــرل تولیــد
شــوند چــرا کــه هــر اشــتباهی میتوانــد بــه ایجــاد ایــراد در محصــول بیانجامــد و
اگــر محصولــی معیــوب شــود دیگــر قابــل اصــاح نیســت .مغــز انســان از هــر نظــر
کامــا متفــاوت اســت :ســه بعــدی اســت ،در شــرایطی بــه هــم ریختــه بــدون
کنترلــی دقیــق تولیــد میشــود و میتوانــد بــا وجــود ایــرادات و آســیبها بــه
کارش ادامــه دهــد .انگیــزه بســیاری بــرای بــه کار گرفتــن ایــن ویژگیهــا در
طراحــی و تولیــد سیســتمهای رایانــهای وجــود دارد کــه میتوانــد سرنوشــت،
ســرعت و مقیــاس فنآوریهــای نیمــه هــادی را متحــول کنــد و هیــچ مانــع
فیزیکی خاصی بر سر راه تحقق آن وجود ندارد.
الگوریتمهــای کارا و موثــر از ویژگیهــای خــاص مســئلهای کــه بــا آن ســروکار
دارنــد بهــره میبرنــد .پیشــرفت آنهــا نیــز در فرآینــدی خــاق ریشــه دارد و بــه
همیــن خاطــر بــه ســختی میتــوان بهطــور کلــی در مــورد رونــد پیــش روی آنهــا
اظهارنظــر کــرد .دراینجــا تنهــا بــه یکــی از جنبههــای توســعه نرمافــزاری
میپــردازم ،جنب ـهای کــه بــه طــور خــاص میتوانــد جالــب توجــه باشــد .بیشــتر
تالشــی کــه بــرای برقــرار نگهداشــتن قانــون مــور بــه کار گرفتــه شــده ،بــه خصــوص
در ســیکلهای اخیــر ،بــه کمــک نــرم افزارهــای پیچیــده و کــد( 44طراحــی بــه
کمــک رایانــه )45بــوده کــه کاربردهــای فیزیــک بنیادیــن در شــرایط تــازه را آشــکار
ســاخته و بــه مهندســان اجــازه داده کــه راههــای تــازهای را در طراحــی مدارهــا و
اجــزای جریــان (ماننــد ترانزیســتورهای مینیاتــوری) بــه کار بگیرنــد و طراحــی
مدارهــا را بهینــه کننــد .در اینجــا حلقــه بازخــورد بســیار قدرتمنــدی وجــود داشــته
بــه گونـهای کــه پیشــرفتها در توانایــی پــردازش رایانـهای بــه طراحــی رایانههــای
44. CAD
45. Computer-Aided Design
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بهتــر منجــر شــده و ایــن طراحــی بهتــر بــه توانایــی پــردازش رایانــهای بهتــر
انجامیــده اســت .بــا در نظــر گرفتــن رونــد رو بــه رشــد پیچیدگیهــای هــوش
مصنوعــی میتــوان انتطــار داشــت کــه حلقههــای بســیار دیگــری از ایــن نــوع نیــز
ایجــاد شــوند بــه گونــهای کــه بینشهــای ایجــاد شــده از ســوی رایانههــای
قدرتمندتر (و خودمختارتر) به ایجاد رایانههایی حتی قدرتمندتر بیانجامند.
گسترش مرزهای حقیقت

فیزیــک بنیادیــن بــه مــا میگویــد کــه جنبههــای مهمــی از جهــان هســتند
کــه مــا هنــوز بــه آنهایــی نبردهایــم امــا آنهــا را در آینــده مشــاهده خواهیــم کــرد.
در این بخش به برخی از این جنبههای محتمل اشاره میکنم.
46
اخیــرا ابــزاری خــارق العــاده ،رصدخانــه مــوج گرانشــی تداخــل لیــزری
(الیگــو )47کــه بــه طــور مشــترک توســط کلتــک( 48موسســه فــنآوری کالیفرنیــا) و
امآیتــی( 49موسســه فــنآوری ماساچوســت) اداره میشــود گــزارش داده کــه
ســیگنالی مرتبــط بــا موجهــای گرانشــی ناشــی از ادغــام دو ســیاه چالــه عظیــم بــه
وزن هرکــدام دههــا جــرم خورشــیدی 50را مشــاهده کــرده اســت .الیگــو بــرای
تشــخیص تغییــرات بســیار ناچیــز در فواصــل میــان چنــد جفــت آینــه طراحــی
شــده اســت .اعــداد مربــوط بــه آن حیــرت آورنــد .آینههــا چهــار کیلومتــر فاصلــه
دارنــد و انتظــار مـیرود کــه فاصلــه میــان آنهــا بــه انــدازه کمتــر از یــک هــزارم قطــر
یــک پروتــون تغییــر کنــد .هــر عاملــی میتوانــد آینههــا را تــکان دهــد ،امــا
موجهــای گرانشــی الگــوی ویــژهای از تغییــر را ایجــاد میکننــد و در نتیجــه
ســیگنالهای آنهــا میتوانــد از طریــق بانــگ یــا صــدا شناســایی شــود .ایــن
مشــاهده نتیجــه تالشــی پنجــاه ســاله بــوده اســت .البتــه کــه چنیــن پــروژهای
بــدون راهنماییهــای فیزیــک بنیادیــن در مــورد نــوع ســیگنال مــورد انتظــار و
شــیوه انــدازه گیــری فواصــل بســیار انــدک غیرقابــل تصــور بــود( .در ایــن میــان باید
46. Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory
47. LIGO
48. Caltech
49. MIT
50. Solar masses

واحد اندازه گیری که در ستاره شناسی به کار میرود.
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افــزود ایــن حقیقــت کــه رویدادهــای فاجعــه آمیــز ماننــد ادغــام دو ســیاه چالــه
چنیــن اعوجــاج اندکــی را در فضــا زمــان ایجــاد میکننــد رویاهــای مربــوط بــه
مهندســی کــرم چالههــا ،حرکــت مافــوق نــور ،ماشــین زمــان و ماننــد اینهــا را
نقش بر آب کرد).
موجهــای گرانشــی پنجــره تــازهای را رو بــه جهــان گشــود و دسترســی بــه
مناطــق پنهــان و رویدادهــای شــدید (ماننــد ادغــام ســیاه چالــه هــا) را ممکــن
ســاخت .بــرای بهرهبــرداری کامــل از همــه تــوان بالقــوه آن بایــد مجموعــهای از
ابزار بسیار دقیق را به میلیونها کیلومتر دورتر از زمین بفرستیم.
نزدیکتــر بــه زمیــن ،درک بشــر نیــز مــوارد بســیاری را در بــر میگیــرد کــه
میتــوان بــه آنهــا اشــاره کــرد .بــرای مثــال دیــد رنگــی 51را در نظــر بگیریــد .در
حالیکــه ســیگنالهای الکترومغناطیــس کــه وارد چشــم مــا میشــوند دامنــه
پیوســته و بــی نهایتــی از بســامدها و همچنیــن قطبــش موجهــا را در بــر میگیرنــد
امــا آنچــه مــا بــه عنــوان «رنــگ» درک میکنیــم ،مخلوطــی خــام دســتانه از تنهــا
یــک اکتــاو 52از ایــن بســامدها اســت ،جایــی کــه طیــف قــدرت در ســه مخــزن
فشــرده شــده و قطبــش در نظــر گرفتــه نمیشــود .بســیاری از حیوانــات نمونــه
بــرداری دقیــق تــری از ایــن طیفهــا دارنــد و در نتیجــه حــس گرهــای آنهــا امــواج
فروســرخ و فرابنفــش را نیــز در بــر میگیــرد .مــا انســانها در مــورد تحلیــل
فرکانسهــای صوتــی عملکــرد بــه مراتــب بهتــری داریــم و میتوانیــم بســیاری از
دانگهای صوتی را تشخیص دهیم.
در ایــن زمینــه اطالعــات بســیار ارزشــمندی در مــورد محیــط زیســت وجــود
دارد کــه میتــوان از آنهــا بهــره بــرد ،نیــازی بــه اشــاره نیســت کــه فرصتهایــی
هــم بــرای تصویرســازی دادههــا و هنــر میتــوان در ایــن بخــش یافــت.
مایکروالکترونیــک و پــردازش رایان ـهای فرصتهــای جذابــی را بــرای دسترســی بــه
ایــن اطالعــات فراهــم میآورنــد .بــا اســتفاده از شــیوههایگذار و انتقــال صحیــح،
میتوانیــم بخشهــای غیرقابــل درک طبیعــت توســط انســان را بــه صــورت نوعــی
51. Colour vision

به توانایی موجودات زنده یا اجسامی مانند دوربین برای تشخیص اجسام بر اساس طول موجی ساطع شده از آنها در
اثر تابش نور گفته میشود.
52. Octave
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القــا جمعــی بــه کانالهــای قابــل تشــخیص بشــری وارد کنیــم .بدیــن ترتیــب تــوان
حســی بشــر بــه میــزان قابــل توجهــی افزایــش یافتــه و درهــای بیشــتری بــرای
درک محیط پیرامون فراهم میآید.
بــه کمــک حســگرها و شــبیه ســازهای حســی ،تجربیــات فــرا کالبــدی میتوانند
بســیار قانــع کنندهتــر باشــند .بــه راحتــی میتوانــد بســیاری از فرصتهــای
جــذاب را برشــمرد :گردشــگری همــه جانبــه بــه هــر مکانــی در هــر زمانــی بــدون
اینکــه نیــازی بــه خــروج از خانــه باشــد .کالبدهــای آســیبپذیر انســان بههیچوجــه
مناســب شــرایط محیطــی در عمــق فضــا نیســتند ،امــا ذهــن انســان میتوانــد
تجربــه خوبــی از شــرایط را بهدســت آورد .ستارهشناســی بــه کمــک ارتــش رو بــه
افزایــش کاوشــگران رباتیــک ،حضورهــای مجــازی و کاشـتهای بیولوژیکــی مناســب
بســیار بیشــتر از وضعیــت فعلــی ارســال انســانهای بــا کالبدهایــی آســیب پذیــر بــه
فضا پیشرفت خواهد کرد.
زیست شناسی به عنوان منبع و الهام

اگــر ادعــای اصلــی ایــن مقالــه را بپذیریــم ،میتــوان گفــت کــه زیستشناســی
ن صــورت بــه وجــود
امــکان وجــودی مــوادی را فراهــم مــیآورد کــه در غیرایــ 
نمیآمدنــد .پیشتــر بــه امــکان پــردازش گــری ســه بعــدی ،بــا قابلیــت ســرهم
کــردن و تعمیــر خــود اشــاره کــرده ام .چنیــن تصویــری شــاید یــک خیالپــردازی
مبهــم بــه نظــر برســد ،امــا جمجمــه انســان مثــال محقــق شــدهای از ایــن تصویــر
اســت .بــه طــور مشــابه احتمــال یــک پردازشــگر ســریع جریــان عظیمــی از اطالعات
کــه بــر پایــه عناصــری کنــد و غیرقابــل اطمینــان قــرار گرفتــه ممکــن اســت رویایی
تخیلی به نظر برسد اما در واقع حس بینایی بشر مثال عینی آن است.
ایــن در واقــع منبــع الهــام جــان فــون نویمــان 53بــرای طراحــی ماشــینهایی
بــود کــه بتواننــد خودشــان را بازتولیــد کننــد .برخــاف طراحیهــای آقــای نویمــان
بــرای ســاختار رایانــه کــه ســنگ بنــای فــن آوریای بــود کــه جهــان را دگرگــون
کــرد ،طراحــی ماشــینهایی بــا توانایــی بازتولیــد (و چــه بســا تکامــل) تــا امــروز
همچنــان تنهــا در ســطح یــک کنجــکاوی علمــی باقــی مانــده اســت .امــا نــوع بشــر
53. John von Neumann
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بــه تنهایــی مثالــی بــرای اثبــات امــکان بالقــوه چنیــن ماشــینهایی اســت .دانــش
بــه شــدت بهبــود یافتــه مــا در مــورد اینکــه طبیعــت چگونــه خــودش را در ســطح
مولکولــی بــاز تولیــد میکنــد و همچنیــن توانایــی بــه شــدت بهبــود یافتــه مــا
بــرای کنتــرل جریــان مــواد و اطالعــات ،بــه خصــوص در چــاپ ســه بعــدی (بنگریــد
به فصل  ،)۱۰میتواند یک مفهوم بی نظیر را تحقق ببخشد.
در مقابــل هیــچ مــوردی در طبیعــت مــواد نیســت کــه بــر اســاس آن بتــوان
گفــت ســالخوردگی و بیمــاری بخشــی از ذات بشــر بــه عنــوان موجوداتــی فیزیکــی
اســت .شــناخت مــا از مــواد و توانایــی مشــاهده و کنتــرل آن در ســطوح بنیادیــن
میتوانــد در غلبــه بــر ایــن ضعــف بــه کار بیایــد .ایــن کار در عمــل بــا مشــکالت
چالــش برانگیــز بســیاری مواجــه خواهــد شــد و بــرای ماجراجوییهــا در علــوم
میکروســکوپی بــه طــور کلــی الهــام بخــش خواهــد بــود و همچنیــن تحلیــل دادههــا
بــرای تشــخیصهای پیچیــده بیماریهــا و مهندســی مولکولــی بــرای درمانهــای
پیچیده بیماریها به کار خواهند آمد.
جمع بندی :فجایع احتمالی

درک تکامــل یافتــه و عمیــق مــا از مــواد فرصتهــای بســیاری بــرای بــه کار
بــردن خالقیتهایــی کــه در راســتای خدمــت بــه بشــر باشــند را فراهــم آورده
اســت .بــه دالیلــی کــه پیشــتر ترســیم کــردم ،بــه عنــوان یــک فیزیـکدان اطمینان
دارم شــناخت شــیوه کار جهــان چشــم اندازهــای الهــام بخشــی را بــرای دســتیابی به
ســطوح تــازهای از ثــروت مــادی و غنــای معنــوی خواهــد گشــود .در ایــن مرحلــه
میدانیــم کــه چــه امکانهایــی وجــود دارد و نتیجــه میگیریــم کــه کارهــای
بســیاری مانــده کــه هنــوز انجــام نشــدهاند .امــا پیــش از خاتمــه دادن بــه ایــن
فصل برای اطمینان هم که شده باید چند جملهای به آن افزود.
از آنجــا کــه فنآوریهــای مــدرن امــکان جمــع آوری و ثبــت پایــدار و گســترده
دانــش موجــود و تــازه را فراهــم آوردهانــد ،ممکــن اســت ایــن تصــور ایجــاد شــود
کــه تاریــخ فـنآوری و در نتیجــه تاریــخ بشــر دیگــر از هرگونــه عقــب گرد و پســرفت
مهــم مصــون اســت .پیشــرفت ممکــن اســت گاهــی ســریعتر و گاهــی کندتــر باشــد
اما پسرفت دیگر جایی در میان گزینههای روی میز ندارد.
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آیــا واقعــا چنیــن اســت؟ فجایعــی کــه ممکــن اســت ناشــی از فنآوریهــای
مــدرن باشــند بــه طــور خــاص مــن را نگــران میســازند؛ ماننــد جنگــی هســتهای،
فروپاشی زیست محیطی و جنگی بر اساس هوش مصنوعی.
اینکــه حضــور ســاحهای هســتهای بــه امــری متــداول تبدیــل شــده و البتــه
هفتــاد ســال خــوش شانســی در بــه راه نیفتــادن جنگــی هســتهای نبایــد مــا را
نســبت بــه خطــر بالقــوه ســاحهای هســتهای بــی حــس کنــد .بســیاری از آنهــا در
اختیــار  9کشــور اســت .فیلــم رشــتهها 54و پــس از آن فیلــم دکتــر اســترنجالو 55را
تماشا کنید .همین کفایت میکند.
فروپاشــی زیســت محیطــی ناشــی از تغییــرات اقلیمــیبــا عاملــی انســانی
میتوانــد خطــر فاجعــه آمیــز دیگــری باشــد .میــزان آلودگــی کربــن در جــو زمیــن
بــا مقیــاس سیاســی بــه کنــدی در حــال تجمیــع اســت و واکنشــی مناســب بــه آن،
ماننــد در نظــر گرفتــن و محاســبه عــوارض جانبــی نیازمنــد ایــن اســت کــه بســیاری
از داراییهــای مضــر بــرای محیــط زیســت هزینههــای بیشــتری ،چندیــن هــزار
میلیــارد دالر ،را بپردازنــد .بــه ســختی میتــوان بــر مقاومــت صاحبــان مصمــم
دارنــدگان ایــن داراییهــا غلبــه کــرد .اینکــه آیــا بشــر میتوانــد خــرد و بلــوغ مــورد
نیــاز بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکل بــه ظاهــر بــی ضــرر امــا ویرانگــر را در خــود
پدید آورد یا خیر پرسشی است که پاسخ آن هنوز مشخص نیست.
56
نــه انســان و نــه هــوش مصنوعــی میتواننــد از ایــن بصیــرت دیویــد هیــوم
طفــره برونــد کــه هیــچ «بایســتی» نمیتوانــد از مجموعـهای «هســت» منطقــی یــا
علمــی منتــج شــود .دیویــد هیــوم نتیجــه گرفــت کــه« :اســتدالل تنهــا برده اشــتیاق
اســت ،و بایــد هــم همینطــور باشــد ،و هرگــز نمیتوانــد تظاهــر کنــد کــه در
خدمت بخش دیگری است یا از آن پیروی میکند»
خالقــان پیشــکاران و موجوداتــی خودمختــار (ماننــد رباتهــای انســاننما) یــا
54. Threads

فیلمی که توسط بی بی سی در سال  ۱۹۸۴ساخته شده و جهانی درگیر با جنگی هسته ای را به تصویر میکشد.

55. Dr. Strangelove

فیلمی که توســط استنلی کوبریک در سال  ۱۹۶۴ساخته شده و بحرانی هسته ای میان ایاالت متحده آمریکا و اتحاد
جماهیر شوری را به تصویر میکشد.
فیلسوف بریتانیایی مربوط به قرن هجدهم

56. David Hume
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بــه صراحــت و از طریــق برنامــه نویســی و یــا بهطــور ضمنــی و از طریــق طراحــی
انتخابهــا ،آرمانهــا و انگیزههــای اساســی و «اشــتیاق» ایــن پیشــکاران را تعییــن
خواهنــد کــرد .بســیاری از کاربریهــای ارائــه شــده بــرای هــوش مصنوعــی تاکنــون
خدمــت بــه بشــر بــه شــیوهای کامــا سرراســت و بــی ضــرر بودهانــد .چنیــن
کاربریهایــی بــه بهتریــن شــکل میتواننــد توســط پیشــکارانی خودمختــار صــورت
بگیرنــد کــه هــدف و انگیزههــای آنــان نیــز بــه طــور مشــابه سرراســت و بــی ضــرر
باشــد .امــا آنچــه بیشــتر مشکلســاز خواهــد بــود ،اســتفاده از هــوش مصنوعــی
پیشــرفته بــرای اهــداف نظامــی اســت؛ ماننــد ارتشــی از رباتهــا ،یــا بــه طــور کلــی
تــر ،جنــگ افزارهایــی بــا قابلیتهایــی پیشــرفته ،ماننــد ماشــین دومــزدی( 57روز
محشــر) در فیلــم دکتــر اســترنجالو ،کــه بــدون دخالــت انســان خطــر را تشــخیص
داده و نســبت بــه آن واکنــش نشــان میدهنــد .میتــوان انتظــار داشــت کــه چنیــن
موجــودات بســیار پیشــرفتهای کــه بــرای بدگمــان و تهاجمــی بــودن طراحــی
شــدهاند ایــن بدگمانــی و تهاجمــی بــودن را بــه شــیوههای بــه شــدت خالقانــه و
غیرمنتظــره تفســیر کــرده و بــه کار بگیرنــد .گروههــای رقیــب از چنیــن موجوداتــی
میتواننــد وارد نبــردی بــه شــدت ویرانگــر شــوند کــه فاجعــهای بــرای بشــر و
تمدن به همراه داشته باشد.

57. Doomsday

فصل سوم

فرصتهای �تازه
در بیوتکنولوژی
رابرت کارلسون

1

از داروســازی گرفتــه تــا تولیــد ،زیستشناســی درهــای فــوق
العادهای را به روی افراد ،شرکتها و اقتصادهاخواهد گشود.

1. Robert Carlson
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در ســال  ۲۰۵۰مجلــه اکونومیســت شــاید نیــازی بــه چــاپ نداشــته باشــد و در
1
مغــز شــما بارگــذاری شــود .ســازمان پروژههــای تحقیقاتــی پیشــرفته دفاعــی
(دارپــا ،)2بــازوی تحقیقاتــی وزارت دفــاع آمریــکا ،قصــد دارد بیــن ابــزار دیجیتالــی و
قشــر مغــزی 3پــل بزنــد .ایــن پــروژه  ۶۰میلیــون دالری هدفــی بلندپروازانــه دارد و
تــاش میکنــد تــا ورودی و خروجــی دادههــای دیجیتــال را در مغــز ایجــاد کنــد.
بــه ســختی میتــوان پیشبینــی کــرد کــه نتایــج ایــن یکپارچهســازی جهــان
دیجیتــال و مغــز انســان چــه خواهــد بــود؟ امــا واضــح اســت کــه آینــده
زیستشناســی (بیولــوژی) بــه آنچــه امــروز در تصــور مــا میگنجــد محــدود
نخواهــد مانــد .ادغــام آشــکار و مســتقیم پردازشهــای الکترونیــک و بیولوژیــک
مســیرهایی تــازه و غیرقابــل پیشبینــی را در برابــر مــواد جانــدار و بیجــان خواهــد
گشود.
مدیــران برنامــه دارپــا از ایــن در هــم تنیدگــی عصبــی (میــان رشــتههای
عصبــی جانــدار و بیجــان) گهــگاه بــه عنوان«مــودم قشــری »4یــاد میکننــد.
کاشــت حلزونــیو شــبکیه مصنوعــی بــه ترتیــب بــرای بهبــود شــنوایی و بینایــی
سالهاســت کــه مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد .در درمانگاههــا کاشــت آزمایشــی
آرایههــای الکتــرودی در مغــز بــرای تغییــر مســیر ســیگنالهای عصبــی بخشهــای
آســیبدیده نخــاع و بــرای کنتــرل عصبــی مســتقیم اعضــاء مصنوعــی مــورد
اســتفاده قــرار گرفتــه و در برخــی مــوارد ایــن پروتزهــای عصبــی افــرادی کــه بــا
فلــج کامــل انــدام دســت و پنجــه نــرم میکردنــد را قــادر ســاخته کــه دوبــاره راه
بروند.
5
«زن بیونیــک » واقعــا پیــش
بــا ایــن وجــود هرچنــد محققــان بــرای ســاختن ِ
رفتهانــد ،امــا ایــن ف ـنآوری کــه تــا کنــون دیگــر بخشهــا را تحــت تاثیــر قــرار
داده ،خــودش تحــت تاثیــر شــاخه علمــی تــازهای قــرار گرفتــه اســت .تعمیــر

 .3الیه نازک خاکستری رنگ که سطح مخ را میپوشاند.

1. The Defence Advanced Research Project Agency
2. DARPA
4. Cortical Modem
5. Bionic Woman

نویسنده به طور غیرمستقیم به سریال زن بیونیک اشاره دارد که در آن شخصیت اصلی داستان پس از یک حادثه به
جای اعضای آسیب دیده بدن از اعضای مصنوعی استفاده میکند که به او تواناییهای خارج العاده ای میبخشند.
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ســایبرنتیک 6عملکردهــای بیولوژیــک بــه زودی بــا فنآوریهــای مربــوط بــه رشــد
مجــدد و جایگزینــی بافتهــای آســیب دیــده وارد رقابــت میشــود .مهندســان
بافتشناســی در حــال ســاخت انــدام داخلــی قابــل پیونــد ،اســتخوان و بافتهــای
ارتباطــی قابــل پیونــد هســتند .برخــی از ایــن نوآوریهــا هنــوز از آزمایشــگاههای
تحقیقاتــی بیــرون نرفتهانــد و برخــی دیگــر ماننــد نمونههــای مختلفــی از مثانــه،
مفصــل ران ،واژن ،نــای ،رگ ،عــروق ،تخ ـمدان ،گــوش ،پوســت ،مینیســک زانــو و
جایگزیــن بــرای ماهیچههــای آســیب دیــده قلــب همیــن حــاال در درمانگاههــا بــه
کار گرفته میشوند.
بــه لطــف تنــوع رو بــه گســترش شــیوههای مربــوط ســاخت بافتهــای تــازه،
ایــن شــاخه از علــم پیشــرفت فزاینــدهای را تجربــه میکنــد .درســت همانطــور
کــه مــودم قشــری امــکان دسترســی مســتقیم بخشهــای جانــدار بــه پــردازش
دیجیتالــی را مهیــا میکنــد ،دســتاورهای پــردازش دیجیتــال نیــز میتواننــد
ابزارهــای تــازهای را بــرای دســتکاری و بــه کارگیــری ســلولها فراهــم آورنــد.
مهندســانی کــه در آینــده احتمــاال مهندســان اعضــاء نامیــده میشــوند ،زمانــی
بــرای ســاخت اعضــا بــه رشــد ســلولهای انفــرادی محــدود بودنــد ،امــا امــروز
میتواننــد بــا اســتفاده از چاپگرهــای ســه بعــدی ســلولها را بــه طــور دقیــق بــه
شــکل مــورد نیــاز بــرای یــک عضــو بچیننــد ،درســت همانطــور کــه بخشهــای
یــک خــودرو ،هواپیمــا و تلفــن همــراه هوشــمند روی شاســی ســرهم بنــدی
میشــوند .همچنیــن ،بــر همیــن اســاس ،بــدن مــا بــه زودی قــادر خواهــد بــود کــه
از شــر بافتهــای بیمــار خــاص شــده و بافتهــای فرســوده را بــا بافتهــای تــازه
جایگزین کند .در واقع خیسافزارهای 7ما به زودی قابل ارتقاء خواهند بود.
ت بافتهــای جایگزیــن تنهــا نخســتین گام در مســیر توســعه پزشــکی و
ســاخ 
داروســازی احیاکننــده محســوب میشــود؛ شــاخهای از علــم کــه ابتــدا کیفیــت
زندگــی را بهبــود خواهــد بخشــید و ســپس احتمــاال آن را بــه میــزان قابــل توجهــی
گســترش خواهــد داد .بــه تدریــج درمانهایــی کــه بــرای بهبــود مکانیزمهــای
6. Cybernetic
7. Wetwear

خیس افزار اصطالحی است که به پیوند میان بافتهای زنده وفنآوری اطالعات اشاره دارد و آن را میتوان در خانواده
اصالحاتی مانند نرمافزار و سخت افزار قرار داد.
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مولکولــی ســالخوردگی بــه کار میرونــد ،بــه عنــوان گامهــای مســتقل در نظــر
گرفتــه خواهنــد شــد و ســپس شــکلی فزاینــده بــه خــود خواهنــد گرفــت .احتمــاال
روزی کــه بتــوان گفــت «کار مــا در ایــن بخــش تمــام شــده» هرگــز فــرانمیرســد،
امــا پیشــرفتها در طــول زمــان بــر روی هــم انباشــته شــده و بــا هــم ترکیــب
میشوند.
فراتــر از دخالتهــای کالبــدی و دارویــی ،بشــر بــه زودی بــرای اصــاح ژنتیکــی
خــود دســت بــه کار خواهــد شــد .ابتــدا بــه دنبــال حــذف برخــی بیماریهــا از
تجربــه بشــری خواهیــم بــود  .در اینجــا از بیماریهــای مربــوط بــه ســاختار ژنتیکــی
کــه بــه راحتــی قابــل تشــخیص هســتند آغــاز خواهیــم کــرد .بیماریهایــی ماننــد
ـاری هانتینگتــون و کمخونــی داســی شــکل در ایــن فهرســت
تاالســمی بتــا ،بیمـ 
جــای میگیرنــد .ســپس کاهــش خطــرات بیمــاری آلزایمــز و همــه گونههــای
بیماری قلبی در دستور کار قرار خواهند گرفت.
امــروز بســیاری از ناظــران بــا بدبینــی بــه اصالحــات ژنتیکــی مینگرنــد کــه در
ابتــدا بــا اهــداف تحقیقاتــی و صرفــا بــرای یاختــه تخمهــای میــرا بــه کار گرفتــه
میشــد امــا کاربردهــای آن بســیار در دســترستر از آن هســتند کــه بخواهنــد
صرفــا بــه تصمیــم گیــری در مــورد اصــاح یــا عــدم اصــاح ژنومهــای نس ـلهای
آینــده محــدود شــوند .افــراد بــه زودی قــادر خواهنــد بــود کــه ژنومهــای خودشــان
را بــا هــر هدفــی کــه در ذهنشــان باشــد تغییــر دهنــد .فهرســت کــردن مجموعـهای
از ایــن خواسـتها ماننــد بهبــود ســامت عمومــی ،عملکــرد ذهنــی و جســمی نیــاز
چندانــی بــه قــدرت تخیــل نــدارد .بحــث در مــورد مســائل اخالقــی چنیــن امکانــی
و همچنیــن اینکــه اصالحــات ژنتیکــی را در چــه مــواردی میتــوان تعمیــم داد و
چــه کســانی میتواننــد بــه ایــن امــکان دسترســی داشــته باشــند و چــه کســانی
باید از آن محروم شوند برای چندین دهه ادامه خواهد یافت.
بــدون در نظــر گرفتــن اینکــه چنیــن مباحثــی بــه کجــا ختــم خواهــد شــد،
تقاضــا بــرای بــه کارگیــری اصالحــات ژنتیکــی بســیار ســریعتر از آن خواهــد بــود
کــه سیاسـتگذاران بتواننــد مســائل مربــوط بــه آن را بــه درســتی مدیریــت کننــد.
چنیــن تقاضایــی در میــل بــه آمیختــن تواناییهــای ذهنــی و جســمی بالقــوه
انســان بــا فــنآوری ریشــه دارد .امــروز مــا شــاهد درخواســتهای روزانــه بــرای
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جراحــی زیبایــی ،خالکوبــی ،بهبــود قــدرت بینایــی و اســتفاده از مــواد نیــروزا در
مســابقات ورزشــی و کالسهــای درســی هســتیم .بنابرایــن ،حتــی اگــر تعمیــر بــدن
اقدامــی بیولوژیکــی باشــد ،تقاضــا بــرای گســترش تواناییهــا احتمــاال بــه توســعه و
بــه کارگیــری فنآوریهایــی منجــر خواهــد شــد کــه مــودم قشــری را در بــر
یگیرند.
م 
انسان متصل

اتصــال عصبــی میتوانــد امــکان ارتبــاط مســتقیم میــان ذهــن انســان و
اینترنــت را فراهــم آورد .از طریــق ایــن اتصالهــا ،همــه زیرســاختهای فیزیکــی،
الکترونیکــی و اقتصــادی موجــود میتواننــد در خدمــت افــراد متصــل بــه ایــن
شــبکه قــرار بگیرنــد .مــا میتوانیــم دسترســی فیزیکــی خــود در ســطح جهــان را از
طریــق رباتهــای متصــل بــه شــبکه و اندیش ـههایمان را نیــز از طریــق دسترســی
مســتقیم بــه کتابخانههــا ،ابررایانههــا و تلســکوپهای فضایــی گســترش دهیــم.
بــه جــای چاکهــای باریــک در مغزمــان ،ذهنهــای مــا میتواننــد بــه طــور
کامــل در معــرض جهــان قــرار بگیرنــد ،البتــه بــا همــه مزایــا و خطراتــی کــه چنیــن
امکانی با خود به همراه دارد.
مــودم قشــری ،بــر اســاس تعریــف ،کانــال ارتباطــی دو ســویهای خواهــد بــود.
اتصــال عصبهــای انســانی بــه شــبکه جهانــی ایــن پرســش را بــه همــراه دارد کــه
چنیــن جریــان اطالعاتــی چــه مــوارد دیگــری را میتــوان بــه همــراه داشــته باشــد.
اگــر از جریــان اینترنــت بــه مغزهایمــان شــروع کنیــم بایــد گفــت کــه احتمــاال همه
مشــکالت مربــوط بــه امنیــت شــبکه کــه امــروز بــا آن مواجهیــم و برخــی دیگــر از
مشــکالت کــه هنــوز اختــراع نشــدهاند را نیــز بــه ذهنهایمــان راه خواهیــم داد .در
ایــن میــان هرزنامههــا و بدافزارهــا کمتریــن ســطح نگرانــی را ایجــاد خواهنــد کــرد.
دارپــا همیــن حــاال هــم از مشــکالت احتمالــی آگاه اســت و بــه همیــن خاطــر بــه
تازگــی بــرای میــزان قــدرت ســاعد پیونــدی کامــا مصنوعــی (بیونیــک) به «انســان
طبیعــی » محدودیتهایــی را در نظــر گرفتــه کــه چنیــن تصمیمــی بــه طــور خــاص
بــه خاطــر نگرانیهــای مربــوط بــه وســایل متصــل بــه شــبکه صــورت گرفتــه اســت.
ایــن ســازمان نگــران هــک شــدن کنتــرل یــک بــازوی بــه شــدت قــوی ،چــه توســط

 82تغییربزرگ تکنولوژی تا سال 2050

فــردی کــه آن را بــه همــراه دارد و چــه توســط یــک دشــمن بــود .البتــه ایــن تــازه
آغاز ماجراست.
چــه کســی گــذرواژه (پســورد) مــودم قشــری شــما را در اختیــار خواهد داشــت؟
چــه کســی جریــان بــه روز رســانی غیرقابــل اجتنــاب نــرم افزارهایــی کــه در ذهــن
شــما قــرار گرفتهانــد را خواهــد داشــت؟ همانطــور کــه نهادهــای امنیتــی امــروز
بــر دسترســی بــه تماسهــای تلفنــی ،ایمیلهــا و محتــوای تلفــن و رایانــه شــما
اصــرار دارنــد ۳۵ ،ســال دیگــر نیــز بــه دنبــال راهــی بــرای دسترســی بــه محتویــات
ذهــن شــما خواهنــد بــود؟ گروههــای دیگــر چقــدر ممکــن اســت از چنیــن راههایــی
بــرای دسترســی بــه ذهــن شــما ســوء اســتفاده کننــد ؟ حتــی در مواجــه بــا چنیــن
پرس ـشها و مخاطراتــی ،بازهــم بســیاری از افــراد از چنیــن فنآوریهــای تــازهای
استقبال خواهند کرد.
8
بــه راحتــی میتــوان ایــن را پیشبینــی کــرد .ویلیــام گیبســون  ،نویســنده
داســتانهای علمــی تخیلــی ،بــه خوبــی پــی بــرد کــه« :آینــده همیــن حــاال
اینجاســت ،فقــط بــه طــور یکنواخــت توزیــع نشــده اســت ».داســتانهای علمــی و
تخیلــی مخزنــی از ایدههــا هســتند و بهترینهــای ایــن ژانــر پیامدهــای مربــوط بــه
پیشــرفت تکنولــوژی را بســیار زودتــر از تحقــق آنهــا بیــان میکننــد .هرچنــد کــه
پروتزهــای عصبــی در مراحــل آغازیــن خــود بــه ســر میبرنــد و در بســیاری از
بخشهــای جهــان قابــل دســترس نیســتند ،امــا نمونههــای اولیــه آن همیــن
امــروز هــم کار میکننــد .هیــچ مانــع تکنولوژیکــی مربــوط بــه علــوم فیزیــک،
شــیمی یــا زیستشناســی در مقابــل ایــن فـنآوری قــرار نــدارد و ســرعت پیشــرفت
آن تنهــا بــه ایــن مربــوط میشــود کــه نســبت بــه پیامدهــای ســاخت چنیــن
دســتگاههایی تــا چــه حــد بیتوجــه باشــیم .تقاضــای چنیــن محصوالتــی در آینــده
بــه طــور حتــم بســیار زیــاد خواهــد بــود و توســعه بــه کارگیــری آنهــا بــه زودی بــه
جــای اینکــه تحــت تاثیــر علــوم پایــه باشــد ،بــه جــداول زمانــی توســعه محصــول
مربــوط خواهــد شــد .بــا ایــن حــال هــر تکنولــوژی تــازهای مــوارد غافلگیرکننــدهای
را نیــز بــا خــود بــه همــراه دارد .درســت همانطــور کــه امــروز از «جــدا افتادگــی
دیجیتــال» ناشــی از ســطح دسترســی متفــاوت بــه اینترنــت بــه عنــوان نوعــی
8. William Gibson
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تبعیــض آموزشــی یــاد میشــود ،آیــا کاشــتهای مغــزی میتواننــد ایــن موانــع
تبعیــض آمیــز را رفــع کننــد یــا آنهــا را تشــدید میکننــد؟ بــا توجــه بــه افــرادی
کــه تــوان مالــی دسترســی بــه آخریــن بــه روز رســانیهای مربــوط بــه کاشــت
مغــزی را دارنــد ،چــه طبقــات اقتصــادی و اجتماعــی تــازهای پدیــد خواهنــد آمد؟ ما
در حــال برداشــتن گامهــای بــه شــدت واقعــی بــه ســوی فصلهــای آغازیــن همــه
کتابهایــی هســتیم کــه گیبســون تاکنــون نوشــته اســت و یــا حتــی بایــد آمــاده
مواجهه حقیقی با همه کتابهایی باشیم که او اکنون در ذهنش میپروراند.
مالقات نرمافزار با خیس افزار

مهندســی ژنتیــک ،داروهــای احیاءکننــده و فــنآوری اطالعــات در نهایــت
همگــرا خواهنــد شــد .پــل زدن میــان پــردازش رایانــهای و مــواد زنــده مزایــا و
چالشهایــی را بــه همــراه خواهــد داشــت .درســت همانطــور کــه اتصــال بــه
شــبکهها باعــث پیچیــده شــدن امنیــت نظــام بانکــی ،بخــش زیرســاختی ماننــد
ســدها و نیروگاههــا و بخــش تولیــد شــده اســت .چنیــن چالشهایــی مــا را دوبــاره
بــه گیبســون و صفحــات آغازیــن نخســتین رمانــش ،نورومنســر ،9میرســاند ،جایــی
کــه شــخصیت داســتان درمییابــد کــه عضــو مهندســی شــده و پیونــد زده شــده
بــه او ،هــک شــده تــا زهــری را در بدنــش منتشــر کنــد و او بــرای دریافــت پادزهــر
بایــد کاری کــه توســط هکــر از او خواســته شــده را انجــام دهــد .همیــن حــاال هــم
اعضــای بــدن مهندســی شــده در آزمایشهــای درمانگاهــی بــه کار میرونــد و
هنگامــی کــه ایــن فـنآوری در آینــده بــه طــور یکنواخــت و متقــارن توزیــع شــود و
در دســترس همــگان قــرار بگیــرد ،بایــد نگــران بدافزارهایــی باشــیم کــه در
خیسافــزار مــا قــرار گرفتهانــد .اگــر ایــن خیسافــزار پــس از قرارگیــری در بــدن
نیازمنــد بــه روز رســانی باشــد چــه؟ چــه کســانی مســئول مدیریــت ایــن بــه روز
رســانیها خواهنــد بــود و آیــا چنیــن افــرادی اجــازه ارســال کدهــای رایانــهای
جدیــد از طریــق شــبکه بیولوژیکــی را خواهنــد داشــت ،شــبیه بــه آنچــه امــروز در
بــه روز رســانی نــرم افزارهــای تلفنهــای همــراه هوشــمند انجــام میشــود؟ بــه
بیــان دیگــر ،آیــا مــا بــرای تنظیمــات بایــد بــه پزشــک مراجعــه کنیــم و یــا اینکــه
9. Neuromancer
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کدهــای بیولوژیکــی بــه شــیوه دیگــری منتشــر میشــوند ،مثــا بــه شــیوهای کــه به
طــور همزمــان بــرای همــه انجــام شــود؟ آیــا قــادر خواهیــم بــود کــه از دریافــت این
بــه روز رســانیها اجتنــاب کنیــم؟ در نهایــت اینکــه چــه کســی گــذرواژه عضوهــای
کاشــته شــده مــا را خواهــد شــد ،صرفنظــر از اینکــه گــذرواژه عضوهــای کاشــته
شده چه مفهومی در آن زمان خواهد داشت.
بــار دیگــر بایــد یــادآور شــد کــه هرچنــد عجیــب بــه نظــر میرســد ،امــا
هیچکــدام از ایــن ســناریوها بــا در نظرگرفتــن آنچــه مــا از فیزیــک،
زیستشناســی و شــیمی میدانیــم غیرممکــن نیســتند .درســت هماننــد
مــودم قشــری ،تقاضــای هنگفتــی نیــز بــرای فنآوریهایــی وجــود خواهنــد
داشــت کــه از بیماریهــای ناشــی از کهولــت ســن بکاهنــد و بــه کیفیــت
زندگــی ســالمندان بیافزاینــد ،در نهایــت ســالخوردگی را از نقطــه پایانــی
اجتنــاب ناپذیــر بــه فرآینــدی مدیریــت شــده و پیوســته تبدیــل کننــد .بــا ایــن
وجود هنوز راهی طوالنی برای تحقق این هدف در پیش است.
هــم مــودم قشــری و هــم داروهــای احیاکننــده نمونههــای عملــی ظرفیــت
مهندســی بشــر بــرای مواجهــه بــا دریایــی از ناشــناختهها هســتند .مــا هنــوز
نمیتوانیــم یــک مغــز ،یــا هرچیــزی کــه حتــی کــم و بیــش شــبیه مغــز کار
کنــد ،را طراحــی کنیــم چــرا کــه درک مــا از شــیوه عملکــرد ســلولهای
مغــزی ،چــه بــه صــورت انفــرادی و چــه بــه صــورت گروهــی ،ناقــص اســت .بــا
ایــن وجــود ،مــا بــا بیتوجهــی بــه ایــن درک ناقــص ،قابلیتهــای تــازهای را
بــرای فیزیولــوژی انســانی بنــا نهادهایــم .اکنــون زبــان نورونهــا (یاختههــای
عصبــی) را در آن حــد میتوانیــم بخوانیــم و بنویســم کــه قــادر باشــیم آنهــا را
بــه طــور مســتقیم بــه رایانههــای بیجــان متصــل کنیــم .همیــن حــاال آنقــدر
در مــورد رفتــار ســلولهای انســانی کنتــرل داریــم کــه بتوانیــم آنهــا را در کنــار
یکدیگــر بــه شــکلی مفیــد قــرار دهیــم تــا آنهــا بــه کمــک مکانیزمهایــی کــه
کامــا از آنهــا ســر در نمیآوریــم بــه اندامــی تبدیــل شــوند کــه عملکــرد
خوبــی دارد .ایــن داللتــی اســت بــر اینکــه دامنــه بیوتکنولــوژی در دهههــای
پی ـشرو بــه آنچــه در مــورد ذرات بیولوژیکــی میدانیــم محــدود نخواهــد بــود
بلکــه بــه ایــن بســتگی دارد کــه تــا چــه حــد بتوانیــم آنچــه در عمــل در مــورد
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عملکردهــای بیولوژیکــی میشناســیم را بــه خوبــی در کنــار یکدیگــر بچینیــم.
ایــن شــیوهای اســت کــه در طــول تاریــخ هــم بــه نتایــج قابــل توجهــی منتهــی
شده است.
پایه و اساس توسعه بیوتکنولوژی

هرچنــد مــا هنــوز در حــال یادگیــری شــیوههای موثــر و ایمــن مرمــت و
اصــاح بــدن انســان هســتیم کــه ژنومهــا را در بــر میگیرنــد ،امــا چندیــن
دهــه اســت کــه در آزمایشــگاهها مشــغول خوانــدن و نــگارش کدهــای ژنتیکــی
بــرای دیگــر جانــداران هســتیم .تقاضــا بــرای ایــن فـنآوری بســیار زیــاد اســت.
بــا توجــه بــه کشــش اقتصــادی مربــوط بــه بیوتکنولــوژی ،بــه رغــم اینکــه ایــن
گرایــش گامهــای نخســتین را بــر مــیدارد ،شــناخت اینکــه بــه کــدام ســو
میرویــم ضــرورت دارد .فعالیتهــای تجــاری مبتنــی بــر اصــاح ژنتیکــی بــه
تدریج و بدون سر و صدا ،نقشی پررنگ در اقتصاد آمریکا یافتهاند.
در ســال  ۲۰۱۲ســهم بیوتکنولــوژی از درآمــد ایــاالت متحــده از  ۲درصــد
تولیــد ناخالــص داخلــی فراتــر رفتــه بــود (بنگریــد بــه نمــودار  .)۱-۳زیســت
دارو ،محصوالتــی کــه اصــاح ژنتیکــی شــدهاند و بیوتکنولــوژی صنعتــی (ماننــد
ســوختها ،آنزیمهــا و مــواد بیولوژیکــی) مهمتریــن زیربخشهــای ایجــاد
کننــده ایــن درآمــد بودهانــد .اگــر بیوتکنولــوژی بــه عنــوان یــک صنعــت در
نظــر گرفتــه شــود ،ســهم آن در اقتصــاد در ســال  ۲۰۱۲بیشــتر از بخــش
معــدن ( ۰.۹درصــد) ،بخشهــای همگانــی ماننــد آب و بــرق ( ۱.۵درصــد) ،بــا
بخــش ســاخت رایانــه و محصــوالت الکترونیکــی ( ۱.۶درصــد) بــوده اســت .اگــر
انــدازه نســبی بخــش بیوتکنولــوژی غافلگیرکننــده بــه نظــر میرســد بــه ایــن
خاطــر اســت کــه بــه نــدرت مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت .منفعــت
اقتصــادی ناشــی از بخــش نیمــه رســاناها بــه اقتصــاد آمریــکا از ســال ۱۹۵۸
توســط وزارت بازرگانــی آمریــکا مــورد ســنجش قــرار گرفتــه یعنــی از زمانــی
کــه ســهم آن کمتــر از  ۰.۱درصــد اقتصــاد بــود؛ د ر حالـ 
ی کــه تــا ســال ۲۰۱۶
هیــچ ســنجش رســمیاز انــدازه بخــش بیوتکنولــوژی انجــام نشــده اســت .در
نتیجه تاثیر اقتصادی آن برای ما غافلگیرکننده به نظر میرسد.

 86تغییربزرگ تکنولوژی تا سال 2050

نمودار  ۱-۳برخاستن

درآمد صنایع بیوتکنولوی در آمریکا ،میلیارد دالر

350
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منابع؛ بیواکونومی ،نیچر بیوتکنولوژی

نمودار  ۲-۳کارلسون و قانون مور
بهرهوری سنتز و تعیین توالی دیانای و در مقایسه با پیشرفت میکروچیپ
بهره وری سنتز و تعیین توالی
بر اساس هر فرد هر روز بر تعداد ترانزیستورهای در هر تراشه
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استفاده ابزارهای تجاری موجود

1973
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ترانزیستورها
خواندن دی ان ای
نگارش دی ان ای
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100bn
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10m
1m
100.000
10.000
1.000
100
10
1

منبع :رابرت کارلسون
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درآمدهــای ناشــی از بخــش بیوتکنولــوژی بــه طــور فزاینــدهای بــه توانایــی
خوانــدن ،اصــاح و نــگارش کدهــای ژنتیکــی یــک جفــت بــاز دیانای 10در
واحــد زمــان تکیــه دارنــد .بــه لطــف تواناییهایــی کــه در ســی ســال اخیــر
توســعه یافتهانــد ،ابزارهــای خــودکار اکنــون دســتورالعملهای الکترونیــک و
بیولوژیــک را بــه طــور مســتقیم در هــم میآمیزنــد .ایــن مقیــاس زمانــی از ایــن
بابــت اهمیــت دارد کــه کوتاهتــر از زمانــی اســت کــه از حــاال تــا ســال ۲۰۵۰
(میــادی) یعنــی ســال پایانــی دوره مدنظــر ایــن کتــاب باقــی مانــده اســت .در
یــک بــازه زمانــی ســی ســاله دیگــر ،ایــن فـنآوری بــه مراتــب ارزانتــر ،فراگیرتــر
و تواناتــر خواهــد بــود .از ســال  ،۱۹۸۵هزینههــای خوانــدن و نــگارش دیانای
کاهــش یافتــه در حالــی کــه توانایــی میــزان انجــام آن در واحــد زمــان بــه
صــورت حداقــل نمایــی رشــد کــرده و تقریبــا هــر  ۱۸مــاه دو برابــر شــده اســت.
طــی ســالهای اخیــر ،میــزان بهــرهوری در تعییــن توالــی یــا چیدمــان ژنیتیکــی
بــه صــورت ابرنمایــی رشــد کــرده آن هــم بــه لطــف تقاضــای رو بــه افزایــش
بــرای خوانــدن و نــگارش دســتورالعمل کدهــای ژنتیکــی انســان ،ژنهــای بیماری
زا ،تومورهــا ،محصــوالت کشــاورزی ،حیوانــات خانگــی و هــر ارگانیســم طبیعیای
که در دسترس دانشمندان بوده است.
بــه لطــف فنآوریهــای دیجیتــال ،ایــن توالیهــای ژنتیکــی ثبــت شــده
مجموع ـهای از دســتورالعملهای مفیــد بــرای ایجــاد تواناییهــای ژنتیکــی تــازه
جهــت تولیــد ارگانســیمهایی را فراهــم آورده کــه تــا امــروز بــه طــور عمومــی
بــرای میکروبهــا و گیاهــان بــه کار گرفتــه شــدهاند .ایــن دیانای تــازه
میتوانــد تنهــا یــک پروتئیــن باشــد کــه در بخــش داروســازی بــه کار مـیرود و
یــا میتــوان کــد مربــوط بــه یــک مســیر آنزیمــی کامــل باشــد کــه میتوانــد
بــه تولیــد مولکولهایــی بیانجامــد کــه امــروز در بشــکههای نفــت یافــت
میشــوند .پــس از دهههــا تــاش بــرای یادگیــری برنامــه نویســی بیولوژیکــی،
امــروز مــا دیگــر در طراحیهــا تنهــا بــه ژنهــای قابــل یافــت در طبیعــت و یــا
سازوکار آنها محدود نیستیم و فراتر از آن رفتهایم.
اکنــون میتــوان کــدی ژنیتیکــی را بــر اســاس عملکــرد بــه خصوصــی
10. DNA base pair
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نوشــت و ســپس همــه ایــن دســتورالعملها را در یــک ژنــوم قــرار داد .هرچنــد،
همچــون مــودم قشــری و اندامهــای مصنوعــی ،مــا در حالــی شــروع به مهندســی
ژنتیــک میکنیــم کــه بــه طــور دقیــق نمیدانیــم همــه اجــزای آن چگونــه عمــل
خواهنــد کــرد؟ پیچیدهتریــن چیدمــان ژنتیکــی کــه اکنــون در اســتفادههای
تجــاری مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد تنهــا از حــدود دوازده ژن قــرار گرفتــه
درژنومهــای مخمــر تشــکیل شــده خودشــان از بیــش از پنــج هــزار ژن تشــکیل
شــدهاند کــه اطالعــات بســیار اندکــی در مــورد برخــی از ایــن ژنهــا وجــود دارد.
مهندســی ژنتیــک اکنــون در حــال رمزگشــایی از سیســتمی پیچیــده اســت؛ آن
هــم در حالــی کــه دســتورالعمل یــا کتــاب راهنمــای کاملــی بــرای آن وجــود
نــدارد .ســرمایهگذاری هنگفــت طــی ســی ســال پیــشرو میتوانــد در بهبــود
این میزان از بی توجهی به کار بیاید.
احتمــاال دهههــای پیــشرو را صــرف آموختــن چگونگــی کنــار هــم قــرار
گرفتــن همــه بخشهــا و سیســتمهای تشــکیل دهنــده حیــات خواهیــم کــرد.
ایــن اجــزا ،عملکردهــای آنهــا و فعــل و انفعــاالت میــان آنهــا محــدود هســتند و
بــا احتمــال بســیار زیــاد در طــول زمــان مــا بــه طــور کامــل قــادر بــه تفســیر آنها
خواهیــم بــود .همزمــان بــا بهبــود شــناخت ،تقاضــای رو بــه رشــد بــازار بــه طــور
اجتنــاب ناپذیــری بــه بهبــود تواناییهــای مهندســی خواهــد انجامیــد .زمانــی
کــه مــا باالخــره میدانیــم کــه مشــغول بــه چــه کاری هســتیم جهــان چگونــه
خواهد بود؟
آیندهای که مهندسی ژنتیک به همراه میآورد

بــرای ترســیم آینــده مهندســی بیولوژیــک ،مهندســی معکــوس مثــال زیــر را
در نظــر بگیریــد .تصــور یــک بوئینــگ  ۷۷۷حیــن پــرواز در ســال  ۱۸۹۲یعنــی
یــک قــرن پیــش از پــرواز ایــن هواپیمــا چگونــه بــود ؟ در دورهای کــه خودروهــا
خبــر مهمــی محســوب میشــدند و اس ـبها و فضــوالت آنهــا هنــوز بخشــی از
زندگــی روزانــه محســوب میشــد ،هــر جنبــه مربــوط بــه شــکل امــروزی
ماشــینهای پرنــده یــک راز محســوب میشــد .مــواد و شــیوههایی کــه در
ســاخت هواپیمــای بوئینــگ بــه کار رفتهانــد ،موتورهــا و سیســتمهایی کــه آن
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را در هــوا نگــه میدارنــد ،محاســبات ،پردازشهــا و مدیریــت پیچیدگیهایــی
کــه امــکان میدهنــد خلبانــی خــودکار (اتوپایلــت )11نــود درصــد برخاســتن و
نشســتنها را مدیریــت میکنــد ،همگــی در آن زمــان کامــا غیرمحتمــل بــه
نظــر میرســیدند .هواپیمــای بوئینــگ  ۷۷۷در ســال ( ۱۸۹۲کــه از آن زمــان
تاکنــون تغییــری نکردهانــد) آشــکارا فراتــر از تصــور یــا تواناییهــای مهندســی
آن زمــان بــود ،هرچنــد کــه طبــق قوانیــن فیزیــک (کــه تاکنــون تغییــری
نکردهانــد) چنیــن امکانــی وجــود داشــت .ســپس ،طــی یــک دوره  ۱۰۰ســاله،
قطعــات و تکههــای تشــکیل دهنــده یــک بوئینــگ  ۷۷۷بهبــود یافتــه ،اصــاح
شــدند و در کنــار یکدیگــر قــرار گرفتــه و بــه خوبــی کار کردنــد بــه گونـهای کــه
امــروز بــه نظــر امــری متــداول میآیــد .ایــن زیرســاخت اکنــون آنقــدر تکامــل
یافتــه و بــه خوبــی یکپارچــه شــده کــه طراحــان میتواننــد پشــت میزهایشــان
بنشینند و خطوط تولید اتوماتیک در سوی دیگر جهان را مدیریت کنند.
بــا ایــن وجــود مــا هنــوز کامــا نمیدانیــم کــه هوابرهــا (بالهــای هواپیمــا)
چگونــه تعــادل پــروازی خــود را در جریــان هوایــی آشــفته حفــظ میکننــد.
طراحیهــای مــا بــه جــای آنکــه بــر پایــه شــرح دقیــق و جزئــی پــرواز بنــا نهــاده
شــده باشــد ،بــر پایــه مدلهــای محاســباتی پویایــی ســیال قــرار گرفتــه کــه
بیشــتر از دادههــای بــه دســت آمــده از شبیهســازی بهــره میبرنــد .در نهایــت
مــا بــه ایــن هواپیماهــای برآمــده از شبیهســازیها اطمینــان داریــم .بــه رغــم
همــه کمبودهــای علمیمربــوط بــه پــرواز ،محصــوالت تولیــد شــده بــر اســاس
«طراحــی بــرای ســاخت» آنقــدر ایمــن و البتــه قابــل تولیــد مجــدد هســتند که
مــا در آنهــا درســت پــس از برخاســتن هواپیمــا بــه خــواب فــرو میرویــم .اینکــه
هوانــوردی مــدرن امــروز چنــدان هیجانانگیــز بــه نظــر نمیرســد ،در واقــع
ســرنخی بســیار مفیــدی در مــورد آینــده بیوتکنولــوژی اســت .هرچنــد ممکــن
اســت کلیش ـهای بــه نظــر برســد ،امــا در آینــده تولیــد محصــوالت بیولوژیکــی
همانقــدر کســل کننــده خواهــد بــود کــه ســاخت و پــرواز هواپیماهــا امــروز
امری متداول به نظر میرسد.
چنیــن تحولــی همیــن حــاال هــم آغــاز شــده اســت .صنعــت اتوماســیون
11. Autopilot
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طراحــی بیولوژیکــی ،شــبیه همــان روشــی کــه در هوانــوردی مــدرن بــه کار
گرفتــه میشــود ،اکنــون در حــال ســربرآوردن از شــرکتهای نوپــای بلندپــرواز
در قارههــای مختلــف اســت .شــرکتهای داروســازی و بیوتکنولــوژی بــزرگ کــه
از چابکــی الزم بــرای هدایــت بخــش تحقیــق و توســعه بــه ایــن مســیر برخــوردار
نیســتند ،اصلیتریــن مشــتریهای رویکــرد تــازه بــه حســاب میآینــد.
هنگامیکــه طراحــی بــرای ســاخت و تولیــد بیولوژیــک بــه جنبــه متــداول
مهندســی زیســتی تبدیــل شــود ،مــا بــه امکانــی تکنولوژیکــی دسترســی خواهیم
داشــت کــه بهوســیله آن قــادر خواهیــم بــود تقریبــا هــر چیــزی کــه در طبیعــت
مشــاهده میکنیــم را بســازیم .در آینــده ،مرزهــای بیوتکنولــوژی از
محدودیتهــای امــروزی مربــوط بــه اجــزاء و فرآیندهــای بیولوژیکــی بــه مراتــب
فراتر خواهد رفت.
همــراه بــا گســترش تواناییهــای مــا بــرای دســتکاریهای بیولوژیکــی،
خالقیــت مــا کــه اکنــون محــدود بــه تجربیــات امــروزی اســت نیــز بــه مــرور
گســترش خواهــد یافــت .زمانــی کــه از محدویتهــای امــروزی رهــا شــویم ،بــا
اســتفاده از اجــزاء و ترکیبــات بیولوژیکــی چــه چیزهایــی را خواهیــم ســاخت؟ بــا
نــگاه بــه پــروژه دیگــر دارپــا کــه تــاش میکنــد بــا اســتفاده از زیستشناســی
شــیوه دســتکاری اجســام بیجــان را تغییــر دهــد ،میتوانیــم نشــانههایی از
پاسخ پرسش باال را بیابیم.
ســنتز شــیمیایی اســتاندارد در علــم شــیمی (کــه شــامل ترکیــب چنــد مــاده
اولیــه و بدســت آوردن مــادهای جدیــد از واکنــش شــیمیایی میــان مــواد اولیــه
اســت) مجموعــهای از مولکولهــا را فراهــم آورده کــه ســنگ بنــای اقتصــاد
مــدرن هســتند .بــه دســت آوردن بســیاری از محصــوالت امــروز تنهــا از
مولکولهــای کامــا ســاخت بشــر بدســت آمدهانــد .ســنتز شــیمیایی از طریــق
مــواردی ماننــد پالســتیک ،روکشهــا یــا کاتالیروزهــا جهــان مــا را بــه معنــای
واقعــی متحــول کــرده اســت .امــا ســنتز شــیمیایی تنهــا بــرای ســاخت بخــش
کوچکــی از همــه مــوادی قابــل تصــور از نظــر تئــوری بــه کار گرفتــه شــده اســت.
در مقابــل آنزیمهــا میتواننــد فعــل و انفعــات شــیمیایی را بــه گونــهای
مدیریــت کننــد کــه امــکان دسترســی بــه دامنــه گســتردهتری از مــواد بالقــوه
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فراهــم شــود .دارپــا قصــد دارد بــا توســعه ایــن توانایــی و بــه کارگیــری
ترکیبهــای تــازهای از آنزیمهــا هــزاران مــادهای را بســازد کــه پیشتــر وجــود
نداشــتهاند .عــاوه بــر ایــن ،پــس از یــک قــرن تــاش ،آنقــدر در مــورد
بیوشــیمی آموختهایــم کــه بتوانیــم آنزیمهــای جدیــد بــا تواناییهــای تــازه را
طراحــی کنیــم بــه گون ـهای کــه دسترســی بــه دامنــه وســیع تــری از مــواد را
ممکن سازند.
بنابرایــن ،حتــی در حالــی کــه بــرای توصیــف همهجانبــه و دقیــق
زیستشناســی تــاش میکنیــم ،همیــن حــاال هــم از آن بــرای دور زدن
بســیاری از محدودیتهــای مربــوط بــه فنآوریهــای توســعه یافتــه پــس از
قــرن بیســت و یکــم بهــره میبریــم .فراتــر از ســاخت مــواد تــازه ،فنآوریهــای
بیولوژیکــی بــه عنــوان بخــش عملیاتــی مهمــی از سیســتمهای تولیــد شــده از
مــوادی ماننــد ســیلیکون و فلــز در نظــر گرفتــه میشــوند .بیوتکنولــوژی ،شــیوه
ذخیره سازی اطالعات دیجیتالی را متحول خواهد کرد.
از دیسک به دیانای

اینترنــت آنقــدر ســریع رو بــه گســترش اســت کــه نیــاز مــا بــرای بایگانــی
دادههــا بــه زودی از توانایــی فنآوریهــای موجــود فراتــر خواهــد رفــت .اگــر
شــیوههای فعلــی ادامــه یابنــد ،در دهههــای پیــشرو نــه تنهــا بــه صــورت
فزاینــده و نمایــی نیازمنــد نوارهــای مغناطیســی ،دیســک درایوهــا یــا کارتهــای
حافظــه هســتیم بلکــه تعــداد کارخانههــای مــورد نیــاز بــرای تولیــد و انبــار
محصــوالت ذخیــره ســازی اطالعــات نیــز بایــد رشــد داشــته باشــند .حتــی اگــر
چنیــن پدیــدهای از نظــر فنــی محتمــل باشــد ،امــا از نظــر اقتصــاد غیرمحتمــل
اســت .امــا زیستشناســی میتوانــد راه حلــی را ارائــه دهــد .دیانای مدیومــی
بــه مراتــب پیچیدهتــر از ابــزار فعلــی بــرای ذخیــره ســازی اطالعــات اســت و
حجمــی از اطالعــات کــه در آن میتــوان قــرار داد بــه مراتــب از ظرفیــت حتــی
تئوری نوارهای مغناطیسی یا مواد جامد دیگر بیشتر است.
انبــاری بســیار بــزرگ پــر از نوارهــای مغناطیســی را میتــوان بــا مقــداری
دیانای بــه حجــم یــک حبــه قنــد جایگزیــن کــرد .عــاوه بــر ایــن ،در حالیکــه

 92تغییربزرگ تکنولوژی تا سال 2050

نوارهــای مغناطیســی ممکــن اســت چندیــن دهــه دوام بیاورنــد و کاغذهــا چنــد
هــزار ســال باقــی میماننــد ،مــا دیانایهــای دســت نخــورده و ســالمی را در
الش ـههای حیوانــات یافتهایــم کــه هفتصــد و پنجــاه هــزار ســال را بــه صــورت
یــخ زده در تنــدرای کانــادا ســپری کردهانــد .در نتیجــه نیــاز بــه ترکیــب توانایــی
مــا در خوانــدن و نــگارش دیانای بــا نیــاز رو بــه افزایــش مــا بــرای ذخیــره
ســازی بلندمدتتــر اطالعــات وجــود دارد .حتــی تــاش بــرای کدنویســی و
بازیابی متن ،عکس و ویدئو در دیانای همین حاال هم آغاز شده است.
دولتهــا و شــرکتها نیــز بــه طــور مشــابه بــه ایــن فرصــت پــی بردهانــد
و هــر دو در حــال اختصــاص منابــع مالی بــرای حمایت از توســعه زیرســاختهای
مربــوط بــه ســنتز و توالــی ژنتیکــی هســتند .بــرای رقابت بــا نوارهای مغناطیســی
مرســوم و هارددرایوهــا ،یــک «دیانای درایــو» بایــد قــادر باشــد کــه معــادل
حــدود ده ژنــوم انســان را در یــک دقیقــه بنویســد و بخوانــد کــه ایــن رقــم بیــش
از ده برابــر تقاضــای جهانــی فعلــی بــرای توالــی یــا چیدمــان دیانای اســت.
انــدازه تقاضــا بــرای ذخایــر دیانای و قیمتــی کــه در آن ایــن ذخایــر بایــد کار
کننــد ،بــه طــور کامــل اقتصــاد خوانــدن و نــگارش اطالعــات ژنتیکــی را تغییــر
خواهــد داد و بازارهــای چنــد میلیــارد دالری فعلــی موجــود بــرای بیوتــک را بــه
حاشــیه بــرده و در همــان زمــان بــه طــور گســتردهای تواناییهــای بازنویســی
برنامــه موجــودات زنــده و حیــات را گســترش خواهــد داد .چنیــن کاربردهــای
نامتعــارف و بــی ســابقهای از بیوتکنولــوژی در طــول زمــان افزایــش خواهنــد
یافت.
سرزمین شیر و بیوپول

12

تواناییهــای تولیــدی بالقــوه تخمیــر ناشــی از ادغــام زیستشناســی و
مهندســی فرآینــد را در نظــر بگیریــد .صنعــت تولیــد آبجــو چــه از نظــر فنــی و
چــه از نظــر اقتصــادی در همــه مقیاسهــا کار میکنــد؛ از تولیــد میلیونهــا
لیتــر در ســال توســط غولهــای چنــد ملیتــی گرفتــه تــا چنــد هــزار کارگاه
کوچــک کــه فرآینــد تولیــد در آنهــا بســیار ســنتی اســت .ایــن ســاختار صنعتــی
12. Biomoney
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نشــان میدهــد کــه تولیــد بیولوژیکــی قابــل دســترس در نقــاط مختلــف
میتوانــد بــه رقیبــی بــرای تولیــد متمرکــز تبدیــل شــود و ایــن بــاور ایجــاد
شــود کــه اصطــاح «صرفــه جویــی در مقیــاس» همــواره بــه نفــع شــرکتهای
بــزرگ نیســت .عــاوه بــر ایــن ،شــرکتهای نفتــی بــزرگ و یکپارچــه تنهــا در
صــورت در میــان بــودن دههــا میلیــارد دالر ســرمایه قابــل زیســت هســتند ،در
حالــی کــه کســب و کارهــای تخمیــر محــور میتواننــد تنهــا بــا چنــد هــزار دالر
تجهیزات فعالیت کنند.
بــا طراحــی مجــدد ســهم بیولوژیکــی چنیــن محصوالتــی میتوانیــم بــه
ظهــور بازارهایــی کامــا ســودآور و کامــا انعطافپذیــر امیــدوار باشــیم .آبجــو
کــه بخــش بیشــتر آن را آب تشــکیل میدهــد حداکثــر چنــد دالر بــرای هــر
لیتــر مــیارزد ،امــا میکروبهــا میتواننــد مولکولهایــی را پدیــد بیاورنــد کــه
بهــای آنهــا بــه چندیــن هــزار دالر بــرای هــر لیتــر برســد .از ســهم بیــش از ۱۰۵
میلیــارد دالری صنعــت بیوتکنولــوژی در اقتصــاد آمریــکا در ســال  ،۲۰۱۲حداقل
 ۶۶میلیــارد دالر از محصــوالت بیوشــیمی تخمیــری بــه دســت میآیــد کــه
همیــن حــاال صنایــع پتروشــیمی را در بازارهــای جهانــی بــه چالــش کشــیدهاند
(البتــه در اینجــا بیواتانــول در نظــر گرفتــه نشــده کــه تنهــا در آمریــکا در ســال
 ۲۰۱۲ده میلیارد دالر به تولید ناخالص داخلی افزوده است).
بــه عنــوان نشــانه دیگــری از تقاضــای رو به رشــد بــرای صنعــت بیوتکنولوژی
میتــوان گفــت کــه صنایــع داروســازی اکنــون در حــال گــذار از داروهــای
شــیمیایی و داروهــای مولکولــی کوچــک ماننــد آنتیبیوتیکهــا بــه ســوی
داروهــای بیولوژیکــی هســتند تــا از ایــن طریــق در هزینههــا ،پســماندها و
میــزان انتشــار کربــن صرفهجویــی کننــد .تقاضــای رو بــه افزایــش ایــن
محصــوالت شــیمیایی تجدیدپذیــر از طریــق سیســتمهای تولیــدی تشــکیل
شده از اجزای بیولوژیکی و غیربیولوژیکی برطرف خواهد شد.
کشــاورزان همیــن حــاال نیــز بــه مزایــای رویکردهــای ترکیبــی ماننــد
شیردوشــی رباتیــک بــرای تولیــد لبنیــات پــی بردهانــد .گاوهــا و رباتهــا همــراه
بــا یکدیگــر ســامانه یکپارچـهای بــا بهــرهوری و ســودآوری بســیار بــاال را تشــکیل
میدهنــد کــه همیــن حاالتعــداد چنیــن ســامانههایی کــه مشــغول بــه کارنــد
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از  ۲۵هــزار ســامانه فراتــر مـیرود .گاوهــا بــه ســرعت میآموزنــد کــه هــر زمــان
کــه بــاب میلشــان باشــد وارد جایــگاه شیردوشــی شــوند .در حالــی که ســامت و
بهــرهوری آنهــا نیــز توســط تراشــههای الکترونیکــی کــه در قــاده آنهــا قــرار
داده شــده تحــت نظــر اســت و ایــن را میتــوان نوعــی «اینترنــت گاوهــا » نامیــد.
مهــم اینکــه بــه نظــر میرســد گاوهــا هــم از چنیــن سیســتمی نفــع میبرنــد
چــرا کــه دفعــات کمتــری مــورد معاینــه پزشــک قــرار میگیرنــد و شــیر
بیشــتری تولیــد میکننــد .اتوماســیون فرآیندهــای آمــاده ســازی غــذا و جمــع
آوری فضــوالت گاوهــای متصــل بــه شــبکه را نیــز میتــوان بــه ایــن فهرســت
افزود.
نکتــه حیاتــی در اینجــا ،همچــون تولیــد آبجــو ،این اســت کــه دامپروریهایی
کــه اتوماســیون را بــه کار گرفتهانــد از سیســتم تولیــد بــا بهــرهوری بــاال،
انعطافپذیــر و بــه خوبــی توزیــع شــده بهــره بردهانــد .ایــن یکپارچهســازی
گســترش رونــدی چندیــن دهـهای اســت کــه در آن تولیــد شــیر دو برابــر شــده
در حالیکــه انــدازه «نــاوگان شــیردهی» یــا همــان تعــداد دامهــای بــه کار گرفتــه
شده برای تولید شیر به نصف کاهش یافته است.
حــاال تصــور کنیــد کــه ایــن «مــازاد»گاوهــا میتوانــد بــه جــای شــیر
ســوخت یــا مــواد شــیمیایی دیگــر تولیــد کنــد حجــم چنیــن محصوالتــی
میتوانــد معــادل میــزان ذکــر شــده در فرمــان تولیــد ســوختهای تجدیدپذیــر
در آمریــکا بــرای ســال  ،۲۰۱۷یــا تقریبــا  ۱۷درصــد کل تقاضــای بنزیــن در
آمریکا باشد.
بنابــر برنامههــای فعلــی ،بــرآورده ســاختن مقادیــر ذکــر شــده در فرمــان
تولیــد ســوختهای تجدیدپذیــر نیازمنــد  ۱۷۰میلیــارد دالر بــرای ســاخت
صدهــا «پاالیشــگاه بیوتکنولــوژی یکپارچــه» اســت کــه تصــور دقیقــی هــم از
آنهــا وجــود نــدارد .در مقابــل ،ارزش نــاوگان شــیردهی آمریــکا امــروز حــدود ۲۰
میلیــارد دالر اســت .اگــر  ۱۰میلیــارد دالر هــم بــرای یافتن شــیوههای مهندســی
گاوهــا بــرای تولیــد ســوخت و محصــوالت شــیمیایی اختصــاص دهیــم ،هنــوز بــه
راحتی بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر جلو هستیم.
بــا ایــن حــال هزینههــای توســعه احتمــاال حتــی کمتــر خواهنــد بــود ،چــرا
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کــه بــرای مهندســی زیســتی گاوهــای فعلــی کــه بــرای تولیــد شــیر خودشــان به
جایــگاه شــیر میرونــد مجبــور نیســتیم کــه گامهــای بلنــدی برداریــم .مــا
همیــن حــاال نیــز میدانیــم کــه میتوانیــم ســامانهای تخمیــری بســازیم کــه
میکروبهایــی مهندســی را در بــر بگیــرد کــه بتواننــد مــواد اولیــه ارگانیــک را
مصــرف کــرده و مــواد شــیمیایی بــا ارزش تولیــد کننــد .همانطــور کــه حضــور
رباتهــای خــودکار کــه بــا چــرخ یــا پــا بــه ایــن ســو و آن ســو میرونــد قریــب
الوقــوع بــه نظــر میرســد .ترکیــب ایــن فنآوریهــا بــه طــور کامــل شــیوه
مدیریت منابع و سازماندهی تولید را متحول خواهند کرد.
چطوری ،13کوبورگ

14

رباتهایــی مجهــز بــه پیمانههــای فــرآوری بیوتکنولــوژی را تصــور کنیــد
کــه بــه آرامــی بــه ایــن ســو و آن ســوی چــراگاه میرونــد و مجموعــهای از
محصــوالت زراعــی را مصــرف کــرده و ایــن مــواد را بــه مجموع ـهای از مــواد از
ســوخت و مــواد شــیمیایی گرفتــه تــا دارو در میآورنــد و ســپس محصــوالت
تولیــد شــده را بــه مراکــز جمــع آوری محصــول میبرنــد .ایــن رباتهــا ممکــن
اســت شــبیه گاو باشــند یــا بــه ســادگی شــبیه رباتهــای جمــع آوری محصــول
امــروزی باشــند کــه اتوماتیــک هســتند ،بــا کمــک ماهــواره هدایــت میشــوند و
بــا مخــازن تخمیــر آمیختــه شــدهاند .ایــن «کوبورگ»هــای دوگانــه کــه در واقــع
مخمرهــای متحــرک کوچــک هســتند ،میتواننــد خــودکار بــوده و بــه ســازوکار
اصلی تولید محصوالت بیولوژیکی تبدیل شوند.
شــکل نهایــی ایــن موجــودات دوگانــه هرچــه کــه باشــد ،بــی تردیــد مــا
اجــزاء بیولوژیــک ،رباتهــا و پــردازش گرهــای دیجیتــال را بــه بهتریــن شــکل
ممکــن بــه کار خواهیــم گرفــت .پیــام فراگیــر ایــن نیســت کــه مرزهــای
زیستشناســی بــه وســیله پــردازش دیجیتــال گســترش خواهنــد یافــت بلکــه
پیــام اصلــی ایــن خواهــد بــود کــه هــر دوی ایــن فنآوریهــا بــه خاطــر تاثیــرات
عبارتی که برای حال و احوال خودمانی در زبان انگلیسی به کار میرود.

13. Howdy
14. Cowborg

اشاره نویسنده به شخصیت کارتون کوبورگ شکست ناپذیر است که در آن کوبورگ در واقع گاوی رباتیک است.
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متقابل به سوی مسیرهای تازهای حرکت خواهند کرد.
چنیــن تصویــری شــاید خیلــی خارقالعــاده و کمــی تخیلــی بــه نظــر برســد،
امــا بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ایــن کتــاب پیشــرفتهایی را مدنظــر دارد کــه
در فاصلــه زمانــی کمــی بیــش از ســه دهــه روی خواهنــد داد .از آنجــا کــه
مزایــای بیوتکنولــوژی همیــن حــاال هــم تقاضــای قابــل توجهــی ایجــاد کــرده و
از آنجــا کــه موانــع مربــوط بــه آن بــه ســرعت در حــال ســقوط هســتند ،در بــازه
زمانــی ســی ســاله بایــد انتظــار داشــت کــه اقتصــاد مــا بــه شــدت بــه ابزارهــای
دوگان ـهای وابســته شــود کــه بخشهــای جانــدار مهندســی شــده و بخشهــای
بیجان را همزمان در خود دارند.
بــه ســختی میتــوان بهطــور دقیــق پیشبینــی کــرد کــه مصنوعــات آینــده
چــه عملکــردی خواهنــد داشــت یــا چــه شــکلی خواهنــد بــود .امــا ،بــا نــگاه بــه
آینــده ،میتــوان گفــت کــه موضــوع کلیــدی ایــن خواهــد بــود کــه
محدودیتهــای گذشــته دیگــر وجــود نخواهنــد داشــت .آینــده نــه توســط
زیستشناســی آنطــور کــه مــا میشناســیم بلکــه توســط زیستشناســیای
که فردا میسازیم تعریف خواهد شد.

فصل چهارم

فرای قانون مور
تیم کراس

1

پیشــرفتهای خارقالعــاده در قــدرت ریزپردازندههــا انقالبــی
رایانـهای را پدیــد آورده اســت .ایــن انقــاب بــرای تــداوم در آینــده
باید راههای دیگری بیابد.

1. Tim Cross
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در ســال  ،۱۹۷۷شــرکت اینتــل 1کــه در آن زمــان شــرکتی گمنــام در نوعــی
از فعالیــت محســوب میشــد کــه بعدهــا بــه دره ســیلیکون 2شــهرت یافــت،
تراشـهای را تولیــد کــرد کــه  ۴۰۰۴نامیــده شــد .ایــن نخســتین ریزپردازنــدهای
بــود کــه بــه صــورت تجــاری تولید شــده بــود و همــه مدارهــای الکترونیکــی الزم
بــرای محاســبات ریاضــی را در مســاحتی بســیار کوچــک جــای مـیداد .چنیــن
ریزپردازنــدهای در زمــان خــود اعجوبـهای محســوب میشــد .چــرا کــه از ۲۳۰۰
ترانزیســتور باریــک تشــکیل شــده بــود کــه عــرض هــر کــدام حــدود ده هــزار
نانومتــر (یــا یــک میلیــاردم متــر) بــود کــه معــادل انــدازه گلبــول قرمــز خــون
اســت .ترانزیســتور کلیــدی الکترونیــک اســت کــه میتوانــد در وضعیــت روشــن
یــا خامــوش قــرار بگیــرد و تمثیلــی فیزیکــی از یکهــا و صفرهایــی ارائــه دهــد
که اجزای اساسی اطالعات محسوب میشوند.
در ســال  ،۲۰۱۵شــرکت اینتــل کــه دیگــر بزرگتریــن تراشهســاز جهــان بــه
حســاب میآیــد و در ســال بیــش از  ۵۵میلیــارد دالر درآمــد داشــت ،تراشــه
«اســکایلیک »3را عرضــه کــرد .شــرکت دیگــر تعــداد دقیــق ترانزیســتورها را
اعــام نمیکنــد ،امــا بهتریــن حــدس ایــن اســت کــه در ایــن تراشــه حــدود
یــک و نیــم تــا دو میلیــارد ترانزیســتور جــای گرفتهانــد و عــرض هرکــدام ۱۴
نانومتــر اســت ،آنقــدر باریــک کــه عمــا قابــل مشــاهده نیســتند و کوچکتــر از
مقیاس طول موجی از نور هستند که انسان میتواند ببیند.
همــه میداننــد کــه رایانههــای امــروزی بهتــر از نمونههــای قدیمــی
هســتند .امــا شــرح اینکــه چقــدر بهتــر چنــدان ســاده نیســت ،مصرفکننــدگان
در هیــچ شــاخه دیگــری از فــنآوری چنیــن ســرعتی از پیشــرفت را تجربــه
نکردهانــد .میتــوان از مقایســه بــا خودروهــا بــه عنــوان اســتاندارد اســتفاده
کــرد :اگــر صنعــت خودروســازی از ســال  ۱۹۷۱تاکنــون هماننــد تراشــههای
رایان ـهای پیشــرفت کــرده بــود ،حداکثــر ســرعت خودروهــای مــدل  ۲۰۱۵بــه
ســرعت  ۴۲۰میلیــون مایــل در ســاعت (حــدود  ۶۷۶میلیــون کیلومتــر در
ســاعت) میرســید .ایــن تقریبــا دو ســوم ســرعت نــور اســت و یــا بــه بیــان
1. INTEL
2. Silicon Valley
3. Skylake
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دیگــر آنقــدر ســریع اســت کــه بتــوان دور دنیــا را در کمتــر از یــک پنجــم ثانیــه
طــی کــرد .اگــر ایــن ســرعت هــم کافــی نیســت ،پــس پیــش از پایــان ســال
 ۲۰۱۷مدلهــای ســریعتر از نــور کــه دوبرابــر ســریعتر از مدلهــای قبلــی
هستند به نمایشگاههای خودرو راه مییافتند.
ایــن پیشــرفت حیــرت آور یکــی از پیامدهــای مشــاهدهای اســت کــه ابتــدا در
ســال  ۱۹۶۵توســط بنیانگــذار اینتــل ،گــوردون مــور ،4صــورت گرفــت .مــور بــه
ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه تعــداد اجزائــی کــه میتــوان در واحــد ســطح یــک
مــدار قــرار داد هــر ســال دو برابــر میشــود .ایــن گــزاره ،کــه بعدهــا تعدیــل شــد
و بــه صــورت دو برابــر در هــر دو ســال درآمــد و بــه عنــوان «قانــون مــور»5
شــناخته شــد بــه قاعــدهای تبدیــل شــده کــه پیشــرفت کل صنعــت رایانــه بــر
اســاس آن پیــش مــیرود .هــر ســال شــرکتهای رایانــهای ماننــد اینتــل و
شــرکت ســاخت نیمهرســانای تایــوان 6میلیاردهــا دالر را بــه یافتــن راه حلــی
بــرای کوچــک ســاختن اجزائــی اختصــاص میدهنــد کــه در تراشـههای رایانـهای
بــه کار میرونــد .قانــون مــور در ایــن مــدت بــه ســاخت تراشــههایی کمــک
کــرده کــه در همــه وســایل از کتریهــا گرفتــه تــا خودروهــا (کــه بــه طــور
فزاینــدهای میتواننــد خودشــان را هدایــت کننــد) قــرار دارنــد ،جایــی کــه
میلیونهــا انســان در جهــان مجــازی غوطــهور میشــوند ،بازارهــای مالــی
توســط الگوریتمهــای رایانــهای هدایــت میشــوند و کارشناســان نگراننــد کــه
هوش مصنوعی به زودی همه مشاغل را تصاحب کند.
جایی برای کوچکتر شدن نیست

امــا ایــن توانــی اســت کــه تقریبــا همــه آن بــه کار گرفتــه شــده اســت.
کوچکتــر ســاختن تراشــه هــر بــار ســختتر و ســختتر میشــود و بــا
ترانزیســتورهای فعلــی کــه انــدازه آنهــا معــادل دههــا اتــم اســت ،بــه نظــر
میرســد کــه مهندســان دیگــر بیــش از ایــن نمیتواننــد پیــش برونــد .از زمــان
عرضــه تراشــه  ۴۰۰۴در ســال  ۱۹۷۱تــا اواســط ســال  ۲۰۱۶تقریبــا  ۲۲دور از
4. Gordon Moore
5. Moore’s law
6. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
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قانــون مــور طــی شــده اســت .تــداوم ایــن قانــون تــا ســال  ۲۰۵۰بــه معنــی ۱۷
دور دیگــر از تحقــق آن اســت کــه تــا آنجــا مهندســان بایــد دریابنــد کــه چگونــه
میتــوان رایانههایــی ســاخت کــه اجــزاء آن کوچکتــر از کوچکتریــن عنصــر
موجــود یعنــی اتــم هیــدروژن باشــند .تحقــق ایــن امــر ،بــر اســاس دانــش امــروز
بشر غیرممکن است.
بــا ایــن وجــود واقعیتهــای اقتصــادی پیــش از واقعیتهــای فیزیکــی بــه
کار قانــون مــور پایــان خواهنــد داد چــرا کــه منافــع کوچکســازی ترانزیســتورها
دیگــر بــه انــدازه ســابق نیســتند .پدیــده دیگــری کــه بــه قانــون مــور کمــک کرد
«مقیــاس دنــارد »7نــام دارد کــه ابتــدا توســط رابــرت دنــارد ،8یکــی از مهندســان
شــرکت آیبیام9فرمولــه شــد و بنابــر آن کوچکتــر شــدن اجــزای تراشــهها
باعــث افزایــش ســرعت ،کاهــش مصــرف انــرژی و کاهــش هزینــه تولید تراشـهها
میشــود .بــه بیــان دیگــر ،تراش ـههای کوچکتــر تراش ـههای بهتــری هســتند و
بــه همیــن خاطــر صنعــت رایانــه توانســته مصرفکننــدگان را قانــع کنــد کــه هــر
چنــد ســال یــک بــار بــرای خریــد محصــوالت تازهتــر دســت بــه جیــب شــوند.
امــا ایــن جــادو در حــال کمرنگشــدن اســت .کوچکســازی تراش ـههای دیگــر
همچــون گذشــته آنهــا را ســریعتر و کاراتــر نمیکنــد (بنگریــد بــه نمــودار
 .)۱-۴در همیــن حــال هزینههــای رو بــه افزایــش مربــوط بــه کوچــک ســازی
تراشــهها از حاشــیه ســود مالــی آنهــا میکاهــد .دومیــن قانــون مــور کــه از
اولــی ســرگرم کنندهتــر اســت ،تاکیــد میکنــد کــه هزینــه کارخانههــای تولیــد
تراشــه هــر چهــار ســال یکبــار دوبرابــر میشــود .هزینــه یــک کارخانــه مــدرن
تولیــد تراشــه حــدود  ۱۰میلیــارد دالر اســت .رقمــی کــه حتــی بــرای شــرکت
اینتل هم رقمی هنگفت محسوب میشود.
همــه اینهــا باعــث شــده کــه در میــان کارشناســان دره ســیلیکون ایــن اجمــاع
ایجــاد شــود کــه قانــون مــور بــه پایــان خــود نزدیــک میشــود .لینلیگوئنــپ،10
مدیــر یــک شــرکت تحلیلگــر در مــورد دره ســیلیکون ،اعتقــاد دارد کــه «از منظــر
7. Dennard scaling
8. Robert Dennard
9. IBM
10. Linley Gwennap
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اقتصــادی ،قانــون مــور مــرده اســت» .داریــو گیــل ،11مدیــر بخــش تحقیــق و توســعه
شــرکت آیبــیام ،نیــز بــه همیــن میــزان صداقــت دارد و میگویــد« :میتوانــم
بگویــم کــه آینــده صنعــت رایانــه دیگــر نمیتوانــد بــر اســاس قانــون مــور باشــد»
بــاب کلــول ،12طــراح ســابق تراشــه در شــرکت اینتــل ،اعتقــاد دارد کــه صنعــت
تولیــد تراشــه تــا ســال  ۲۰۲۰احتمــاال تــا جایــی میتوانــد پیــش بــرود کــه اجــزاء
آن تنهــا پنــج نانومتــر عــرض داشــته باشــند «امــا بــرای قانــع کــردن مــن در مــورد
اینکه بیش از این میتوان پیش رفت به دردسر خواهید افتاد».
بــه بیــان دیگــر ،یکــی از مهمتریــن نیروهــای فـنآوری طــی پنجــاه ســال اخیــر
بــه زودی بــه پایــان خــط خواهــد رســید .تصــور اینکــه بهتــر و ســریعتر شــدن
رایانههــا بــا ســرعتی فوقالعــاده ادامــه خواهــد یافــت در بــاور مــردم نســبت بــه
11. Dario Gil
12. Bob Colwell
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آینــده ریشــه دارد کــه بســیاری از پیشبینیهــای دیگــر ایــن کتــاب در مــورد
آینــده ،از خودروهــای بــدون راننــده گرفتــه تــا هــوش مصنوعــی بهتــر و حتــی
گجتهــای مصرفــی ،نیــز بــر پایــه آن بنــا نهــاده شــدهاند .راههــای دیگــری غیــر از
کوچکســازی اجــزا نیــز بــرای بهتــر کــردن رایانههــا وجــود دارد .پایــان قانــون مــور
بــه معنــی توقــف انقــاب رایانـهای نیســت ،امــا بــه ایــن معنــی اســت کــه دهههــای
پیـشرو کامــا بــا دهههــای گذشــته متفــاوت خواهنــد بــود؛ چــرا کــه هیــچ کــدام
از راه حلهــای جایگزیــن بــه مطمئنــی و تجدیدپذیــری روش کاهــش انــدازه کــه
طی نیم قرن اخیر به کار گرفته شده نیستند.
جنون سرعت

قانــون مــور بــا کوچکســازی رایانههــا باعــث شــد آنهــا از اشــیائی عظیــم کــه
یــک اتــاق را پــر میکردنــد بــه اجســامی ظریــف تبدیــل شــوند کــه در جیــب جــا
میشــوند .قانــون مــور همچنیــن رایانههــا را کممصرفتــر کــرده اســت .بــه
گونــهای کــه یــک تلفــن همــراه هوشــمند کــه قــدرت پردازشــی معــادل آنچــه در
ســال  ۱۹۷۱در اختیــار همــه ملتهــای جهــان بــود را در اختیــار دارد میتوانــد بــا
یــک بــار شــارژ باتــری یــک روز یــا بیشــتر دوام بیــاورد .امــا مشــهورترین تاثیــر
قانــون مــور افزایــش ســرعت رایانههــا بــوده اســت .تــا ســال  ،۲۰۵۰یعنــی زمانــی
کــه قانــون مــور بــه تاریــخ پیوســته ،مهندســان مجبورنــد تــاش کننــد کــه
روشهای دیگری را برای افزایش سرعت رایانهها به کار بگیرند.
راهکارهــای ســادهای بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف وجــود دارد .یکــی از آنهــا
برنامهنویســی بهتــر اســت .ســرعت فــوق العــاده قانــون مــور در گذشــته باعــث شــده
کــه شــرکتهای نرمافــزاری زمــان کمــی بــرای تروتمیــز کــردن و بهبــود
محصوالتشــان داشــته باشــند .ایــن حقیقــت کــه مشــتریهای آنهــا هــر چنــد ســال
یکبــار ماشــینهایی ســریعتر را خواهنــد خریــد ،از انگیزههــای چنیــن
شــرکتهایی بــرای بهبــود نــرم افزارهــا کاســته اســت :راحتتریــن راه بــرای
ســرعت بخشــیدن بــه اجــرای یــک کــد برنامهنویســی کــه بــه کنــدی اجــرا میشــد
ایــن بــود کــه یکــی دو ســال صبــر کننــد تــا ســخت افزارهــای قویتــری تولیــد
شــود .در حالــی کــه قانــون مــور از نفــس میافتــد ،چرخــه عمــر کوتــاه مربــوط بــه
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محصــوالت رایانــهای طوالنیتــر خواهــد شــد و زمــان بیشــتری در اختیــار
برنامهنویســان قــرار خواهــد داد تــا محصوالتشــان را بهبــود بخشــیده و آراســتهتر
کنند.
راهــکار دیگــر طراحــی تراشــههایی اســت کــه ســختافزاری تخصصیتــر در
آنهــا جایگزیــن توانایــی کلــی محاســبات ریاضــی شــود .تراشــههای مــدرن بــه
تازگــی مدارهــای تخصصــی را در خــود جــای میدهنــد ،مدارهایــی کــه بــرای
ســرعت بخشــیدن بــه امــوری متــداول ماننــد اجــرای فایلهــای فیلــم فشــرده
شــده ،انجــام محاســبات پیچیــده مربــوط بــه رمزگــذاری و یــا طراحــی طرحهــای
گرافیکــی پیچیــده ســه بعــدی مربــوط بــه بازیهــای رایان ـهای کاربــرد دارنــد .در
حالــی کــه رایانههــا بــه همــه محصــوالت دیگــر راه یافتهانــد ،چنیــن ســخت
افزارهــای تخصصــی میتواننــد بســیار مفیــد باشــند .بــرای مثــال خودروهــای بــدون
راننــده بــه طــور فزاینــدهای از دیــد ماشــینی اســتفاده میکننــد کــه در آنهــا
رایانههایــی قــرار دارنــد کــه شــیوه تفســیر تصاویــر جهــان واقعــی ،طبقــه ســازی
هرچــه میبیننــد و اســتخراج اطالعــات از آنهــا را میآموزنــد ،اقداماتــی کــه از نظــر
رایانـهای عملیاتــی بســیار ســخت اســت .مدارهــای تخصصــی در چنیــن زمینههایــی
میتوانند بسیار راهگشا باشند.
بــا ایــن حــال بــرای اینکــه تــوان رایانـهای بتوانــد همچنــان بــا همــان ســرعتی
کــه همــه بــه آن عــادت کردهانــد بهبــود یابــد ،راهکارریش ـهای تــری مــورد نیــاز
اســت .یــک راه حــل تــاش بــرای وارد ســاختن قانــون مــور بــه بعــد ســوم اســت.
تراشــههای مــدرن کامــا تخــت (دو بعــدی) هســتند امــا محققــان همزمــان بــا
تراشــههایی ســروکله میزننــد کــه اجــزاء آنهــا روی همدیگــر چیــده شــدهاند.
حتــی اگــر کاهــش مســاحت اشــغال شــده توســط تراشـهها متوقــف شــود ،امــکان
روی هــم قــرار دادن اجــزا بــه طراحــان اجــازه میدهــد کــه اجــزای بیشــتری را در
یــک تراشــه بــا مســاحت ثابــت قــرار دهنــد .درســت همانطــور کــه ســاختمانهای
بلنــد افــراد بیشــتری را در مقایســه بــا خانههــای یــک طبقــه در خــود جــای
میدهند.
نخســتین نمونههــای چنیــن دســتگاههایی در حــال ورود بــه بــازار هســتند:
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سامســونگ ،13شــرکتی بــزرگ در زمینــه مایکروالکترونیــک (ماننــد ریزپردازندههــا)
ـی ،هــارد درایوهایــی را بــه فــروش میرســاند کــه مدارهــای حافظــه
در کرهجنوبـ 
آنهــا روی هــم در چنــد الیــه قــرار گرفتهانــد .بــه نظــر میرســد ایــن فــنآوری
آینــده درخشــانی داشــته باشــد .در رایانههــای مــدرن ،حافظــه چندیــن ســانتیمتر
بــا پردازنــده فاصلــه دارد .بــا معیارهــای ســیلیکونی ،یــک ســانتیمتر راهــی طوالنــی
بــه حســاب میآیــد بــه ایــن معنــی کــه ایــن فاصلــه باعــث ایجــاد تاخیــر در
فراخوانــی دادههــای تــازه میشــود .یــک تراشــه ســه بعــدی کــه الیههــای
پردازندههــا را در میــان الیههــای حافظــه قــرار میدهــد میتوانــد چنیــن
گلوگاهــی را برطــرف ســازد .شــرکت آیب ـیام اعتقــاد دارد کــه چنیــن تراش ـههای
ســه بعــدیای میتواننــد بــه طراحــان اجــازه دهنــد کــه انــدازه ابررایانههــا کــه
امــروز یــک ســاختمان را اشــغال میکننــد را تــا انــدازه یــک جعبــه کفــش کاهــش
دهند.
امــا تحقــق ایــن هــدف نیازمنــد تغییراتــی بنیادیــن در طراحــی تراشـهها اســت.
تراشــههای مــدرن همیــن حــاال هــم داغ میشــوند و نیازمنــد گرمابــر 14و
پنکههایــی بــرای خنــک ســازی هســتند .وضعیــت بــرای یــک تراشــه ســه بعــدی
بــه مراتــب بدتــر اســت ،چــرا کــه ســطح آن کــه میتــوان گرمــا را از طریــق آن
دفــع کــرد بســیار کندتــر از حجمــش کــه عامــل تولیــد گرمــا اســت رشــد میکنــد.
بــه دلیلــی مشــابه ،بــرای شــیوه رســاندن الکتریســیته و داده مــورد نیــاز چنیــن
تراشــههایی بــه آنهــا نیــز مشــکالتی وجــود دارد .بنابرایــن ابررایانههــای جعبــه
کفشــی آیبــیام نیازمنــد خنــک ســازی از طریــق مایعــات اســت .کانالهــای
میکروســکوپی میتواننــد در درون هــر تراشــه حفــر شــوند تــا از طریــق آنهــا مایــع
خنــک ســازی در درون تراشــه جریــان یابــد .در همیــن حــال شــرکت معتقــد اســت
کــه خنــک کننــده میتوانــد بــه عنــوان منبــع نیــرو هــم بــه کار گرفتــه شــود؛ بــر
اســاس ایــن ایــده کــه از آن بــه عنــوان الکترولیــت در یــک باتــری جریانــی اســتفاده
شــود کــه در آن الکترولیتهــا التکرودهــای پیشــتر ثابــت را بــه حرکــت در
یآورند.
م 
13. Samsung
14. Heatsink
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ایدههــای عجیــب و غریــب دیگــری نیــز وجــود دارنــد .رایانــش کوانتومــی
اجــازه میدهــد کــه قوانیــن نامتعــارف مکانیــک کوانتومــی بــرای ســاخت
ماشــینهایی بــه کار رونــد کــه قادرنــد برخــی از گونههــای مشــخص مســایل
ریاضــی را بــا ســرعتی بــه مراتــب بیشــتر از رایانههــای متــداول ،هرچــه قــدر هــم
ســریع و پیشــرفته ،حــل کننــد( .هرچنــد بــرای دیگــر مســایل ،یــک ماشــین
کوانتومــی هیــچ مزیتــی بــه همــراه نــدارد) .مشــهورترین کاربــرد آنهــا شکســتن
کدهــای پنهانــی اســت ،امــا مهمتریــن اســتفاده آنهــا شــبیه ســازی دقیــق
پیچیدگیهــای کوانتومــی علــم شــیمی اســت ،مســئلهای کــه در بخــش صنعــت و
تولید هزاران کاربرد دارد ،اما رایانههای متداول از پس آنها بر نمیآیند.
یــک دهــه پیــش رایانــش کوانتومــی بــه تحقیقــات درون دانشــگاهی محــدود
یام و
یبــ 
بــود .ایــن روزهــا چندیــن شــرکت بــزرگ شــامل مایکروســافت ،15آ 
گــوگل ،16مبالــغ هنگفتــی را بــه ایــن ف ـنآوری تزریــق میکننــد و همگــی انتظــار
دارنــد کــه تراشـههای کوانتومــی طــی یــک یــا دو دهــه آینــده در دســترس باشــند
(در واقــع هــر فــرد عالقهمنــدی همیــن حــاال نیــز میتوانــد از راه دور بــا یکــی از
تراشـههای کوانتومــی آیبـیام ســروکله بزنــد و از طریــق اینترنــت بــرای آن برنامــه
بنویســد) .یــک شــرکت کانادایــی بــه نــام دی ویــو 17همیــن حــاال هــم تعــداد
محــدودی رایانــه کوانتومــی میفروشــد کــه میتواننــد تنهــا یــک تابــع ریاضــی را
اجــرا کننــد .هرچنــد کــه هنــوز مشــخص نیســت کــه آیــا ایــن ماشــین بــه خصــوص
واقعا از مدلهای غیرکوانتومی سریعتر باشد.
همچــون تراش ـههای ســه بعــدی ،رایانههــای کوانتومــی نیــز نیازمنــد مراقبــت،
نگهــداری و تامیــن انــرژی و داده بــه شــیوه خاصــی هســتند .بــرای اینکــه یــک
رایانــه کوانتومــی بــه خوبــی کار کنــد ،بایــد بخشهــای داخلــی آن کامــا از جهــان
خــارج مجــزا باشــند .رایانههــای کوانتومــی بایــد بــا هلیــوم مایــع در مقادیــر بســیار
نزدیــک بــه صفــر مطلــق خنــک شــوند و بــه شــیوههای بســیار پیچیــدهای محافظت
شــوند ،چــرا کــه حتــی کوچکتریــن تماســی بــا مــوج گرمــا یــا الکترومغناطیــس
میتوانــد شــرایط حســاس کوانتومــی کــه ماشــینها بــر اســاس آن کار میکننــد
15. Microsoft
16. Google
17. D-Wave

 106تغییربزرگ تکنولوژی تا سال 2050

را از بین ببرد.
از نظر محو شدن

هــر کــدام از ایــن پیشــرفتهای احتمالــی پیــشرو بــا محدودیتهایــی
مواجهنــد چــرا کــه یــا فقــط یکبــار میتواننــد روی دهنــد و یــا اینکــه تنهــا در
بخشهــای بــه خصوصــی کارایــی دارنــد .مزیــت جالــب توجــه قانــون مــور ایــن
بــود کــه بــه طــور مرتــب هــر دو ســال یکبــار همــه چیــز را بهبــود میبخشــید.
پیشــرفت در آینــده بــه مراتــب جســته و گریختــه و غیرقابــل پیــش بینیتــر
خواهــد بــود و بــر خــاف روزهــای درخشــان (کــه قانــون مــور در آن میتاخــت)
مشــخص نیســت کــه هــر کــدام از ایــن پیشــرفتها تــا چــه حــد بــه ارتقــاء
کاالهــای مصرفــی میانجامنــد .گذشــته از اینهــا ممکــن اســت افــراد اندکــی
تمایــل داشــته باشــند کــه از یــک رایانــه خانگــی کوانتومــی یــا یــک تلفــن
همــراه هوشــمند کــه توســط شــیوههای سرماشناســی 18خنــک میشــود
اســتفاده کننــد .همینطــور شــیوههای خنکســازی از طریــق مایــع نیــز
ســنگین ،بــه هــم ریختــه و پیچیــده خواهنــد بــود .حتــی ســاخت تراش ـههایی
بــه خصــوص بــرای انجــام امــوری ویــژه نیــز تنهــا در صــورت اســتفاده مــداوم
ارزشمند خواهد بود.
امــا همــه ایــن ســه ف ـنآوری در مراکــز داده بــه خوبــی بــه کار میآینــد و
میتواننــد بــه تقویــت رونــد دیگــری در چنــد دهــه پیـشرو کمــککننــد .بــه
طــور ســنتی ،رایانــه جعبـهای بــر روی میــز یــا درون جیــب شــما بــوده اســت.
اتصــال فراگیــر در آینــده کــه از طریــق اینترنــت و شــبکههای تلفــن همــراه
ایجــاد میشــود ایــن فرصــت را فراهــم م ـیآورد کــه بخــش عظیمــی از تــوان
پــردازش رایانــهای در مراکــز داده مخفــی شــوند و مصــرف کننــدگان تنهــا
هنــگام نیــاز از آنهــا بهــره ببرنــد .پــردازش رایانـهای بــه امکانــی تبدیــل میشــود
کــه بــه محــض تقاضــا در اختیــار خواهــد بــود ،مشــابه دسترســی بــه آب و بــرق
در جهان امروز.
18. Cryogenically
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رایانــش ابــری ،19کــه امــکان حــذف ســخت افزارهــا را فراهــم مـیآورد و در
نتیجــه آن عملیــات رایانشــی از طریــق تکـهای پالســتیکی انجــام میشــود کــه
کاربــر بــا آن ســروکار دارد ،یکــی از مهمتریــن راهکارهــا بــرای صنعــت رایانــه
جهــت کاهــش اثــر کمرنــگ شــدن قانــون مــور خواهــد بــود .مراکــز داده
میتواننــد بــه ســادگی تنهــا از طریــق بزرگتــر ســاخته شــدن قویتــر شــوند .در
حالــی کــه تقاضــای جهانــی بــرای پــردازش رایانــهای بــه رشــد خــود ادامــه
میدهــد ،بخشــی از آن در انبارهــای بــزرگ تاریــک روی خواهــد داد کــه صدهــا
کیلومتر از کاربران فاصله دارند.
چنیــن پدیــدهای همیــن حــاال نیــز کار خــود را آغــاز کــرده اســت .بــرای
مثــال اپلیکیشــن ســیری ،20دســتیاری شــخصی در محصــوالت شــرکت اپــل کــه
از طریــق صــدا فرمــان میپذیــرد .درک ســخنان انســان و کشــف منظــور پشــت
آنهــا ماننــد دســتور «ســیری ،چنــد تــا رســتوران هنــدی ایــن اطــراف پیــدا
21
کــن» نیازمنــد تــوان رایانشــی اســت کــه از تــوان فعلــی گوش ـیهای آیفــون
فراتــر مـیرود .در عــوض ،تلفــن همــراه به ســادگی صــدای کاربــر را ضبــط کرده
یکند.
و آن را بــرای رایانـهای قدرتمندتــر در یکــی از مراکــز داده اپــل 22ارســال م 
هنگامــی کــه رایانــه دور از کاربــر پاســخ مناســب را یافــت ،اطالعــات را بــرای
گوشی آیفون میفرستد.
الگویــی یکســان میتوانــد در بســیاری از وســایل دیگــر نیــز بــه کار گرفتــه
شــود .تراشــهها همیــن حــاال نیــز بــه وســایلی راه یافتهانــد کــه بــه طــور
طبیعــی بــه عنــوان رایانــه در نظــر گرفتــه نمیشــوند ،از خودروهــا گرفتــه تــا
 23پزشــکی و تلویزیونهــا و کتریهــا .ایــن رونــد در حــال ســرعت
درون کاشــت 
24
گرفتــن اســت و «اینترنــت چیزهــا » خوانــده میشــود و ایــن ایــده را دنبــال
میکنــد کــه رایانــش وارد تقریبــا هــر چیــزی بشــود .البســه هوشــمند بــا
اســتفاده از شــبکه خانگــی بــه ماشــین لباسشــویی اطــاع میدهــد کــه چــه
19. Cloud computing
20. Siri
21. iPhone
22. Apple
23. Implants
24. Internet of things
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تنظیماتــی بــرای شســتن آنهــا بایــد بــه کار گرفتــه شــود؛ ســنگ فرشهــای
هوشــمند رفــت و آمــد عابــران پیــاده در شــهرها را تحــت نظــر میگیرنــد و
نقش ـههایی دقیــق از آلودگــی هــوا را در اختیــار دولتهــا قــرار میدهنــد .یــک
بــار دیگــر بایــد تاکیــد کــرد کــه تصویــری اجمالــی از آینــده همیــن حــاال نیــز
قابــل مشــاهده اســت :بــرای مثــال مهندســان در شــرکتهایی ماننــد رولــزـ
رویس25میتواننــد بــر دههــا شــاخص عملکــردی یــک موتــور جــت در حــال
پــرواز نظــارت کننــد .امکانــات خانههــای هوشــمند کــه بــه مالکانشــان اجــازه
میدهنــد کــه از روشــنایی گرفتــه تــا وســایل آشــپزخانه را کنتــرل کننــد
همین حاال نیز در میان مشتاقان فنآوری با استقبال مواجه شدهاند.
امــا اینترنــت چیزهــا بــرای اینکــه بــه همــه آنچــه در توانــش اســت دســت
یابــد نیازمنــد راهــی بــرای مواجــه شــدن و ســر در آوردن از ســیلی از دادههــا
اســت کــه میلیاردهــا تراشــه جاســازی شــده منتشــر میکننــد .تراشــههای
مربــوط بــه اینترنــت چیزهــا بــه خــودی خــود نمیتواننــد از پــس چنیــن امــری
بــر بیاینــد :بــرای مثــال تراش ـههای جاســازی شــده در ســنگ فــرش خیابــان
مجبورنــد کــه تــا حــد امــکان ارزان و بســیار کــم مصــرف باشــند :از آنجــا کــه
اتصــال تــک تــک ســنگ فرشهــا یــا کاش ـیهای پیادهروهــا بــه شــبکه بــرق
امکانپذیــر نیســت ،چنیــن تراشــههایی بایــد انــرژی را از راههــای دیگــری
ماننــد گرمــا ،فشــار پــای افــراد و یــا حتــی تشعشــعات الکترومغناطیــس محیــط
کسب کنند.
پایان مور

در حالیکــه قانــون مــور بــه گل مینشــیند ،تعریــف «بهتــر» نیــز تغییــر
خواهــد کــرد .در کنــار همــه مســیرهایی کــه پیشــتر در ایــن فصــل ترســیم
شــدند ،راههــای دیگــر نیــز امیدبخــش بــه نظــر میرســند .بــرای مثــال تــاش
زیــادی بــه بهبــود مصــرف انــرژی در رایانههــا اختصــاص خواهــد یافــت .چنیــن
پدیــدهای بــه چنــد دلیــل اهمیــت خواهــد داشــت :مصــرف کننــدگان دوســت
دارنــد کــه تلفنهــای همــراه هوشــمند آنهــا عمــر باتــری بیشــتری داشــته
25. Rolls-Royce
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باشــد؛ اینترنــت چیزهــا نیازمنــد رایانههایــی خواهــد بــود کــه در مکانهایــی
بــه کار گرفتــه شــوند کــه منابــع اصلــی انــرژی در آنجــا موجــود نیســت؛ و میزان
رایانــش نیــز همچنــان بــا قــدرت افزایــش مییابــد در حالــی کــه همیــن حــاال
نیز حدود دو درصد کل تولید انرژی برق جهان را مصرف میکند.
نحــوه رابطــه بــا کاربــر نیــز زمینــه دیگــری اســت کــه زمــان بهبــود در آن
فرارســیده و فنآوریهــای فعلــی در آن قدیمــی بــه نظــر میرســند .صفحــه
کلیدهــای فعلــی بــه طــور مســتقیم از نســل ماشــینهای تحریــر مکانیکــی
هســتند .مــاوس (موشــواره) ابتــدا در ســال  ۱۹۶۸عرضــه شــدند ،یعنــی زمــان
«اتصــال گرافیکــی کاربــر» ،درســت همانطــور کــه سیســتمهای عامــل
وینــدوز 26و آیاواس 27بــا شــمایل و پنجرههــای جذابتــر بــرای کاربــران
جایگزیــن سیســتم عاملهــای متــن محــور رایانههــای نخســتین شــدند.
ســرن ،ســازمان اروپایــی پژوهشهــای هســتهای ،در فــنآوری صفحههــای
لمسی در دهه  ۱۹۷۰پیشرو بود.
ســیری شــاید تلفــن همــراه شــما را تــرک کــرده و بــه دســتیاری حاضــر در
همهجــا تبدیــل شــود :هــوش مصنوعــی بــه طــور حتــم (و رایانــش ابــری
احتمــاال) تقریبــا بــه هــر ماشــینی اجــازه میدهــد بهوســیله شــنیدن دســتورات
کنتــرل شــود ،هرچــه قــدر هــم کــه ایــن ماشــین قــدرت پــردازش اندکــی
داشــته باشــد فرقــی نمیکنــد .شــرکت سامســونگ همیــن حــاال نیــز
تلویزیونهایــی میســازد کــه از طریــق حــرف زدن کنتــرل میشــوند.
فنآوریهــای در حــال حاضــر پیشــرو در بازیهــای رایانــهای مبتنــی بــر
حقیقــت مجــازی کــه ژســت و حرکــت بــدن و نــگاه را دنبــال میکننــد
میتواننــد بــرای چنیــن مــواردی بــه کار بیاینــد .واقعیــت افــزوده ،خویشــاوند
نزدیــک حقیقــت مجــازی ،کــه اطالعــات ایجــاد شــده توســط رایانــه را روی
جهــان واقعــی میانــدازد شــروع بــه در هــم آمیختــن واقعیــت و غیرواقــع
خواهــد کــرد .شــرکت گــوگل اگرچــه عینکهــای مخصــوص واقعیــت افــزوده را
دوبــاره بــه بخــش طراحــی پــس فرســتاده امــا چیــزی بســیار شــبیه بــه آن
26. Windows
27. iOS
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احتمــاال روزی دوبــاره بــه کار خواهــد آمــد .همچنیــن شــرکت مشــغول کار بــر
روی لنــز چشــم الکترونیــک اســت کــه میتوانــد فعالیتهایــی مشــابه بــا
عینک گوگل را انجام دهد بدون اینکه به اندازه آن جلب توجه کند.
قانــون مــور نمیتوانــد تــا ابــد ادامــه یابــد .امــا ایــن کمرنــگ شــدن از
اهمیــت آن نمیکاهــد .قانــون مــور زمانــی کــه رایانــه شــما بــه یــک جعبــه بــر
روی میــز محــدود بــود و یــا زمانــی کــه رایانههــا بــرای انجــام بســیاری از امــور
بســیار کنــد بودنــد ،نقــش پررنگــی را ایفــا کــرد .قانــون مــور بــه صنعــت عظیــم
جهانــی ضرباهنــگ بخشــید و پیشــرفت صنعــت رایانــه بــدون قانــون مــور در
آینــده ســختتر ،نامنظمتــر و جســته و گریختهتــر خواهــد شــد .امــا پیشــرفت
تحقــق خواهــد یافــت .رایانههــای ســال  ۲۰۵۰سیســتمی از تراشـههای باریــک
خواهنــد بــود کــه در هــر چیــزی از پیشــخوان آشــپزخانه گرفتــه تــا خــودروی
شــما جاســازی خواهنــد شــد .بیشــتر آنهــا از طریــق اینترنــت بــه دامنه وســیعی
از قــدرت رایانشــی کــه بــه صــورت بیســیم ارائــه میشــود دسترســی دارنــد و
شــما از طریــق صحبــت کــردن بــا آنهــا تعامــل میکنیــد .هــزاران میلیــارد
تراشــه در هــر گوشــه محیــط فیزیکــی حضــور خواهنــد داشــت و جهــان را بــه
جایــی قابــل درک کــردن و تحــت نظرتــر از همیشــه تبدیــل میکننــد .قانــون
مور به زودی به پایان میرسد اما انقالب رایانهای ادامه خواهد یافت.

فصل پنجم

نسلهای فنآوری:
گذشته به مثابه پیشگفتار
آن وینبلد

1

بــرای بــه دســت آوردن درکــی از تحــوالت پی ـشرو در ســه دهــه
آینــده ،بایــد امــواج پیاپــی ف ـنآوری طــی ســه دهــه گذشــته را
مدنظر قرار داد.

1. Ann Winblad
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پاییــز ســال  ،۱۹۸۵یعنــی درســت اگــر بــه انــدازه ســالهای مانــده بــه آینــده
مدنظــر ایــن کتــاب بــه گذشــته بازگردیــم ،مــن و بیــل گیتــس 1در ســاحلی خلــوت
در کارولینــای شــمالی 2بــه مدتــی طوالنــی قــدم زدیــم .آن موقــع یــک دهــه از
زمانــی کــه بیــل شــرکت نرمافــزاری اش را بــه طــور شــریکی تاســیس کــرده بــود
میگذشــت و تنهــا چنــد مــاه بــه ســیزده مــارس  ۱۹۸۶مانــده بــود ،یعنــی زمانــی
کــه قــرار بــود ســهام شــرکت مایکروســافت بــرای نخســتین بــار بــه طــور عمومــی
عرضه شود.
مایکروســافت یکــی از نخســتین ورودیهای«مــوج دوم » فــنآوری رایانــهای
یعنــی رایانههــای شــخصی بــود .امــا در ســال  ۱۹۸۵تنهــا افــراد اندکــی از موجهــای
تــازه در ف ـنآوری رایان ـهای اطــاع داشــتند؛ چــه برســد بــه اینکــه بداننــد مــا در
مــوج دوم حضــور داریــم .نخســتین مــوج از اواخــر دهــه  ۱۹۵۰تــا دهــه  ۱۹۷۰طول
کشــید و بــه ظهــور ابررایانــه 3و رایانههــای کوچــک انجامیــد .مــن و بیــل در ســنین
نوجوانــی و طــی نخســتین مــوج فــنآوری رایانــهای جــذب صنعــت نرمافــزار و
فــنآوری شــدیم .بیــل در دبیرســتان و مــن در نخســتین ســال دانشــگاه بــه
رایانههــای کوچــک ماننــد رایانههــای وکــس 4تولیــد شــرکت دیایســی 5دسترســی
یپی  ۱۱7را
یســیپید 
داشــتیم .مــن زبــان برنامــه فورتــرن 6بــا رایانــه دیا 
آموختــم .بیــل بــه مراتــب جلوتــر از مــن بــود و بــرای بســیاری از رایانههــا از جملــه
یکرد.
یپی  ۱۰8برنامهنویسی م 
یپید 
دیایس 
در آن زمــان ،قــدرت رایانشــی ،در ابررایانههــا و رایانههــای کوچــک ،چــه در
ســالنهای بــزرگ ســرد و چــه در اســتفاده مشــترک از رایانههــا ،بــرای بســیاری
قابــل مشــاهده نبــود .هرچنــد کــه ایــن نخســتین مــوج بــود ،امــا شــیوه برآمــدن و
فرونشســتن موجهــای دیگــر را نیــز ترســیم کــرد .هــر مــوج بــا خــود تــازه واردان
درخشــانی را بــه همــراه آورد .آنچــه ابتــدا در ســطح قابــل رویــت اســت تنهــا بخشــی
1. Bill Gates
2. North Carolina
3. Mainframes
4. VAX
5. Digital Equipment Corporation
6. Fortran
7. DEC PDP118. DEC PDP10-
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از آن محســوب میشــود .مــوج تــازه تــا اعمــاق اقیانــوس ادامــه مییابــد ،جایــی
کــه شــرکتهایی جدیــد بــه تازگــی شــروع بــه شــنا کــردن میکننــد .مــوج
ســرازیر میشــود و در حالــی کــه بــه ســاحل نزدیــک میشــود در جایــی اوج
میگیــرد و بــه روی آب میشــکند .ایــن همــان زمانــی اســت کــه برنــدگان پدیــدار
شــده و بازنــدگان در هــم میشــکنند تنهــا نــوآوران و شــرکتهای پیشــرو هســتند
که در نهایت سالم به ساحل میرسند.
نخستین موج

شــناگران ماهــر نخســتین مــوج شــرکتهای بــوروز  ،یونیــوک  ،کنتــرل
دیتــا ،11هانــیول ،12آرســیای 13و جنــرال الکتریــک 14بودنــد .نخســتین گــروه،
ســازندگان ابررایانههــا بودنــد کــه از آنهــا بــه عنــوان «آیبـیام و هفــت کوتولــه»15
یــاد میشــد کــه بعدهــا و پــس از خــروج جنــرال الکتریــک و آرسـیای از ایــن بــازار
بــه «آیبـیام و بانــچ »16شــهرت یافتنــد .بانــچ نیــز ســپس از منظــر تاریخــی ناپدیــد
شــد و اهمیــت خــود را از دســت داد .ایــن شــرکتها (کــه بــه بانــچ شــهرت یافتــه
بودنــد) در واقــع تنهــا چنــد صباحــی و هنــگام فرونشســتن مــوج روی ســطح
مشــاهده شــدند .آيبـیام بــه ســامت بــه ســاحل رســید و بــه عنــوان پیــروز بــزرگ
مــوج نخســت شــناخته شــد ،هرچنــد کــه امــروز تنهــا ســهم کوچکــی از درآمــد
آیبــیام از ابررایانههــا حاصــل میشــود .در جبهــه رایانههــای کوچــک ،نامهایــی
ماننــد آپولــو کامپیوتــر ،17دیتــا جنــرال ،18ونــگ البراتوریــز ،19پرایــم کامپیوتــر 20و
حتــی شــرکت مشــهورتر دیایســی 21همگــی تنهــا در ســطح پاورقیهایــی تاریخــی
باقی ماندند.
9

10

9. Burroughs
10. UNIVAC
11. Control Data
12. Honeywell
13. RCA
14. General Electric
15. IBM and the Seven Dwarfs
16. IBM and the BUNCH
17. Apollo Computer
18. Data General
19. Wang Laboratories
20. Prime Computer
21. DEC
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در هــر مــوج چندیــن اجــزاء تکنولوژیکــی و اســتراتژیهای تجــاری تــازه ظهــور
میکننــد و رد پایــی از خــود در شــنها باقــی میگذارنــد امــا عمومــا چندیــن
دهــه زمــان میبــرد تــا تاثیــر آنهــا بــه طــور کامــل نمایــان شــود .رد پــای بــه جــا
مانــده از مــوج نخســت قانــون مــور بــود (بنگریــد بــه فصــل  .)۴مقالــه گــوردون در
ســال  ۱۹۶۵بــر دو برابــر شــدن ســالیانه قــدرت پردازندههــا تاکیــد داشــت و هنــوز
هــم محــرک موجهــای تــازه اســت .موجهــای ف ـنآوری رایان ـهای کــم و بیــش بــا
ســرعت قانــون مــور پیــش رفتهانــد و بــه پیشــرفت چشــمگیر تواناییهــای
تکنولوژیکــی انجامیدهانــد .قانــون مــور ،کــه نــرخ آن در ســال  ۱۹۷۵از ســاالنه بــه
هــر دو ســال کاهــش یافــت ،ضرباهنگــی را بــرای همــه موجهــای آینــده فراهــم
آورده اســت .ایــن قانــون نــه صرفــا بــرای تعــداد ترانزیســتورها در یــک تراشــه بلکــه
میتوانــد تعییــن کننــده ســرعت نــوآوری در ســاخت ،طراحــی و تولیــد نرمافــزار
باشد.
بیــل گیتــس در طــول پیــادهروی در فکــر بــود .البتــه او نگــران مــوج ســوم
رایانـهای کــه جایــی دور از ســاحل در حــال شــکل گرفتــن بــود و بعدهــا بــه وب ۱.۰
 22شــهرت یافــت نبــود ،بلکــه مــوارد دیگــری ذهــن او را مشــغول کــرده بــود.
مایکروســافت ســال مالــی  ۱۹۸۵را در مــاه ژوئــن بــا درآمــدی بیــش از  ۱۴۰میلیــون
دالر بــه پایــان رســانده بــود .چنیــن رقمــی بــرای یــک شــرکت جــوان در کســب و
کار تــازه شــکل گرفتــه رایانههــای شــخصی خیــره کننــده بــود .صنعــت نوپــای
نرمافــزار در حــال فــوران بــود .بســیاری از ایــن شــرکتها کــه در عرضــه عمومــی
ســهام مایکروســافت فهرســت شــده بودنــد ،ماننــد لتــوس ســافتور ،23آســتون تیت،24
سافتورپابلیشــینگ ،25بورلنداینترنشــنال 26و دیجیتــال ریســرچ .27همانطــور کــه
قــدم میزدیــم ،بیــل شــرح مــیداد کــه چگونــه میتوانــد درآمــد شــرکت
مایکروســافت را تــا  ۵۰۰میلیــون دالر افزایــش دهــد امــا رســیدن بــه مقادیــر بیشــتر
از آن بســیار ســخت بــه نظــر میرســید .هیــچ شــرکت نرمافــزاری تــا آن زمــان بــه
22. Web 1.0
23. Lotus Software
24. Ashton-Tate
25. Software Publishing
26. Borland International
27. Digital Research
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چنین درآمدهایی دست نیافته بود.
برندگان موج دوم

در دومیــن مــوج فــنآوری ،نبــرد میــان سیســتمهای عامــل و در جهــان
رایانههــای شــخصی میــان تولیدکننــدگان ســختافزار و شــرکتهایی کــه
صرفــا نرمافــزار تولیــد میکردنــد شــدت گرفــت .شــرکت اپــل بــه عنــوان گونــه
تــازهای از شــرکتهای فـنآوری اطالعــات بــه ســاحل رســید .رقبــای نرمافــزاری
مایکروســافت در میــان شــرکتهای کوچــک و کــم اهمیــت جــای گرفتنــد.
بســیاری از شــرکتهای قابــل مالحظــه دیگــر ،ماننــد لتوسســافتور ،یــا
خیلــی زود ناپدیــد شــدند یــا اینکــه توســط بخشهــای کوچــک شــرکتهای
بــزرگ تصاحــب شــدند .تــا ســال  ۱۹۹۰ایــن مــوج فرونشســت و شــرکتهایی
ماننــد مایکروســافت همــراه بــا شــرکتهای نرمافــزاری تابعــش بــه عنــوان
پیــروز بــه ســاحل رســیدند .نگرانــی بیــل در مــورد انــدازه و مقیــاس شــرکت
جوانــش خیلــی زود برطــرف شــد .مایکروســافت تنهــا دو ســال پیــش از عرضــه
عمومــی ســهام بــه درآمــد ســاالنه  ۵۹۰میلیــون دالر دســت یافــت و درآمــد
شرکت تا سال  ۱۹۹۰به  ۱.۱میلیارد دالر رسید.
29
همــراه بــا مایکروســافت ،اوراکل 28و پایــگاه داده توزیــع شــده هــم بــا قــدرت
ظهــور کردنــد .دومیــن مــوج ،در مقایســه بــا مــوج نخســت ،بــه مراتــب مشــهودتر
بــود .رایانههــای شــخصی بــه صدهــا میلیــون میــز راه یافتنــد و فــروش آنهــا از
پنجــاه هــزار دســتگاه در ســال  ۱۹۷۵بــه بیــش از  ۱۳۴میلیــون دســتگاه در
سال  ۲۰۰۰رسید .تولید نرمافزار هم به صنعتی مستقل تبدیل شد.
در هــر مــوج ،نمونههــای اولیـهای از آینــده نیــز قابــل مشــاهدهاند .مشــتاقان
ف ـنآوری از نمونههــای تــازه وارد اســتقبال کــرده و آن را بــه کار میگیرنــد .در
دوران مــوج دوم ،مــن و بیــل تلفــن همــراه موتــوروال دایناتــاک 30بــه همــراه
داشــتیم ،گوشــیهایی بــا انــدازه و وزن تقریبــی یــک پــاره آجــر .گوشــیهای
28. Oracle
29. Distributed Database
30. Motorola DynaTAC

 116تغییربزرگ تکنولوژی تا سال 2050

تاشــو و محبــوب اســتارتاک31موتوروال تــا یــک دهــه بعــد ظهــور نکردنــد .مــا هــر
دو رایانــه مکینتــاش پرتابــل 32شــانزده پونــدی (تقریبــا هفــت کیلوگرمــی) که در
کیف مربعی بزرگی قرار میگرفت را در سفرها به همراه میبردیم.
بیــل هنــگام پیــادهروی در ســاحل نگرانــی بزرگتــر و بلنــد مدتتــری را
نیــز بــا مــن در میــان گذاشــت؛ اینکــه آیــا تــا ســال  ۲۰۵۰انســانها بــه حیوانــات
خانگــی بــا پایــه کربنــی تبدیــل خواهنــد شــد؟ بعدهــا ،در ســال  ،۱۹۹۳ایــن ایده
توســط ونوروینــج ،33دانشــمند علــوم رایانــهای و نویســنده کتابهــای علمــی
تخیلــی بــا عنــوان «تکینگــی » 34مطــرح شــد .وینــج اعتقــاد داشــت کــه شــتاب
گرفتــن نوآوریهــای ف ـنآوری طــی ســالهای  ۲۰۰۵تــا  ۲۰۳۰باعــث خواهــد
شــد کــه هــوش ماشــین بــه هــوش بشــر برســد و از آن فراتــر بــرود .در واقــع،
فاصلــه زمانــی میــان پیــادهروی مــن و بیــل و شــکلگیری هفتمیــن مــوج
فنآوری ،هوش مصنوعی ،در جایی دور از ساحل میتواند  ۲۵سال باشد.
سریعتر و همچنان سریع تر :سومین و چهارمین موج

از موجــی کــه مایکروســافت را بــه ســاحل رســاند تاکنــون دو مــوج ف ـنآوری
رایانــهای دیگــر بــه ســاحل رســیدهاند .مــوج ســوم ،وب  ،۱.۰اینترنــت همــراه بــا
آمــازون و گــوگل را بــه همــراه آورد و مــوج چهــارم ،وب  ،۲.۰رایانــش ابــری و
رایانــش تلفنهــای همــراه را در خــود جــای داده بــود و اپــل بــا آیفــون ،گــوگل بــا
اندرویــد و آمــازون بــا خدمــات وب آمــازون برنــدگان آن بودنــد و شــرکت فیسبــوک
نیــز بــا قــدرت بــه ســاحل رســید .نخســتین شــرکتهای نرمافــزاری بــر پایــه
رایانــش ابــری در ایــن مــوج قــرار داشــتند کــه شــرکت ســیلزفورس 35مشــهورترین
آنهاست.
هــر مــوج فـنآوری رایانـهای بــه شــدت قویتــر بــوده و از عامــل فزاینــده فراهــم
شــده توســط موجهــای پیشــین بهــره بــرده اســت .ســرعت رشــد شــرکتهای
تــازه کــه بــه ســاحل میرســند نیــز بهطــور قابــل مالحظ ـهای رشــد کــرده اســت.
31. StarTAC
32. Macintosh Portable
33. VernorVinge
34. Singularity
35. Salesforce
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نمودار  ۱-۵قدرت موج ،خیزش فنآوریهای جدید

زمان

2030

2020

2010

2000

1990

1980

1970

1960

ظرفیت انباشته

-1بزرگ رایانه
-2سرویس گیرنده سرویس دهنده و رایانههای شخصی
-3وب  ،۱تجارت
-4وب  ،۲رایانش ابری و تلفن همراه
-5کالن دادهها و تحلیل و تصویر سازی آن ها
-6اینترنت چیزها و ماشینهای هوشمند
-7هوش مصنوعی

1950

منابع :اکسنچر ،مجمع جهانی اقتصاد

در حالــی کــه پانــزده ســال زمــان بــرد تــا مایکروســافت بــه درآمــد یــک میلیــارد
دالری برســد ،گــوگل کــه در ســال  ۱۹۹۸تاســیس شــده بــود طــی پنــج ســال بــه
درآمــد یــک میلیــاردی رســید و تــا ســال پانزدهــم درآمــد آن از پنجــاه میلیــارد دالر
فراتــر رفتــه بــود .فیسبــوک طــی تنهــا چهــار ســال از درآمــد یــک میلیــاردی
عبــور کــرد .آمــازون ،شــرکت خردهفروشــی آنالیــن کــه در ســال  ۱۹۹۴و در مــوج
ســوم (اینرنــت  )۱.۰شــکل گرفــت طــی ســیزده ســال بــه درآمــد ده میلیــاردی
رســید؛ و خدمــات وب آمــازون ،بخــش خدمــات ابــری آمــازون ،کــه در مــوج چهــارم
(وب  )۲.۰شــکل گرفــت طــی تنهــا ده ســال پــس از تاســیس در ســال  ۲۰۰۶بــه
درآمد ده میلیاردی رسید.
قدرت موجها و سرمایهگذاران جسور

پــول و ســرمایهای کــه از طریــق ســرمایهگذاری جســورانه فراهــم آمــده
نیــز بــه قــدرت گرفتــن موجهــا کمــک کــرده اســت .ســرمایهگذاری بــه
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شــیوه ســرمایه جســورانه 36در ســال  ۱۹۵۹و بــرای پشــتیبانی شــرکت
فیرچایلدســمی کنداکتــر 37شــکل گرفــت آن هــم توســط آنچــه بعدهــا بــه
شــرکت ونــرhک اسوشــیتز 38تحــت حمایــت خانــدان راکفلــر 39تبدیــل شــد.
ظهــور شــرکتهای ســرمایهگذاری جســورانه مســتقل ماننــد شــرکتهای
کلینــر ،40پرکینــز ،41کوفیلــد 42و ســکویاکپیتال 43تــا اوایــل دهــه  ۱۹۷۰طــول
کشــید امــا حتــی آن زمــان نیــز میــزان ســرمایهگذاریهای ایــن چنینــی
اندک بود.
تــازه ســال  ۱۹۷۸بــود کــه ســرمایهگذاری جســورانه نخســتین جــذب
ســرمایه هنگفــت را تجربــه کــرد آن هــم زمانــی کــه ایــن صنعــت مبلغــی
حــدود  ۷۵۰میلیــون دالر جــذب کــرد .در همــان ســال ،وزارت کار ایــاالت
متحــده آمریــکا بخشــی از محدودیتهــا در مــورد قانــون امنیــت درآمــد
بازنشســتگی را تســهیل کــرد و اجــازه داد کــه صندوقهــای بازنشســتگی در
داراییهــا ســرمایهگذاری کننــد و بــه منبعــی بــرای تامیــن پــول بــرای
سرمایه گذاریهای جسورانه تبدیل شوند.
حتــی بــا افزایــش ســرمایهگذاری جســورانه ،بــاز هم میــزان ســرمایهگذاری
در بخــش نرمافــزار محــدود بــود .بدبینــی نســبت بــه فعــاالن اصلــی ایــن
صنعــت یعنــی مهندســان نرمافــزاری کــه تــازه شــبها از خانــه بیــرون
میزدنــد و همچنیــن نســبت بــه مــدل تجــاری ایــن صنعــت نوپــا باعــث شــد
کــه میــزان ســرمایهگذاری در بخــش نرمافــزار تــا اواخــر دهــه  ۱۹۸۰و اوایــل
دهــه  ۱۹۹۰بــه  ۴۰۰تــا  ۶۰۰میلیــون دالر در ســال محــدود بمانــد .در ســال
 ،۱۹۹۵مجمــوع ســرمایهگذاری در شــرکتهای نرمافــزار باالخــره از یــک
میلیــارد دالر باالتــر رفــت .تــا ســال  ،۲۰۱۵ســرمایههای جــذب شــده از
طریــق ســرمایهگذاری جســورانه بــرای بخــش نرمافــزار بــه  ۲۳میلیــارد از
36. Venture capital
37. Fairchild Semiconductor
38. Venrock Associates
39. Rockefeller
40. Kleiner
41. Perkins
42. Caufield
43. Sequoia Capital
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مجمــوع  ۵۸میلیــارد دالر کل ســرمایهگذاری جــذب شــده بــرای ایــن بخــش
رســید .ایــن رشــد ســرمایهگذاری بــه افزایــش تعــداد شــرکتهای ورودی بــه
هــر مــوج انجامیــد .در ســال  ،۱۹۹۵تعــداد قراردادهــای بخــش نرمافــزار کــه
ســرمایه آنهــا توســط ســرمایهگذاری جســورانه فراهــم آمــده بــود بــه ۴۳۵
فقــره قــرارداد رســید .تــا ســال  ۲۰۱۵تعــداد چنیــن قراردادهایــی از ۱۸۰۰
فقــره فراتــر رفــت .برنــدگان جهــان نرمافــزار نیــز بــه طــور طبیعــی و هــم بــه
واســطه تصاحــب شــرکتهای کوچکتــر بــه ســرعت رشــد کردنــد .درآمــد
مایکروســافت تــا ســال  ۲۰۱۵بــه  ۹۳میلیــارد دالر رســید .ســیلزفورس،
شــرکتی متعلــق بــه مــوج چهــارم ،بــا شــش میلیــارد دالر درآمــد بــه ششــمین
شــرکت بــزرگ نرمافــزاری تبدیــل شــد .آمــازون ،درآمــدی  ۱۰۷میلیــارد
دالری ،و گــوگل ،بــا درآمــد تقریبــا  ۷۵میلیــارد دالری ،بــه برترین شــرکتهای
اینترنتی تبدیل شدند.
شــیوه ســاخت نرمافزارهــا و نیــروی محــرک نــوآوری در دهــه ۱۹۹۰
تغییــر کــرد .در مــوج ســوم ،نــرم افزارهــای رایــگان یــا متــن بــاز 44بــه گزینهای
مطلــوب بــرای توســعهدهندگان وبســایتها تبدیــل شــدند .نرمافزارهــای
متــن بــاز ماننــد لینوکس45هزینــه راه انــدازی شــرکتهای تــازه را کاهــش
دادنــد .چنیــن نرمافزارهایــی نــه تنهــا رایــگان بودنــد ،بلکــه بــه واســطه
حمایــت جامعــه بزرگــی از توســعهدهندگان نرمافــزار در سرتاســر جهــان
تقویــت شــدند .در ســال  ،۲۰۰۰شــرکت ســیلزفورس رابطهــای برنامــه
نویســی کاربــردی 46کــه مجموعـهای از دســتورالعملها و اســتانداردهای برنامــه
نویســی بــرای اپلیکیشــینهای نرمافــزاری تحــت وب هســتند را بــه طــور
عمومیمنتشــر کــرد .دیگــر حــق مالکیــت نرمافزارهــا یــک اســتراتژی پیــروز
نبــود و نرمافزارهــا و اینترنــت بــه منابعــی بــاز و قابــل دسترســی و قابــل
برنامهنویســی تبدیــل شــدند .امــروز بــرای هــر طبق ـهای از نرمافــزار بیــش از
پانزده هزار رابط برنامهنویسی کاربردی وجود دارد.
44. open-source
45. Linux
46. Application Program Interfaces
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موجهای پنجم و ششم:

کالن داده و اینترنت چیزها

اینترنــت بــه انفجــار اطالعــات انجامیــده اســت .بــه اصطــاح «کالن دادهها»
آنقــدر عظیــم و پیچیــده شــدهاند کــه شــیوههای ســنتی پــردازش دادههــا
دیگــر بــرای جمــعآوری ،همرســانی ،ذخیرهســازی و جســتجوی همــه
اطالعــات کفایــت نمیکننــد چــه برســد بــه ارائــه پیشبینیهــای تحلیلــی.
47
در ســال  ،۲۰۰۶نســخهای ابتدایــی از کــد برنامــه نویســی بــه نــامهــادوپ
منتشــر شــد .آپاچــی هــادوپ ، 48نرمافــزاری رایــگان و متــن بــاز همــراه بــا
پلتفــورم رایانــش ابــری ،مــوج کالنداده را آغــاز کــرد آن هــم بــا سیســتمی کــه
میتوانــد پردازشهــای مــوازی مقادیــر هنگفتــی داده را در میــان ســرورهای
اســتاندارد نــه چنــدان گــران توزیــع کنــد و بدیــن ترتیــب محدودیتهــای
مربــوط بــه پــردازش کالن دادههــا را کاهــش دهــد .نــه تنهــا میلیاردهــا انســان
بهوســیله هــزاران اپلیکیشــن ایــن کالندادههــا را تولیــد میکننــد ،بلکــه
بــرآورد میشــود کــه طــی ده ســال آینــده بیــش از  ۱۰۰میلیــارد دســتگاه کــه
هرکــدام دههــا حســگر دارنــد نیــز بــه اینترنــت متصــل شــوند .بیــش از هــزاران
میلیــارد حســگر بــه زودی بــه جمــع آوری داده در سرتاســر جهــان و از طریــق
«اینترنــت چیزهــا ،»49از وســایل پوشــیدنی گرفتــه تــا خودروهــای خــودران،
پهپادهــا ،ماهوارههــا و دوربینهــا ،مشــغول خواهنــد شــد .در حالــی کــه مــوج
کالن دادههــا در حــال شــکلگیری اســت ،مــوج اینترنــت چیزهــا نیــز در پــی
آن میآیــد درســت در حــال گــذار از اینترنــت ســاده بــه اینترنــت همهچیــز
هســتیم آن هــم بهوســیله شــبکهای بــه هــم متصــل از میلیاردهــا دســتگاه و
همچنیــن میلیاردهــا انســان .ایــن دو مــوج اخیــر ،کالن داده و اینترنــت چیزهــا،
هنــوز بــه ســاحل نرســیدهاند آن هــم در حالــی کــه مــا شــاهد برآمــدن مــوج
هفتــم نیــز هســتیم ،همــان موجــی کــه بیــل گیتــس بیــش از همــه نگرانــش
بود؛ یعنی هوش مصنوعی.
47. Hadoop
48. Apache Hadoop
49. Internet of Things
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آمدن شماره هفت

شــرکتهای هــوش مصنوعــی ابتــدا در مــوج دوم در دهــه  ۱۹۸۰ظاهــر شــدند.
در دهــه  ۱۹۸۰ســامانههای خبره50بــه رایانههــای شــخصی راه یافتنــد .دانشــگاهها
واحدهــای درســی مربــوط بــه ســامانههای خبــره را ارائــه دادنــد و بســیاری از
شــرکتهای بــزرگ نیــز ایــن فـنآوری را در کســب و کارهایشــان بــه کار گرفتنــد.
ســرمایهگذاران جســور هــم از چندیــن تــازه وارد ماننــد آیــون کورپوریشــن،51
نــورون دیتــا ،52اینتلیکــورپ 53و اینفرنــس 54کــه زمانــی پیشــرو محســوب میشــدند
حمایــت کردنــد .تــا اوایــل دهــه  ۱۹۹۰عبــارت «ســامانههای خبــره» و شــرکتهای
هــوش مصنوعــی مربــوط بــه ایــن مــوج همگــی ناپدیــد شــده بودنــد و هیــچ کــدام
به ساحل نرسیدند.
همــراه بــا دیگــر موجهــا ،مشــتاقان هــوش مصنوعــی بــا اطمینــان و بــر اســاس
طرحهــای اولیــه مربــوط بــه آینــده ادعــا میکننــد کــه هــوش مصنوعــی همیــن
حــاال هــم موجــود اســت .موجهــای پــی در پــی ســنگ بناهــای اساســی بــرای
هــوش مصنوعــی مــدرن را فراهــم آوردهانــد .هــوش مصنوعــی بــه خــودی خــود نیــز
از دهــه  ۱۹۹۰بــا تجدیدنظــر مواجــه شــده اســت .بــا ایــن حــال ،مــا در مراحــل
بســیار اولیــه ایــن مــوج قــرار داریــم و بعیــد اســت کــه طــی مــدت زمــان مدنظــر
وینج به تکینگی برسیم.
دوران هــوش مصنوعــی ســامانههای خبــره بــه زمینــه تــازهای بــه نــام
«یادگیــری ماشــین » 55منجــر شــد کــه شــامل الگوریتمهایــی اســت کــه میتواننــد
از دادههــا بیاموزنــد و بــر اســاس آنهــا پیشبینــی کننــد« .یادگیــری عمیــق»56
تازهتریــن شــاخه ایــن زمینــه اســت :الگوریتمهــا در یادگیــری عمیــق بــر اســاس
دادههایــی هســتند کــه از تعامــل میــان چندیــن الیــه از یادگیــری ماشــین حاصــل
شــدهاند .افزایــش نمایــی در دادههــای دیجیتالــی شــده تامینکننــده خــوراک مــورد
نیــاز ســامانههای یادگیرنــده ،بهبودهــا در ابزارهــای مربــوط بــه دادههــا ،نــرم
50. Expert Systems
51. Aion Corporation
52. Neuron Data
53. Intellicorp
54. Inference
55. Machine Learning
56. Deep Learning
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افزارهــای متــن بــاز و زیرســاختهای نــه چنــدان گــران مربــوط بــه رایانــش ابــری
میتوانند به انقالبی در نوآوریها در هوش مصنوعی مدرن بینجامند.
ســرمایهگذاران جســور بــار دیگــر بــه ســرمایهگذاری در هــوش مصنوعــی
عالقــه نشــان دادهانــد .ســرمایهگذاران جســوری کــه در مراحــل نخســتین قــرار
دارنــد ،بســیاری از سرمایهگذاریهایشــان را در موجهایــی کــه تــازه دور از ســاحل
در حــال شــکلگیری هســتند انجــام میدهنــد ،در نتیجــه بســیاری از شــرکتهای
ورودی هنــوز بــه چشــم نیامدهانــد ،حتــی در شــرایطی کــه مشــخص اســت دالرهــا
در کجــا ســرمایهگذاری شــدهاند .ســرمایهگذاریهای مربــوط بــه مــوج هفتــم در
هــوش مصنوعــی مــدرن احتمــاال از حــدود ســال  ۲۰۱۰آغــاز شــدهاند (بنگریــد بــه
نمــودار  .)۲-۵کاربردهــای ایجــاد شــده بــر اســاس زیرســاختهای هــوش مصنوعــی
در ســال  ۲۰۱۵ســرمایهای معــادل  ۳.۶میلیــارد دالر را جــذب کردهانــد .شــرکت
تحقیقاتــی آیدیســی 57بــرآورد کــرده کــه تــا پایــان ســال  ۲۰۱۵تنهــا حــدود یــک
درصــد همــه نــرم افزارهــا از امــکان هــوش مصنوعــی برخــوردار بودهانــد و بســیاری
از ایــن ســرمایهها راهــی تــازه واردهــا شــدهاند .آیدیســی همچنیــن پیشبینــی
کــرده کــه تــا ســال  ۲۰۲۰ارزش بــازار یادگیــری ماشــین بــه  ۴۰میلیــارد دالر
میرســد و  ۶۰درصــد اپلیکیشــنهای مربــوط بــه آن بــر روی پلتفورمهــای
مربوط به آمازون ،گوگل ،آیبیام و مایکروسافت عمل خواهند کرد.
اینترنــت چیزهــا و تجســمهای قابــل لمستــر آن بــه گســترش خیــره کننــده
ی کــه بــرای
فنآوریهــای دیجیتــال و هــوش مصنوعــی میانجامنــد ،بــه طــور 
عمــوم مــردم نیــز قابــل لمستــر و جذابتــر باشــد .اینترنــت چیزهــا باعــث ایجــاد
نوعــی آگاهــی متنــی نســبت بــه هــر چیــزی میشــود .ترموســتات یادگیرنــده شــرکت
نســت ،58کــه اکنــون محصولــی از شــرکت گــوگل بــه حســاب میآیــد ،قابــل
برنامهریــزی اســت و میتوانــد بیامــوزد و بــه ایــن ترتیــب گرمایــش و ســرمایش
خانــه مــن را بهینــه کــرده و بــرای مــن پیامهایــی میفرســتد بــا ایــن محتــوی کــه
چــه میــزان در مصــرف انــرژی صرفهجویــی شــده اســت .ایــن دســتگاه بــر اســاس
یادگیــری ماشــین طراحــی شــده اســت .طــی هفتههــای نخســت مــن بایــد خــودم
57. IDC
58. Nest Learning Thermostat
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دماپــا (ترموســتات) را تنظیــم میکــردم تــا دادههــای معیــار بــه دســتگاه داده شــود.
اکنــون دســتگاه «فکــر میکنــد» کــه برنامــه زمانــی مــن و اینکــه چــه دمایــی را
بــرای چــه موقعیتــی ترجیــح میدهــم را آموختــه اســت .در نتیجــه بــا اســتفاده از
حســگرها و بــر اســاس موقعیــت تلفــن همــراه مــن ،هنگامــی کــه پــی میبــرد مــن
در خانــه نیســتم ،وضعیــت دمــا را روی حالتــی بــا مصــرف انــرژی کــم تنظیــم
میکنــد .آب پــاش رچیــوی 59حیــات خانــه مــن بــه طــور هوشــمندانه شــرایط آب و
هوایــی و میــزان رطوبــت اخیــر و پیــشرو را تحلیــل کــرده (و بــر اســاس آن بــه
حیــاط آب میدهــد) و دیگــر مــن مجبــور نیســتم کــه پیــش بینیهــای هواشناســی
را دنبــال کنــم و بــر اســاس آنهــا آبپاشهــا را روشــن یــا خامــوش کنــم .از
دوربینهــای امنیتــی گرفتــه تــا قفــل درهــا و یخچالهــا ،وســایل خانگــی همگــی
به لطف حضور دادهها و یادگیری ماشین هوشمندانهتر عمل میکنند.
59. Rachio
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آرتــور ســی .کالرک ،60نویســنده داســتانهای علمــی تخیلــی ،میگویــد« :هــر
ف ـنآوری بــه میــزان کافــی پیشــرفته چنــدان از جــادو قابــل تمایــز نیســت» .هــم
غولهــای ف ـنآوری و هــم شــرکتهای تــازه وارد در ایــن مــوج هــوش مصنوعــی در
بــازار بات61هــا و بــرای بــه وجــد آوردن و غافلگیــر ســاختن مــا مشــغول رقابــت
هســتند .بــات کاربــردی نرمافــزاری اســت کــه میتوانــد امــوری را بــه طــور خــودکار
انجــام دهــد .بــه طــور عمومــی ،رباتهــا امــوری را انجــام میدهنــد کــه سرراســت و
از نظــر ســاختار تکــراری باشــند ،آن هــم بــه میــزان دفعاتــی بــه مراتــب بیشــتر از
آنچه برای یک انسان امکانپذیر است.
در جهانــی بــا هــزاران اپلیکیشــن و حــاال صدهــا دســتگاه مختلــف ،به وجــد آمدن
کار چنــدان ســختی نیســت .مــن تحــت تاثیــر دســتگاه آمــازون اکــو 62قــرار دارم و
اینکــه «آلســکا »63چقــدر خــوب صــدای مــن را تشــخیص داده و بــه ســرعت بــه
درخواسـتهای مــن بــرای دسترســی بــه مقادیــر هنگفتــی از دادههــا پاســخ میدهــد.
همچنیــن ایــن حقیقــت کــه آلکســا اکنــون از طریــق رابطهــای برنامهنویســی
کاربــردی بــه بســیاری از دیگــر دســتگاههای هوشــمندتر مــن متصــل اســت مــرا بــه
یبــرم.
وجــد مـیآورد .بــرای ارســال پیــام کوتــاه هنــگام رانندگــی از ســیری 64بهــره م 
وقتــی گــوگل بــه وســیله گــوگل نــو ،65جســتجوهای مــن را پیشبینــی میکنــد
شــگفت زده میشــوم .در نهایــت در آینــده بــه امــروز مینگــرم و احتمــاال بــا خــود
خواهــم گفــت کــه ایــن باتهــا تنهــا «نمونههــای اولی ـهای بــرای آینــده» بودهانــد.
بــرای مثــال در مــورد موتورهــای جســتجو بــا امــکان تشــخیص صــدا انتظــارم ایــن
اســت کــه بــه زودی قــادر خواهــم بــود کــه بــا ســیری محصــول شــرکت اپــل ،آلکســا
محصــول شــرکت آمــازون ،کورتانــا 66محصــول شــرکت مایکروســافت یــا محصــول
دیگــری از یــک شــرکت نوظهــور مکالمــه واقعــی برقــرار کنــم( .آلکســا همیــن حــاال
هــم از شــوخ طبعــی برخــوردار اســت بــه طــوری کــه هنگامــی کــه از او میخواهــم
60. Arthur C. Clarke
61. Bot
62. Amazon Echo
63. Alexa
64. Siri
65. Google Now
66. Cortana
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«در ورودی محفظــه را بــاز کنــد» ،او پاســخ میدهــد« :متاســفم دیــو ،67نمیتوانــم
انجامش بدهم .من هال 68نیستم و ما هم در فضا نیستیم)69» .
درحالــی کــه منتظــر گــذار بــه رایانههایــی هســتیم کــه بهوســیله مکالمــه
فرمــان میگیرنــد و در انتظــار پاســخ نهایــی آزمــون تورینــگ بــه ســر میبریــم
آزمونــی بــرای ســنجش هــوش مصنوعــی کــه میــزان توانایــی ماشــین بــرای نشــان
دادن رفتــار هوشــمندانه معــادل یــا متمایــز از هــوش انســان را میســنجد و توســط
آلــن تورینــگ70در ســال  ۱۹۵۰ارایــه شــد بــی تردیــد نرمافــزاری هوشــمندتری نیــز
میســازیم .در حالــی کــه مــوج هفتــم در حــال شــکلگیری اســت چرخـهای ســریع
و رقابتــی از نــوآوری نیــز ایجــاد شــده اســت .ایــن هــوش کــه بــه طــور گســترده بــه
کار گرفتــه شــده بــه هوشــمندتر شــدن نــرم افزارهــا انجامیــده و از الگوریتمهــای
تجــاری مقایســه قیمتهــا گرفتــه تــا برنامــه ریــزی ،تشــخیص بیماریهــا ،نــرم
افزارهــای مرکــز تلفــن ،ســرمایه گــذاری ،تحلیــل و بهینــه ســازی ریســک ،قیمــت
گذاری و مسیریابی حمل و نقل را در بر میگیرد.
امــور و در واقــع پیشـههایی کــه زمانــی بـ ه نظــر میرســد تنهــا از انســان ســاخته
اســت اکنــون بــا همــکاری ماشــینها بــه مراتــب بهتــر انجــام میشــوند .الگوریتمهــا،
اگــر دادههــای مناســب در اختیــار داشــته باشــند ،میتواننــد امــور برنامــه ریــزی،
تحلیــل ،تصمیــم گیــری ،پیشبینــی ،تشــخیص و حتــی نــگارش اخبــار را بــر عهــده
بگیرنــد و بــه راحتــی در قلمــرو امــور متنــاوب و تکــرار شــونده وارد شــوند و بــا کمــک
هوشــی کــه در بررســی دادههایــی عظیــم بــه کار گرفتــه شــده مــا را کمــک کننــد.
ایــن اشــتهاء بــرای دادههــای بیشــتر و بیشــتر بــرای تغذیــه کــردن ماشــینها بــرای
نخســتین بــار بــه در هــم شکســتن واحدهــای جــدا افتــاده مخصــوص تولیــد داده در
شــرکتهای مختلــف در صنایــع مختلــف انجامیــده اســت .همــکاری ابــری میــان ایــن
واحدهــا در آینــدهای نــه چنــدان دور بــه تاثیــری قابــل توجــه در علومــی میانجامــد
که بر زندگی و سالمت ما تاثیرگذارند.
67. Dave
68. Hal

 .69اشاره نویسنده به فیلم :۲۰۰۱ادیسه فضایی ساخته استنلی کوبریک است که در آن شخصیت فضانورد از رایانهای
که بسیاری از امور فضاپیما را کنترل میکند و هال نام دارد میخواهد درب محفظه ورودی را باز کند اما رایانه هال از
این کار سرباز میزند.
70. Alan Turing
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هنگامی که موج فرو مینشیند

طــی چنــد دهــهای کــه زمــان میبــرد تــا شــرکتهای پیــروز مــوج هــوش
مصنوعــی بــه ســاحل برســند ،نبردهــای تــازهای شــکل خواهنــد گرفــت .دینامیــک
رقابــت و زمینههایــی کــه فرصتهــا در آنهــا قــرار گرفتــه تغییــر خواهنــد کــرد.
زنجیــره تامیــن بــاز و مشــارکتی تولیــد نرمافــزار مزیتــی بــارز بــرای برنــدگان آینــده
خواهــد بــود امــا ایــن بــاز بــودن از بســیاری جهــات بــه ســریعتر و ســختتر شــدن
رقابــت میانجامــد .بــر خــاف مایکروســافت کــه در مــوج دوم بــه صنعــت نوپــای
نرمافــزار وارد شــد ،شــرکتهای تــازه وارد در مــوج هفتــم بایــد بــا بســیاری از
برنــدگان قدرتمنــد شــامل آیب ـیام ،مایکروســافت ،گــوگل ،آمــازون ،فیــس بــوک و
دیگــران رقابــت کننــد و اگرچــه ســرمایهگذاران جســور احتمــاال همچنــان بخــش
قابــل توجهــی از سرمایههایشــان را بــه شــرکتهای نرمافــزاری اختصــاص خواهنــد
داد ،امــا بایــد در انتظاراتشــان در مــورد پیشــی گرفتــن از برنــدگان گذشــته تجدیــد
نظر کنند.
همیــن حــاال هــم تغییــرات محسوســی در فرصتهــای هــدف قــرار داده شــده
بــرای کارآفرینــان و ســرمایهگذاران وجــود دارد .ســرمایهگذاری در بخــش نرمافــزاری
بــه طــور تاریخــی بــر توســعه ابزارهــا ،پلتفورمهــا و اپلیکیش ـنهایی قــرار داشــته تــا
بتوانــد بــه شــرکتها بــرای دســتیابی بــه بهــرهوری باالتــر یــا تولیــد در مقیــاس
بزرگتــر کمــک کننــد .از بســیاری جهــات ،کارآفرینــان نرمافــزاری و ســرمایهگذاران
جســور حامــی آنهــا اکنــون بــه ارتشــی علیــه شــرکتها تبدیــل شــدهاند .آمــازون،
نتفلیکــس 71و مــوارد اخیــر ماننــد اوبــر 72و ایربیانبــی 73بــه عنــوان کارآفرینانــی
ظهــور کردهانــد کــه بــه ترتیــب بــه کســب و کارهــای اساســی شــرکتها یعنــی
خــرده فروشــی ،ســرگرمی ،حمــل و نقــل و صنعــت مهمــان نــوازی (ماننــد هتلــداری)
حملــه ور شــدهاند .نــرم افزارهــا اکنــون بخــش بیشــتری از تجربــه مصرفکننــدگان
را رقم میزنند و به مشتریها قدرت و شفافیت بیشتری دادهاند.
اوبــر کــه در ســال  ۲۰۰۹تاســیس شــد ،شــرکتی کالن داده متعلــق بــه مــوج
71. Netflix
72. Uber
73. Airbnb
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پنجــم اســت .بــرای اوبــر ،جهانــی کــه در آن هــر فــردی در جیبــش رایانههــای
همــواره متصــل بــه اینترنــت بــا امــکان تشــخیص موقعیــت جغرافیایــی دارد کــه بــه
کاربــران اجــازه میدهــد بــه محــض اراده یــک خــودرو ســفارش دهنــد تــا آنهــا را بــه
مقصــد مدنظــر ببــرد .همــان رایانــه کوچــک بــه راننــدگان اجــازه میدهــد کــه
درخواســت کار دهنــد و هــر زمــان تمایــل دارنــد مشــغول بــه کار شــده یــا دســت از
کار بکشــند .الگوریتمهــای اوبــر بــا اســتفاد از منابــع کالندادههــا (از هــوا گرفتــه تــا
اخبــار و رویدادهــای فرهنگــی و اعتصابهــای بخــش حمــل و نقــل) بهتریــن مســیر
و بهــای بهینــه را تعییــن میکننــد .بــرای درک اینکــه هــوش مصنوعــی چگونــه بــه
شــرکت اوبــر بــرای بهبــود شــیوه عملکــرد و رابطــه بــا مشــتریان کمــک خواهــد کــرد،
نیــازی بــه قــوه تخیــل نیســت .یادگیــری ماشــین بــه اوبــر اجــازه خواهــد داد کــه
عرضــه و تقاضــا را بهتــر پیشبینــی کــرده و قیمتهــا را بــر آن اســاس تنظیــم کنــد.
وســایل نقلیــه خــودران ،نــاوگان فعلــی اوبــر را تکمیــل خواهنــد کــرد .پــردازش زبــان
بــه تعامــل بیشــتر بــا مشــتریها و دریافــت دادههــای بیشــتر میانجامــد .همیــن
روایت در مورد ایربیانبی در صنعت مهمان نوازی نیز صدق میکند.
کارآفرینــان و ســرمایهگذاران جســور حرکــت بــه ســوی دیجیتالــی ســاختن هــر
صنعــت پــس از صنعــت دیگــر را آغــاز کردهانــد و در مســیر بــه فرصتهــا و کســب
و کارهــای بزرگتــری حملــه میکننــد .ســرمایهگذاری جســورانه در شــرکتهای
نرمافــزاری تنهــا در صنعــت خدمــات مالــی در ســال  ۲۰۱۵بــه  ۱۳.۸میلیــارد دالر
رســید کــه دو برابــر مقادیــری اســت کــه در ســال  ۲۰۱۴در ایــن بخــش کــه
«فینتــک »74خوانــده میشــود ســرمایهگذاری شــده بــود و همچنیــن شــش برابــر
منابــع مالــی اختصــاص یافتــه بــه ایــن بخــش در ســال  ۲۰۱۱اســت .دیگــر صنایــع
نیــز الگــوی مشــابهی را دنبــال میکننــد .ارتشهــای توســعهدهندگان نرمافــزار
بــه شــدت مشــغول رقابــت هســتند .دادههــای منتشــر شــده توســط زنجیــره تامیــن
نرمافــزار میــون ســنترال ،75کــه امــکان دانلــود اجــزا و برنامههــای متــن بــاز بــرای
نــرم افزارهــای متــن بــاز را فراهــم م ـیآورد ،نشــان میدهــد کــه صنعــت نرمافــزار
با چه سرعتی رو به گسترش است (بنگرید به نمودار .)۵.۳
74. Fintech
75. Maven Central
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نمودار  ۳-۵اوج گرفتن نرم افزار:زنجیره تامین نرم افزار
درخواستهای دانلود برای نرم افزارهای متن باز ،بر اساس میلیارد
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منبعSonatype :

بیــل گیتــس در بــاور بــه اینکــه نرمافزارهــا میتواننــد ارزش هنگفتــی ایجــاد
کننــد درســت میگفــت .امــا حتــی او نیــز اکنــون میگویــد کــه خطــر اینکــه
هــوش مصنوعــی «بــه شــدت هوشــمند» شــود بــه آینــدهای خیلــی دور مربــوط
میشــود .هــوش مصنوعــی اکنــون بســیار جــوان اســت .بعیــد اســت کــه در ایــن
مــوج فعلــی دســتگاههایی پدیــد بیاینــد کــه بــا خالقیــت افــرادی ماننــد گیتــس،
اســتیو جابــز یــا مــارک زاکربــرگ یــا کارآفرینــان موجهــای تــازه برابــری کننــد .بــا
ایــن حــال تردیــدی نیســت کــه توانایــی مهــار اینترنــت چیزهــا و شــیوه بــه کار
گرفتــن کالندادههــا بــرای خدمــات رســانی و افزایــش امکانــات مشــتریها یکــی از
میدانهای نبرد حیاتی در آینده خواهد بود.

فصل ششم

بحث اصلی
در مورد نوآوری
رایان ایونت

1

بحــث در مــورد اینکــه آیــا فـنآوری در آینــده بــه افزایــش رشــد و
بهرهوری میانجامد یا خیر باال گرفته است.

1. Ryan Avent
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طــی تنهــا چنــد هفتــه در اوایــل ســال  ۲۰۱۶میشــد طلــوع عصــری تــازه و روشــن
از ف ـنآوری را در افــق مشــاهده کــرد .در اروپــا قافل ـهای از کامیونهــا ،جادههــای ایــن
قــاره را میپیمودنــد ،آن هــم در حالــی کــه راننــدگان در حــال اســتراحت بودنــد و
هدایــت کامیــون را بــرای چنــد ســاعت بــه رایانههــا ســپرده بودنــد .در میــان اقیانــوس
آتالنتیــک ،شــرکت فضانــوردی خصوصــی اســپیساکس ،1یــک موشــک قابــل اســتفاده
مجــدد مخصــوص حمــل ماهوارههــا را بــا موفقیــت بــر روی یــک شــناور تحــت هدایــت
رایانــه نشــاند و در ســئول ،شــرکت آلفاگــو ،2شــرکتی قدرتمنــد در زمینــه ســامانه هــوش
مصنوعــی کــه توســط شــرکت گــوگل ایجــاد شــده ،قهرمــان جهــان در بــازی گــو 3را
شکســت داد .بــازی گــو شــبیه بــازی شــطرنج اســت بــا تعــداد حرکتهــای بالقــوه بــه
مراتب بیشتر و یافتن حرکت بهینه در آن نیازمند محاسبات پیچیده و جامع است.
کمتــر از دو هفتــه مانــده بــه هــزاره جدیــد ،بشــر در حــال ســاخت فنآوریهــای
تــازهای اســت کــه ظاهــرا هیــچ محدودیتــی بــرای کاربردهــای عملــی آنهــا وجــود نــدارد.
بــا ایــن حــال و در شــرایطی کــه جهــان بــه چنیــن شــگفتیهایی بــا حیــرت مینگــرد،
بدبینــی عمیقــی در مباحــث مربــوط بــه آینــده رشــد اقتصــادی ریشــه دوانــده اســت.
تقریبــا در همــان زمــان ،رابــرت گــوردون ،4اقتصــاددان در دانشــگاه نــورث وســترن،5
کتــاب جالــب توجهــی در مــورد گذشــته و آینــده رشــد بهــرهوری در اقتصــاد آمریــکا
منتشــر کــرد .آقــای گــوردون در کتــاب «ظهــور و ســقوط رشــد آمریکایــی :اســتاندارد
زندگــی در ایــاالت متحــده از زمــان جنــگ داخلــی ،»6اســتدالل کــرد کــه مــوج عظیــم
نــوآوری در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم میــادی اقتصادهــای ثروتمنــد را متحــول ســاخت و
شــرایط الزم بــرای یــک قــرن رشــد ســریع بهــرهوری را فراهــم آورد .بــرق و خــودرو ،لولــه
کشــی داخــل ســاختمانها و داروســازی مــدرن مســیر را بــرای چندیــن دهــه تحولــی
هموار ساختند که در نهایت جهان مدرن را خلق کردند.
گــوردون نشــانهای از تکــرار ایــن رونــد در آینــدهای نزدیــک را مشــاهده
نمیکنــد .بــه اعتقــاد او انقــاب دیجیتالــی ،هرچنــد مهــم ،بــه نســبت در تــوان
1. SpaceX
2. AlphaGo
3. Go
4. Robert Gordon
5. Northwestern
6. The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living Since the Civil War
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بهرهوری نیروی کار در آمریکا ،درصد تغییر سالیانه
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منبع :ظهور و سقوط رشد آمریکایی :
استاندارد زندگی در ایاالت متحده از زمان جنگ داخلی ،نوشته رابرت گوردون ،سال ۲۰۱۶

بالقــوه بــرای ایجــاد تحــول کمتــوان اســت .دهههــا پیشــرفت در فـنآوری اطالعــات
بــه رشــد تولیــد ســرانه ،تعدیــل شــده بــا نــرخ تــورم ،معــادل آنچــه کشــورهای
صنعتــی در اواســط قــرن بیســتم تجربــه کردنــد منجــر نشــده اســت (بنگریــد بــه
نمــودار  .)۱-۶امیــد بــه زندگــی یــا میانگیــن طــول عمــر نیــز بــه ســرعت ســابق در
حــال رشــد نیســت .چشــم اندازهــای مربــوط بــه آينــدهای بســیار متمــول رایــج در
ده ههــای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰و اســتوار بــر پایــه رباتیــک و فـنآوری موشــکی و پــردازش
رایانـهای قدرتمنــد محقــق نشــدهاند .گــوردون بــرای دفــاع از ادعایــش کافــی اســت
کــه بــه جهــان پیرامــون اشــاره کنــد .شــگفتیهای انقــاب دیجیتالــی قدرتمندتــر و
توانمندتــر شــدهاند ،امــا دســتمزد بســیاری از کارگــران ،پــس از تعدیــل بــر اســاس
نــرخ تــورم ،بــه هیــچ وجــه نزدیــک بــه رشــدهایی کــه در نیــم قــرن پیــش مشــاهده
میشــد نیســتند .جوامــع ثروتمنــد بــه جــای اینکــه خوشــبین باشــند ،عصبانــی و
درمانده هستند.
پرســش ســخت ایــن اســت کــه آیــا ف ـنآوری بــه همیــن رونــد ناامیدکننــده
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ادامــه خواهــد داد ؟ هنگامــی کــه ماشــینها بــه زبانــی عــادی و طبیعــی بــا انســانها
ســخن بگوینــد و خودروهــای بــدون راننــده کاالهــای مدنظــر افــراد را بــه در منــزل
آنهــا ببرنــد ،آن هــم پیــش از آنکــه افــراد اصــا پــی ببرنــد کــه آن کاال را میخواهند،
آیــا جهــان همچنــان ماننــد امــروز احســاس میکنــد کــه در گــودال گیــر افتــاده
است؟
پاســخ گــوردون و بســیاری دیگــر از همفکرانــش بــه ایــن پرســش مثبــت اســت.
فــنآوری دیجیتــال ،هــر چنــد جــذاب ،بــاز هــم در تولیــد بهبودهــای کیفــی در
ســطح زندگــی شــبیه بــه آنچــه نوآوریهــای اساســی در اواخــر قــرن نوزدهــم
ایجــاد کردنــد نــاکام میمانــد .عــاوه بــر ایــن ،نوآوریهــای ناشــی از فــنآوری
دیجیتــال بایــد رشــد اقتصــادی را در مقابــل بادهــای مخالفــی ماننــد ســالخوردگی
جمعیت و افزایش نابرابری به پیش ببرند.
خوشــبینها ،کــه تعــداد آنهــا نیــز کــم نیســت ،نظــر مخالفــی دارنــد .آنهــا
دیگــران را بــه صبــر دعــوت میکننــد و بــرای ادعــای خــود دالیــل قویتــری
دارند.
نقص در ارقام

بدبینهــا نســبت بــه آینــده بهــرهوری از یــک مزیــت اولیــه بهرهمنــد هســتند:
دادههــا در طــرف آنهــا قــرار دارنــد .اقتصاددانــان از بهــرهوری یــا میــزان محصــول
تولیــد شــده توســط میــزان ثابتــی از زمیــن ،نیــروی کار یــا ســرمایه ،بــه عنــوان
عامــل کلیــدی بــرای رشــد بلندمــدت در درآمــد و ســطح زندگــی نــام میبرنــد.
رشــد بهــرهوری در جهــان ثروتمنــد طــی چنــد دهــه پــس از جنــگ جهانــی دوم بــه
شــدت افزایــش یافــت ،امــا در دهــه  ۱۹۷۰بــه شــدت کنــد شــد .در اواخــر دهــه
 ۱۹۹۰رشــد بهــرهوری بــه خصــوص در ایــاالت متحــده دوبــاره بهبــود یافــت و
بســیاری از اقتصاددانــان مقــدم تاثیــر «پایــدار » ناشــی از فــنآوری اطالعــات را
گرامــی داشــتند .بــا ایــن وجــود تــا اواســط دهــه  ۲۰۰۰ایــن امیــد نیــز کمرنــگ
شــد و رشــد بهــرهوری بــار دیگــر کنــد شــد و دیگــر هیــچ بهبــودی نیــز بــه چشــم
نمیخورد.
گــوردون اعتقــاد دارد کــه ایــن همــه آن چیــزی بــود کــه ف ـنآوری اطالعــات
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میتوانســت بــه ارمغــان بیــاورد .جهــش رشــد ناشــی از گســترش فـنآوری مربــوط
بــه مــواردی ماننــد دیجیتالیشــدن ،رایانههــای شــخصی و اینترنــت روی داده
اســت .هرچــه قــدر کــه پیشــرفتهای اخیــر در ایــن فنآوریهــا جالــب توجــه
بودهانــد ،امــا بــرای افزایــش بهــرهوری کفایــت نمیکننــد .ف ـنآوری تلفــن همــراه
و شــبکههای اجتماعــی تغییــر چندانــی در تــوان بشــر بــرای تولیــد محصــول
بیشــتر بــا عوامــل تولیــد کمتــر ایجــاد نمیکننــد؛ همانطــور کــه پیتــر ثیــل ،7یــک
ســرمایهگذار جســور ،میگویــد بــه مــا وعــده خودروهــای پرنــده داده شــده بــود،
امــا در نهایــت آنچــه تحقــق یافــت شــبکههای اجتماعــی بــود .خودروهــای بــدون
راننــده قــرار نیســت تحولــی در بهــرهوری ایجــاد کننــد ،چــرا کــه افــراد زمانــی کــه
میتواننــد از خــودرو اســتفاده کننــد بهــرهوری بســیار بیشــتری خواهنــد داشــت،
حاال آنقدر تفاوتی نمیکند که در حال راندن خودرو باشند یا خیر.
در همیــن حــال ،بدبینهــا اشــاره میکننــد کــه ســرعت نــوآوری در صنایــع
رایانـهای ،کــه بــه تــداوم پیشــرفت بــه ســوی فنآوریهــای موجــود یــاری رســاند،
در حــال کنــد شــدن اســت .بــرای نیــم قــرن مهندســان بــا موفقیــت توانســتند بــا
قانــون مــور همــگام باشــند (قانونــی کــه بــه نــام گــوردون مــور ،موســس شــرکت
رایانـهای اینتــل ،نامگــذاری شــده بنگریــد بــه فصــل  )۴کــه فــرض میگیــرد تعــداد
ترانزیســتورها در تراش ـهها تقرییــا هــر دو ســال یــک بــار دو برابــر میشــود .ایــن
رشــد چشــمگیر بــه تولیدکننــدگان رایانههــا اجــازه داد کــه محصوالتشــان را از
کاالهایــی بســیار گــران و پرمصــرف بهانــدازه یــک اتــاق بــه رایانههــای قدرتمنــد
تبدیــل کننــد کــه مــا اکنــون در جیبهایمــان قــرار میدهیــم .متاســفانه ،قانــون
مور دیگر دارد از نفس میافتد.
گــوردون بــا در نظــر گرفتــن همــه مــوارد اســتدالل میکنــد کــه دورنمــای یــک
رنســانس فـنآوری محــور در نیمــه نخســت هــزاره ســوم بســیار کمرنــگ اســت .آیــا
چشم اندازها تا این حد تیره و تار هستند؟
برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند مشــکلی که آقای گوردون به آن اشاره میکند در
واقع تنها یک خطای آماری اســت :راهکارهای اندازه گیری اقتصاد همگام با تغییرات
فنآوری پیش نرفتهاند .برآورد ارزش ایجاد شده در صنایع خدماتی و مرتبط با فنآوری
7. Peter Thiel
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اطالعات ،که بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی را به خود اختصاص داده ،به مراتب
سختتر از سنجش میزان محصول تولید شده در کارخانهها یا شرکتها است .بسیاری
از کاالهای دیجیتالی شــگفتآور مانند ویکیپدیا 8و خدمات ارائه شــده توسط گوگل
رایگان هستند .عالوه بر این ،افزایش در ارزش مصرف بهطور فزایندهای نتیجه افزایش
کیفیت و شخصی شــدن ،مانند گوش دادن به فهرستی از موسیقیهایی که با سلیقه
یک مخاطب به خصوص تطبیق داده شــدهاند ،است .متخصصان آمار در دفاتر دولتی
برای سنجش چنین تفاوتهای ظریفی به شدت تالش میکنند .با این وجود هر چند
مشــکالت مربوط به اندازه گیری به طور قطع مســئول بخشــی از کمبودها است اما
متخصصین محاسبات کمی معتقدند که این مشکالت عامل اصلی محسوب نمیشوند.
بسیاری از مشکالت مشابه ،هنگام جمع آوری دادهها در اواخر دهه  ،۱۹۹۰یعنی زمانی
که بهرهوری اندازهگیری شده رو به رشد بود ،روی دادند و زمانی که پژوهشگران تالش
میکنند تا ارزش سنجش ناصحیح فنآوریهای تازه را برآورد کنند ،با رقمی به مراتب
کمتر از کمبودهای برآورد شده در کل بهرهوری مواجه میشوند.
پس روایت گوردون تفسیر نامناسبی برای برخی از ناکامیهای اقتصادی چند دهه
اخیر نیســت .با این حال به طور حتم راهنمای مناســبی برای چند دهه پیشرو نیز
محسوب نمیشود .در واقع ،بدبینها از سه منظر در درک ماهیت تغییرات تکنولوژیکی
به خطا رفتهاند.
ویژگی رشد نمایی

نخســت اینکــه بدبینهــا اثــر انباشــت بهبودهــای نمایــی در قــدرت پــردازش رایانـهای
را دســت کــم میگیرنــد .درســت اســت کــه قانــون مــور در حــال کندشــدن اســت ،امــا
ایــن قانــون در طــول عمــرش فــنآوری را بــه آســتانه پیشــرفتهای خــارق العــادهای
رســانده اســت .همانطــور کــه اریــک برینیولفســن 9و آنــدرو مکآفــی ،10دو متخصــص
فـنآوری در موسســه فـنآوری ماساچوســت ،11در چنــد کتــاب اخیرشــان شــرح دادهانــد،
رشــد نمایــی خاصیتــی فریبنــده دارد .آنهــا معمــوال بــه روایتــی قدیمــی ارجــاع میدهنــد
8. Wikipedia
9. Erik Brynjolfsson
10. Andrew McAfee
11. Massachusetts Institute of Technology
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کــه در آن مــردی پــس از اختــراع بــازی شــطرنج آن را بــرای دریافــت پــاداش نــزد پادشــاه
میبــرد .مختــرع شــطرنج در ازای ایــن اختــراع برنــج درخواســت میکنــد و بــرای تعییــن
میــزان برنــج نیــز الگــوی مشــخصی را پیشــنهاد میدهــد :یــک دانــه برنــج در نخســتین
خانــه صفحــه شــطرنج ،دو دانــه برنــج در خانــه دوم ،چهــار دانــه در خانــه ســوم و بــه
همیــن ترتیــب بــه ازاء هــر خانــه تعــداد برنجهــا دو برابــر شــود .پادشــاه بــه ســرعت ایــن
پیشــنهاد را میپذیــرد بــا ایــن تصــور کــه مجمــوع برنجهــا ناچیــز خواهــد بــود .بــا ایــن
وجــود تعــداد برنجهــا در نیمــه دوم صفحــه شــطرنج بــه شــدت زیــاد شــده بــود بــه
طــوری کــه بــرای نخســتین خانــه از نیمــه دوم چهــار میلیــارد دانه برنــج الزم بــود و میزان
برنــج الزم بــرای هــر خانــه جدیــد تقریبــا بــه انــدازه مجمــوع همــه برنجهــای اختصــاص
یافته به خانههای پیشین بود.
بــه طــور مشــابه ،دو برابــر شــدن قــدرت رایانـهای کــه بــه لطــف قانــون مــور روی داد
پیشــرفتهای مهــم امــا نســبتا کمــی در توانایــی رایان ـهای ایجــاد کــرد .امــا بــا گذشــت
زمــان ،هــر دور از تحقــق قانــون مــور بــه انــدازه همــه پیشــرفتهای گذشــته ،ایــن قــدرت
رایانـهای را بــه پیــش بــرده اســت .طــی یــک دهــه اخیــر ،بدبینهــا بــه طــور متنــاوب در
مــورد دســتاوردهای تحقــق یافتــه در جهــان ف ـنآوری غافلگیــر شــدهاند ،چــرا کــه تــا
همیــن اواخــر بــه نظــر میرســید کــه دســتیابی بــه آنهــا بــه ســالها زمــان نیــاز دارد.
در اواســط دهــه  ،۲۰۰۰ظاهــرا خودروهــای خــودران بســیار فراتــر از تــوان فنآوریهــای
موجــود بودنــد ،امــا چنــد ســال بعــد خودروهــای خــودران شــرکت گــوگل در خیابانهــای
شــهرها حضــور داشــتند و بیشــتر تولیدکننــدگان خــودرو اکنــون وســایل نقلیــهای را
میفروشــند کــه امکانــات قابــل توجهــی بــرای هدایــت اتوماتیــک دارنــد .بــه طــور مشــابه،
پیــروزی آلفاگــو نیــز بســیار زودتــر از زمــان مــورد انتظــار روی داد .حتــی اگــر قانــون مــور
در آینــده آهســتهتر شــود ،هــر نســل همچنــان قــدرت پــردازش رایانــهای بــه مراتــب
بیشتری از دستاوردهای نسلهای پیشین به ارمغان خواهد آورد.
دومیــن دلیــل بــرای خوشــبینی ایــن اســت کــه در هــر صــورت قانــون مــور
دیگــر محدودیتــی بــرای پیشــرفت ف ـنآوری بــه حســاب نمیآیــد .تولیدکننــدگان
تراشــهها در حــال روی آوردن بــه طراحیهــا و مــواد تــازهای هســتند کــه حتــی
بــدون تــداوم قانــون مــور نیــز بتواننــد تــوان رایان ـهای را بهبــود ببخشــند .کاربــرد
گســترده رایانــش ابــری کــه بهوســیله شــرکتهایی ماننــد آمــازون و گــوگل در
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دســترس قــرار گرفتــه باعــث شــده کــه ســرعت تراش ـههای رایانههــای شــخصی
دیگــر نقــش چندانــی در امــوری کــه کاربــر میتوانــد انجــام بدهــد نداشــته باشــند
ت در الگوریت ـ م باعــث بهبــود در تــوان رایانشــی شــده اســت.
و همچنیــن پیشــرف 
پیــروزی آلفاگــو تنهــا بــه ســادگی بوســیله رایانــش جامــع حالتهــای مختلــف
بــازی امکانپذیــر نبــود و نیازمنــد هوشــی ماشــینی بــود کــه بتوانــد بــرای یافتــن
راهی برای شکست حریف بیندیشد.
ایــن عوامــل در کنــار هــم تاکیــد دارنــد کــه ظرفیــت بــه مراتــب بیشــتری بــرای
افزایــش قــدرت و تــوان ماشــینهای متفکــر وجــود دارد .ضمــن اینکــه پیشــرفتها
در تــوان رایانشــی صرفــا بهوســیله کمــک بــه افــراد بــرای انجــام امــور بــه شــیوهای
ســریعتر و بهوســیله دســتگاههایی کوچکتــر نســبت بــه ســال گذشــته حاصــل
نمیشــوند .در عــوض ،هــر نســل از پیشــرفت فــنآوری را بــه مرزهــای تــازهای
میرساند و امکانهای تازهای را برای کاربران رایانهای فراهم میآورد.
به آرامی و سپس ناگهانی

اگــر ادعــای بــاال صحیــح اســت پــس چــرا پیشــرفت فــنآوری تاکنــون بــه
افزایــش رشــد منجــر نشــده و چگونــه میتــوان اطمینــان داشــت کــه چنیــن
افزایشــی در آینــده ممکــن خواهــد بــود؟ ســومین ،و قــوی تریــن ،دلیــل بــرای
خوشــبینی ایــن اســت کــه یادگیــری شــیوه بــه کارگیــری فنآوریهــای تــازه و
قدرتمند نیاز به زمان دارد.
گــوردون تــا حــدی نســبت بــه انقــاب دیجیتالــی بیانصــاف اســت .او بــه
درســتی نوآوریهــای عظیمــی ماننــد بــرق و خــودرو را در میــان عوامــل رشــد
بلندمــدت ســرانه تولیــد در اقتصادهــای ثروتمنــد در اواخــر قــرن نوزدهــم تــا اواســط
قــرن بیســتم جــای میدهــد .امــا زمــان زیــادی را بــه بحــث در مــورد نکتــهای
کلیــدی اختصــاص نمیدهــد :اینکــه زمــان بســیار زیــادی الزم بــود تــا تواناییهــای
بالقــوه چنیــن نوآورهایــی بــه بالفعــل تبدیــل شــوند .پیشــرفتهای اساســی و
حیاتــی آزمــون و خطاهــای دانشــمندان بــا الکتریســیته تــا ســال  ۱۸۹۰روی داد،
امــا رشــد بهــرهوری ناشــی از کاربردهــای آن بــه ســرعت پــس از آن روی نــداد .ایــن
افزایــش رشــد ابتــدا بــه صــورت جســته و گریختــه مشــاهده میشــد؛ چــرا کــه
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شــرکتها بــه دنبــال راههــای هوشــمندانهای بــرای بــه کارگیــری نیــروی بــرق
بودنــد .بــرای مثــال تلگــراف بســیار زود اختــراع شــد امــا کاربــرد گســترده نیــروی
بــرق در خانههــا و کارخانههــا و بهبــود بهــرهوری ناشــی از آن ،بســیار دیرتــر رواج
یافت.
12
چــاد سیورســون  ،اســتاد دانشــگاه شــیکاگو ،اشــاره میکنــد کــه رشــد
بهــرهوری در عصــر نیــروی بــرق بــه طــور یکپارچـهای ســریع نبــود ،بلکــه در عــوض
بــرای دورهای طوالنــی بــه طــور ناامیدکننــده افقــی بــود و رشــد چندانــی نداشــت تا
اینکــه ناگهــان اوج گرفــت .او دادههــای رشــد بهــرهوری نیــروی کار طــی عصــر بــرق
رســانی را بــا عملکــرد همیــن شــاخص در عصــر فـنآوری اطالعــات مقایســه کــرده
و بــه نظــر میرســد کــه هــر دو الگــوی بــه شــدت مشــابهی دارنــد (بنگریــد بــه
نمودار .)۶.۲
تاخیــر میــان ورود یــک تکنولــوژی و بهرهگیــری کامــل از تــوان بالقــوه آن
بیشــتر بــه خاطــر زمانــی اســت کــه بــرای کشــف بهتریــن شــیوه اســتفاده از
نوآوریهــای تــازه و ســازمان دادن جهــان بــر اســاس آن مــورد تــازه نیــاز اســت.
درشــکههای بــدون اســب از اواخــر قــرن نوزدهــم حضــور داشــتند امــا بســیار زمــان
بــرد تــا خودروهــا رشــد اقتصــادی را تحــت تاثیــر قــرار دهنــد .ابتــدا ،تولیدکننــدگان
بایــد راهــکار کاهــش هزینههــا را مییافتنــد ،ســپس دولتهــا بایــد قوانیــن را
اصــاح و زیرســاختهای جدیــد را ایجــاد میکردنــد و شــرکتها بایــد مدلهــای
تجــاری تــازه حــول محــور خودروهــا را آزمایــش میکردنــد .مــردم هنــوز مشــغول
یادگیــری بودنــد کــه در دهههــای آخــر قــرن بیســتم ،ظهــور فروشــگاههای بــزرگ
بهرهوری در بخش خرده فروشی آمریکا را افزایش داد.
چنیــن دینامیکــی بــه ایــن معنــی اســت کــه رشــد بهــرهوری همــواره بازتابــی از
پیشــرفتهایی در فــنآوری اســت کــه پیشتــر روی دادهانــد و بنابــر تخمیــن دو
اقتصــاددان ،سوســانتو باســو 13از کالــج بوســتون 14و جــان فرنالــد 15از بانــک فــدرال رزرو
ســن فرانسیســکو ،16بــه طــور متوســط پنــج تــا پانــزده ســال زمــان میبــرد تــا اثــر
12. Chad Syverson
13. Susanto Basu
14. Boston College
15. John Fernald
16. Federal Reserve Bank of San Francisco
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نمودار  6-2آشناپنداری الگوهای بهرهوری نیروی کار در آمریکا
دوران گسترش استفاده از نیروی برق ،سال  ۱۹۱۵معادل  ۱۰۰در نظر گرفته شده
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چنیــن پیشــرفتهایی در بهــرهوری قابــل مشــاهده باشــد و در برخــی مــوارد نیــز زمــان
بیشــتری مــورد نیــاز اســت .بهبــود بهــرهوری مربــوط بــه اواخــر دهــه  ۱۹۹۰و اوایــل
دهــه  ۲۰۰۰بیشــتر بــه خاطــر نــرم افزارهــای هوشــمند مدیریــت کســب و کار بــود کــه
در ســالهای پیــش از آن توســعه یافتــه بودنــد و کســب و کار مبتنــی بــر فضــای
مجــازی بــه نســبت تاثیــر اندکــی بــر بهــرهوری داشــت .بــه طــور مشــابه کمــی طــول
خواهــد کشــید تــا تاثیــر مــواردی ماننــد وســایل نقلیــه خــودران در رشــد اقتصــادی نیــز
احســاس شــود .تــوان بالقــوه موجــود در یادگیــری ماشــین نمیتوانــد بــا ارجــاع بــه
رشد ضعیف امروز زیر سوال برود.
عــاوه بــر ایــن ،اثرگــذاری فنآوریهــای امــروز بــر رشــد احتمــاال از مســیرهایی
خواهــد بــود کــه اکنــون بــرای مــا بــه ســختی قابــل تصورنــد .تجســم کارل بنــز 17و
هنــری فــورد 18از خــودرو نســخهای بهتــر از کالســکه بــدون اســب بــود کــه بــه افــراد
امــکان دهــد کــه بــدون نیــاز بــه حیوانــات مســیرهایی طوالنیتــر را بــا ســرعتی بیشــتر
بپیماینــد امــا آنهــا نمیتوانســتند تصــور کننــد کــه خودروهــا تحولــی شــگرف در
ســاختار شــهری ایجــاد خواهنــد کــرد و یــا اینکــه تجــارت بیــن المللــی روزی بــه شــدت
توســعه یابــد آن هــم بــه لطــف ســامانههایی کــه میتواننــد کانتینرهــا را از روی کشــتی
برداشته و روی کامیونها قرار دهند.
مــا نیــز بــه طــور مشــابه قــادر نیســتیم کــه کاربردهــا و اثــرات بلندمدت وســایل
نقلیــه بــدون راننــده را تجســم کنیــم .تقریبــا بــا اطمینــان میتــوان گفــت کــه آنهــا
بــه شــیوههایی کــه امــروز خودروهــای نیازمنــد راننــده مــورد اســتفاده قــرار
میگیرنــد بــه کار گرفتــه نخواهنــد شــد .در عــوض ،ماهیــت بنیادیــن خــودرو تغییــر
خواهــد کــرد .افــراد بســیار کمتــری ممکــن اســت بخواهنــد کــه خودرویــی بخرنــد
و بــه جــای آن ترجیــح بدهنــد هــر زمــان کــه بخواهنــد از خودروهــای بــدون راننــده
اســتفاده کننــد .جادههایــی بــا کارایــی بیشــتر و کاهــش نیــاز بــه فضایــی بــرای
پــارک خــودرو میتواننــد ســاختار شــهرها را تغییــر دهــد .بــا افزایــش میــل
خانوارهــا بــه در دســترس بــودن هرچــه نیــاز دارنــد ،ســفرهای بســیار بیشــتری بــا
خودروهــای بــدون سرنشــین انجــام خواهــد شــد :بــرای مثــال کافی اســت بــا صدای
17. Karl Benz
18. Henry Ford
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بلنــد درخواســت برگــر بدهنــد تــا درخواســت از رایانــه خانــوار بــه رســتورانی در
محــل ارســال شــده و ســپس وعــده غذایــی در یــک وســیله نقلیــه کوچــک بــدون
سرنشــین قــرار داده شــود تــا بــه مقصــد حمــل شــود .ماشــینهای بــه میــزان
کافــی باهــوش کــه بتواننــد خودروهــا را در میــان ترافیــک هدایــت کننــد (و
ماشــینهای آینــده تواناییهایــی بــه مراتــب بیشــتری خواهنــد داشــت) در سرتاســر
بخشهــای اقتصــاد بــه کار گرفتــه خواهنــد شــد :از انجــام عمــل جراحــی گرفتــه
تــا آمــوزش گفتگــو محــور بــه کــودکان و مدیریــت مــزارع و مدیریــت ســامانههای
انرژی و بسیاری موارد دیگر.
رایانههــا اکنــون بــه انــدازه کافــی کوچــک و ارزان هســتند کــه بتواننــد بــه هــر
جایــی بــرده شــده یــا در هــر جایــی قــرار داده شــوند .هــوش ماشــینی پیچیــده آن
زمــان امــکان دســتکاری جهــان فیزیکــی را بــه شــیوهای فراهــم خواهــد آورد کــه
بــرای مــا قابــل تصــور نیســتند .بــا ایــن حــال بــه راحتــی میتــوان انتظــار داشــت
کــه تحــول ناشــی از ایــن گــذار بــه ماشــینهای هوشــمند در جامعــه و اقتصــاد
همانقــدر اثرگــذار و قدرتمنــد باشــد کــه زمانــی اثــرات ناشــی از لولــه کشــی
داخلی ،خودروها و نیروی برق بودند.
اثرات اجتماعی

برخــی از بدبینیهــا ،هرچنــد نــه بــه صــورت مدنظــر گــوردون و هــم فکرانــش،
قابــل توجیــه هســتند .اگــر تصــور اینکــه خانههــا و خودروهــای تحــت هدایــت
هــوش مصنوعــی دقیقــا چگونــه زندگــی مــا در آینــده را تغییــر میدهنــد بــه
ســختی امکانپذیــر اســت ،امــا تصــور اینکــه جامعــه بــرای تطبیــق یافتــن بــا آنهــا
بــه دردســر خواهــد افتــاد کار ســادهای اســت .فنآوریهــای امیدبخشــی ماننــد
خودروهــای بــدون راننــده یــا پهپادهــا همیــن حــاال هــم بــه بخشهــای قانونگــذاری
راه یافتهانــد .دولتهــا در تــاش هســتند تــا بــرای جمــع آوری و اســتفاده از
مقادیــر هنگفــت دادههــای شــخصی کــه توســط تلفنهــای هوشــمند یــا دیگــر
ابــزار متصــل بــه اینترنــت فراهــم میآینــد مقرراتــی را تدویــن کننــد حتــی در
حالیکــه نگرانــی افــکار عمومــی نســبت بــه جاسوســی دولتهــا از ایــن اطالعــات رو
بــه افزایــش اســت .پیــش از اینکــه لولــه کشــی ،بــرق و خــودرو بتواننــد جهــان را
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تغییــر دهنــد ،جوامــع بایــد چندیــن ســال را صــرف ســرمایهگذاری در
زیرســاختهای تــازه ،آزمــون قوانیــن و مقــررات تــازه بــرای فهمیــدن شــیوه و
شــرایط مالکیــت و مدیریــت ایــن شــبکهها و ایجــاد و توســعه هنجارهــای اجتماعــی
تــازه در مــورد رفتارهــای صحیــح و نادرســت میکردنــد .بشــر طــی چنــد دهــه
آینــده بــار دیگــر وارد فرآینــد مشــابهی خواهــد شــد کــه گســترش نوآوریهــای
تازه را آهسته کرده و از تاثیر آنها بر اقتصاد میکاهد.
مدیریــت اثــرات ایــن فنآوریهــای تــازه بــر بــازار کار و دســتمزد کارگــران
یکــی از مــوارد پیچیــده بــرای وفــق یافتــن بــا شــرایط جدیــد خواهــد بــود .در واقــع
ممکــن اســت کــه همیــن حــاال هــم مشــکالت بــازار کار تاثیــر مضــری بــر اســتفاده
از فنآوریهــای تــازه و رشــد بهــرهوری داشــته باشــد .طــی چنــد دهــه اخیــر،
میــزان رشــد دســتمزدها بــرای بیشــتر کارگــران در بیشــتر کشــورهای ثروتمنــد
کمتــر از رشــد اقتصــاد بــوده اســت .در همیــن زمــان بــه نظــر میرســد کــه ســطح
پاییــن بیــکاری در ایجــاد فشــار بــرای افزایــش دســتمزدها بــر خــاف گذشــته
کماثــر بــوده اســت (بنگریــد بــه نمــودار  .)۶.۳اقتصاددانــان جریــان اصلــی اقتصــاد
پیشتــر بهــرهوری را یکــی از عوامــل تعییــن کننــده دســتمزد میدانســتند بــه
ایــن صــورت کــه بــا افزایــش بهــرهوری کارگــران ،شــرکتها میتواننــد بــه آنهــا
دســتمزد بهتــری بپردازنــد .امــا برخــی از اقتصاددانــان شــروع کردهانــد بــه زیــر
سوال بردن جهت رابطه میان بهرهوری پایین و دستمزدهای پایین.
پرداخــت دســتمزد پاییــن بــه شــرکتها اجــازه میدهــد ســود بیشــتری از
اســتخدام کارگــران بهدســت بیاورنــد و بــه اســتفاده از نیــروی انســانی ادامــه دهنــد؛
حتــی اگــر رباتهــا یــا نــرم افزارهــا بتواننــد جانشــین آنهــا شــوند .بــرای مثــال
ســرمایهگذاری در دســتگاههای خــودکار بــرای پرداخــت در فروشــگاهها در
شــرایطی کــه نیــروی انســانی ارزان و فــراوان بــرای اســتخدام بــه عنوان صنــدوق دار
وجــود دارد جذابیــت چندانــی نخواهــد داشــت .برخــی از اقتصاددانــان ،ماننــد جــواو
پائولــو پســوآ و جــان ون رینــن از مدرســه اقتصــادی لنــدن ،اعتقــاد دارنــد کــه
دســتمزدهای پاییــن در بریتانیــا ،کــه طــی دوران رکــود بــزرگ ســقوط کــرد ،بــه
رشــد ضعیــف بهــرهوری در دوران بهبــود پــس از رکــود کمــک کــرده اســت .چــرا
کــه شــرکتها فشــار کمتــری بــرای اقتصادیتــر عمــل کــردن احســاس میکردنــد.
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منبع:گزارش دورنمای اشتغال که توسط سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی در سال  ۲۰۱۵منتشر شده است

بــه طــور مشــابه ،فراوانــی نیــروی کار ارزان ممکــن اســت بــه شــرح اینکــه چــرا
اقتصــاد آمریــکا طــی ســالهای اخیــر ترکیــب نامتعارفــی از رشــد اشــتغال و رشــد
ضعیف دستمزدها را تجربه کرده کمک کند.
بــا قدرتمندتــر شــدن فـنآوری ،کارفرمایــان قــادر خواهنــد بــود کــه راههایــی را
بــرای جایگزینــی کارگــران و کاهــش هزینههــا بیابنــد .کارگــران اخــراج شــده بــرای
امــرار معــاش مجبــور هســتند بــه دنبــال شــغل تــازه باشــند و بــا افزایــش عرضــه در
بــازار کار ،دســتمزدها ثابــت مانــده یــا کاهــش مییابنــد .دســتمزدهای پاییــن در
نهایــت بــرای شــرکتها ایــن جذابیــت را ایجــاد میکننــد کــه بــرای امــور بــا
بهــرهوری پاییــن از نیــروی کار انســانی اســتفاده کننــد .شــرکتها دیگــر انگیــزهای

مگاتک 143

ندارنــد کــه بــرای صرفهجویــی در هزینههــای نیــروی کار گرانقیمــت بــه
ســرمایهگذاری در شــیوههای جایگزیــن ماننــد ســامانههای خــودکار یــا
برنامههــای یادگیــری ماشــین بــرای انجــام امــوری روی بیاورنــد کــه بهوســیله
نیروی کار انسانی نه چندان گران انجام میشوند.
تحول پیش رو

تقریبا با اطمینان میتوان گفت یکی از بزرگترین چالشهای اجتماعی و سیاســی
بین بازه زمانی امروز و ســال  ۲۰۵۰شیوههایی است که بهوسیله آنهاکسب و کارها و
کل اقتصادها با تحوالت تکنولوژیکی پیشرو تطبیق مییابند .خودروها و کامیونهای
بدون راننده میتوانند به سرعت دهها میلیون شغل در جهان ثروتمند را از بین ببرند.
سامانههای هوش مصنوعی میتوانند دهها میلیون شغل دیگر از بخش خدمات مشتریان
و دستیاران اداری گرفته تا بخش آموزش ،داروسازی ،امور مالی و حسابداری را از بین
ببرند .هرچند بخشی از افراد از چنین نوآوریهایی به شدت سود خواهند برد صاحبان
ســهام شرکتهای ســودده یا افرادی با تخصصهای مورد نیاز برای مغزهای ماشینی
جدید اما بیشتر افراد یا با فنآوریهای تازه جایگزین خواهند شد یا چنین تهدیدی را
احســاس خواهند کرد و مجبور خواهند بود تا در رقابت با بسیاری دیگر برای مشاغل
موجود رقابت کنند و برای حفظ شــغل هم که شــده دســتمزدهای بسیار پایین را
بپذیرند.
ایــن الگو به طور کلی افــراد و اقتصادها را در وضعیتی فقیرتــر از آنچه باید قرار
میدهد .متاســفانه راه حل ســادهای نیز برای آن وجود ندارد .دولتها ممکن است به
پرداخت کارانه بیشتری به کارگران روی بیاورند و یا پرداختهای بدون قید و شرط به
همه شهروندان را آغاز کنند .اما چنین پرداختهایی نیازمند اخذ مالیاتهای سنگین
از افرادی اســت که به لطف فنآوریهای تازه ثروتمندتر میشــوند .حتی اگر چنین
راهکارهایی مورد موافقت قرار بگیرند ،باز هم جامعه به طور کلی برای تطبیق یافتن با
جهانی که کار کردن در آن انتخابی است با مشکل مواجه خواهد بود.
دولتها ممکن اســت در عوض مشــاغلی را برای افراد جویای کار ایجاد کنند ،اما
چنیــن راهکاری پرهزینه خواهد بود و منابع را هــدر خواهد داد .یا اینکه فنآوری به
ایجاد طبقهای فرودست مشــغول در بخش خدمات بسیار نازل منجر شود که در این
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صورت با جوامعی مواجه خواهیم بود که نابرابری در آنها به مراتب بیشــتر از وضعیت
فعلی است.
نمونه دیگری از چنین تطابق اجتماعی مشــکلی وجــود دارد .اوایل دوره صنعتی
شدن ،رشد شدید اشــتغال در کارخانهها از ظرفیتهای موجود در جامعه فراتر رفت.
کارگران به سوی حاشیه شــهرها هجوم آوردند در حالی که زیرساختهای مورد نیاز
برای فراهم آوردن آب سالم ،یا مسکن تمیز ،یا مدیریت پسماندها وجود نداشت .شرایط
زندگی وحشتناک ناشی از این وضعیت به مرگ میلیونها کارگر انجامید .آنهایی که
نجات یافتند دستمزد ناچیزی دریافت میکردند .از دست دادن شغل به معنی ورود به
فقری مهلک بود .ســالها زمان برد تا ســازمان دهی کارگران ،ناآرامیهای اجتماعی،
اصالحات سیاســی و در برخی موارد انقالب بــه تکامل نهادهای اجتماعی انجامید؛ به
گونهای که تقسیم گسترده منافع ناشی از رشد تسهیل شود .این تغییرات اجازه دادند
تا کارگران بیشــتر و ســالمتر زندگی کنند ،آموزش بیشــتری ببیننــد و پسانداز و
سرمایهگذاری کنند و همچنین ظرفیت اقتصاد برای رشد با بهره گیری از فنآوریهای
تازه نیز افزایش کنند.
بخشــی از اینکه بهرهوری و تولید تاکنون ناامید کننده بوده به این خاطر است که
فنآوریهای تازه دیجیتال با نهادهای اجتماعی مربوط به قرن نوزدهم و بیستم مواجه
شدهاند .در نبود اصالحات و سرمایه گذاریهای تازه ،اقتصادها همچنان با جمعیت قابل
توجهی از کارگران نه چندان ماهر بیکار یا با اشــتغال ناقص مواجه خواهند بود .چنین
کارگرانی باعث پایین ماندن ســطح دســتمزدها و کاهش انگیزه برای روی آوردن به
رباتهای باهوش و ماشــینهای متفکر خواهند شــد .اگر در دهههای پیشرو جامعه
راهکارهایی برای افزایش اختیار کارگران برای انتخاب محل کار و ساعات کاری بیاید،
در این صورت شرکتها هم انگیزه بیشتری برای استفاده بهتر از فنآوری و نیروی کار
انسانی خواهند داشت .چنین پدیدهای به این معنی است که رشد بهرهوری به روزهای
خوب دهههای قرن بیستم باز خواهد گشت و زندگی برای همه به مراتب بهتر خواهد
شد.

فصل هفتم

کشاورزی فردا
جفری کر

1

سیاره زمین چگونه میتواند غذای ده میلیارد نفر را تامین کند.

1. Geoffrey Carr
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جایلــز کشــاورز ،1در یــک روز روشــن در مــاه ســپتامبر در ســال  ،۲۰۵۰بــا نــوای
دلانگیــز قطعــه شــفرد از ســمفونی پاســتورال 2بتهــوون 3از خــواب بــر میخیــزد.
اپلیکشــین برداشــت محصــول کــه در تلفــن همــراه نصــب شــده بــه او اطــاع
میدهــد کــه از مجمــوع ده مزرعــه جــو ،شــرایط بــرای برداشــت محصــول از ســه
مزرعــه مســاعد اســت و دیگــر مــزارع طــی چنــد روز آینــده آمــاده برداشــت خواهند
بود که آن زمان هم اپلیکیشن به او خبر خواهد داد.
کشــاورز و همســرش بــرای تعطیــات آخــر هفتــه بــه شــهر آمدهانــد و دور از
خانــه هســتند امــا ایــن مشــکلی ایجــاد نمیکنــد .شــب گذشــته بــرای شــام لــو دو
مــق( 4ماهــی خــاردار اروپایــی) خوردنــد کــه بنابــر ادعــای رســتوران بــه تازگــی از
5
مخــازن قــرار داده شــده در آبهــای شــرکت پــرورش ماهــی اوشــنز آپــارت
بهدســت آمــده بــود .ماهــی همــراه بــا ســبزیجات شــرکت آلتیتیــود 6ســرو شــد،
شــرکتی زنجیــرهای از مــزارع عمــودی کــه شــعارش«مواد غذایــی از شــهر بــرای
شــهر» اســت .کشــاورز چشــمان خــواب آلــودهاش را میمالــد .تنهــا بایــد اطالعــات
و اســتنتاجهای ارائــه شــده توســط اپلیکیشــن را مــرور کــرده و دکمــه «موافقــت»
را فشــار دهــد .نرمافــزار مربــوط بــه اپلیکیشــن کــه بــر اســاس پــردازش رایان ـهای
ابــری متصــل بــه رایانـهای در نقطـهای نامشــخص کار میکنــد ،برنامهریــزی مربــوط
بــه کمبایــن برداشــت محصــول کــه بــا چهــار همســایه دیگــر بــه طــور مشــترک
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد را انجــام خواهــد داد .همــه همســایهها چندیــن
مزرعــه دارنــد کــه آمــاده برداشــت محصــول هســتند .متاســفانه تداخلی وجــود دارد.
اپلیکیشــن اشــاره میکنــد کــه تعــداد مــزارع آمــاده برداشــت محصــول از تعــداد
ظرفیــت زمینهــای قابــل برداشــت بــرای کمبایــن یــک عــدد بیشــتر اســت .البتــه
ماشــین میتوانــد طــی شــب کار کنــد و از آنجــا کــه بهوســیله رایانــش ابــری بــه
نقشــه دقیــق هــر پنــج مزرعــه دسترســی دارد ،بــرای رفتــن از مزرعـهای بــه مزرعــه
1. Farmer Giles of Ham

در واقع نام شخصیت اصلی کتابی است با همین عنوان نوشته جی .آر .آر .تلکین در سال  ۱۹۴۹که داستان مواجهه یک
کشاورز و یک اژدها را روایت میکند.
Pastoral Symphony
Beethoven
Loup de Mer
Oceans Apart
Altitude

2.
3.
4.
5.
6.
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دیگــر مشــکلی نــدارد ،امــا در راه بایــد از راههــای عمومــی عبــور کنــد و مقــررات
فعلــی اجــازه عبــور ماشــین کمبایــن از راههــای عمومــی در ســاعات تاریکــی هــوا را
نمیدهد.
یــک نفــر بایــد کمــی کوتــاه بیایــد و کشــاورز از آنجــا کــه حالــش خــوب اســت
بــرای ایــن کار پیشــقدم میشــود .یکــی از مزرعههــای او میتوانــد تــا فــردا صبــر
کنــد .شــک نــدارد کــه در دیپلماســی پیچیــده میــان کشــاورزان همســایه ،ایــن
لطف او زمانی که نیاز داشته باشد جبران خواهد شد.
جویــی کــه در مزرعــه کشــاورز بــه عمــل میآیــد از نظــر ژنتیکــی هــم بــرای
محــل کشــت و هــم بــرای محــل فــرآوری بهینهســازی شــده بــه طــوری کــه بــی
نیــاز از کــود اســت و بــا اســتفاده از باکتریهــای ریشــه خــودش میــزان نیتــروژن را
تنظیــم میکنــد .کشــاورز بــه خاطــر رابطــه حســنه بــا شــرکت تولیدکننــده آبجــو
انتظــار دارد کــه بشــکهای تولیــد شــده از محصوالتــش در خانــه ظاهر شــود .بخشــی
از غــات هــم بــرای طعــم بخشــیدن بــه گلــهای از خوکهــای مقــاوم در مقابــل
ویــروس صــرف خواهــد شــد کــه کشــاورز در وضعیتــی نیمـهآزاد نگهــداری میکنــد
تــا رشــد بهین ـهای داشــته باشــند .او در کارخانــه ماســل( 7ماهیچــه) ســهم دارد و
ایــن ســهم را در نخســتین عرضــه عمومــی ســهام خریــداری کــرده اســت .امــا
همیشه برای گوشت پرطرفدار جدا شده از استخوان باید مبلغی را بپردازد.
بــا ایــن وجــود کارخانــه ماســل و رقبایــش همــه چیــز را متحــول کردهانــد.
کشــاورز بــا مشــاهده رقابــت روندهــای شــهری میــان دو گــروه مخالفــان دســتکاری
ژنتیکــی مــواد غذایــی و حامیــان حقــوق حیوانــات ،کــه هــر کــدام هــم باعــث
شــکلگیری صنایــع غذایــی مربــوط بــه خــود شــده بودنــد ،بــه ایــن نتیجــه رســید
کــه حامیــان حقــوق حیوانــات پیــروز خواهنــد شــد و در عمــل هــم اینگونــه شــد.
تولیدکننــدگان مــواد گوشــتی در قــرن بیســتم ماننــد کشــتارگاهها و مرغداریهــا
شــرکتهایی مشــمئزکننده بودنــد و بــه طــور حتــم تولیــد انبــوه گوشــتهایی
کــه از حیوانــات بــه دســت نیامــده گامــی بــه پیــش بــوده اســت .او همیــن حــاال
حواســش بــه زمــان عرضــه عمومــی ســهام شــرکت میلــک میــد 8هــم اســت و امیــد
7. Muscle Factory
8. Milkmade
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دارد که روند یکسانی در صنایع فرآوردههای لبنی طی شود.

ــ

روایــت بــاال یــا چیــزی شــبیه بــه آن یکــی از چشــم اندازهــای مربــوط بــه آینده
کشــاورزی اســت کــه کارشناســان ف ـنآوری بــه تصویــر میکشــند .چش ـماندازهای
دیگــر بــه یــک برنــجکار در مناطــق روســتایی در آســیا یــا مالــک یــک خانــه
روســتایی در مرکــز آفریقــا مربــوط میشــود کــه اکنــون اصــوال بــرای رفــع نیــاز
روزانــه کشــاورزی میکننــد ،امــا در آینــده بــه اقتصــاد کشــاورزی میپیوندنــد کــه
در آن کیفیــت و کمیــت محصــوالت کشــاورزی بــه کمــک اصالحــات ژنتیکــی و
انتخــاب ژنومــی متحــول شــده اســت؛ آن هــم بــا کمــک توصیههــای مربــوط بــه
زمــان کاشــت و برداشــت توســط اپلیکشــینهای توزیــع شــده میــان شــبکهای از
تلفنهای همراه کشاورزان.
بنابرایــن جایلــز کشــاورز و همصنفــان آســیایی و آفریقایــیاش از
پیشــرفتهای فــنآوری کــه اکنــون شــناخت عمیقــی از آنهــا وجــود نــدارد
بهرهمنــد خواهنــد شــد .پیشــینه ایــن پیشــرفتها بــه دو قــرن و نیــم پیــش
یعنــی زمــان اختــراع ماشــین زراعــت و بــه کار گیــری شــیوههایی ماننــد ایجــاد
تنــوع در کاشــت و شــیوههای نویــن انبــارداری و پــرورش محصــول بــاز میگــردد
کــه بــه انقــاب کشــاورزی در بریتانیــا در اواســط قــرن هجدهــم میــادی
انجامیــد .نتیجــه ایــن بهبــود مــداوم در کشــاورزی کــه تــا ســال  ۲۰۵۰عمــر آن
بــه ســه قــرن خواهــد رســید جهانــی خواهــد بــود کــه میتوانــد غــذای ده
میلیــارد نفــر را تامیــن کنــد در حالــی کــه زمانــی تنهــا میتوانســت غــذای
کمتر از یک میلیارد نفر را تامین کند.
ســازمان خواربــار و کشاورزی9وابســته بــه ســازمان ملــل متحــد کــه در مــورد
مســائل کشــاورزی تخصــص دارد پیشبینــی کــرده کــه در ســال  ۲۰۵۰میــزان
مصــرف ســرانه کالــری در جهانــی بــه مراتــب پرجمعیتتــر افزایــش خواهــد یافــت
(بنگرید به نمودار )۷.۱

9. Food and Agriculture Organization
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در مــورد کشــاورزی در ســال  ۲۰۵۰میتــوان بــا اطمینــان گفــت کــه نســبت
بــه امــروز مکانیزهتــر و اتوماتیکتــر خواهــد بــود و شــباهت بیشــتری بــه کارخانــه
خواهــد داشــت .ماشــین زراعــت ســاخت جتروتال11کــه توســط اســب کشــیده
میشــد و دانههــا را در فواصــل معینــی در زمیــن میکاشــت را میتــوان جــد
همــه ابزارهــای مکانیکــی بــرای کشــاورزی دانســت .تــا ســال  ۲۰۵۰تراکتورهــای
رباتیــک و لــوازم جانبــی آن هــم بــه ایــن تجیهــزات افــزوده خواهنــد شــد آن هــم
همــراه بــا رباتهــای مربــوط بــه برداشــت محصــول هماننــد همــان کــه کشــاورز
جایلــز بــا همســایگانش بــه طــور مشــترک اســتفاده میکــرد و البتــه همــراه بــا
پهپادها و ماهوارههایی که عملکرد محصوالت را تحت نظر دارند.
نام ترانهای از گروهانگلیسیبیتلزکه در سال  ۱۹۶۸عرضه شده است.

10. You say you want a revolution
11. Jethro Tull
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بیشــتر عملیــات آبیــاری (و همچنیــن توزیــع کــود و آفتکــش) بــه جــای
اســتفاده از آبپاشهــا کــه بــا اســراف همراهنــد توســط شــبکههایی از لولههایــی
انجــام خواهــد شــد کــه در کنــار محصــوالت کشــیده شــدهاند .دســتگاههایی کــه
وضعیــت خــاک را تحــت نظــر دارنــد بــه طــور اتوماتیــک عملکــرد چنیــن لولههایــی
را کنتــرل میکننــد و بــرای مــواردی کــه هنــوز بایــد پاشــیده شــوند ماننــد
آفتکــش و قارچکشهایــی کــه بایــد حتمــا از بــاال روی گلبــرگ پاشــیده شــوند
تــا موثــر باشــند اقــدام میکننــد .اطالعاتــی کــه از پهپادهــا و ماهوارههــا بهدســت
میآیــد میتواننــد بــرای راهنمایــی رباتهــای مخصــوص بــه کار گرفتــه شــوند،
رباتهایــی کــه بــه وســیله دوربیــن میتواننــد علفهــای هــرز را هــم تشــخیص
داده و بهوسیله لیزر آنها را معدوم سازند.
عــاوه بــر ایــن ،رابطــه کشــاورزان و خــاک نیــز تــا ســال  ۲۰۵۰بــه شــدت
تغییــر خواهــد کــرد .مــدت زمــان بســیاری اســت کــه انســانها دریافتهانــد کــه
خــاک بیــش از آنچــه محصــول مــواد معدنــی تشــکیل دهنــده آن باشــد ،محصــول
ن چیــزی اســت کــه درونــش میزیــد و همیــن خــاک را از الیــه پوشــاننده ســطح
آ
مــاه و مریــخ متمایــز میســازد .امــا دانــش بهتــر در مــورد مایکــرو ارگانیس ـمهای
خــاک کــه ســاکن اصلــی خــاک هســتند فرصــت بهبودهایهــای مهــم در خــاک را
فراهــم م ـیآورد ،درســت هماننــد بهبودهایــی کــه چرخــش محصــول کــه توســط
چالــز تاونشــند 12ملقــب بــه ترنیــپ تاونشــند 13معرفــی شــد و یــا کودهــای بــر پایــه
نیتروژن که فریتز هابر 14معرفی کرد به بار آوردند.
قــراردادن باکتریهایــی کــه میتواننــد میــزان نیتــروژن را تنظیــم کــرده و
فســفورهای شــیمیایی ناموجــود در خــاک را آزاد کننــد بــه امــری متــداول
تبدیــل خواهــد شــد .چنیــن عملــی نیــاز بــه کودهــای نیتروژنــی اختــراع شــده
توســط هابــر را کاهــش خواهــد داد .بــا ایــن حــال جالبتــر از همــه ،درک بهتــر
از رابطــه میــان محصــوالت زراعــی و قارچهــا خواهــد بــود .بــه نظــر میرســد
کــه بســیاری از گیاهــان میتواننــد رابطــه همزیســتی بــا قارچهــا را برقــرار
ســازند و ایــن تنهــا نقطــه آغــازی بــر کشـفهای بیشــتر اســت .تــا ســال ،۲۰۵۰
12. Charles Townshend
13. Turnip Townshend
14. Fritz Haber
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چنیــن روابطــی بــه حــدی توســط متخصصــان کشــاورزی شــناخته خواهــد شــد
که بتوان به خوبی از آنها بهره برد.
آنچــه کمتــر مشــخص اســت ایــن اســت کــه محصــوالت ســال  ۲۰۵۰بــا
محصــوالت فعلــی چــه تفاوتهایــی خواهنــد داشــت چــرا کــه شــیوه تولیــد
محصــوالت تــازه تغییــر خواهــد کــرد .مهندســی ژنتیــک کــه قــرار بــود همانقــدر
بــرای مصــرف کننــدگان مفیــد باشــد کــه بــرای کشــاورزان بــوده در دهــه ۱۹۹۰
شــروع بــدی داشــت .شــرکتهای فعــال در ایــن حــوزه هیــچ تفاوتــی بیــن انتقــال
ژنهــا از باکتریهــا بــه دانــه ذرت یــا ســویا و تغییــر دادن ژنــوم ایــن محصــوالت
بوســیله تابــش رادیواکتیــوی یــا تغییــرات ژنتیکــی نمیدیدنــد .اگــر هــم تفاوتــی در
نظــر میگرفتنــد ایــن بــود کــه مهندســی ژنتیــک ارجحیــت دارد؛ چــرا کــه
متغیرهــای تصادفــی کمتــری در فرآینــد آن دخیــل هســتند .امــا بــه کمــک
گروههــای البیگــری بــه شــدت پــر ســر و صــدا ،افــکار عمومــی بــه جمعبنــدی
متفاوتــی رســید .هرچنــد کــه بســیاری از اصالحــات ژنتیکــی ماننــد مقاومســازی
محصــوالت در مقابــل حشــرات و آفتهــا در بســیاری از نقــاط عملکــرد خوبــی
داشــتهاند ،امــا بــه نظــر میرســد کــه ســرمایهگذاری در مــواردی ماننــد افزایــش
ارزش غذایی محصوالت خوراکی ارزش ریسک کردن نداشتند.
ایــن تجربــه میتوانــد بــه ایجــاد نســل تــازهای از بــه کارگیــری ابــزار اصــاح
ژنتیکــی دقیــق بــرای محصــوالت کشــاورزی بیانجامــد .ایــن بــار ،روابــط عمومــی
شــرکتهای تولیــدی از همــان ابتــدا ارزش اصالحــات ژنتیکــی را بــرای افــکار
عمومــی شــرح خواهنــد داد و توضیــح میدهنــد کــه شــیوههای تــازه
«فرانکنشــتاینی»15تر از شــیوههای فعلــی تولیــد محصــول نیســت .جــو تنظیمکننده
نیتــروژن کــه جایلــز کشــاورز از آن بهــره میبــرد یــک مثــال از آن چیــزی اســت
کــه ممکــن اســت ایــن فـنآوری تــازه بــه ارمغــان بیــاورد .امــا اگــر اقبــال عمومــی
هــم حاصــل شــود آنگاه چنیــن فنآوریهایــی میتواننــد بــه مراتــب بیشــتر
پیــش رونــد .بــرای مثــال محتــوای غذایــی روغنهــای گیاهــی ممکــن اســت بهبــود
یابــد آن هــم از طریــق افــزودن روغــن حــاوی مــاده محبــوب امــگا  ۳بــه گونههایــی
 .15اشاره نویسنده به داستان فرانکنشتاین است که در آن دانشمندی به همین نام موجود مخوفی را خلق میکند و
کنترل آن را از دست میدهد.

 152تغییربزرگ تکنولوژی تا سال 2050

کــه اکنــون حــاوی مــاده کمتــر ارزشــمند امــگا  ۶هســتند .طعــم فعلــی میوههــا
میتوانــد تقویــت شــود و یــا طعمهــای تــازهای بــه آنهــا افــزوده شــود .میتــوان بــا
ایجــاد تغییراتــی در محصــوالت غیرتجــاری کــه در مناطــق اســتوایی بــه وفــور یافــت
میشــود ،آنهــا را بــه ســبزیجاتی بــرای عرضــه در بــازار تبدیــل کــرد کــه اکنــون
تنها در دسترس مشتریان در جهان ثروتمند قرار دارد.
بــا ایــن حــال اصلیتریــن غنیمتــی کــه تــا ســال  ۲۰۵۰بــه ارمغــان خواهــد
آمــد ،تقویــت کننــده فوتوســنتز خواهــد بــود کــه باعــث خواهــد شــد گیاهــان
ســریعتر رشــد کننــد .حتــی امــروز نیــز پژوهشــگران مشــغول کار بــر روی
ی۴16
نســخههای اولیــه آن هســتند و تــاش میکننــد کــه آنچــه فوتوســنتز ســ 
نامیــده میشــود را بــه گونههایــی بیافزاینــد کــه خودشــان از فوتوســنتز کمتــر
موثــر سـی ۳17بهــره میبرنــد .امــا ایــن میتوانــد تنهــا نقطــه شــروع باشــد .بســیاری
از مســیرهای پیــش روی فوتوســنتز گیاهــان کــه هنــوز کشــف نشــدهاند بــه مایکــرو
ارگانیس ـمها مربــوط میشــوند .برخــی از ایــن مســیرها ممکــن اســت بــه نتیجــه
برســند و بــرای اســتفاده در محصــوالت کشــاورزی کاربــرد داشــته باشــند .اگــر
مصرفکننــدگان بــه میــزان کافــی از آن اســتقبال کننــد ،دو یــا ســه دهــه پیـشرو
میتوانــد شــاهد رشــد حیــرتآور نــوآوری در بهبــود محصــوالت باشــد .در ایــن
صــورت نگرانــی بابــت فراتــر رفتــن جمعیــت زمیــن از تــوان ســیاره بــرای تامیــن
محصوالت خوراکی رنگ خواهد باخت.
روستا در شهر

18

البتــه همــه ایــن افکار اساســا بســط و گســترش شــیوههای موجود در کشــاورزی
هســتند .امــا همانطــور کــه شــهری کــه جایلــز کشــاورز آخــر هفتــه در آن ســپری
میکــرد نشــان مــیداد ،برخــی از بخشهــای کشــاورزی تــا ســال  ۲۰۵۰کامــا
تــازه خواهنــد بــود .یکــی از ایــن شــیوههای تــازه کــه بــا نــوآوری کمتــری همــراه
اســت تولیــد ســبزیجات در شــهرها خواهــد بــود .چنیــن تولیدکنندگانــی در شــیوه

عبارتی التین که به معنی شبیهسازی فرینده فضای روستایی در فضای شهری است.

16. C4
17. C3
18. Rus in urbe
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عملکــرد شــبیه نمونههــای پیشــین هســتند امــا در شــکل تفــاوت دارنــد .باغهــای
ســبزیجات زمانــی نیــاز شــهرها بــه میــوه و ســبزیجات تــازه را برطــرف میکردنــد،
امــا حمــل و نقــل مکانیــزه و فروشــگاههای بــزرگ ایــن وضعیــت را تغییــر دادنــد.
در نمونههــای آینــده ،محصــول در همــان روز چیــده شــدن فروختــه شــده و مصــرف
میشــود .امــا کارخانههــای تولیــد ســبزیجات در آینــده باغهایــی بــاز کــه نــور
خورشــید و بــاران بــه آنهــا برســد نخواهنــد بــود و همچنیــن شــباهتی بــه
گلخانههــای بــزرگ باغــداری مــدرن نخواهنــد داشــت و در عــوض ســاختمانهایی
بــدون پنجــره خواهنــد بــود کــه در آنهــا نــه تنهــا آب و مــواد مغــذی بــه میــزان
دقیــق و کنتــرل شــده بــه محصــوالت میرســند بلکــه روشــنایی نیــز کنتــرل
میشــود؛ بــه گونــهای کــه ترکیــب آن بــر اســاس مصــرف ســبزینهها تنظیــم
یرود.
میشود و در نتیجه هیچ فوتونی 19هدر نم 
مــزارع شــهری پــرورش ماهــی را میتــوان نــوآوری متوســطتر نامیــد.
پــرورش ماهــی یکــی از موفقیتهــای بــزرگ اواخــر قــرن بیســتم و اوایــل قــرن
بیســت و یکــم بــوده اســت .میــزان پروتئیــن تولیــد شــده بــر اســاس گوشــت
ماهــی در ســال  ۲۰۱۵از میــزان تولیــد شــده بــر اســاس گوشــت قرمــز قراتــر
رفــت (بنگریــد بــه نمــودار  .)۷.۲امــا ایــن مــزارع عمدتــا حوضچههــای آب تــازه
یــا بخشهایــی از انشــعابات دریــا ماننــد آب درههــا هســتند کــه بــا تــور و
حفــاظ بســته شــدهاند .مــزارع پــرورش ماهــی شــهری ،اقیانوسهــا را بــه
شــهرها میآورنــد آن هــم بهوســیله ایجــاد ســیکلهایی بســته کــه در آن
ماهــی از دورهای کــه بــه صــورت تخــم ماهــی اســت تــا زمانــی کــه بالغ میشــود
را در آن ســپری میکنــد و برخــی از ایــن ماهیهــا نیــز بــرای تولیــد نسـلهای
بعــدی بــه کار گرفتــه میشــوند .همچنیــن زمانــی کــه ایــن فرآینــد بــه خوبــی
بــرای گونههایــی از ماهیهــا کــه همیــن حــاال نیــز نمونههــای پرورشــی آنهــا
موجــود اســت بــه کار گرفتــه شــود ،راه بــرای پــرورش دادن ماهیهــای دیگــر
ماننــد ماهــی تــن بــاز خواهــد شــد .در واقــع ایــن تکــرار دریایــی همــان رونــدی
خواهــد بــود کــه در کشــاورزی زمینــی و در دوره نوســنگی روی داد ،یعنــی
زمانــی کــه بســیاری از حیواناتــی کــه امــروز بــه عنــوان حیوانــات مربــوط بــه
 .19واحد کوانتومی نور
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مزارع شناخته میشوند برای نفع بشر اهلی شدند.
چنیــن فرآینــدی میتوانــد تغذیــه انســان را بــه میــزان قابــل توجهــی تغییــر
دهــد .ماهیهــا تبدیــل کننــدگان موثــر مــواد مغــذی بــه گوشــت هســتند (بســیار
بهتــر از پســتانداران چــرا کــه ماهیهــا خونســرد هســتند امــا پســتانداران
خونگــرم هســتند) و بــه همیــن خاطــر میتــوان تصــور کــرد کــه تــا ســال ،۲۰۵۰
ماهیهــا بــر بــازار پروتئیــن حیوانــی غلبــه یابنــد .امــا همچنیــن میتــوان انتظــار
داشــت کــه ایــن پدیــده روی ندهــد ،آن هــم بــه خاطــر شــیوهای بســیار بدیــع در
کشــاورزی یعنــی کشــاورزی کارخانــهای واقعــی .اگــر ایــن فــنآوری بــه نتیجــه
برســد ،تولیــد گوشــت خوراکــی از ســلولها آن هــم بــدون نیــاز بــه حیــوان واقعــی
بخشی از ماجرا خواهد بود.
احتمــال دارد کــه تــا ســال  ،۲۰۵۰حداقــل اســتیک و شــیر بــه صــورت انبــوه
تولیــد شــوند .تخــم مرغــی  -هرچنــد شــاید بــدون پوســته کــه بــه شــیوهای مشــابه
تولیــد شــده نیــز ممکــن اســت بــرای مصــارف صنعتــی و نــه فــروش در فروشــگاهها
بــه کار گرفتــه شــود .بــرای ماجراجویــی بیشــتر ،اعضایــی ماننــد جگــر و کلیــه نیــز
ممکــن اســت بــدون دخالــت حیــوان تولیــد شــده و رشــد کننــد .همانطــور کــه
جایلــز کشــاورز مشــاهده میکنــد ،تکامــل ایــن صنعــت میتوانــد بــه برخــورد دو
گــروه ایدهآلگــرا منجــر شــود :گروهــی کــه مخالــف هرگونــه غــذای «مصنوعــی»
هســتند و گروهــی کــه از حقــوق حیوانــات دفــاع میکننــد .امــا ارتــش حامیــان
حیوانــات احتمــاال پیــروز خواهــد شــد .بــرای مثــال چــه کســی میتوانــد در دفــاع
از ایــن ادعــا کــه بــرای وعــده غذایــی جگــر چــرب 20هیــچ اقــدام بــی رحمان ـهای
انجام نشده دوام بیاورد؟
گذشته ،راهنمای آینده

البتــه بســط و گســترش تغییــرات تکنولوژیکــی همچــون همیشــه هــم بــر
تغییــرات اجتماعــی تاثیرگــذار خواهــد بــود و هــم تحــت تاثیــر آنهــا قــرار خواهــد
گرفــت .کشــاورزان همــواره در مقابــل تغییــرات محافظــه کاری نشــان دادهانــد و
20. Foie Gras

جگر چرب که معموال از مرغابی یا غاز به دست میاید غذایی نسبتا گران قیمت است و از آنجا که کشاورزان برای چرب
شدن جگر به زور به غازها غذا میدهند مخالفان بسیاری دارد.
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تولید ماهیهای پرورشی و گوشت قرمز در سطح جهان ،بر اساس میلیون تن

گوشت قرمز

ماهی پرورشی

2011 2013

2001

1991

1981

1971

1961
منبع :فائو

مصرفکننــدگان نیــز پــس از دورهای از اقبــال بــه صنعتیشــدن و کاالییشــدن
مــواد خوراکــی پــس از جنــگ جهانــی دوم ،اکنــون بــه نظــر میآیــد کــه حداقــل
در برخــی نقــاط از جهــان ثروتمنــد محافظــهکار شــدهاند .اینکــه ذائقــه مصــرف
کننــده چگونــه تحــول خواهــد یافــت غیــر قابــل پیشبینــی اســت امــا حداقــل در
مــورد برخــی از کشــاورزان میتــوان گفــت کــه تغییــرات اجتماعــی گذشــته
میتواند راهنمایی برای آینده باشد.
بــه ویــژه در بخشهــای فقیرتــر جهــان ماننــد آفریقــا ،زمینهــای زراعــی
کوچــک کــه اکنــون کاربــری اصلــی آنهــا تامیــن مایحتــاج خوراکــی صاحبانشــان
اســت ،مزارعــی بــرای تامیــن نیــاز بــازار تبدیــل خواهنــد شــد .ایــن رونــد نیازمنــد
تقســیم مالکیــت اراضــی در نقاطــی اســت کــه زمینهــای بــزرگ هنــوز بــه صــورت
اشــتراکی مــورد بهرهبــرداری قــرار میگیرنــد ،در نتیجــه مدیریــت زمینهــا بیشــتر
بــه صــورت صنعتــی در میآیــد ،هماننــد اتفاقــی کــه در کشــاورزی جهــان ثروتمنــد
در گذشــته دور روی داد و پیامدهــای مثبــت و منفــی آن اکنــون بــه محتــوای
کتابهــای تاریــخ تبدیــل شــده اســت .امــا ایــن تغییــر ســاختار در الگــوی مالکیــت
زمیــن اســت کــه فرصــت بــه کارگیــری فنآوریهــای مطــرح شــده در ایــن فصــل
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و همچنیــن فنآوریهــای موجــود کــه هنــوز بــه ایــن نقــاط فقیرتــر نرســیده را
یآورد.
فراهم م 
پیامدهــای ایــن رونــد میتوانــد محصــول بیشــتر و درآمــد بیشــتر بــرای
کشــاورزانی باشــد کــه ســر کار باقــی میماننــد و نیــروی کار مــازاد نیــز زمینهــای
کشــاورزی را تــرک میکننــد تــا در شــهرها شــغلهای ارزشــمندتری بیابنــد .اگــر
ایــن رونــد بــه خوبــی پیــش بــرود ،مشــاوران امــاک در آفریقــا تــا ســال ۲۰۵۰
میتواننــد همــان شــیوهای را بــه کار بگیرنــد کــه همصنفــان اروپایــی آنهــا صــد
ســال زودتــر بــه کار میگرفتنــد .ایــن فعــاالن تجــاری زیــرک کاری کردنــد کــه
خانههــای روســتایی بــا ســقفهای حصیــری و دیوارهــای گلــی کــه زمانــی محــل
ســکونت کارگــران بخــش کشــاورزی بــود بــه گزین ـهای جــذاب بــرای خانــه دوم
تبدیــل شــود و شهرنشــینان بــرای خریــد آنهــا بــه تقــا بیافتنــد .چــرا خانههــای
روســتایی در آفریقــا در ســاحل دریاچــه ویکتوریــا یــا در ســایه کوهســتان ویرونــگا
چنین سرنوشتی نیابند؟

فصل هشتم

مواجهه خدمات درمانی
با قدرت بیماران
جیانریکو فاروجیا

1

پیشــرفتهای ســریع در داروســازی هــم بــه مــردم قــدرت
میبخشــد و هــم بــه تواناییهــای جامعــه بــرای همــگام شــدن بــا
پیشرفتها میافزاید.

1. Gianrico Farrugia
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داروســازی همــواره پیونــد میــان هنــر و علــم بــوده ،امــافـنآوری هرگــز ماننــد
اکنــون بــه نیــروی پیشبرنــده خدمــات درمانــی تبدیــل نشــده بــود و آن را تحــت
تاثیــر قــرار نــداده بــود .بــه طــور تاریخــی ،چرخــه عمــرف ـنآوری در داروســازی
بســیار طوالنیتــر از دیگــر صنایــع بــوده اســت ،امــا ایــن چرخــه اکنــون در حــال
ســرعت گرفتــن اســت .در میــان همــه تحوالتــی کــه از حــاال تــا ســال  ۲۰۵۰روی
خواهنــد داد ،یــک مــورد مشــخص اســت .بیمــاران ،و نــهفــنآوری ،اصلیتریــن
عامــل ایجــاد تحــول در آینــده خواهنــد بــود .بــه ایــن معنــی کــه خدمــات درمانــی
بیــش از پیــش بــه دیگــر صنایــع شــباهت خواهــد یافــت ،جایــی کــه بیمــاران
ی هستند.
همچون مشتر 
بــرای درک غیــر قابــل پیشبینــی بــودن پیشــرفتهایف ـنآوری در خدمــات
درمانــی تنهــا کافــی اســت کــه پانــزده ســال بــه عقــب بازگردیــم و بــهفنآوریهایی
بیندیشــیم کــه آن زمــان بــه تازگــی معرفــی شــدند و تاثیــر امــروز آنهــا بــر خدمــات
درمانی را بسنجیم.
در ســال  ۲۰۰۰اعــام اینکــه توالــی ژنــوم انســان معیــن شــده بســیاری از
شــرکتهایف ـنآوری را بــه تکاپــو انداخــت تــا در کســب و کار مربــوط بــه توالــی
ژنومــی بالینــی دســت بــاال را پیــدا کننــد .رونــق اولیــه بیشــتر ایــن شــرکتها بــه
ســرعت رنــگ باخــت .چــرا کــه انــدازه پایــگاه دادههــای مربــوط بــه آن بســیار بزرگ
بــود ،در حالــی کــه دانــش مربــوط بــه اســتفاده بالینــی از ایــن دادههــا ناچیــز بــود.
بــا ایــن وجــود آنچــه ده ســال پیــش توســط بیشــتر شــرکتهای حــوزه علــوم
طبیعــی بــه حــال خــود رهــا شــد اکنــون بــار دیگــر بــه بخشــی جــذاب در
پژوهشهــای پزشــکی وفنآوریهــای خدمــات درمانــی تبدیــل شــده و مــورد
توجــه بســیاری از دولتهــا قــرار گرفتــه اســت .ممکــن اســت تصــور کنیــم کــه ایــن
ن ســالها
تحــوالت فراگیــر ناگهــان ظاهــر شــدهاند ،امــا در حقیقــت دانههــای آ 
ن کاشــته شــده بــود .اکنــون در حالــی کــه تجــاری
پیــش از نمایــان شــدن ارزش آ 
ســازی بــه کشــف تــوان بالقــوه ایــن علــم انجامیــده ،ارزش آن نمایــان شــده اســت.
بــه طــور مشــابه ،میتوانیــم از دانــش نوظهــور پیشــرفتهای علمــی هــم درون
حــوزه داروســازی و هــم خــارج از آن بــرای پیشبینــی پیشــرفتهای مهــم
فنآوری طی چند دهه آینده در بخش خدمات درمانی بهره ببریم.
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ورود کالنداده و هوش مصنوعی

پزشــکان کــه مدتهــا بــا مشــکل کمبــود داده و اطالعــات بــرای تشــخیص
بیماریهــا دســت و پنجــه نــرم میکردنــد اکنــون بــا مشــکلی کامــا متضــاد یعنــی
خطــر شــناخت و اطالعــات بیــش از حــد مواجــه شــدهاند .تــا همیــن اواخــر مــا از
س-ری 1بــرای تشــخیص دردهــای بطنــی بهــره میبردیــم ،امــا اکنــون از
ایکــ 
تصویرســازی تشــدید مغناطیســی( 2ا م آ رآی )3اســتفاده میکنیــم کــه صدهــا تصویــر
را در مــدت زمانــی مشــابه ایک ـسری تولیــد میکنــد .پــس از ناکامــی تالشهــای
نخســتین بــرای تشــخیص بیماریهــا بهوســیلهفنآوریهــای دیجیتــال ،پزشــکان
و شــرکتهای نرمافــزاری بــه ابزارهــای تشــخیص بــا کمــک رایانــه روی آوردنــد کــه
در آن الگوریتمهــای رایانــهای بــرای توضیــح و تفســیر دادههــا بــه کار گرفتــه
میشــوند و البتــه همچنــان ایــن پزشــکان هســتند کــه حــرف آخــر را میزننــد.
حتــی بــا اینکــه پردازشگرهــای آشــنا بــه زبــان طبیعــی انســانی از دهــه ۱۹۵۰
حضــور داشــتهاند ،امــا اهمیــت آنهــا در بخــش خدمــات درمانــی پدیــدهای جدیــد
اســت .مــا اکنــون بــه جایــی رســیدهایم کــه پایگاههــای داد ه بــه انــدازه کافــی
بــزرگ هســتند و یادگیــری ماشــین بــه انــدازه کافــی پیچیــده شــده و مجمــوع
ســرمایهگذاری در ایــن بخــش نیــز آنقــدر افزایــش یافتــه (یــک بــرآورد از هشــت
و نیــم میلیــارد دالر در ســطح جهــان در ســال  ۲۰۱۵حکایــت دارد) کــه بتــوان بــه
وضــوح مشــاهده کــرد کــه بخــش خدمــات درمانــی تحــت تاثیــر هــوش مصنوعــی
قــرار خواهــد گرفــت .زمینههــای نوظهــوری را خواهیــم دیــد کــه در آن
اپلیکیشــنهای تخصصــی بهوســیله خالصهســازی ســابقه بیمــار بــرآورد کننــد
کــه احتمــال مثبــت بــودن نتیجــه آزمایــش و تشــخیص بیمــاری چقــدر خواهــد
بــود ،جــواب آزمایشهــا را تفســیر کننــد ،دادههــای متنــوع را جمــع آوری کــرده و
در کنــار هــم قــرار دهنــد و بــا بیمــاران بــه طــور مســتقیم در ارتبــاط باشــند و
وضعیــت آنهــا را بســنجند .امــوری کــه اکنــون بــه انســانها ســپرده میشــوند ،از
نظــارت بــر عالیــم حیاتــی در بخشهــای مراقبتهــای ویــژه تــا مشــاهده تصاویــر
1. X-ray
2. Magnetic Resonance Imaging
3. MRI
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مربــوط بــه آزمایشهــا و تفســیر آنهــا و انجــام عملهــای جراحــی بســیار پیچیــده
به میزان بیشتری بهوسیله یادگیری ماشین انجام خواهند شد.
ایــن مســیر مشــابه همانــی اســت کــه زمانــی در صنایــع خودروســازی طــی شــد
کــه در آن کــروز کنتــرل بــه کــروز کنتــرل تطبیقــی ارتقــاء یافــت و اکنــون بــه
ســوی خودروهــای بــدون راننــده در حــال حرکــت اســت .ســالهای پیــشرو
همــکاری جدیتــری میــان دانشــمندان علــوم طبیعــی و مهندســان نرمافــزار بــرای
ایجــادفنآوریهــای خدمــات درمانــی را بــه خــود خواهــد دیــد کــه نــه تنهــا مفیــد
اســت بلکــه در همــان راســتایی اســت کــه پزشــکان فکــر میکننــد .چنیــن
پدیــدهای بــه رشــد بــازار بخــش خدمــات درمانــی میانجامــد و بــه تولیــد ابزارهــای
هــوش مصنوعــی پیچیدهتــر منجــر خواهــد شــد کــه در برخــی از امــور مربــوط بــه
تشخیص از پزشکان عملکرد بهتری خواهند داشت.
داروهای احیاءکننده و بیودرمانی

طــی تنهــا یــک دهــه ،داروهــای احیاءکننــده از زمینــهای نوظهــور امــا
امیدبخــش بــه زمینــهای تحقــق یافتــه تبدیــل شــدند .بــدن تواناییهــای
خارقالعــاده و درونـیای بــرای التیــام و درمــان خــود دارد و مــا تنهــا در آغــاز راه
بــرای بــه خدمــت گرفتــن ایــن تــوان قــرار داریــم .یکــی از شــیوههای درمانــی
کــه اتولوگ4درمانــی نامیــده میشــود ،بازتولیــد ســلولهای بیمــار در آزمایشــگاه
و ســپس بازگردانــدن آن ســلولها بــه بــدن را شــامل میشــود .ســپس ســلول
بازتولیــد شــده همچــون موتــوری محــرک عمــل کــرده و عملیــات بازیابــی و
درمــان را پیــش میبــرد .چنیــن پیشــرفتهایی باعــث خواهنــد شــد کــه
درمانهــای یاختــه بنیــادی 5بتواننــد بــرای دامنــه وســیعی از بیماریهــا بــه کار
گرفته شوند.
همــگام بــا افزایــش اســتفاده از داروهــای احیاءکننــده و رواج بیماریهــای
ایجــاد شــده در واکنــش بــه یــک محصــول بیوتراپــی خــاص ،میتــوان انتظــار
داشــت کــه در محصــوالت طبیعــی رشــد پایــداری ناشــی از مهندســی زیســتی
4. Autologous
5. Stem-cell
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مشــاهده شــود .تولیــد تجــاری ســلولهای بنیــادی نیــازی نوظهــور اســت کــه
شــرکتهای جاافتــاده و شــرکت نوپــا را بــر ســرمایهگذاری در ایــن بخــش
وامــیدارد .امــروز بیشــتر درمانهــای بیوتراپــی غیرســلولی هســتند (ماننــد
آنتیبادیهــای مونوکلونــال 6یــا عوامــل رشــد)7؛ چنیــن وضعیتــی تغییــر خواهــد
کــرد اگــر وعدههــای اولیــه درمانــی یاختــه بنیــادی بــرای بســیاری از بیماریهــای
متفــاوت تحقــق یابنــد .ایــن بیماریهــا نامرتبــط مــواردی ماننــد درد مفاصــل،
نارســایی قلبــی ،ســکته مغــزی،ای ال اس( 8اســکلروز جانبــی آمیوتروفیــک ،9یــا
بیمــاری نورونهــای حرکتــی )10و حتــی دیابــت و آســیب نخاعــی را در بــر
میگیــرد کــه ممکــن اســت درمــان یاختــه بنیــادی بتوانــد در مقیاســی بــزرگ
آنهــا را درمــان کنــد .نیــاز بــه فراهــم آوردن فــوری ســلولهای بنیــادی اختصاصی
بــرای هــر فــرد بــا تعــداد ،درجــه خلــوص و تفکیکپذیــری متفــاوت باعــث
خواهد شد که کل این صنعت رشد کند.
محصوالتــی بیوتراپــی بــه عنــوان منبعــی کــه از بیمــاران بهدســت آمــده
میتوانــد بیمــار ،منتقــل کننــده و ســازنده محصــول را گــرد هــم بیــاورد و بــه
میــزان قابــل توجهــی مرزهــای میــان تولید/ســاخت (قلعــه ســنتی شــرکتها) و
انتقــال (قلعــه ســنتی بیمارســتانها) را کمرنــگ ســازد .چنیــن رویــدادی کــه بــا
ادغــام تولیدکننــدگان ســنتی صنعــت بــا فراهــم آورنــدگان محصــوالت زیســتی
بوکار اســت کــه امــروز
ی تــازهای از خطــوط کسـ 
همــراه اســت نیازمنــد شــیوهها 
وجــود ندارنــد .اســتفاده از منابــع بهدســت آمــده از بیمــاران در مقیــاس بــزرگ
پیچیدگیهایــی را بــه همــراه دارد کــه تامیــن کنندههــای فعلــی تــوان مواجهــه
بــا آنهــا را ندارنــد .بــرای اینکــه محصــوالت مربــوط بــه داروهــای احیاءکننــده
بالینــی بــه مقیــاس مــورد نیــاز بــرای تغییــر ســامت جوامــع برســند ،بایــد
زنجیــره تامیــن کامــا تــازهای ایجــاد شــود کــه بخشهــای مختلــف فرآینــد را
یکپارچــه ســازد و از مرحلــه تولیــد گرفتــه تــا انتقــال نهایــی کیفیــت یکســانی

عامل رشد نوعی سلول است که در رشد و تکثیردیگرسلولها نقش دارد.

6. Monoclonal Antibodies
7. Growth Factors
8. ALS
9. Amyotrophic Lateral Sclerosis
10. Motor Neurone Disease
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داشــته باشــد و محصــول بتوانــد بــه ســرعت بــرای یــک بیمــار خــاص
شخصیســازی شــود .بنابرایــن فرصتهــای قابــل توجهــی در همــه بخشهــای
زنجیــره تامیــن وجــود دارنــد و بعیــد اســت کــه ایــن فرصتهــا توســط یــک نــوع
شــرکت پــر شــوند .از زمینههــای مناســبی کــه احتمــاال توســعه خواهنــد یافــت
میتــوان بــه تخصــص در ســاختاربندی مــواد ،محصــوالت یاختــه بنیــادی آمــاده
تحویــل بــر اســاس تقاضــا ،ابــزار دقیــق مربــوط بــه ایــن حــوزه و مــوارد دیگــر
اشاره کرد.
همچنیــن پیشــرفتهای مهمــی را میتــوان در مســیر درمانهــای مربــوط
بــه ایمــن ســازی و واکسیناســیون مشــاده کــرد .تاکنــون مزایــای درمانهــای
پیشــگیرانه و ایمــن ســاز را بــرای مــواردی ماننــد برخــی از ســرطانها و
روماتولــوژی 11مشــاهده کردهایــم ،امــا دامنــه ایــن حــوزه بــه مــواردی ماننــد
ی خودایمنــی و مــوارد بســیار دیگــری
بیماریهــای قلبــی عروقــی ،بیماریهــا 
گســترش خواهــد یافــت .واکس ـنها همچنــان بــه عنــوان ابــزاری اساســی بــرای
پیشــگیری از بیماریهــای عفونــی و مســری ماننــد هپاتیــت بــی ،فلــج اطفــال و
آنفوالنــزا و عامــل ریشــه کــن ســازی آبلــه باقــی خواهنــد مانــد .غیــر از چنــد
مــورد اســتثنا ،واکســنها در درمــان بیماریهــای فعــال ،چــه عفونــی و چــه
ســرطانی ،موفقیــت کمتــری داشــتهاند .ایــن رونــد طــی ســالهای پیـشرو و بــه
خاطــر در هــم آمیختــه شــدن واکســنهای درمانــی و واکســنهای فعلــی کــه
جنبــه پیشــگیرانه دارنــد تغییــر خواهــد کــرد .همیــن حــاال بیــش از هزار واکســن
فعال با اهدافی کامال متفاوت در مراحل آزمون آزمایشگاهی هستند.
یکــی از حوزههــای نوظهــور اســتفاده از واکسـنها بــرای تضعیــف بخشهــای
خاصــی از سیســتم ایمنــی بــدن اســت آن هــم بــرای مقابلــه بــا بیماریهــای
خــود ایمنــی ماننــد دیابــت نــوع  .۱همیــن حــاال هــم واکســنهایی بــرای
پیشــگیری از ســرطان داریــم کــه در راســتای هــدف قــرار دادن بخشهــای
عفونــی ماننــد ویــروس انســانی پاپیلومــا 12طراحــی شــدهاند .هرچنــد بســیاری از
واکســنهای مربــوط بــه ســرطان کــه در ابتــدا بســیار امیدبخــش بــه نظــر
نوعی فوق تخصص در پزشکیداخلیو اطفال

11. Rheumatology
12. Papilloma
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میرســیدند ،از پــس آزمــون نهایــی بــر نیامدنــد و از شــدت اشــتیاق و
ســرمایهگذاری بــرای آنهــا کاســتند .نتیجــه آزمایشهــای مربــوط بــه
واکس ـنهای تــازه و پیشــرفته بــرای ســرطان کــه همیــن حــاال در حــال انجــام
هســتند ،بــرای آینــده ایــن حــوزه اهمیتــی حیاتــی دارد .همچنیــن عالقــه
بهگونـهای تــازه از واکسـنها ایجــاد شــده کــه بــر اســاس توالــی ژنومــی تومورهــا
شخصیســازی شــدهاند .هــر چنــد پیشــرفتها در واکســنهای درمانــی
احتمــاال بــا پوشــش قابــل توجــه رســانهای مواجــه خواهــد شــد امــا بــازار اصلــی
واکســنها همچنــان در اختیــار واکســنهای پیشــگیرانه باقــی خواهــد مانــد؛
واکسـنهایی کــه بــه طــور قابــل توجهــی علیــه بخشهــای عفونــی بــا مقاومــت
رو بــه افزایــش در مقابــل آنتــی بیوتیکهــا ماننــد ســل و عفونتهــای تنفســی
عمل میکنند.
زمان مناسب برای یکپارچه سازی بیشتر دادهها

هــم بــه خاطــر ســامانههای بــه جــای مانــده از گذشــته و هــم بــه خاطــر
مقــررات ســنگین ،اطالعــات بهدســت آمــده از مواقــع مراجعــه بیمــاران بــه
ارائهدهنــدگان خدمــات پزشــکی تــا حــد قابــل توجهــی از دادههــای بهدســت
آمــده از بیمــاران در مــوارد غیرپزشــکی (ماننــد دســتگاههای پوشــیدنی کــه
میــزان فعالیــت بــدن را میســنجند) بــه صــورت مجــزا نگهــداری شــدهاند .بــرای
بســیاری از مصــرف کننــدگان درهمآمیختــن ایــن دادههــا قابــل پذیــرش نیســت
و ایــن حــوزه تفــاوت بســیاری بــا تجربیــات مــا در بخشهــای بــی ارتبــاط بــه
ســامت دارد .نســل بعــدی ثبــت الکترونیکــی ســوابق پزشــکی در مقایســه بــا
نمونههــای فعلــی قــادر خواهــد بــود کــه دادههــای مجــزا را بــه صــورت بهتــری
مدیریــت کنــد ،بــا ایــن حــال فاصلــه قابــل توجهــی میــان ایــن دادههــا همچنــان
باقی خواهد ماند.
چنین وضعیتی نیازهای تازهای را ایجاد میکند .شرکتهای جمع آوری کننده
دادهها و شــرکتهای حوزهفنآوری که حول محــور جمعآوری دادهها و انتخاب
دادههای مربوط به سابقه پزشکی سالمت فعالیت میکنند با بازار رو به گسترشی
برای خدماتشان مواجه خواهند شد .شاهد ظهور شرکتهایفنآوری برای خدمت
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رسانی به افراد سالم ،بیماران و ارائه دهندگان خدمات درمانی خواهیم بود آن هم
از طریق خالصهســازی دادههای هنگفت کمی و کیفی و همچنین ارایه توصیه و
تحلیل بر اســاس موارد تعریف شده و تعریف نشده توسط پایگاه دادهها .دادههای
جمعآوری شده مربوط به مصرفکنندگان توسط دستگاههای شخصی آنها کیفیت
و رویکرد خدمات بالینی را ارتقاء خواهد داد و اســتفاده از دادهها توســط بخش
خدمات درمانی را توجیهپذیر ساخته و در نتیجه نیاز برای دسترسی به این دادهها
و یکپارچه ســازی آنها با ســوابق پزشــکی را پدید میآورد .ابزارها و دستگاههای
پوشیدنی همین حاال نیز به صورت شبانهروزی داده تولید میکنند .همچنین نیاز
تازهای ایجاد خواهد شــد :اســتفاده ازفنآوری برای جداســازی دادههای جعلی
بهدســت آمده از مصرفکننده و دادههای معنیدار که برای مدیریت ســامت و
بیماری به کار بیایند ،به جای اینکه به ایجاد سردرگمی در آن بینجامند.
مســائل مربوط به یک فرد متصل به اینترنت برای خانههای متصل نیز کارایی
دارند.فنآوری به طور فزایندهای ما را قادر خواهد ســاخت که از مراجعه به مراکز
خدمات درمانی اجتناب کنیم ،چرا که خانههای ما به نســخهای بســط یافته از ما
تبدیل خواهند شد و اطالعات مربوط به سالمت ما را جمع آوری کرده و ما را سالم
نگه میدارند .خانههای ما نقش مطب پزشــکان را بــرای ارائه دهندگان خدمات
درمانی ایفا خواهند کرد و دادههای جمع آوری شــده توسط خانه نیاز به مراجعه
حضوری را در بیشــتر مــوارد برطرف خواهد کرد .ما نیازمنــد همانفنآوریای
هســتیم که برای دستگاههای پوشیدنی توسعه یافت تا بتوانیم تعامالت مورد نظر
میان بدن انسان و خانه را گزینش کرده و اطمینان حاصل کنیم که تمرکز پیشرفت
جمعآوری دادههای پزشکی و مربوط به سالمت فرد توسط خانه بر اساس نیازهای
ما خواهد بود و نه بر اســاس تصمیماتی که جریانفنآوری به تنهایی شکل داده
است.
دوران داروهای فردی و شاخههای تازه

اعــام خبــر شــناخت توالــی ژنــوم انســان در ســال  ۲۰۰۰و خبــر تکمیــل آن
پنــج ســال بعــد زمینههــای تــازهای را ژنومیک(13تجمیــع ژنهــا و دیاناي همــه
13. Genomics
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مــا) ایجــاد کــرد .ایــن رویــداد همچنیــن زمینههــای تــازهای ماننــد فارماکوژنومیک
(تالقــی میــان داروهــا و ژنهــای مــا) ،اپیژنومیــک( 15مطالعــه تغییــرات در خــواص
ژنهــا کــه ناشــی از تغییــرات در دیانای نیســتند) و پروتئومیــک( 16مطالعــه
پروتئينهــا ،ســاختارها و عملکــرد و تغییــرات آنهــا در گــذر زمــان و در مواجهــه بــا
بیماریهــا در مقیــاس کالن) ایجــاد کــرده اســت .خوشــبینیهای تجــاری و
پزشــکی مربــوط بــه ژنومیــک بــا ایــن معضــل مواجــه شــدهاند کــه مشــخص نیســت
کــدام یــک از دههــا هــزار نــوع ژنــی کــه مــا حمــل میکنیــم مســتعد ایجــاد
بیمــاری هســتند و اینکــه چــه ترکیبــی از ایــن ژنهــا میتوانــد بــرای ســامت مــا
مفیــد یــا مضــر باشــد .هزینــه تعییــن توالــی ژنومــی نیــز در روزهــای نخســت عامــل
بازدارنــدهای محســوب میشــد .کاهــش قیمــت یــک توالــی ژنومــی قابــل اطمینــان
از  ۲۰۰میلیــون دالر بــه حــدود هــزار دالر ،و اینکــه توالیهــای تعییــن شــده امــروز
از برخــی جهــات عمیقتــر هســتند ،مانــع بزرگــی را برطــرف خواهــد کــرد .شــناخت
مــا از انــواع گوناگــون ژنومهــا همچنــان مانــع مهمــی بــر ســر راه ایجــاد و گســترش
شــاخههای تــازه مربــوط بــه علــوم ژنتیــک و آزمــون و اســتفاده درمانــی آنهــا
خواهــد بــود ،امــا رونــد بــه ســرعت فزاینــده پایگاههــای داده موجــود ایــن امیــدواری
را ایجاد میکند که طی یک دوره پنج ساله شرایط کامال تغییر کند.
آزمونهــای آزمایشــگاهی بــه میــزان قابــل توجهــی اســتفاده از نســل بعــدی
تعییــن توالــی را افزایــش خواهنــد داد و جایگزیــن شــیوههای فعلــی ماننــد
غربــال گــری نــوزادان ،دورگهســازی تابشــی در محل(17فیــش )18و دامنــه وســیعی
از دیگــر روشهــای آزمایــش ژنتیــک خواهــد شــد .بــرای تشــخیص بیماریهــای
نــادر ،اســتفاده ازهمــه توالــی اگــزوم یــا ژنــوم بــه جــای اینکــه آخریــن راهحــل
باشــد بــه نخســتین راهحــل تبدیــل خواهــد شــد و بــازار آن گســترش خواهــد
یافــت .پژوهشهــای تــازه نشــان میدهنــد کــه بــرای تشــخیص ایــن
بیماریهــای نــادر ،همــه توالــی اگــزوم یــا ژنــوم شــیوه ســریعتر و ارزانتــری
بــرای رســیدن بــه پاســخ اســت .بــا افزایــش دسترســی بــه طیــف ســنجی
14
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جرمــی ،19آرایههــای پروتئینــی 20و نانوتکنولــوژی و همینطــور آزمونهــای بــر
پایــه پروتئومیــک ،شــناخت مــا از ریش ـههای ژنومــی بیماریهــا افزایــش یافتــه
و همچنیــن احتمــاال درک مــا از پویایــی عملکــرد بیمــاری نیــز بیشــتر شــود.
هرچنــد کاربــرد شــاخه میکروفلوییدیــک 21در آزمونهــای آزمایشــگاهی متوقــف
شــده ،امــا ایــنفــنآوری بــه راهیابــی بــه آزمایشــگاهها ادامــه خواهــد داد و
فرصتهایــی را بــرای تمرکــز زدایــی از آنهــا فراهــم خواهــد آورد و همچنیــن
فرصتهایــی را بــرای آزمونهــای نقطــه مراقبــت 22ماننــد آزمــون خانــه هوشــمند
متصل به اینترنت فراهم خواهد آورد.
شــاخه ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮژﻧﻮﻣﻴک رشــد ســریعی را هــم در آزمونهــای آزمایشــگاههای
شــرکتها و هــم در اســتارت آپهایــی کــه محصــول را مســتقیم بــه
مصرفکننــده میرســانند تجربــه خواهــد کــرد .در میــان همــه شــاخههای
دیگــر کــه بــه آنهــا پرداختــه شــد ،فارماکوژنومیــک بیشــترین بهــره را از دادههــا و
شــیوههای موجــود ارائــه محصــول میبــرد و احتمــاال بیشــترین رشــد را بــه
خــود خواهــد دیــد .بیــش از ۱۵۰نــوع دارو ( ۱۳درصــد کل داروهــا) اکنــون
اطالعــات ژنومــی را بــر روی برچســب خــود دارنــد .بــا حــل مشــکل قیمــت بــاال
و در حالــی کــه پزشــکان و داروســازان در تفســیر دادههــا و بــه کارگیــری آنهــا در
نوشــتن نســخه و تجویــز میــزان مصــرف دارو تبحــر بیشــتری مییابنــد،
اســتخراج اطالعــات فارماژنومیــک از کل دادههــای ژنومــی و توالــی هدفمنــد
بــرای انــواع خاصــی از ژنهــا بــه عنــوان بخشهــای قابــل اطمینانــی ظهــور
خواهنــد کــرد .آنچــه هنــوز بایــد برایــش راهــکاری پیــدا شــود ،یکپارچهســازی
توالــی ژنتیکــی فارماکوژنومیــک بــا نــرم افزارهــای فعلــی بــرای ثبــت الکترونیکی
سوابق پزشکی و برای تجویز داروها است.
درمانهــای هدفمنــد (هــدف قــرار دادن مولکــول یــا ســلول بیمــار بــه جــای
همــه ســلولها) بخــش قابــل توجهــی از توســعه بخــش داروســازی را بــه خــود
اختصــاص خواهــد داد .هرچنــد بیشــتر افــراد تصــور میکننــد کــه درمــان هدفمنــد
19. Mass Spectrometry
20. Protein Arrays
21. Microfluidics
22. Point-of-care Testing
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بــه ســرطان مربــوط میشــود امــا ایــن شــاخه بــه مراتــب وســیعتر اســت :طبــق
یای ۴۳ ،)24درصــد کل داروهایــی تولید
اعــام ســازمان غــذا و داروی آمریــکا( 23افــد 
شــده داروهــای مربــوط بــه درمــان هدفمنــد هســتند .در ســال  ۲۰۱۴از میــان همــه
داروهــای تاییــد شــده توســط ســازمان غــذا و داروی آمریــکا ۲۰ ،درصــد داروهــا بــه
بخــش درمــان هدفمنــد مربــوط میشــدند کــه ایــن رقــم در ســال  ۲۰۱۵بــه ۲۸
درصــد رســید .رشــد در ایــن بخــش مدیــون چرخــه بازخــوردی اســت کــه بــه نســل
بعــدی تعییــن توالــی ژنومــی مربــوط میشــود .شناســایی اهــداف مشــخص بــرای
درمــان یــک بیمــاری بــه توســعه درمانهــای هدفمنــد میانجامــد و ســپس دانــش
بهدســت آمــده از اهــداف مــورد درمــان قــرار گرفتــه بــه اکتشــافات اهــداف بیشــتر
میانجامد.
تغییــرات اپیژنومیــک در دامنــه وســیعی از بیماریهــای مزمــن شــامل
بیماریهــای متابولیــک ماننــد دیابــت ،چاقــی ،بیماریهــای قلبــی و ســرطان
نقــش آفرینــی میکنــد و ایــن تغییــرات اپیژنومیــک بــه طــور بالقــوه برگش ـتپذیر
هســتند .بنابرایــن عالقــه زیــادی نســبت بــه ایــن شــاخه وجــود دارنــد .آگاهــی
نســبت بــه افزایــش امــکان برگشــت پذیــری تغییــرات اپیژنومیــک کــه عامــل
تشــدید برخــی بیماریهــا هســتند رو بــه رشــد اســت .تغییــرات اپیژنتیــک از
طریــق دامنــه وســیعی از مکانیزمهــا روی میدهنــد کــه برخــی از آنهــا بــه تازگــی
کشــف شــدهاند .مــا شــاهد توجــه فزاینــده بــه توســعه داروهــای مربــوط بــه مهــار
متیــل دار کــردن دیانای 25و داروهایــی کــه یــک مکانیــزم را مــورد حملــه قــرار
میدهنــد ماننــد مهارکننــده برومودومیــن ،26مهارکننده هیســتون استیلترانســفراز،27
مهارکننــده هیســتون دیاســتیالز ،28مهارکننده هســیتون متیالســیون 29و مهارکننده
پروتئیــن متیــل ترانســفراز .30بــه عــاوه احتماال شــاهد ترکیــب داروهــای اپیژنومیک
بــا داروهــای ایمــون تراپــی بــه عنــوان شــیوه اســتاندار شــیوههای درمانــی مربــوط
23. The US Food and Drug Administration
24. FDA
25. DNA Methylation
26. Bromodomain
27. Histone Acetyltransferase
28. Histone Deacetylase
29. Histone Methylation
30. Methyltransferase
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به شیمی درمانی خواهیم بود.
ترکیب تصویر برداری مولکولی با دیگر شیوههای تصویربرداری

اکنــون چهــل ســال از عمــر روشهــای پیشــرفته تصویربــرداری ماننــد
یگــذرد .هرچنــد تاکنــون
عنــگاری رایانــهای( 31سیتیاســکن) و ا مآرآی م 
مقط 
بهبودهــای قابــل توجهــی در ایــن شــیوههای اصلــی ایجــاد شــده و پیشــرفتهای
بیشــتری در راه خواهــد بــود امــا افــزوده شــدن تصویربــرداری مولکولــی بــه ایــن
فنآوریهــا و دیگــرفنآوریهــای تــازه بخــش مســلط مرحلــه بعــدی تصویربــرداری
خواهد بود.
تصویربــرداری مولکولــی ترکیبــی اســت از یــک روش تصویربــرداری ماننــد تابــش،
ســونوگرافی ،امآرآی یــا پرتویــی بــا مکانیزمــی بــرای هــدف قــرار دادن یــک ســلول یــا
اجــزای یــک ســلول ماننــد مولکولهایــی خــاص .در بخــش خدمــات درمانــی اصطــاح
تصویربــرداری مولکولــی معمــوال بــرای تصویربرداریهایــی بــه کار مــیرود کــه
مولکــول یــا مســیر زیســتی خاصــی را هــدف قــرار دهــد و بتوانــد تصویرســازی را از
خــارج از بــدن انجــام دهــد .بــرش نــگاری بــا گســیل پوزیتــرون( 32پیایتــی)
مشــهورترین شــیوه تصویربــرداری مولکولــی اســت کــه بــر پایــه ایزوتوپهــای نشــر
پوزیتــرون قــرار دارد .روشهــای ترکیبــی تصویربــرداری طــی ســالهای پیـشرو رشــد
خواهنــد کــرد و بخــش قابــل توجهــی از پیشــرفتهایفـنآوری را بــه خــود اختصــاص
خواهنــد داد .ترکیــب هــدف قراردادنهــای مولکولــی کــه بــه کمــک پیایتــی بــا
کیفیــت تصویــری سیتیاســکن و امآرآی اســکن بــه طــور فزاینــدهای بــه امــری
متــداول تبدیــل میشــود («پــیای تــی ام آرآی »33و «پــیای تــی ســی تــی.)»34
استفاده از ماده حاجب 35با ویژگیهای باالتر نیز گسترش خواهد یافت.
پرسشهای اخالقی

ایــن مقالــه تالشــی اســت بــرای ارائــه نگاهــی اجمالــی بــه دامنــه وســیعی از
31. Computed Tomography Scans
32. Positron Emission Tomography
33. PET-MRI
34. PET-CT
35. Contrast Agents
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حوزههایــی کــه در آنهــافــنآوری باعــث تحــول در آینــده بخــش پزشــکی و
داروســازی خواهــد شــد .بــرای تکامــل در ایــن حوزههــا ،همچنــان نیازمنــد
فنآوریهــای پزشــکی نامتــداول هســتیم ،بــه خصــوص کــه در جامعــه رو بــه
پیری ،ناتوانیهای جسمی و بیماریهای مزمن رو به افزایش هستند.
دالیــل قانــع کننــدهای بــرای هیجــان زده شــدن و خوشــبینی نســبت بــه آینــده
وجــود دارد امــا ایــن پیشــرفتها خالــی از خطــر هــم نیســتند .همیــن حــاال در
جهانــی زندگــی میکنیــم کــه نــوآوری پرشــتاب بــه میــزان در هــم تنیدگــی و
اتصــال مجــازی شــدت بخشــیده اســت .اپلیکیش ـنها و دســتگاههای تلفــن همــراه
بــه عنــوان پلتفورمهــای ارائــه و مصــرف خدمــات پزشــکی بــه جریــان اصلــی ایــن
خدمــات تبدیــل شــدهاند .اســتفاده از تلفــن همــراه و دیگــر دســتگاههای همــراه
بــه عنــوان محصوالتــی پزشــکی کــه دادههــای پزشــکی تولیــد میکننــد نیازمنــد
تبییــن اســتانداردهای بیشــتری اســت و در عیــن حــال امــکان آزمــون راههایــی
برای تمرکززدایی و دموکراتیک ساختن بخش پزشکی را هم فراهم میآورد.
نــوآوری بــا نــرخ بیســابقهای پیــش مـیرود و بخــش مربــوط بــه وضــع مقــررات
و همچنیــن میــزان تطبیــق پذیــری انســانها بــا ایــنفنآوریهــای تــازه بهمیــزان
کافــی رشــد نکردهانــد و میــان آنهــا بــا جهــانفـنآوری فاصلــه ایجــاد شــده اســت.
چگونــه میتــوان همــگام بــا رشــد نــوآوری پیــش رفــت و در مــورد مــواردی ماننــد
میــزان دسترســی و امــکان مالــی تهیــه خدمــات پزشــکی تصمیــم گیــری کــرد؟ چه
کســی تصمیــم میگیــرد کــه نفــع بیمــاران در چیســت؟ بــه لطــف پزشــکی از راه
دور ،36اکنــون میتوانیــم خدمــات پزشــکی بهتــری را بــا ســرعت بیشــتر و از فواصــل
دورتــر ارائــه دهیــم ،ایــن رونــد همچنــان هــم از نظــر ســرعت و هــم از نظــر فاصلــه
ارایــه خدمــات تــداوم خواهــد یافــت .بــا در نظــر گرفتــن چنیــن مســایلی ،اخــاق
نقــش پررنگتــری خواهــد یافــت .بایــد اطمینــان حاصــل کنیــم کــه نیازهــای
بیمــاران تابــع خواســتف ـنآوری نخواهــد بــود و همچنیــن تــاش بــرای کســب
دانش به شیوهای فاوستی 37تبدیل نشود و بر اساس منافع انسانها باشد.
36. Telemedicine

 .37اشاره نویسنده به افسانه ای آلمانی است که در آن فردی به نام فاوست برای بهدست آوردن دانش حاضر میشود
روحش را به شیطان بفروشد.
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فصل نهم

بخش انرژی:
برآمدن انرژیهای
تجدیدپذیر
آنا شوکت

1

بــه لطــف پیشــرفتها در انرژیهــای خورشــیدی و بــادی و
همچنیــن شــیوههای مربــوط بــه ذخیرهســازی آنهــا ،تحولــی
عظیم در مصرف انرژی در راه است.
1. Anne Schukat
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پــس از انقــاب صنعتــی ،جهــان بــه ســوختهای فســیلی بــه عنــوان منبــع
اصلــی انــرژی وابســته شــد .البتــه ایــن وابســتگی بــه رشــد اقتصــادی بیســابقه،
پیشــرفتهای عظیــم در ســطح زندگــی و ایجــاد رفــاه بــرای بخــش زیــادی از افــراد
کمــک کــرد ،امــا متاســفانه پیامدهایــی منفــی نیــز بــه همــراه داشــت .ســوزاندن
ســوختهای فســیلی میــزان هنگفتــی از آلودگــی و دی اکســید کربــن را در جــو
زمیــن تولیــد میکنــد .بــرای بیــش از یــک قــرن ،بشــر بــه منبعــی از انــرژی وابســته
بوده که آلوده و پایانپذیر بوده و اثرات برگشتناپذیری بر آب و هوا دارد.
بــا ایــن حــال ،طــی چنــد دهــه آینــده تحــول عظیمــی روی خواهــد داد و آن
هــم دوری جســتن از ســوختهای فســیلی اســت .بهبودهــا در ف ـنآوری و کاهــش
هزینههــا بــا ســرعت قابــل مالحظ ـهای بــه ویــژه در بخــش انــرژی خورشــیدی و
انــرژی بــادی در حــال پیشــرفت هســتند .حتــی اگــر پــس از ســال  ۲۰۲۰یارانههــای
بخــش انرژیهــای تجدیدپذیــر حــذف شــوند ،ســهم آنهــا در انــرژی تولیــد شــده
میتوانــد از پنــج درصــد امــروز بــه ســی درصــد تــا ســال  ۲۰۴۰برســد (نمــودار ۹.۱
ظرفیــت تولیــد انــرژی از منابــع مختلــف را نشــان میدهــد) .بــه عــاوه باتریهــا
هــم در حــال بهتــر و ارزانتــر شــدن هســتند و میتواننــد در خودروهــای الکتریکــی
و همچنیــن بــرای اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر در شــبکه برقرســانی بــه کار
بیایند.
ل انــکار ایــن تحــول همیــن حــاال هــم قابــل مشــاهده
نشــانههای غیرقابــ 
یای ای ،)2بــرق تولیــد شــده
هســتند .طبــق اعــام آژانــس بیــن المللــی انــرژی( 1آ 
توســط انرژیهــای تجدیدپذیــر حــدود  ۹۰درصــد ظرفیتهــای تــازه تولیــد انــرژی
در ســال  ۲۰۱۵را بــه خــود اختصــاص داده و ســهم انــرژی بــادی بــه تنهایــی بیــش
از نصــف بــوده اســت .بــه طــور مشــابه ،مایــکل لیبریــک ،3بنیانگــذار شــرکت
تحقیقاتــی بلومبــرگ نیــو انــرژی فایننــس ،4میگویــد کــه میــزان ظرفیــت تولیــد
افــزوده شــده بــه شــبکه برقرســانی توســط انرژیهــای تجدیــد پذیــر در ســطح
جهــان بیشــتر از ســوختهای فســیلی اســت .دو نقطــه پیشــرو در ایــن زمینــه
1. International Energy Agency
2. IEA
3. Michael Liebreich
4. Bloomberg New Energy Finance
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نمودار 9-1سبزتر شدن

ظرفیت نیروگاهی جهان ،سهم از کل
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پیشبینی مجموع سال  ۱۴۴۶۴ / ۲۰۴۰گیگاوات
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نمودار  9-2تغییر قدرت

درصد سهم منابع تامین انرژی مصرفی در آمریکا
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

2015

2005

1995

1985

1975

1965

1955

1945

1935

1905

1895

1885

1875

1865

1855

1845

1835

1825

1815

1805

1795

1925

ذغال سنگ

گاز طبیعی

1785

1915

نفت

انرژی هستهای

1775

0

چوب

دیگر موارد تجدیدپذیر
انرژی برقآبی

منبع :اداره اطالعات انرژی آمریکا

یعنــی کشــور آلمــان و ایالــت کالیفرنیــا در آمریــکا ،حــدود بیــش از ســی درصــد
برق مورد نیاز خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر بهدست میآورند.
ســوختهای فســیلی ناگهــان ناپدیــد نمیشــوند بلکــه اســتفاده از آنهــا در
طــول زمــان کاهــش مییابــد .تاریخچــه اســتفاده از انــرژی ،یکــی از مــواردی اســت
کــه تغییــرات در آن بســیار کنــد و طــی دهههــا رخ میدهنــد بــا ایــن حــال طــی
همیــن تاریــخ تحــوالت شــدیدی در منابــع انــرژی از چــوب بــه زغــال ســنگ و
ســپس بــه نفــت و گاز روی داده اســت (بنگریــد بــه نمــودار  .)۹.۲از آنجــا کــه دو
ســوم انتشــار گازهــای گلخانـهای بــه خاطــر تولیــد و مصــرف انــرژی اســت ،ســرعت
و دامنــه تحــول پیـشرو در منابــع تولیــد انــرژی نقــش تعییــن کننــدهای در میــزان
موفقیت در حفظ گرمایش زمین در سطح کمینه خواهد داشت.
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بگذارآفتاب به داخل بتابد

5

انــرژی خورشــیدی از زمانــی کــه شــرکت آزمایشــگاههای بــل 6در ســال ۱۹۵۴
از نخســتین ســلول خورشــیدی کاربــردی رونمایــی کــرد تاکنــون راهــی طوالنــی را
پیمــوده اســت .از آن زمــان تاکنــون ،کارایــی تبدیــل تابــش خورشــید بــه انــرژی
بــرق تقریبــا چهــار برابــر شــده ،از ۶درصــد بــه ۲۳درصــد بــرای بهتریــن پنلهــای
خورشــیدی ســیلیکونی امــروز .در همیــن زمــان ،هزینــه روشهــای تبدیــل انــرژی
خورشــید بــه بــرق نیــز از حــدود  ۳۰۰دالر بــرای هــر وات در دهــه  ۱۹۵۰بــه حــدود
 ۶۰ســنت رســیده اســت (بنگریــد بــه نمــودار  .)۹.۳نتیجــه چنیــن پیشــرفتهایی
ایــن بــوده کــه همیــن حــاال هــم انــرژی خورشــیدی از نظــر قیمــت حتــی در برخــی
از نقاط بدون یارانه دولتی نیز با انرژی فسیلی قابل رقابت است.
انــرژی خورشــیدی اکنــون حــدود یــک درصــد بــرق جهــان را تولیــد میکنــد.
7
هرچنــد چنیــن رقمــی بســیار کوچــک بــه نظــر میرســد ،امــا صنعــت فتوولتاییــک
(پــی وی )8بــا ســرعت قابــل توجهــی رشــد کــرده اســت .میــزان نصــب ســلولهای
خورشــیدی ایــن صنعــت طــی ســالهای  ۲۰۰۰تــا ۲۰۱۴بــا نــرخ رشــد مرکــب
ســالیانه ۴۴درصــد رشــد کــرده اســت .از ســال  ۲۰۱۲تــا کنــون ،ظرفیــت تولیــد
بــرق ایجــاد شــده توســط ایــن صنعــت در ســطح جهــان از مجمــوع ظرفیــت ایجــاد
شده طی همه سالهای پیش از آن بیشتر بوده است.
ســلولهای خورشــیدی از مــواد جــذب کننــده نــور ســاخته میشــوند کــه نــور
خورشــید را بــه الکتریســیته تبدیــل میکننــد .امــروز مــاده اصلــی ایــن ســلولها
ســیلیکون اســت ،مــادهای بســیار شــکننده کــه بــرای پایــداری بایــد در محفظـهای
محکــم قــرار داده شــود .ایــن ویژگــی باعــث شــده کــه اســتفاده از ســلولهای
خورشــیدی بــه بامهــا یــا نصــب در زمینهایــی فــراخ محــدود شــود .بــا ایــن حــال،
بنابــر گــزارش منتشــر شــده توســط موسســه فـنآوری ماساچوســت( 9ام آی تــی)10
5. Let the sun shine in
6. Bell Laboratories
7. Photovoltaics

سامانهای که در آن سلولهای خورشیدی با جذب انرژی ناشی از تابش خورشید آن را به الکتریسیته تبدیل میکنند.

8. PV
9. Massachusetts Institute of Technology
10. MIT
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نمودار  9-3روزهای آفتابی

منحنی یادگیری قیمت انرژی خورشیدی
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نرخ یادگیری:
هربار که تولید انباشت شده دو
برابر میشود ،قیمت به میزان
 ٪ ۱۹.۶کاهش مییابد

0.5

تولید انباشت شده ،گیگاوات
تعدیل شده بر اساس تورم
منبع :موسسه فرانهوفر برای سامانههای انرژی خورشیدی

بــا عنــوان آینــده انــرژی خورشــیدی ،11ســلولهای خورشــیدی امــروز کــه بــر پایــه
ســیلیکون تولیــد شــدهاند آنقــدر خــوب هســتند کــه بتواننــد حتــی بــدون
پیشــرفت تکنولوژیکــی خاصــی تــا ســال  ۲۰۵۰بــه میــزان وســیعی گســترش یافتــه
و از انتشار کربن به میزان قابل توجهی بکاهند.
بــا ایــن حــال در ایــن گــزارش آمــده کــه فنآوریهایــی کــه در حــال حاضــر
در حــال توســعه هســتند ایــن ظرفیــت را دارنــد کــه بــه شــیوههای ســادهتر و
ارزانتــری تولیــد شــوند و بــه شــیوههای مختلفــی بــه کار گرفتــه شــوند؛ آن هــم
در حالــی کــه تــوان تبدیــل انــرژی آنهــا بــه انــدازه ســیلیکون اســت .ســلولهای
خورشــیدی ســاخته شــده میتواننــد بــر روی الیههــای باریکتــر بــا بســترهای
انعطافپذیرتــری قــرار داده شــوند و در نتیجــه ســبکتر بــوده و نصــب آنهــا آســانتر
اســت .بــه عــاوه ایــن ســلولهای تــازه میتواننــد از مــواد شــفاف ســاخته شــوند
11. The Future of Solar Energy
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کــه نــور را جــذب میکننــد امــا توســط انســان قابــل مشــاهده نیســتند و میتواننــد
در هــر محیطــی بــه کار رونــد .والدیمیــر بلوویــچ ،12یکــی از تهیهکننــدگان ایــن
گــزارش و اســتاد فنآوریهــای نوظهــور در ام آی تــی ،میگویــد کــه فنآوریهــای
تازه میتوانند بر فراز هر سطحی انرژی تولید کنند.
در ایــن صــورت ســلولهای خورشــیدی میتواننــد بــه دامنــه وســیعتری از
کاربردهــا راه یابنــد .طــی چنــد دهــه آینــده ،بــا ورود ایــن فنآوریهــا از
آزمایشــگاهها بــه بــازار ،ممکــن اســت ابتــدا آنهــا را در ابزارهــای الکترونیکــی
مصرفــی کوچــک یــا بــر فــراز پنجرههــا بــه عنــوان پردههایــی شــفاف و ســپس بــه
عنوان بخشی از پارچهها شامل پارچه پرده و لباس مشاهده کرد.
هــم ســیلیکون و هــم ســلولهای خورشــیدی نوظهــور کــه بــه صــورت
پردههــای نــازک هســتند از مــوادی ســاخته میشــوند کــه بهوفــور یافــت
میشــوند و تولیــد و بــه کارگیــری آنهــا در ســطح گســترده مشکلســاز نخواهــد
بــود .طبــق محاســبات ام آی تــی ،مســاحت مــورد نیــاز بــرای تامیــن 100درصــد
تقاضــای انــرژی بــرق در آمریــکا در ســال  ۲۰۵۰توســط ســلولهای خورشــیدی
ســیلیکونی فعلــی معــادل چهــار دهــم درصــد کل مســاحت خشــکی کشــور یــا
تقریبــا معــادل نصــف مســاحت ایالــت ویرجینیــای غربــی اســت .هرچنــد کــه بــه
کارگیــری صفحههــای خورشــیدی بــا بیشــترین کارایــی در آفتابیتریــن
بخشهــای آمریــکا میتوانــد ایــن مســاحت مــورد نیــاز را تــا میــزان حــدود دو
سوم کاهش دهد.
دمیدن در باد

13

بــاد نیــز همچــون خورشــید یــک منبــع انــرژی قابــل دســترس ،بــدون
تولیدکــردن و تجدیدپذیــر اســت .توربینهــای بــادی در حــال حاضــر حــدود
4درصــد کل انــرژی بــرق جهــان را تولیــد میکننــد .هزینــه انــرژی بــادی نیــز از
۳۰ســنت بــرای هــر کیلــووات ســاعت در دهــه  ۱۹۸۰تــا ۳ســنت بــرای هــر کیلووات
ساعت کاهش یافته است.
باب دیلن ،خواننده و ترانه سرای آمریکایی ،نیز ترانهای با همین عنوان دارد.

´ 12. Vladimir Bulovic
13. Blowin’ in the wind
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در حالــی کــه نمونههــای نخســتین توربینهــای بــادی کوتــاه و کوچــک بودنــد
و ظرفیــت تولیــد آنهــا تنهــا چنــد ده کیلــووات بــود ،ماشــینهای امــروزی بــه مراتب
بلندتــر و بزرگتــر هســتند و ظرفیــت معمــول آنهــا حــدود دو و نیــم مــگاوات اســت
و مرکــز پرههــای (هــاب) آنهــا در ارتفاعــی بیــن  ۸۰تــا  ۱۲۰متــر قــرار میگیــرد.
مزیــت توربینهــای بلندتــر ایــن اســت کــه بــه بادهــای ســریعتری کــه در ارتفاعــات
بلندتــر میوزنــد دسترســی دارنــد .در همیــن حــال ،روتورهــای بزرگتــر بــا
پرههــای بلندتــر میتواننــد مســاحت بیشــتری را پوشــش داده و در نتیجــه انــرژی
بیشتری را از یک مکان جذب کنند.
ادگارد 
یمئــو ،14یکــی از مشــاوران تهیــه گــزارش چشــم انــداز انــرژی بــادی
15
بــرای وزارت انــرژی آمریــکا  ،میگویــد کــه ایــن بهبودهــای مــداوم زمینههــای
تــازهای را بــرای توســعه فنآوریهــای مربــوط بــه انــرژی بــادی فراهــم میآورنــد.
بنابرایــن گــزارش ،کــه در ســال  ۲۰۱۵منتشــر شــد و بــه تــوان بالقــوه انــرژی بــادی
در آمریــکا در ســال  ۲۰۵۰مینگــرد ،نســل بعــدی توربینهــای بــادی میتواننــد
حــدود  ۷۲۰هــزار مایــل مربــع (یــک و نــه دهــم میلیــون کیلومتــر مربــع) بــه
ســرزمینهای قابــل توســعه کشــور آمریــکا بــرای انــرژی بــادی بیافزاینــد و مســاحت
قابــل دســترس توســط توربینهــای قدیمیتــر از ســال  ۲۰۰۸را تقریبــا ســه برابــر
کنند.
امــروز صنعــت انــرژی بــادی تحــت تســلط توربینهــای ســه پــرهای اســت ،امــا
طراحیهــای متفاوتــی در راه خواهنــد بــود ماننــد ماشــینهای دو پــرهای و
همچنیــن ماشــینهای بــدون پــره کــه بــا نوســان قطبــی میچرخنــد .پــروژهای
کــه بیــش از دیگــران در جــذب ســرمایه موفــق بــوده بــه شــرکت کالیفرنیایــی
ماکانــی 16مربــوط میشــود کــه در حــال توســعه توربینهــای بــادی هوابــردی
اســت کــه از تســمه بــرای اتصــال بــه ایســتگاه زمینــی و انتقــال انــرژی بهــره
میبرنــد .ایــن «بادبادکهــای انــرژی» بــا همــان اصــول آیرودینامیــک توربینهــای
متــداول کار میکننــد ،امــا ایــن ظرفیــت را دارنــد کــه تــا ارتفــاع  ۳۱۰متــر ،یــا
حــدود دو برابــر توربینهــای فعلــی ،بــاال برونــد آن هــم در حالــی کــه مــواد بســیار
14. Edgar DeMeo
15. The US Department of Energy
16. Makani
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کمتری برای تولید آنها به کار رفته است.
شــرکت ماکانــی در ســال  ۲۰۱۳توســط شــرکت گــوگل خریــداری شــد و اکنون
در تــاش اســت تــا نمونــه  ۶۰۰کیلوواتــی را درهاوایــی 17تســت کنــد و بــا
خلبانهــای محلــی و همچنیــن بــا اداره هوانــوردی فــدرال آمریــکا 18مشــغول
همــکاری اســت تــا امــکان مشــاهده ایــن بادبادکهــا را ارتقــاء ببخشــد .امــا بــه
چالــش کشــیدن تســلط توربینهــای ســنتی کار ســادهای نخواهــد بــود .پــل
ویــرز ،19مهنــدس ارشــد در مرکــز فــنآوری بــادی آمریــکا ،20اعتقــاد دارد کــه
ماشــینهای امــروزی سیســال ســابقه دارنــد و ضوابــط طراحــی آنهــا بــه خوبــی
شــناخته شــده اســت .همچنیــن توربینهــای فعلــی رو بــه بهبــود هســتند .در
حالیکــه روتور21هــا و برجهــای آنهــا در حــال بزرگتــر شــدن هســتند ،حمــل و
نقــل زمینــی آنهــا بــه چالشــی تبدیــل شــده اســت و شــرکتها بــه دنبــال راههایــی
بــرای ســرهم کــردن یــا ســاخت ایــن اجــزاء در محــل اســتفاده هســتند .طبــق
اظهــارات جــوزه زایــاس ،22مدیــر دفتــر فنآوریهــای انــرژی بــادی 23در وزارت
انــرژی آمریــکا ،چــاپ ســه بعــدی قالــب پرههــا همیــن حــاال نیــز از میزهــای
طراحــی عبــور کــرده و بــه مرحلــه ســاخت نمونههــای اولیــه رســیده اســت .ایــن
فرآینــد از شــیوههای متــداول تولیــد قالــب ســریعتر خواهــد بــود و میتوانــد
هزینههــای مربــوط بــه آن را تــا پنــج درصــد کاهــش دهــد .پژوهشــگران همچنیــن
بــه دنبــال راههایــی بــرای بهینهســازی طراحــی ســاختار و نیروگاههــای بــادی
هســتند کــه میتوانــد بهــرهوری آنهــا را بــه ازاء کمــی افزایــش هزینــه تــا حــدود
پنج درصد افزایش دهد.
ســالها بــود کــه در پیشبینیهــای بازیگــران اصلــی حــوزه انــرژی ،نــرخ
رشــد انــرژی خورشــیدی و بــادی دســتکم گرفتــه میشــد .بــرای مثــال در
چشـمانداز انــرژی جهــان 24کــه در ســال  ۲۰۰۸توســط آژانــس بیــن المللــی انــرژی
17. Hawaii
18. The US Federal Aviation Administration
19. Paul Veers
20. The US National Wind Technology Centre
21. Rotor
22. Jose Zayas
23. Wind Energy Technologies Office
24. World Energy Outlook
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منتشــر شــد ،پیشبینــی شــده بــود کــه انــرژی خورشــیدی در ســال  ۲۰۳۰معــادل
1درصــد انــرژی بــرق جهــان را تولیــد خواهــد کــرد؛ در حالــی کــه ایــن دســتاورد
پانزده سال زودتر یعنی در سال  ۲۰۱۵محقق شد.
البتــه انــرژی خورشــیدی و انــرژی بــادی یــک نقطــه ضعــف هــم دارد و آن
اینکــه هــر دو متنــاوب هســتند .چــرا کــه خورشــید شــبها نمیدرخشــد و بــاد
همــواره نم ـیوزد .ایــن چالــش باعــث شــده تــا طراحــان نیروگاههــا تــاش کننــد
راهکارهایــی را بــرای اتصــال ایــن انرژیهــای تجدیدپذیــر ناپایــدار بــه شــبکه بــرق
بیابنــد .امــروز شــیوههای پیچیــده پیشبینــی بــرآورد میکننــد کــه ابرهــا چــه
زمانــی جلــوی خورشــید را میگیرنــد و وزش بادهــا چــه زمانــی شــدت میگیــرد و
اپراتورهــای شــبکه بــرق رســانی بــر ایــن اســاس عرضــه و تقاضــا را در فواصــل
کوتاهتــری متــوازن میکننــد .یــک شــبکه برقرســانی در هــم تنیــده و یکپارچــه
میتوانــد بــرای ارســال انــرژی بــه فواصــل دور در مواقــع نیــاز مــورد اســتفاده قــرار
بگیــرد و اگــر کمبــودی در انــرژی خورشــیدی یــا بــادی ایجــاد شــود ،نیروگاههایــی
کــه بــا گاز طبیعــی کار میکننــد میتواننــد فعــال شــده و بــه ســرعت تولیــد بــرق
را افزایش دهند.
امــا همــه نیروگاههــا بــه یــک انــدازه قدرتمنــد و یکپارچــه نیســتند و در برخــی
از نقــاط امــکان ارســال بــرق بــه فواصــل دور یــا تولید انــرژی بــه وســیله نیروگاههای
گازی در صــورت نیــاز وجــود نــدارد .راهــکار دیگــر بــرای کاهــش اوج و فرودهــای
مربــوط بــه انرژیهــای تجدیدپذیــر ،ذخیــره مــازاد انــرژی بــرای اســتفاده در زمانــی
دیگــر اســت ،راهــکاری کــه بــا توجــه بــه افزایــش ســهم انــرژی خورشــیدی و بــادی
در تولید انرژی ضروری به نظر میرسد.
اعطای قدرت به مردم

25

اگرچــه فنآوریهــای بســیاری بــرای ذخیرهســازی انــرژی وجــود دارد
امــا بســیاری از آنهــا گــران هســتند .متداولتریــن شــیوه کــه فــنآوری
پیچیــدهای هــم نــدارد نیــروگاه تلمبــه ذخیــرهای 26اســت کــه در آن آب بــه
نام ترانهای از جان لنون ،خواننده انگلیسی که در سال  ۱۹۷۱میالدی منتشر شد.

25. Power to the people

26. Pumped-storage Hydroelectricity
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مخزنــی در ارتفــاع باالتــر پمپــاژ میشــود و هنــگام نیــاز آب ذخیــره شــده در
ارتفــاع آزاد شــده و پــره توربینــی را میچرخانــد .رویکــرد دیگــر فشردهســازی
هــوا و محــدود کــردن آن در مخــازن بــزرگ یــا حفرههــای زیرزمینــی را
شــامل میشــود .ایــن هــوای فشــرده در هنــگام نیــاز آزاد شــده و باعــث
چرخش توربین و تولید انرژی میشود.
گونههــای مختلفــی از باتریهــای قابــل شــارژ نیــز میتواننــد بــه
عنــوان شــیوههایی بــرای ذخیــره انــرژی بــه کار بیاینــد .باتریهایــی کــه از
ســلولهای الکتروشــیمیایی ســاخته شــدهاند و از واکنشهــای شــیمیایی
بــرای تولیــد بــرق بهــره میبرنــد .محبوبیــت باتریهــای لیتیم-یــون 27رو بــه
افزایــش اســت ،چــرا کــه نســبتا ســبک هســتند و میتواننــد مقــدار قابــل
توجهــی از انــرژی را در فضــای کمــیذخیــره کننــد .کاربردهــای ایــن باتــری
را میتــوان از وســایل الکتریکــی قابــل حمــل گرفتــه تــا وســایل نقلیــه
الکتریکــی مشــاهده کــرد .دانشــمندان اعتقــاد دارنــد کــه بــا بهبــود طراحــی
و اجــزای ایــن باتریهــا میتــوان چگالــی انــرژی آنهــا را بــه دو برابــر
افزایش داد.
فـنآوری امیدبخــش دیگــر بــرای کاربــرد در شــبکه بــرق رســانی باتــری
جریانــی اســت .ایــن باتــری شــامل مجموعـهای از مخــازن اســت کــه دو نــوع
مایــع مختلــف و یــک ســلول الکتروشــیمیایی مجــزا در آنهــا نگهــداری
میشــود .هنگامــی کــه ایــن مایعــات بــه درون ســلول پمپــاژ میشــوند،
یونهــا از طریــق غشــاء از ســیال بــه ســیال دیگــر میرونــد در حالــی کــه
بخشــی از الکترونهــا در مــدار خارجــی حرکــت میکننــد .از آنجــا کــه
باتریهــا جریــان انــرژی را در الکترولیتهــای مایــع نگهــداری میکننــد،
چگالــی انــرژی آنهــا بــه انــدازه مخــازن بســتگی دارد .در حــال حاضــر چنیــن
باتریهایــی بــه تعــداد انبــوه بــه فــروش نمیرســند ،امــا اگــر بتــوان آنهــا را
از مــواد ارزانتــر و کمتــر ســمی ســاخت ،ممکــن اســت بتواننــد بــه طــور
گسترده در دسترس باشند و چندین ساعت انرژی برق را ذخیره کنند.
27. Lithium-ion
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رویای کالیفرنیا

28

ظرفیــت موجــود ذخیــره انــرژی در جهــان در مقایســه بــا ظرفیــت تولیــد انــرژی
ناچیــز اســت .امــا طــی دهههــای پیـشرو شــرایط تغییــر خواهــد کــرد .کالیفرنیــا بــرای
تحقــق هــدف تعییــن شــده بــرای ســال  ،۲۰۳۰یعنــی تامیــن پنجــاه درصــد بــرق از
طریــق انرژیهــای تجدیدپذیــر ،نیــاز دارد کــه ســه شــرکت بــزرگ ارائهدهنــده انــرژی
در ایــن ایالــت تــا ســال  ۲۰۲۰معــادل یــک و ســه دهــم گیــگاوات بــه ظرفیــت ذخیــره
29
انــرژی بــرای شــبکه بــرق رســانی بیافزاینــد .شــرکت ادیســون کالیفرنیــای جنوبــی
(اسسـیای )30همیــن حــاال امــکان ذخیــره صدهــا مــگاوات بــرق را فراهــم آورده اســت.
شــرکتایایاس انــرژی اســتوریج( 31ذخیــره انــرژی ایایاس) کــه زیرمجموعــه غــول
انــرژیای ای اس اســت در حــال نصــب یــک باتــری لیتیم-یــون صدمگاواتــی بــرای
اتصــال بــه شــبکه برقرســانی اســت کــه میتوانــد انــرژی ســریع و انعطافپذیــر را تــا
چهــار ســاعت تامیــن کنــد .شــرکت ادیســون کالیفرنیــای جنوبــی همچنیــن مشــغول
همــکاری بــا شــرکت انــرژی اســتم 32اســت .شــرکت اســتم کــه در دره ســیلیکون واقــع
شــده تــاش میکنــد تــا بــا ترکیــب نرمافزارهــای هوشــمند و ذخایــر باتــری لیتیــم-
یــون از هزینههــای بــرق واحدهــای تجــاری بکاهــد و بــه شــبکه برقرســانی خدمــات
بدهــد .طبــق قــرارداد میــان ایــن دو شــرکت قــرار اســت طــی دوره ده ســاله ۸۵
مگاوات منبع ذخیره انرژی برای حدود هزار مصرفکننده نصب شود.
راوی مانگانــی 33مدیــر شــرکت ذخیــره انــرژی جــی تــی ام ریســرچ ،34اعتقــاد دارد
کــه تــا ســال  ،۲۰۲۰بیشــتر ذخایــر جدیــد انــرژی توزیــع شــده و بــه کار گرفتــه شــده
«پشــت کنتــور» 35خواهنــد بــود بــه ایــن معنــی کــه محــل ذخیــره انــرژی درســت در
محــل مصــرف قــرار دارد و نــه در نیــروگاه .کریتســین متزگــر ،36کارشــناس ذخیــره
’28. California dreamin

عنوان ترانه مشهور آمریکایی که تاکنون توسط گروههای موسیقی مختلفی اجرا شده است .این ترانه به رویاپردازی در
مورد گرمای کالیفرنیا در یک روز سرد زمستانی اشاره دارد.
29. Southern California Edison
30. SCE
31. AES Energy Storage
32. Stem
33. Ravi Manghani
34. GTM Research
35. Behind the meter
36. Christian Metzger
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انــرژی در یــک شــرکت بــزرگ آلمــان در زمینــه تامیــن بــرق بــه نــام آر دبلیــو ای 37نیــز
پیشبینــی مشــابهی دارد .او انتظــار دارد کــه در دهههــای پی ـشرو مجمــوع ظرفیــت
ذخیــره انــرژی توزیــع شــده بــرای مصرفکننــدگان بــرق در آلمــان آنقــدر خواهــد
بــود کــه بــرای عرضــه همهگونــه خدمــات شــبکه برقرســانی کفایــت کنــد و دیگــر
نیــازی بــه ســاخت پروژههــای گرانقیمــت و عظیــم ذخیــره انــرژی نباشــد .بــه اعتقــاد
آقــای متزگــز ،تــازه پــس از  ،۲۰۵۰یعنــی زمانــی کــه  ۸۰درصــد یــا بیشــتر بــرق آلمــان
از طریــق انرژیهــای تجدیدپذیــر تولیــد شــود ،میتــوان انتظــار داشــت کــه ذخایــر
بلندمدت بیشتری الزم باشد.
در حــال حاضــر ،انتخــاب اصلــی بــرای ســامانههای جدیــد ذخیــره انــرژی در
ســطح جهــان باتریهــای لیتیم-یــون هســتند کــه بنابــر اعــام شــرکت تحقیقاتــی
نویگانــت ،38در ســال  ۲۰۱۵بیــش از  ۸۵درصــد ظرفیــت ذخیــره انــرژی موجــود را بــه
خــود اختصــاص میدادنــد .شــرکت تســا موتــورز ،39ســازنده خودروهــای الکتریکــی در
کالیفرنیــا ،همــراه بــا شــرکت تامینکننــده باتریهایــش یعنــی پاناســونیک 40در حالــت
ســاخت یــک کارخانــه پنــج میلیــارد دالری در نــوادا اســت کــه «گیگافکتــوری »41نــام
گرفتــه اســت .ایــن کارخانــه نــه تنهــا قــرار اســت پاســخگوی تقاضــای رو بــه رشــد
بــرای خودروهــای شــرکت باشــد بلکــه همچنیــن قــرار اســت شــیوههایی را بــرای
ســامانههای ذخیــره انــرژی بــرای بخــش مســکونی و تجــاری بــه کار بگیــرد کــه بــه
ترتیــب «پــاوروال( »42دیــوار قــدرت) و «پاورپــک( »43بســته قــدرت) نــام گرفتهانــد.
دیگــر تولیدکننــدگان بــزرگ باتریهــای لیتیم-یــون نیــز در حال توســعه محصوالتشــان
هستند.
بــه لطــف مزایــای اقتصــادی تولیــد در مقیــاس بــاال ،یکپارچهســازی عمــودی و
دیگــر راهکارهــا بــرای افزایــش کارایــی باتریهــا ،میتــوان انتظــار داشــت کــه هزینــه
ل توجهــی کاهــش یابــد .بنابــر گــزارش بلومبــرگ نیــو
تولیــد باتریهــا بــه میــزان قابـ 
انــرژی فایننــس ،بهــای بســتههای باتــری بــرای وســایل نقلیــه برقــی میتوانــد از ۳۵۰
37. RWE
38. Navigant
39. Tesla Motors
40. Panasonic
41. Gigafactory
42. Powerwall
43. Powerpack
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دالر بــرای هــر کیلــووات ســاعت فعلــی تــا ســال  ۲۰۳۰بــه  ۱۲۰دالر برســد .در ایــن
صــورت وســایل نقلیــه برقــی بــه نقط ـهای میرســند کــه میتواننــد بــدون دریافــت
یارانــه بــا خودروهــای عــادی از نظــر قیمــت رقابــت کننــد .تــا ســال  ،۲۰۴۰طبــق
همیــن گــزارش ۳۵ ،درصــد کل خودروهــای جدیــد در ســطح جهــان خودروهــای برقــی
و یــا خودروهــای هیبریــدی هســتند کــه میتواننــد بــه منبــع انــرژی الکتریکــی متصــل
شوند.
بــا افزایــش ســهم انرژیهــای تجدیدپذیــر در بخــش نیروگاهــی ،منبــع انــرژی
بــرای شــارژ کــردن باتــری خودروهــای برقــی بیــش از پیــش از منابــع پــاک تامیــن
خواهــد شــد .عــاوه بــر ایــن ،مالــکان خودروهــای برقــی قــادر خواهنــد بــود کــه باتــری
خودروهایشــان را در اختیــار شــبکه بــرق رســانی قــرار دهنــد تــا از هزینــه قبــض
برقشــان بکاهنــد .شــبکه بــرق رســانی نیــز پاکتــر و بــه هــم متصلتــر خواهــد شــد و
توزیــع جامعتــری خواهــد یافــت .مشــتریهای بخشهــای مســکونی و تجــاری نــه
تنهــا قــادر خواهنــد بــود کــه انــرژی را در باتریهــا ذخیــره کننــد بلکــه میتواننــد
مازاد انرژی خود را به دیگران بفروشند.
وعدههایی که هنوز تحقق نیافتهاند

هرچنــد فنآوریهــای مربــوط بــه انرژیهــای تجدیدپذیــر در فاصلــه زمانــی میــان
امــروز تــا ســال  ۲۰۵۰تاثیــر قابــل توجهــی بــر بــازار انــرژی خواهنــد داشــت ،امــا دیگــر
فنآوریهــای مربــوط بــه انــرژی نیــز بــه تکامــل خــود ادامــه خواهنــد داد .انــرژی
هســتهای نیــز همچــون انرژیهــای تجدیدپذیــر بــدون انتشــار گازهــای مخــرب بــرای
آب و هــوا بــرق تولیــد میکننــد .شــکاف هســتهای 44شــامل شــکافتن اتمهــای
ســنگین ماننــد اورانیــوم و تولیــد انــرژی از ایــن فرآینــد اســت .نخســتین نیــروگاه
هســتهای در دهــه  ۱۹۵۰شــروع بــه کار کــرد .اکنــون حــدود  ۴۵۰رآکتورهســت های در
جهــان مشــغول بــه کارنــد کــه حــدود  ۱۱درصــد بــرق جهــان را تولیــد میکننــد .طبــق
بــرآورد آژانــس بیــن المللــی انــرژی ،صرفهجویــی در میــزان انتشــار کربــن بــه خاطــر
اســتفاده از نیروگاههــای هســتهای تاکنــون معــادل دو ســال انتشــار کربــن بــا نــرخ
فعلی بوده است.
44. Nuclear fission
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ی پــس از آن بــه وقــوع مجموعــهای از
در ســال  ۲۰۱۱یــک زلزلــه و ســونام 
رویدادهــای ناگــوار در نیــروگاه هســتهای فوکوشــیما در ژاپــن انجامیــد .هرچنــد کــه
تشعشــعات ایجــاد شــده ناشــی از ایــن واقعــه بــه مــرگ کســی منجــر نشــد امــا بــه
جابجایــی بیــش از  ۱۵۰هــزار نفــر انجامیــد .نگرانــی افــکار عمومــی در مــورد روی دادن
وقایــع مشــابه و همچنیــن شــیوه مدیریــت پســماندهای هســتهای ســاخت نیروگاههــای
بیشتر به خصوص در غرب را مشکلتر کرده است.
اکثریــت حــدود  ۶۰نیــروگاه در حــال ســاخت در ســطح جهــان در کشــورهایی
ماننــد چیــن ،هنــد و روســیه واقــع شــدهاند ،یعنــی کشــورهایی کــه موانــع قانونــی و در
نتیجــه هزینــه ســاخت نیروگاههــای هســتهای کمتــر اســت .حــدود  ۲۰۰رآکتــور
هســتهای فعلــی کــه بیشــتر در آمریــکا ،اروپــا ،روســیه و ژاپــن قــرار دارنــد پــا بــه ســن
گذاشــتهاند و احتمــاال طــی دهههــای آینــده بازنشســته شــوند .در نتیجــه ،آژانــس
بینالمللــی انــرژی پیشبینــی میکنــد کــه ســهم انــرژی هســتهای در بخــش تولیــد
برق تا سال  ۲۰۴۰در بهترین حالت به میزان اندکی رشد خواهد کرد.
نــوع دیگــری از نیــروگاه هســتهای کــه بــا همجوشــی45اتمها کار میکننــد از ایــن
امــکان برخوردارنــد کــه بــه شــیوهای بــه مراتــب ایمنتــر جریــان تقریبــا نامحــدودی از
بــرق را تولیــد کننــد؛ آن هــم بــدون پســماندهای رادیواکتیــو و یــا خطــری بــرای وقــوع
فاجعــهای هســتهای .طــی فرآینــد همجوشــی هســتهای ،کــه عامــل ایجــاد تــوان
خورشــیدی و دیگــر ســتارهها اســت ،اتمهــای ســبکتر ماننــد هیــدروژن تحــت
حــرارت و فشــار شــدید بــه اتمهــای ســنگینتری ماننــد هلیــوم تبدیــل میشــوند و
میــزان هنگفتــی از انــرژی را آزاد میکننــد .از دهــه  ،۱۹۵۰دولتهــا در ســطح جهــان
میلیاردهــا دالر را بــه ایــن فــنآوری اختصــاص دادنــد ،دانشــمند همــان زمــان
پیشبینــی کردنــد کــه رآکتورهــای مربــوط بــه ایــن فــنآوری کــه طــی حــدود دو
دهــه ســاخته خواهــد شــد .امــا تکرار همجوشــی بــر روی زمیــن چالــش برانگیزتــر از آن
بــود کــه بــه نظــر میرســید و پیشبینیهــای اولیــه بــه لطیفــه تبدیــل شــدهاند،
چــرا کــه بــه نظــر میرســد بــه رغــم گذشــت زمــان هــدف همــواره  ۲۰تــا  ۳۰ســال
دورتر است.
45. Fusion
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در مــوردی تــازه تــر ،پیشــرفت راکتورگرمــا هســتهای آزمایشــی بینالمللــی 46کــه
پــروژهای بینالمللــی اســت و بــه ایتــر 47مشــهور شــده کــه در زبــان التیــن بــه معنــی
مســیر اســت .ایــن پــروژه بزرگتریــن و جاهطلبانهتریــن پــروژه همجوشــی هســتهای تــا
امــروز محســوب میشــود کــه بارهــا بــا تاخیــر مواجــه شــده اســت .مجموعــه عظیمــی
کــه در فرانســه مشــغول ســاخت اســت در ابتــدا قــرار بــود کــه ایــن پــروژه در ســال
 ۲۰۱۶بــه ســرانجام برســد و اکنــون از میلیاردهــا دالر بودجــه در نظــر گرفتــه شــده
فراتــر رفتــه و چندیــن ســال نیــز از برنامــه زمانبنــدی عقــب اســت و اکنــون بــرآورد
میشــود کــه بهرهبــرداری از آن طــی حــدود یــک دهــه دیگــر آغــاز شــود .بــا ایــن
وجــود بســیاری از دانشــمندان در حــوزه فـنآوری هســتهای بــه ایــن پــروژه بــه عنــوان
بهتریــن چشــمانداز بــرای بهدســت آوردن جــام مقدس48همجوشــی مینگرنــد:
رآکتــوری کــه انــرژی تولیــدی آن از انــرژی مصرفــی اش بیشــتر باشــد .در ایــن لحظــه
چنیــن هدفــی بســیار دور از دســترس بــه نظــر میرســد .رکــورد جهانــی ســال ۱۹۹۷
بــرای تــوان همجوشــی هنــوز معــادل ۱۶مــگاوات اســت کــه انــرژی ورود آن ۲۴مــگاوات
بود.
چندیــن شــرکت خصوصــی نیــز بــرای حــل ایــن مشــکل در تــاش هســتند .چنین
شــرکتهایی اعتقــاد دارنــد کــه میتواننــد ایــده تولیــد انــرژی بــه روش همجوشــی
هســتهای را زودتــر و ارزانتــر تحقــق ببخشــند .هــر کــدام هــم راه حــل متفاوتــی بــرای
ایــن مشــکل بنیادیــن دارنــد کــه چگونــه میتــوان اجــزای ســوخت هســتهای (کــه بــه
عنــوان پالســما هــم شــناخته میشــوند) را در دمایــی بســیار بــاال بــرای تســهیل
واکنشهــای همجوشــی کنتــرل کــرد .شــرکت تــری آلفــا انــرژی 49در کالیفرنیــا صدهــا
میلیــون دالر ســرمایه را جــذب کــرده اســت کــه در ایــن میــان نــام پــل آلــن ،50یکــی
از بنیانگــذاران مایکروســافت ،نیــز در میــان ســرمایهگذاران آن بــه چشــم میخــورد.
راهــکار ایــن شــرکت شــامل پرتوهــای ذرهای بــا انــرژی بــاال بــرای کمــک بــه گرمایــش
و ثبــات بخشــیدن بــه پالســما اســت .دیگــر شــرکتها ،ماننــد جنــرال فیــوژن51در
46. International Thermonuclear Experimental Reactor
47. ITER
48. Holy Grail
49. Tri Alpha Energy
50. Paul Allen
51. General Fusion
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کانــادا و هلیــون 52انــرژی نزدیــک ســیاتل هــم از ســرمایهگذاران مشــهوری ماننــد بــه
ترتیــب مدیــر آمــازون ،جفبــزوس ،53و یکــی از بنیانگــذاران پیپــال ،54پیتــر تیــل،55
پــول دریافــت کردهانــد .شــرکت جنــرال فیــوژن از طراحــی بــر اســاس پیســتون بــرای
فشــرده ســازی و گرمایــش اجــزاء ســوخت بهــره میبــرد و شــرکت هلیــون ترجیــح داده
که از میدانهای مغناطیسی پالسی 56برای این کار بهره ببرد.
نقطــه مشــترک ایــن شــرکتها بــاور بــه توانایــی بهرهبــرداری از انــرژی همجوشــی
در فاصلــه زمانــی  ۵تــا  ۱۰ســال اســت .امــا برخــی از متخصصــان چنــدان تحــت تاثیــر
چنیــن پیشبینیهایــی قــرار نمیگیرنــد .اســتیون کولــی ،57مدیــر مرکــز بریتانیایــی
کاالم ســنتر 58بــرای انــرژی همجوشــی ،میگویــد کــه «چنیــن ادعاهایــی اعتبــار مــا را
زیــر ســوال میبــرد ».او بــرآورد میکنــد کــه رآکتورهــای تجــاری کــه انــرژی
همجوشی کار میکنند هنوز  ۳۰تا  ۴۰سال از ما فاصله دارند.
نجواهای معدن کار

در همین حال تردیدی نیست که سوختهای فسیلی برای چندین دهه دیگر نیز
بــا ما خواهند بود حتی اگر مصرف آنها در طول زمان کاهش یابد .در حالی که چنین
ســوختهایی همچنان به کار گرفته میشوند ،اقدامات بسیاری را میتوان انجام داد تا
سوختهای فسیلی پاکیزهتر شده و از آثار مخرب آنها بر سیاره زمین کاسته شود.
در حال حاضر ،حدود یک سوم نیروگاههای زغال سنگی که در حال ساخت هستند
و دو سوم نیروگاههای موجود از فنآوریهای پایینتر از آستانه بحرانی بهره میبرند که
میزان کارایی آنها حدود  ۳۵درصد اســت در حالی که نیروگاههای مدرن میتوانند به
میزان کارایی  ۴۵درصد و بیشتر هم برسند .همه نیروگاههای زغال سنگ میتوانند به
فیلتر و دیگر تجهیزات کنترل و کاهش آلودگی مانند اســکرابر 59مجهز شوند اما بنابر
دادههای آژانس بینالمللی انرژی چنین اقداماتی کمتر صورت میپذیرد.
52. Helion
53. Jeff Bezos
54. PayPal
55. Peter Thiel
56. Pulsed Magnetic Fields
57. Steven Cowley
58. Culham Centre
59. Scrubbers
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شــیوه کمتر متداول برای کاهش آلودگی ،جداســازی و ذخیره کربن( 60سی سی
اس )61است که فرآیند حذف دی اکسید کربن از گاز خروجی نیروگاه و سپس یا دفن
آن در زیــر زمین و یا بازیافت آن برای مصرف در دیگر فرآیندها یا محصوالت را در بر
میگیرد .در حال حاضر تنها حدود پانزده کارخانه بزرگ مربوط به جداسازی و ذخیره
کربن در ســطح جهان در حال ساخت است در حالی که فرآیند ساخت هزار و پانصد
نیروگاه زغال ســنگی یا شروع شده و یا برای آغاز آن برنامهریزی شده است .نخستین
62
سامانه جداسازی و ذخیره کربن در مقیاسی تجاری برای یک نیروگاه در باندری دام
کانادا قرار داشــت و هزینه ساخت آن بیش از یک میلیون دالر بود .این پروژه از زمان
آغاز بهرهبرداری در سال  ۲۰۱۴تاکنون مشکالت فنی متعددی را تجربه کرده و حتی
عملیات آن چندین بار متوقف شده و در نتیجه در تحقق هدفش یعنی جذب ۹۰درصد
دی اکسید کربن ناکام مانده است.
طرفداران ســامانه جذب و ذخیره کربــن میگویند که پروژههای جدید مربوط به
جذب و ذخیره کربن به لطف درسهای آموخته شده از تجربه باندری دام ،کمهزینهتر
خواهند بود و بهتر کار خواهند کرد .با این حال هزینههای مربوط به چنین سامانههایی
همچنان زیاد خواهند بود و اشتیاق برای آنها رو به کاهش است :حدود ۴۰پروژه مربوط
به جذب و ذخیره کربن یا متوقف و یا به طور کامل لغو شدهاند.
گاز طبیعی ،در مقایســه با زغال سنگ ،دی اکسید کربن کمتری منتشر میکند و
ســوخت آن آلودگی کمتری به همراه دارد .در آمریکا ،شکســت هیدرولیکی( 63که به
عنوان فرکینگ 64هم شناخته میشود) سنگهای رسوبی دسترسی به ذخایر هنگفت
گاز شــیل در کشور (آمریکا) را ممکن ساخته و از مصرف زغال سنگ کاسته است .اما
به اعتقاد سب هنبست ،65نویســنده ارشد در گزارش انرژی جدید سال  ۲۰۱۶منتشر
شــده توسط شــرکت تحقیقاتی بلومبرگ نیو انرژی فایننس ،این شیوه گذار از زغال
ســنگ به گاز شــیل پدیدهای عمدتا آمریکایی باقی خواهد ماند .به اعتقاد او در دیگر
بخشهای جهان گاز طبیعی عمدتا یا از طریق کشتی و یا بهوسیله لوله منتقل میشود
60. Carbon Capture and Storage
61. CCS
62. Boundary Dam
63. Hydraulic Fracturing
64. Fracking
65. SebHenbest

مگاتک 189

که به هزینههای آن میافزاید و میزان رشد آن طی دهههای پیشرو را محدود میسازد.
کشــورهای رو به توسعه احتماال ترجیح میدهند که از زغال سنگ و دیگر انرژیهای
تجدیدپذیری که بهای آنها رو به کاهش است برای تولید برق بهره ببرند .نگرانی افکار
عمومی بابت زلزلههای ناشــی از شکســت هیدرولیکی و همچنیــن پیامدهای مواد
شــیمیایی به کار گرفته شــده در این فرآیند و همچنین آزادشدن گاز قوی گلخانهای
متان ،توسعه اکتشافات مربوط به شیل در دیگر نقاط را محدود میسازد.
زمانه در حال تغییر است

66

جمعیت زمین که امروز هفت و چهار دهم میلیارد نفر است تا سال  ۲۰۵۰به نه و
هفت میلیارد نفر میرســد .تقاضای انرژی به خصوص در شهرهای اقتصادهای نوظهور
رشــد خواهد کرد .بنابر گزارش چشم اندازهای فنآوری انرژی سال  ۲۰۱۶که توسط
آژانس بین المللی انرژی منتشر شده ،در نقاط شهری کشورهای نوظهور تا سال ۲۰۵۰
به میزان  ۴۰درصد به ساختمانهای افزوده خواهد شد و تا نیمه قرن سفرهای داخل
شــهری به دو برابر میزان فعلی خواهد رســید .اما تقاضای بیشتر برای انرژی و سطح
زندگی باالتر ضرورتا به معنی انتشار بیشتر گازهای گلخانهای نیستند .به اعتقاد آژانس
بین المللی انرژی ،ساختمانهای جدید میتوانند به سامانههای گرمایش ،سرمایش و
روشنایی و همچنین لوازم خانگی با کارایی بیشتری مجهز شوند .حمل و نقل عمومی
و خودروهای برقی نیز میتوانند از انتشــار گاز دی اکسید کربن و آلودگی هوا بکاهند؛
به خصوص اگر منبع انرژی آنها منابع پاک باشد .نصف سلولهای خورشیدی در پشت
بامهای شهری میتواند یک سوم نیاز برق این شهرها در سال  ۲۰۵۰را تامین کند.
دامنه و ســرعت این تحول هنوز نامشــخص اســت .برای مثــال هند در طرحی
بلندپروازانــه قصد دارد امکان دسترســی به انرژی برق را بــرای  ۲۴۰میلیون نفر از
شهروندان کشور فراهم کند که امروز از این امکان بی بهرهاند .قرار است بخشی از این
نیاز جدید توســط ســامانههای مربوط به انرژی بادی و خورشــیدی تامین شود ،اما
همچنین تولید زغال سنگ داخلی نیز بخشی از برنامه است .در همین حال چین مسیر
متفاوتی را پی گرفته است .این کشور در دسامبر سال  ۲۰۱۵صدور مجوز برای معادن
نام آهنگی از باب دیلن ،خواننده و ترانه سرای آمریکایی

’66. The times they are a-changin
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زغال ســنگ جدید را برای سه سال متوقف کرد .چین همچنین در سرمایهگذاری در
فنآوریهای بدون کربن شــامل انرژی بادی ،خورشیدی و هستهای پیشتاز بوده است
و میانگین زمان ساخت نیروگاه هستهای را به تنها پنج سال و نیم رسانده است .طبق
پیشبینی بلومبرگ نیو انرژی فایننس ،انتشــار گازهای گلخانهای توسط بخش انرژی
چین تا سال  ۲۰۴۰به میزان  5درصد کاهش خواهد یافت در حالی که همین شاخص
برای هندیها سه برابر خواهد شد.
آژانس بین المللی انرژی برآورد میکند که طی دهههای پیشرو در جهان بیش از
 ۴۳۰هزار میلیارد دالر در سامانههای مربوط به انرژی سرمایهگذاری خواهد شد .بنابر
محاســبات آژانس ،دوازده هزار میلیارد دالر سرمایهگذاری بیشتر در فنآوریهای کم
کربن تا سال  ۲۰۵۰تقریبا حدود  ۳درصد بیشتر میتواند گرم شدن زمین را در حدود
 ۲درجه سانتیگراد نگهدارد و در همین زمان کیفیت هوا را نیز بهبود ببخشد.
فنآوری به شــدت در حال تغییر دورنمای انرژی است و ما را به بازاندیشی درباره
فرضیات متداول در مورد محدودیت منابع در آینده وا داشــته است .چشم انداز انرژی
به جای جهانی با قحطی انرژی به دورانی از کارایی و فراوانی انرژی تبدیل شــده است
و فراوانی انرژی ضرورتا به معنی انتشــار بیشــتر گازهای گلخانهای و سیارهای آلودهتر
نیســت؛ بلکه درست عکس آن ،به مدد سرمایهگذاری کافی در فنآوریهای هوشمند،
برخورداری از سیارهای پاکتر قابل تحقق است.

فصل دهم

ساخت مواد جدید
پل مارکیلی

1

ترکیبــی از مــواد جدیــد و راهکارهــای تــازه هــم شــیوه تولیــد و
هم مکان تولید را تغییر خواهد داد.

1. Paul Markillie
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 BMWمــدل  I3خــودروی برقــی بســیار جالبــی اســت و همانطــور کــه میتــوان
انتظــار داشــت ،فنآوریهــای نویــن در آن بــه کار رفتــه اســت .بــا ایــن حــال،
جالــب توجهتریــن نوآوریهــای ایــن خــودرو بــه مــوادی کــه در ســاخت بدنــه آن
بــه کار رفتــه و همچنیــن شــیوه ســاخت آن مربــوط میشــود .مــواد تشــکیل دهنــده
بدنــه ایــن خــودرو فیبــر کربنــی اســت کــه کامپوزیــت (مــاده مرکــب) بســیار محکم
امــا ســبک اســت .فرآینــد ســاخت  BMWمــدل  I3از ایــن مــاده بیــش از آنکــه شــبیه
فلــزکاری باشــد بــه صنایــع نســاجی شــباهت دارد .چنیــن تغییــر بنیادینــی در
شــیوههای تولیــد بــه تحــول در کارخانههــای تولیدکننــده همهگونــه کاال در
سرتاســر جهــان خواهــد انجامیــد؛ اقتصــاد ســنتی بخــش تولیــد را فتــح خواهــد کرد
و جریــان تجــارت و زنجیــره تامیــن شــکل گرفتــه در جهــان را تحــت تاثیــر قــرار
خواهد داد.
خودروبافی

شــیوه شــکلگیری خــودوری  I3دریچــه کوچــک وسوســهانگیزی را بــه روی
تحــوالت پیــش روی شــیوههای تولیــد در آینــده میگشــاید .داســتان ســاخت ایــن
خــودرو بــه جــای اینکــه از ورقههــای آهنــی آغــاز شــود ،در یــک کارخانــه ســاخت
الیــاف کربنــی در ژاپــن شــکل میگیــرد کــه در آن الیــاف مصنوعــی پلیآکریــل و
نیتریــل 1همچــون یــک نــخ ماهیگیــری بلنــد بــه دور قرقــره پیچیــده شــده و بــه
آمریــکا فرســتاده میشــوند؛ جایــی کــه بــه صــورت رشــتههای کربنیــزه شــدهای
بــا قطــر  ۷مکیرومتر(یــک میلیونــم متــر) درمیآیــد .حــدود پنجــاه هــزار از ایــن
رشــتههای تیــره بــه وســیله ریســندگی بــه الیــاف ضخیمتــری تبدیــل میشــوند
و دوبــاره بــه دور قرقــره دیگــری پیچیــده میشــوند .ایــن قــر قرههــا بــه کارخانـهای
در نزدیکــی مونیــخ 2در آلمــان فرســتاده میشــوند و در آنجــا الیــاف بــر روی
دســتگاهی بســیار بــزرگ شــبیه دســتگاه بافندگــی بــه صــورت ورقههــای شــبیه بــه
3
فــرش در میآینــد .هنگامــی کــه ورقههــا بــه کارخانــه بـیام و در شــهر الیپزیــگ
آلمــان میرســند ،بــه اشــکال مختلــف بریــده شــده و الیــه الیــه روی یکدیگــر قــرار
1. Polyacrylonitrile
2. Munich
3. Leipzig
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میگیرنــد .بــه ایــن الیههــا در فرآینــدی اتوماتیــک همــراه رزیــن تزریــق شــده و
ســپس بــه یکدیگــر فشــرده میشــوند تــا بــه شــکل اجــزای محکــم امــا ســبک
بدنــه در بیاینــد .ســپس ایــن اجــزا توســط رباتهــا بــه یکدیگــر چســبانده میشــوند
تا بدنه خودرو را شکل دهند.
خــط تولیــد خــودروی  I3بــه هیــچ کارخانــه خودروســازی دیگــری شــباهت
نــدارد .بــرای شــروع بایــد گفــت کــه ایــن کارخانــه بــه طــرز عجیبــی ســاکت اســت.
صــدای هولنــاک پــرس اجــزاء فلــزی یــا صــدای جوشــکاری شــنیده نمیشــود.
همچنیــن کارگاه رنــگ پرهزین ـهای بــرای تمیــزکاری و بــه کارگیــری راهکارهــای
ضدزنــگ بــرای بدنــه فلــزی وجــود نــدارد (فیبــر کربــن زنــگ نمیزنــد) .تفاوتهــای
دیگــر را میتــوان در حســاب و کتابهــای شــرکت مالحظــه کــرد :تولیــد خــودروی
 I3در مقایســه بــا تولیــد خودرویــی مشــابه بــا مــواد و شــیوههای متــداول تولیــد
خودرو در مجموع  ۵۰درصد انرژی و  ۷۰درصد آب کمتری مصرف میکند.
کارخانــه الیپزیــگ نمونــهای پیشــتاز از بــه کارگیــری مــواد جدیــد و بهبــود
یافت ـهای اســت کــه از آزمایشــگاههای تحقیقاتــی بــه فرآینــد تولیــد راه یافتهانــد.
ایــن انقــاب در مــواد از الیــاف کربنــی فراتــر مــیرود .انــواع بســیار دیگــری از
کامپوزیتهــا (مــواد مرکــب) ،آلیاژهــای عجیــب و غریــب جدیــد ،روکشهــای
تخصصــی ،مــواد هیبریــدی نیمــه پالســتیکی و نیمــه فلــزی ،مــواد ارگانیــک کــه
کارکردهــای بیولوژیکــی و مــواد «هوشــمند» کــه میتواننــد شــکل خــود را بــه یــاد
بیاورنــد ،خــود را تعمیــر کننــد و یــا حتــی خــود را بــه صــورت اجزایــی دیگر ســرهم
کننــد همگــی در انقــاب مــواد جــای دارنــد .عــاوه بــر اینهــا ،بــا دســتکاری مــواد
در ســطح مولکولــی بــه طــور فزاينــدهای امــکان تولیــد مــوادی دلخــواه بــا
ویژگیهــای تــازه و تغییــر شــیوه کارکــرد مــواد ،مثــا در واکنــش بــه نــور ،بــرق و
حــرارت ،فراهــم میآیــد .در همیــن زمــان ،مــواد قدیمــی نیــز روز بــه روز بهتــر
میشوند.
امــکان تولیــد و اســتفاده در مقیاســی تجــاری عامــل اساســی بــرای موفقیــت
مــواد تــازه یــا بهبــود یافتــه اســت .چنیــن فرآینــدی ممکــن اســت ســالها بــه طول
بینجامــد .بــرای مثــال فیبرهــای کربنــی چندیــن دهــه اســت کــه حضــور دارنــد و
در ســاخت جنگندههــا ،چــوب ورزش گلــف ،دوچرخههــای کوهســتان و خودروهــای
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فرمــول 1بــه کار میرونــد .جذابیــت فیبرهــای کربنــی بــه ایــن خاطــر اســت کــه از
فلــز محکمتــر امــا حداقــل  ۵۰درصــد ســبکتر اســت .اســتحکام ناشــی از ســاختار
مولکولــی ترکیبــات مولکولــی بــه پیوندهــای شــیمیایی بســیار محکمــی بســیار
شــبیه آنچــه در الماسهــا دیــده میشــود ایجــاد میکنــد .بهوســیله قــرار دادن
الیــاف بــا زوایــای گوناگــون ،اســتحکام ترکیبــات میتوانــد درســت در جــای مــورد
نیــاز افزایــش یابــد و بدیــن وســیله میتــوان محصوالتــی را تولیــد کــرد کــه جایــی
از آنها مستحکم و جایی دیگر انعطاف پذیر باشد.
ســپس ،بــر اســاس تجربــه ،دریافتیــم کــه فیبرهــای کربنــی میتواننــد بــه
جــای آلومینیــوم در بخــش تجــاری صنایــع هوایــی بــه کار رونــد ،چــرا کــه
هواپیماهــای ســبک هــم مصــرف ســوخت کمتــری دارنــد و هــم گازهــای گلخانـهای
کمتــری را منتشــر میســازند .در حــال حاضــر فیبرهــای کربــن حــدود نیمــی از
ســاختار هواپیماهایــی ماننــد بوئينــگ  787و ایربــاس  A380را تشــکیل میدهنــد.
امــا چنیــن تحوالتــی کــم هزینــه هــم نیســتند بــه خصــوص کــه فرآیندهــای تولیــد
مربــوط بــه آنهــا گــران ،کنــد و کاربــر هســتند .بــرای تولیــدات بــا حجــم کــم ماننــد
دوچرخههــای کوهســتان بســیار خــاص یــا جنگندههــا ،بــاال بــودن قیمــت تمــام
شــده اهمیــت چندانــی نــدارد ،امــا صنعــت خودروســازی صنعتــی اســت کــه نیازمند
تولید انبوه است.
هنرهای تاریک

شــرکت  BMWبــه لطــف یافتــن شــیوههایی ســریعتر و ارزانتــر بــرای اســتفاده
از فیبــر کربــن ،بــه شــرکتی پیشــتاز در بــه کارگیــری چنیــن مــادهای در تولیــد
انبــوه تبدیــل شــده اســت .برخــی تحلیلگــران پیشبینــی میکننــد کــه تــا
اواســط دهــه  ۲۰۲۰فیبــر کربــن بــه مــاده اصلــی در بخــش تولیــد تبدیــل
خواهــد شــد و در بســیاری از بخشهــا جــای مــوادی ماننــد آهــن و آلومینیــوم
را خواهــد گرفــت .تــا ســال  ،۲۰۵۰یعنــی زمانــی کــه بیشــتر خودروهــا برقــی
خواهنــد بــود و بســیاری از آنهــا نیــازی بــه راننــده ندارنــد ،فیبرهــای کربنــی
دامنــه وســیعتر و بهتــری از مقاومــت در مقابــل تصــادف را بــرای ایــن خودروهــا
فراهم خواهند آورد.
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بســیاری از مــواد تــازه دیگــر نیــز راه خــود را بــه خودروســازی و دیگــر
بخشهــای تولیــد بــاز خواهنــد کــرد .چندیــن رونــد بــه نیــروی محــرک ایــن
فرآینــد تبدیــل شــدهاند .نخســتین رونــد ،رشــد شــناخت از خــواص مــواد در
کوچکتریــن مقیــاس اســت .دانــش دانشــمندان علــوم مــواد بــه لطــف یــک
قــرن پیشــرفتهای تعییــن کننــده در علــوم فیزیــک و شــیمی ،بــه طــور پایــداری
رو بــه افزایــش اســت .همچنیــن ابزارهــای بهتــری ماننــد میکروســکوپهای
الکترونــی ،میکروســکوپ نیــروی اتمــی ،4طیفســنجی جرمــی 5و ایکــس ری
ســینکروترونی ،6پژوهشــگران را قــادر ســاخته درانــدازه گیــری و کاوش مــواد وارد
جزییاتی شوند که هرگز سابقه نداشته است.
ایــن جزئیــات تــا ابتداییتریــن بخشهــای تشــکیل دهنــده مــاده پیــش
رفتــه اســت .هــر مــادهای از اتمهــا ســاخته شــده و رفتــار هــر اتــم بــه عنصــر
شــیمیاییای بســتگی دارد کــه اتــم بــه آن تعلــق دارد .هــر عناصــر خــواص
شــیمیایی منحصــر بــه فــردی دارد کــه بــه ســاختار ابرهــای الکترونــی
تشــکیلدهنده الیههــای دیگــر اتــم مربــوط میشــود .شــیوه جفتشــدن
اتمهــا بــا یکدیگــر یــا نحــوه بــه اشــتراک گذاشــته شــدن الکترونهــای آنهــا بــه
ســاخت مولکولهــا منجــر میشــود کــه کوچکتریــن بخــش یــک عنصــر یــا
ترکیــب شــیمیایی اســت .توانایــی مهندســی مــواد در ســطح مولکولــی بســیاری از
حدسها در مورد شیوه کار مواد تازه را برطرف خواهد ساخت.
چنیــن پدیــدهای تحولــی بــزرگ نســبت بــه گذشــته محســوب میشــود.
زمانــی کــه تومــاس ادیســون 7نخســتین المــپ رشــتهای برقــی قابــل قبــول را در
ســال  ۱۸۷۹اختــراع کــرد مجبــور بــود بــه آزمــون و خطــا روی بیــاورد و ۱۶۰۰
نــوع مــاده مختلــف ،از الیــاف نارگیــل گرفتــه تــا ریــش یکــی از همکارانــش ،را
بیازمایــد تــا رشــته مناســب بــرای روشــن کــردن المــپ را بیابــد .امــروز یــک
مختــرع بــرای یافتــن گزینـهای مشــابه ،ماننــد یــک مــاده نیمــه رســانای جدیــد

4. Atomic-force microscopes
5. Mass spectrometers
6. X-ray synchrotrons
7. Thomas Edison
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لای دی )9بهتــر ،میتوانــد از یــک ابررایانــه
بــرای ســاخت دیــود نورافشــان( 8ا 
مجهــز بــه رایانــش ابــری بهــره ببــرد .الایدیهــا امــروز در مقایســه بــا المپهای
رشــتهای ،ابزارهــای بســیار کاراتــری بــرای تبدیــل بــرق بــه روشــنایی هســتند و
در حــال تصاحــب جایــگاه المپهــای روشــنایی ســنتی هســتند .الای دیهــا
نیــز اختــراع علــم مــواد محســوب میشــوند و جانشــینان آنهــا دیگــر تجهیــزات
روشــنایی مشــخص نخواهنــد بــود بلکــه پردههــای روشــنی خواهنــد بــود کــه در
ســقف ســاختمانها قــرار داده شــدهاند .تولیدکننــدگان ســقف ســاختمانها
بــرای رقابــت بــا شــرکتهای روشــنایی تبدیــل شــده بــه تولیدکننــده ســقف،
مجبورنــد بــه مهندســان روشــنایی تبدیــل شــوند .بســیاری از صنایــع دیگــر نیــز
به طور مشابه با چنین تحوالتی در زمینه کسب و کار مواجه خواهند شد.
ایــن فرآینــد بــه کمــک تالشهــا بــرای جمــعآوری کالندادههــا ســرعت
خواهــد گرفــت .بــرای مثــال پــروژه مــواد 10کــه بــر اســاس مجموعــهای از
ابررایانههــای البراتــوار ملــی الرنــس برکلــی 11در کالیفرنیــا و بــا هــدف دسترســی
آزاد بــه اطالعــات بنــا نهــاده شــده ،در حــال گــردآوری خــواص حــدود صــد هــزار
مــاده شــناخته شــده و ترکیــب پیشبینــی شــده اســت تــا بــه نوعــی یــک «ژنــوم
مــواد » را شــکل دهــد .بــا کمــک ایــن پــروژه ،بــرای یافتــن مــوادی بــا خــواص
مطلــوب بــرای کاری خــاص ماننــد رســانایی ،اســتحکام ،قابلیــت ارتجاعــی ،توانایی
جــذب و دفــع دیگــر ترکیبــات و ماننــد اینهــا ،پژوهشــگران بــه جــای آزمــون و
خطــا یعنــی کاری کــه ادیســون انجــام داد ،میتواننــد خــواص مــورد نظرشــان را
تعریــف کــرده و فهرســتی از مــواد مناســب مربــوط بــه ایــن خــواص را از رایانــه
دریافت کنند.
جســتجوها بــرای مــواد مناســب جایگزیــن ســیلیکون بــرای ســاخت
تراشــههای رایانــهای ســریعتر و قدرتمندتــر و باتریهــای بهتــر همیــن حــاال
نیــز در جریــان اســت .یکــی از ایــن جانشــینهای احتمالــی ،گرافیــن« ،12مــادهای
شــگفت انگیــز » بــا ضخامــت تنهــا یــک اتم اســت کــه در ســال  ۲۰۰۴در دانشــگاه
8. Light-emitting diode
9. LED
10. Materials Project
11. Lawrence Berkeley National Laboratory
12. Graphene
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منچســتر کشــف شــد .بســیاری از دیگــر انــواع نانومــواد 13نیــز اکنــون در حــال
توســعه هســتند .دلیــل چنیــن عالقــهای بــه نانومــواد بــه پدیــدهای بیســابقه
مربــوط میشــود کــه در هنــگام ســازمان دادن مــواد در ســطحی بســیار ریــز روی
میدهــد .بــه لطــف شــیوههای پــردازش نویــن اکنــون میتــوان بســیاری از
مــواد را بــه نانومــواد تبدیــل کــرد و ویژگیهایــی تــازه بــه آنهــا افــزود یــا برخــی
از ویژگیهــای آنهــا را تقویــت کــرد کــه شــامل خصوصیــات فیزیکــی ،شــیمیایی،
مکانیکی و نوری میشود و به فیزیک و شیمی ذرات مربوط میشوند.
پیشــرفتهای تعییــن کننــده پی ـشرو نــه تنهــا محصــوالت آینــده ،بلکــه
زندگــی انســانها را نیــز متحــول خواهنــد کــرد .باتریهــای قابــل شــارژ ایــن
امــکان را بــرای خودروهــای برقــی فراهــم میآورنــد کــه مســیرهای طوالنیتــر
را بپیماینــد و بــه ابزارهــای دیگــر از تلفنهــای همــراه هوشــمند تــا رباتهــای
خان ـهدار امــکان میدهنــد کــه بیشــتر کار کننــد .همچنیــن بــا فراهــم آوردن
امــکان ذخیــره انــرژی بهدســت آمــده از منابــع متنــاوب تجدیدپذیــر ،امــکان
تجدیدنظــر در بخــش انــرژی از شــبکه برقرســانی گرفتــه تــا ســاختمانها و
خانههایــی کــه از طریــق انــرژی خورشــیدی و بــادی بــرق تولیــد میکننــد را
مهیــا میکننــد .تــا ســال  ،۲۰۵۰بســیاری از خانههــا و کســب و کارهــا از
شــبکه سراســری بــرق جــدا شــده و ســطح تــازهای از اســتقالل را تجربــه
خواهند کرد.
همــه مــواد تــازه انتظــارات را بــرآورده نخواهنــد ســاخت و بســیاری از آنهــا در
فرآینــد تولیــد انبــوه بــرای اســتفاده تجــاری کنــار خواهنــد رفــت .امــا همانطــور
کــه فرآینــد کشــف مــواد تــازه بهوســیله رایانههــا شــدت خواهــد گرفــت ،صنعتــی
ســازی آنهــا نیــز بــه ایــن فرآینــد کمــک میکنــد .محصــوالت بیشــتر و بیشــتری
کار خــود را بــا نمونههــای اولیــه ســه بعــدی طراحــی شــده بــا کمــک رایانههــای
پیچیــده و ســامانههای مهندســی آغــاز خواهنــد کــرد ،آن هــم بســیار پیــش از
آنکــه هیــچ نمونــه فیزیکــی واقعـیای ســاخته شــود .بــرای مثــال طراحــی بدنــه،
موتــور ،سیســتم تعلیــق و ایرودینامیــک یــک خــودروی جدیــد میتوانــد توســط
رایانــه انجــام شــود .همچنیــن تســت جــاده خــودرو میتوانــد بــه وســیله واقعیــت
13. Nanomaterials
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مجــازی در شــهرها و جادههــای مختلــف انجــام شــود .چنیــن ســامانههای
طراحــی و مهندســی همچنیــن میتواننــد در ســنجش ویژگیهــای مــواد ماننــد
تحمــل وزن ،فشــار و ترمودینامیــک بــه کار بیاینــد .بدیــن ترتیــب کاوش در مــورد
اینکــه مــواد جدیــد چگونــه میتواننــد بــرای بهبــود یــک محصــول بــه کار گرفتــه
شــوند آســانتر خواهــد شــد .همیــن رایانههــا میتواننــد بــرای طراحــی و شــبیه
ســازی ســامانههای تولیــد الزم بــرای تجســم بخشــیدن بــه ایدههــای مجــازی
به کار بیایند.
جهانی چاپ شده

اغلــب آنچــه واقعــا روی میدهــد تنهــا شــامل بهبــود شــیوههای تولیــد
فعلــی نیســت و ظهــور شــیوههای کامــا تــازه را نیــز در برمیگیــرد .یکــی از
14
فرآیندهایــی کــه توجــه بســیاری را بــه خــود جلــب کــرده ،تولیــد افزایشــی
اســت کــه بــه چــاپ ســه بعــدی 15شــهرت یافتــه اســت .هرچنــد چــاپ ســه
بعــدی از دهــه  ۱۹۸۰در اشــکالی پای ـهای حضــور داشــته اســت امــا تنهــا طــی
ســالهای اخیــر بــوده کــه پیشــرفت ســخت افــزاری و نرمافــزاری بــه ظهــور
دامنــه وســیعی از چاپگرهــای ســه بعــدی انجامیــده کــه بهــای آنهــا از کمتــر از
هــزار دالر بــرای جنبــه ســرگرمی شــروع شــده تــا بیــش از یــک میلیــون دالر
برای کاربردهای تخصصی مهندسی افزایش مییابد.
ایــن ماشــینها اکنــون دههــا شــیوه متفــاوت را بــرای چــاپ اشــیائی بــا
جنسهــای مختلــف از پالســتیک و شیشــه گرفتــه تــا فلــز و ســرامیک و حتــی
مــواد بیولوژیکــی بــه کار میگیرنــد .بــا ایــن وجــود اصــول مربــوط بــه ایــن
فـنآوری یکســان هســتند :ســاخت یــک شــی بــه صــورت افــزودن الیــه بــه الیــه
مــاده اولیــه بــه جــای شــیوههای مرســوم تولیــد کــه در آن بــرای تولیــد یــک
شــی ،بخشهــای اضافــی مــاده اولیــه توســط شــیوههایی ماننــد بــرش ،متــه
کاری و ماشــین کاری حــذف میشــوند .تولیــد بــه روش چــاپ ســه بعــدی
ضایعــات کمتــری دارد ،چــرا کــه چاپگــر مــاده اولیــه را بــه بخشهــای مــورد
14. additive manufacturing
15. 3D printing
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نیــاز میافزایــد .ماشــینهای مربــوط بــه چــاپ ســه بعــدی همچنیــن میتواننــد
اشــکالی پیچیــده بــا هندسـهای کــه تولیــد آن توســط ابــزار متــداول تولید بســیار
ســخت یــا غیرممکــن اســت را بســازند حتــی ســاختارهایی مربــوط بــه درون یــک
جســم جامــد هــم بــه روش چــاپ ســه بعــدی قابــل تولیــد اســت (چــرا کــه در
این شیوه تولید به صورت الیه الیه انجام میپذیرد).
چــاپ ســه بعــدی در ابتــدا اصــوال بــرای ســاخت ســریع نمونــه اولیــه بــه کار
میرفــت کــه نیــاز اصلــی در آنهــا ســاخت یــک نمونــه اولیــه بــه شــیوه ارزان و
ســریع اســت .تنظیــم ماشــین آالت متــداول در کارخانــه بــرای تولیــد تنهــا یــک
نمونــه میتوانــد بســیار کنــد و پرهزینــه باشــد .امــا چاپگرهــای ســه بعــدی بــا
نــرم افزارهــا هدایــت میشــوند همــان نــرم افزارهایــی کــه بــرای طراحــی محصول
بــه کار گرفتــه میشــوند و در نتیجــه تولیــد یــک محصــول و ســپس تولیــد
محصولــی متفــاوت بــه راحتــی امکانپذیــر اســت .میــزان تولیــد محصــوالت
نهایــی بــه شــیوه ســاخت افزایشــی اکنــون بــه طــور پایــداری رو بــه افزایــش
است.
برخــی افــراد انتظــار دارنــد کــه در آینــده در هــر خان ـهای یــک چاپگــر ســه
بعــدی حضــور داشــته باشــد کــه محصوالتــی را بهوســیله طراحیهــای
نرمافــزاری دانلــود شــده از اینترنــت تولیــد کنــد .چنیــن تصــوری بــرای نیــم
قــرن آينــده بیشــتر شــبیه رویاپــردازی اســت تــا واقعیــت ،مگــر بــرای افــرادی که
از روی ســرگرمی از چاپگرهــای ســه بعــدی بهــره میبرنــد یــا افــراد مشــتاقی کــه
خــود را ملــزم بــه اســتفاده از ایــن چاپگرهــا میکننــد .بــا ایــن وجــود ،چــاپ
ســه بعــدی بــه بخشــی تولیــد انبــوه تبدیــل خواهــد شــد .یــک مشــاور صنعتــی
بــه نــام تــری ولــرز ،16پیشبینــی میکنــد کــه ارزش بــازار چــاپ ســه بعــدی از
شــش و هفــت دهــم میلیــارد دالر در ســال  ۲۰۱۶بــه یــک هــزار و ســیزده
میلیارد دالر در سال  ۲۰۴۰برسد (بنگرید به نمودار .)۱۰.۱
برخــی از تولیدکننــدگان بــزرگ همیــن حــاال نیــز در تولیــد افزایشــی پیشــتاز
هســتند .بــرای مثــال در یــک نمونــه ،جنــرال الکتریــک یــک مجموعــه پنجــاه
16. Terry Wohlers
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نمودار  10-1افزودن ارزش بازار چاپ سه بعدی ،میلیارد دالر
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منبعWohlers Associates, Inc :

میلیــون دالری چــاپ ســه بعــدی را در کارخانــه شــرکت در شــهر آبــرن 17در ایالــت
آالبامــا 18مســتقر کــرده تــا بهوســیله آن بــرای موتــور جدیــد لیــپ 19مخصــوص
هواپیمــا نــازل ســوخت بســازد کــه از آلیــاژی ویــژه شــامل کبالــت ،کــروم و
مولیبدنــوم 20ســاخته شــده اســت .نــازل ســوخت کــه ترکیــب پیچیــدهای دارد و
بایــد در دمــا و فشــار بســیار بــاال دوام بیــاورد معمــوال از ترکیــب حــدود  ۲۰ترکیــب
دیگــر ســاخته میشــود .شــرکت جنــرال الکتریــک بــرای تولیــد نــازل ســوخت
موتورلیــپ از شــیوه چــاپ ســه بعــدی و تولیــد آن بــه صــورت تــک قطعـهای بهــره
میبــرد بــه صورتــی کــه الیههــای پشــت ســر یکدیگــر ایــن نــازل بــه صــورت
پــودر روی هــم قــرار داده شــده و یــک لیــزر کــه توســط رایانــه کنتــرل میشــود
بهوســیله ذوب کــردن پودرهــا آن را بــه شــکل مطلــوب در مـیآورد .نــازل ســوخت
تولیــد شــده بــه ایــن روش ۲۵درصــد ســبکتر و پنــج برابــر بــا دوامتــر از نمونههــای
قبلــی اســت .شــرکت جنــرال الکتریــک انتظــار دارد کــه تــا ســال  ۲۰۲۰میــزان
تولید این نازلها را به صد هزار عدد در سال برساند.
شــرکت ایربــاس هــم همچنیــن بــه مــاده اختصاصــی خــود دســت یافتــه اســت
17. Auburn
18. Alabama
19. LEAP
20. Molybdenum
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کــه آن را اســکالمالوی21مینامد .ایــن مــاده آلیــاژی از آلومینیــوم ،منیزیــم و
اســکاندیم 22اســت .شــرکت هواپیماســاز اروپایــی ایربــاس اعتقــاد دارد کــه مــاده
جدیــد اســکالمالوی بــه ویــژه بــرای تولیــد اجــزای فلــزی ســبک و بــادوام در هواپیما
به وسیله چاپ سه بعدی به کار میآيد.
نخســتین اســتفاده از چاپگــر ســه بعــدی بــرای خــط تولیــد انبــوه در کشــور
چیــن بــه کار گرفتــه شــده و البتــه مــوارد بیشــتری در راه خواهنــد بــود .الیــت-
آن ،23یــک شــرکت تولیــدی در گوانگــژوی 24چیــن کــه بــر اســاس ســفارش کاال
تولیــد میکنــد ،بــا اســتفاده از چاپگرهــای ســاخت شــرکت اپتومــک ،25شــرکتی در
شــهر البوکرکــی 26در ایالــت نیومکزیکــوی آمریــکا ،در کارخانــهاش مدارهــای
الکترونیکــی ماننــد آنتــن و حسگــر را بــه طــور مســتقیم در محصوالتــی ماننــد
تلفنهــای همــراه و دیگــر محصــوالت الکترونیکــی مصرفــی چــاپ میکنــد بــه
جــای اینکــه ایــن اجــزاء را بــه طــور جــدا تولیــد کــرده و ســپس بهوســیله نیــروی
انسانی یا ربات آنها را بر روی کاالی نهایی مونتاژ کند.
دامنــه محصــوالت قابــل تولیــد توســط تولیــد افزایشــی رو بــه رشــد اســت .در
یــک ســوی طیــف از نظــر انــدازه ،شــرکت چینــی وینســان 27قــرار گرفتــه کــه بــه
کمــک چــاپ ســه بعــدی خانهســازی میکنــد .ایــن شــرکت بــرای خــارج ســاختن
مــواد در فرآینــد چــاپ ســه بعــدی بــا اســتفاده از یــک ســری مخصــوص ،شــبیه بــه
ماســوره در تزییــن کیــک ،بــرای تزریــق ترکیبــی از ســیمان و نخالههای ســاختمانی
بازیافــت شــده کــه بــه ســرعت خشــک میشــوند بهــره میگیــرد و بخشهــای
بــزرگ پیــش ســاخته یــک ســاختمان را تولیــد میکنــد تــا ســپس در محــل بــه
یکدیگــر متصــل شــوند .رویکــردی پیشــرفتهتر بــرای تولیــد ســاختمان توســط
شــرکت آزمایشــگاه ملــی اوکریــج در تنســی28با همــکاری شــرکتهای اســکیدمور،29
21. Scalmalloy
22. Scandium
23. Lite-On
24. Guangzhou
25. Optomec
26. Albuquerque
27. Winsun
28. Tennessee
29. Skidmore
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اوئینگــز 30و شــرکت معمــاری مریــل 31بــه کار گرفتــه میشــود .در ایــن شــیوه از
مــوادی اســتفاده میشــود کــه اجزائــی ماننــد عایــق هــوا ،عایــق رطوبــت و روکــش
بیرونــی فلــزی را در بــر میگیــرد .ایــده اساســی در ایــن روش توســعه فرآینــدی
بــرای ساختمانســازی افزایشــی اســت کــه هیــچ ضایعاتــی بــه همــراه نداشــته
باشد.
در ســوی دیگــر طیــف مربــوط بــه انــدازه چاپگرهــای ســه بعــدی ،شــرکت
33
اســکرونا 32حضــور دارد کــه شــرکتی اســت که از انســتیتو تکنولــوژی فــدرال زوریخ
در ســوئیس برآمــده و کوچکتریــن اجــزاء را تولیــد میکنــد .ایــن شــرکت فرآینــدی
بــه نــام نانودریــپ( 34بــه معنــی قطــره چکانــی نانویــی) را بــه کار میگیــرد کــه
همانطــور کــه از نامــش پیداســت بــا گذاشــتن قطراتــی بســیار کوچــک از مایعــی
شــامل اجــزای نانــو بــه انــدازه صــد نانومتــر معــادل یــک میلیــاردم متــر یــا کمتــر
ســاختارهایی میکروســکوپی را میســازد .ایــن شــیوه نانوتوریهــای رســانای طــا
و نقــره را نیــز شــامل میشــود کــه بــا چشــم غیرمســلح قابــل دیــدن نیســتند و
میتوانند واکنش صفحات لمسی به حرکات انگشت را بهبود ببخشند.
چرخه مطلوب

نانوتکنولــوژی راههایــی بــرای ارتقــای قابلیتهــای مــوادی فراهــم مـیآورد کــه
36
مدتهاســت در تولیــد بــه کار میرونــد .ماجیومتــال ،35شــرکتی در ســیاتل
آمریــکا ،از نانومــواد بــرای ســاخت روکشهایــی از فلــزات مختلــف بهــره میبــرد تــا
آنچــه نانولمینت37مینامــد را تولیــد کنــد؛ آن هــم بهوســیله گون ـهای از قــراردادن
الکترولیتیــک کــه فرآینــد آن شــبیه بــه آبکاری امــا پیچیدهتــر اســت .در ایــن
فرآینــد بهوســیله دســتکاری دقیــق در میــدان الکتریکــی فلــزات بــه صــورت
معلــق در مایــع در میآینــد تــا الیههــای پوشــاننده اشــیاء را شــکل دهــد .در ایــن
30. Owings
31. Merrill
32. Scrona
33. Swiss Federal Institute of Technology in Zurich
34. NanoDrip
35. Modumetal
36. Seattle
37. Nanolaminates
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شــیوه همچنیــن واکنشهــای متقابــل مــواد در یــک نانولمینــت نیــز کنتــرل
میشــود .ایــن شــرکت روکــش کــردن تجهیزاتــی کــه در صنعــت نفــت و گاز بــه کار
میرونــد را آغــاز کــرده اســت و ادعــا میکنــد کــه ایــن پوشــش ضدخوردگــی و
زنگزدگی تا هشت برابر بیشتر از راهکارهای متداول دوام میآورد.
شــرکت ماجیومتــال بــاور دارد کــه در آینــده نــه تنهــا ســاخت روکشهــا بلکــه
ســاخت تجهیزاتــی کامــل بهوســیله نانولمینتهــا شــامل مــوادی ماننــد آهــن،
زینــک و آلومینیــوم امــکان پذیــر خواهــد بــود .عــاوه بــر ایــن ،فرآینــد الکترولیتیک
قابــل برگشــتپذیری اســت و در نتیجــه هنگامــی کــه تجهیــزات ســاخته شــده
توســط نانولمینتهــا بــه پایــان عمــر خــود میرســند ،مــواد بــه کار رفتــه در آنهــا
را میتوان بازیافت کرد.
بــا عجیبتــر و نامتعــارف شــدن مــواد ،بازیافــت بــه جــزء ضــروری در بخــش
ســاخت و تولیــد تبدیــل خواهــد شــد .راههــای تــازه و ارزانــی بــرای از بیــن بــردن
محصــوالت ،ماننــد محصــوالت الکترونیکــی ،و بازیافــت مــواد بــه کار رفتــه در آنهــا
مــورد نیــاز خواهــد بــود .بازیافــت خودروهــای آهنــی و هواپیماهــای آلومینیومــی
نســبتا سرراســت اســت ،امــا افزایــش اســتفاده از فیبــر کربنــی در صنعــت حمــل و
نقــل بــر پیچیدگیهــای بازیافــت محصــوالت ایــن صنعــت خواهــد افــزود.
شــرکتهای فعــال در زمینــه بازیافــت فیبــر کربنــی در برخــی مــوارد آنهــا را بــه
قطعــات کوچکتــر تقســیم کــرده و بــرای اســتفاده در محصوالتــی بــا ترکیباتــی
ســطح پایینتــر ماننــد صفحاتــی کــه قــرار نیســت تحــت فشــار زیــادی باشــند
اســتفاده میکننــد .تعــداد باتریهــای قابــل شــارژی کــه بایــد بازیافــت شــوند نیــز
افزایــش خواهــد یافــت .بخشــی از نانــوذرات بــه ســمی بــودن شــهرت دارنــد امــا
دانشــمندان هنــوز از اثــرات بلندمــدت رهــا ســاختن آنهــا در طبیعــت آگاهــی کامــل
ندارنــد .نانــوذرات در طبیعــت رهــا میشــوند و از آنجــا بــه درون رودهــا و دریاهــا
میریزنــد .هــر ســال هــزاران کیلوگــرم دی اکســید نانوتیتانیــوم کــه در لوســیونهای
ضدآفتاب استفاده میشود به شبکه فاضالب وارد میشود.
تولیدکننــدگان بیــش از پیــش بــرای آنچــه چرخــه عمــر محصــوالت نامیــده
میشــود مســئول خواهنــد بــود؛ از اســتخراج عناصــر بــه کار رفتــه در مــواد گرفتــه
تــا جایــی کــه مــواد در نهایــت از آن ســر در میآورنــد .همچنیــن نگرانیهــای
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تجــاری نیــز وجــود خواهنــد داشــت :برخــی از عناصــری کــه در تولیــدات پیشــرفته
بــه کار مـیرود کمیــاب و گــران هســتند .اســتخراج معــادن شــهری بــرای بهدســت
آوردن مــوادی ماننــد طــا ،نقــره ،نئودیمیــم ،38ایتریــم 39و دیســپروزیم 40از گجتها،
خودروهــای برقــی ،باتریهــا و کاالهــای خانگــی بیمصــرف شــده بــه کســب و کار
بزرگــی تبدیــل خواهــد شــد .رایانههــا در اینجــا نیــز بــه شــرکتها بــرای مــدل
ســازی چرخــه عمــر محصــول و شــبیه ســازی شــیوه از بیــن بــرده و بازیافــت
محصوالت کمک خواهند کرد.
همــه اینهــا بــه تحــول در شــیوه متــداول عملکــرد بخــش تولیــد در یــک قــرن
اخیــر خواهــد انجامیــد .بــرای بیشــتر ایــن دوران ســاختن محصــوالت اساســا نوعــی
بــازی «مــن هــم همینطــور » بــوده اســت کــه در آن کارخانههــا محصــوالت اساســی
یکســان و شــیوههای تولیــد و تجهیــزات مشــابهی را بــه کار میبردنــد کــه بــه
راحتــی قابــل گرتهبــرداری هســتند .در نتیجــه بــرای تولیــد انبــوه چنیــن کاالهایــی،
مزایــای اقتصــادی تولیــد در مقیــاس بــاال و هزینــه دســتمزد اهمیــت بســیاری دارند
و بــه همیــن خاطــر بســیاری از عملیــات تولیــد بــه کشــورهایی کــوچ کردهانــد کــه
هزینــه کارگــر در آنهــا پاییــن اســت .امــا تــا ســال  ۲۰۵۰بخــش قابــل توجهــی از
فرآیندهــای تولیــدی کــه (از اقتصادهــای ثروتمنــد) بــه خــارج رفتهانــد بــار دیگــر
بازخواهند گشت.
بازگشت بخش تولید به خانه

رونــد شــکل گرفتــه در خــروج برخــی از فرآیندهــای تولیــد و مشــاغل مربــوط
بــه آن از اقتصادهــای توســعه یافتــه بــه اقتصادهــای نوظهــور بــه چنــد دلیــل
معکــوس خواهــد شــد .نخســت اینکــه مــواد جدیــد و فنآوریهــای تــازه تولیــد بــه
انعطــاف پذیــری بخــش تولیــد میافزایــد و باعــث میشــود کــه کاالهــا بتواننــد بــه
میــزان بیشــتری بــر اســاس ســایق متفــاوت مصرفکننــدگان تطبیــق یابنــد و
تولیــد کاالهــا در مقیــاس پاییــن نیــز کارایــی اقتصــادی بیشــتری بیابــد .چنیــن
تحوالتــی باعــث میشــود کــه شــرکتها بــرای انتقــال بخــش تولیــد بــه نزدیکــی
38. Neodymium
39. Yttrium
40. Dysprosium
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بازارهــای مصرفــی انگیــزه اقتصــادی داشــته باشــند چــرا کــه در ایــن صــورت
محصــوالت میتواننــد بــه ســرعت بیشــتری بــه روندهــای در حــال تغییــر در ایــن
بازارها واکنش نشان بدهند و با ویژگیهای مصرف کنندگان تطبیق یابند.
هزینــه دســتمزد همچنــان مهــم خواهــد بــود امــا از اثــر آن کاســته خواهــد شــد
چــرا کــه در فرآیندهــای تکــراری و یکســان ،اتوماســیون جــای نیــروی انســانی را
خواهــد گرفــت .بســیاری از محصــوالت همچنــان در خــارج ســاخته خواهنــد شــد
امــا تولیــد آنهــا بــه مناطقــی کــه در انجــام امــور تخصــص یافتهانــد خواهــد رفــت،
مثــا محصــوالت الکترونیکــی در جنــوب چیــن تولیــد خواهــد شــد ،و از نقــش
دســتمزد پاییــن در تعییــن محــل تولیــد کاســته خواهــد شــد .چنیــن پدیــدهای بــه
خصــوص در مــورد کاالهــا و اجــزای متــداول ماننــد تراشـههای رایانـهای یــا قطعــات
الکتریکــی روی خواهــد داد .بــا ایــن حــال ،کارخانههایــی کــه در آنهــا چنیــن
اجزائــی ســرهم میشــوند و محصــول نهایــی را شــکل میدهنــد بیــش از همیشــه
پراکنــده خواهنــد بــود و ایــن تــوان را خواهنــد داشــت کــه بــر اســاس تقاضــای
مشتری کاالیی با ویژگیهایی خاص را تولید کنند.
شــرکتها بیــش از پیــش فرآيندهــای تولیــد اختصاصــی خواهنــد داشــت کــه
بــر اســاس نیازهــا و مــواد آنهــا طراحــی شــده اســت .درســت همانطــور کــه
شــرکت  BMWبــه راهــکار مخصــوص بــه خــود بــرای تولیــد خودروهــای برقــی
دســت یافتــه و شــرکت جنــرال الکتریــک نیــز بــرای تولیــد نــازل ســوخت بــه مــواد
و شــیوههای مخصوصــی دســت یافتــه اســت ،دیگــر شــرکتها نیــز در همیــن
مســیر حرکــت خواهنــد کــرد .بــرای مثــال شــرکت تولیــد محصــوالت ورزشــی
نایکــی ،41نیــز بــه بافندگــی روی آورده و در فرآینــدی کــه آنهــا فالینیت42مینامنــد،
ماشــین آالت بافندگــی رایانـهای بــا اســتفاده از الیــاف مخصــوص بهدســت آمــده از
میکــرو مهندســی بــه تولیــد کفشهــای ورزشــی میپردازنــد ،بــه جــای اینکــه
بخشهــای مختلــف کفــش بهوســیله دســت بــه یکدیگــر دوختــه شــوند؛ عملیاتــی
کــه بخــش عمــده آن در کارخانههــای شــرکت در آســیا انجــام میشــود.
دســتگاههای خــودکار بافندگــی شــرکت نایکــی میتواننــد در هــر جایــی حتــی
41. Nike
42. Flyknit
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فروشــگاههای خیابــان شــلوغ در شــهرها نصــب شــده و کار کننــد و در نتیجــه
میتــوان کفشهــای ورزشــی مخصــوص هــر مشــتری را بــا اســکن پــای او تولیــد
کنــد .شــرکت آدیــداس ،43یکــی از رقبــای نایکــی ،بخشــی از فرآینــد تولیــد
44
کفشهــای ورزشــی را بــه کارخانههــای بــه شــدت اتوماتیــک در نزدیــک آنســباخ
در آلمان بازگردانده است.
گرتهبــرداری از روی مــواد و فرآیندهــای تطبیــق یافتــه بــا ویژگیهــای هــر
مشــتری بــرای شــرکتهای رقیــب بــه مراتــب ســختتر خواهــد بــود و در نتیجــه
ایــن حــوزه بــه مزیتــی رقابتــی تبدیــل خواهــد شــد .اغلــب تنهــا ایــن ف ـنآوری
نیســت کــه بــه «ســس مخصــوص » هــر شــرکت تبدیــل میشــود بلکــه
فرآیندهایــی بــه دقــت توســعه یافتــه مربــوط بــه ایــن ف ـنآوری و اســتعدادهای
اســتخدام شــده بــرای بــه کار گرفتــن ایــن فـنآوری اســت کــه اهمیــت دارد .ایــن
عامــل تاثیرگــذار دیگــری در تعییــن محــل تولیــد را نشــان میدهــد :اینکــه کجــا
میتــوان افــرادی بــا مهارتهــای مــورد نیــاز ،بــه خصــوص در بخــش طراحــی،
علــم مــواد ،نرمافــزار و مهندســی را یافــت .چنیــن افــرادی دارایــی ارزشــمندی
محســوب خواهنــد شــد و تقاضــای زیــادی بــرای آنهــا جهــت کار در کارخانههــا بــه
وجــود خواهــد آمــد؟ روزگار کارخانههــای تیــره و تاریــک ،پارچههــا و لباسهــای
کار روغنــی بــه ســر خواهــد آمــد .در آینــده فرآینــد تولیــد محصــول بــر دوش
کارآفرینان بزرگ خواهد بود.

43. Adidas
44. Ansbach

فصل یازدهم

فنآوری نظامی:
سحرآمیز و نامتقارن
بنجامین ساترلند

1

غرب از مزایای پیشــرفتهای عظیم در ساخت ســاح و فنآوری
اطالعــات بهره خواهد برد اما دشــمنان نیز به دنبــال بهرهبردن از
آسیبپذیریهای ناشی از این پیشرفتها خواهند بود.

1. Benjamin Sutherland
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فاصلــهای کــه از آن یــک تکتیرانــداز غربــی بــه طــور معمــول کســی را
میکشــد ،طــی تنهــا دو دهــه دو برابــر شــده اســت .ایــن را تــام گیل1میگویــد کــه
چنــدی پیــش بــه عنــوان یکــی از تیرانــدازان ارتــش اســرائیل فــردی را از فاصلــه
 ۱۸۰۰متــری ( ۱۹۷۰یــارد) هــدف قــرار داد .تجهیــزات نظامــی آنقــدر بهتــر
شــدهاند کــه امــکان کشــتن افــراد از فواصــل دورتــر نیــز دیگــر نامتــداول نیســت.
در ســال  ،۲۰۰۹یــک تــک تیرانــداز بریتانیایــی بــه نــام کــرگ هریســون 2دو
جنگجــوی مسلسـلچی طالبــان را از فاصلــه ۲۴۷۵متــری هــدف قــرار داد و رکــورد
تــک تیرانــدازی در میــدان نبــرد را بهبــود بخشــید .3ایــن گلولههــا پیــش از برخــورد
به هدف حدود شش ثانیه پرواز کردهاند.
پیشــرفتهای خیــره کننــده مشــابه طــی دهههــای اخیــر در دامنــه وســیعی از
فنآوریهــای نظامــی روی دادهانــد و بــا ایــن وجــود بســیاری از آنهــا در مقابــل
آنچــه احتمــاال طــی دهههــای پیـشرو ظهــور خواهنــد کــرد ناچیــز خواهنــد بــود.
بخــش بیشــتر ایــن پیشــرفت کــه بــه لطــف برتــری در تحقیــق و توســعه نظامــی و
البتــه نــه صرفــا بــه خاطــر آن تحقــق یافتهانــد بیشــتر بــه غــرب منفعــت
میرســانند .امــا پیشــرفتها بــه تهدیــدی بــرای نیــروی نظامــی آمریــکا و
متحدانــش تبدیــل خواهنــد شــد .چــرا کــه بــه آســیبپذیری غــرب توســط
نیروهــای رقیــب ماننــد ایــران یــا رقبایــی بــا توانایــی نظامــی نزدیکتــر ماننــد
چین و روسیه میافزایند.
چنیــن پدیــدهای غــرب را بــا چالشهــای بزرگــی مواجــه میســازد .در ســال
 ۲۰۱۴وزیــر دفــاع وقــت آمریــکا ،چــاک هیــگل ،4هشــدار داد کــه «مــا در حــال ورود
بــه دورانــی هســتیم کــه در آن دیگــر نمیتــوان برتــری آمریــکا در دریاهــا،
ـجل فــرض کــرد ».البتــه فضــای ســایبر را هــم بایــد
آســمانها و فضــا را امــری مسـ ّ
بــه ایــن فهرســت افــزود ،ایــن را گنــث گیرز5میگویــد ،مشــاور ناتــو 6کــه «پیشــرفت
حیــرت آور» تواناییهــای ســایبری گروههــای دولتــی و غیردولتــی در روســیه و
1. Tom Gil
2. Craig Harrison

 .3این رکورد در ماه ژوئن سال  ۲۰۱۷توسط یک تک تیرانداز کانادایی به  ۳۵۴۰متر ارتقا یافت .این سرباز کانادایی یک
تروریست عضو گروه داعش را هدف قرار داده بود.
4. Chuck Hagel
5. Kenneth Geers
6. NATO
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اوکراین را از محل زندگیش یعنی کیف پایتخت اوکراین رصد میکند.
جهــان آزاد 7دو بــار بــر تهدیــدات اســتراتژیک نســبت بــه تســلط نظامــیاش
غلبــه کــرده اســت .پــس از اینکــه اتحــاد جماهیــر شــوروی و چیــن بــه ترتیــب در
ســالهای  ۱۹۴۹و  ۱۹۶۴بــرای نخســتین بــار ســاح هســتهای آزمایــش کردنــد،
آمریــکا و متحدانــش بــا اروپــای غربــی بــا بهرهگیــری از قــدرت بــازار آزاد در
مهندســی و تــوان صنعتــی بــه برتــری مــورد نیــاز در مــوارد نظامــی متعــارف دســت
یافتنــد .زمانــی کــه در اواخــر دهــه  ۱۹۶۰روســیه در تجهیــزات نظامــی بــه قــدرت
آمریــکا نزدیــک شــد ،دومیــن دســتاورد غــرب در پیــش افتــادن یعنــی تــوان
پــردازش رایانــهای در راه بــود .ایــن تــوان بــه ماهوارههــای جاسوســی بهتــر و
بمبهــا و موش ـکها هدایــت شــونده منجــر شــد کــه تاثیــر ویرانگــر خــود را در
جنــگ نخســت خلیــج فــارس در ســال  ۱۹۹۱نشــان داد .امــا در حالــی که فـنآوری
پــردازش رایان ـهای و ماهــوارهای در ســطح جهــان رو بــه گســترش اســت ،برتــری
آمریــکا بــار دیگــر آســیب پذیــر بــه نظــر میرســد .بنابرایــن نیــاز بــه راهــکار ســومی
مبتنــی بــر پیــش روی فــنآوری در غــرب احســاس میشــود ،هــر چنــد کــه
موفقیت آن به هیچ وجه تضمین شده نیست.
تخریب خالق

تیرانــدازی تــا اواســط قــرن حاضــر گامهــای بلنــدی برخواهــد داشــت:
ارتشهــای پیشــرو احتمــاال گلولههــای هدایــت شــونده شــلیک خواهــد کــرد.
وزارت دفــاع ایــاالت متحــده همیــن حــاال نیــز کار بــر روی گلولـهای بالــدار بــا نــام
اگزکتــو 8را آغــاز کــرده کــه میتوانــد در هــوا مســیرش را تنظیــم کنــد .در اینصورت
تیرانــدازان میتواننــد گلولههایــی شــلیک کننــد کــه بــرای رســیدن بــه هــدف
موانــع را دور میزننــد و دیگــر نیــازی بــه ایــن نیســت کــه هــدف بــه وســیله خطــی
مســتقیم در تیــررس تیرانــداز باشــد .بــرای اینکــه گلولــه بدانــد دقیقــا بــه کجــا بایــد
اصابــت کنــد ،لیــزر مــادون قرمــزی بــرای نشــانهگذاری هــدف مــورد نیــاز خواهــد
بــود .امــا کل ســامانه مربــوط بــه ایــن شــلیک بــر روی پهپادهایــی نصــب خواهــد
 .7نویسنده از غرب به عنوان جهان آزاد نام میبرد.

8. EXACTO
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شد که در ارتفاع بسیار زیاد پرواز میکنند و قابل مشاهده نیستند.
گلولههــای هدایــت شــونده بــرای جنگجویانــی کــه از آنهــا بهــره نمیبرنــد
مصیبــت بزرگــی خواهــد بــود .ایــن فـنآوری بــه میــزان قابــل توجهــی بــه حداکثــر
فاصلــه ممکــن بــرای شــلیک تیــر میافزایــد .چــرا کــه گلولــه زمــان بیشــتری بــرای
اصــاح هدفگیــری نادرســت و همچنیــن مواجــه شــدن بــا بادهــای غیرمنتظــره
خواهــد داشــت .رایــان اینیــس ،9تــک تیرانــداز ســابق نیــروی دریایــی آمریــکا در
واحــد مبــارزه بــا دزدان دریایــی در شــرق آفریقــا ،میگویــد« :تصــور کنیــد کــه
روحیــه دشــمن چقــدر صدمــه خواهیــد دیــد هنگامــی کــه نیروهــای آنهــا بهوســیله
یــک تیرانــداز نامرئــی یکــی یکــی از دســت برونــد ،در حالــی کــه دشــمن حتــی اگــر
بتوانــد منشــاء تیرانــدازی را تشــخیص بدهــد تــوان آتــش متقابــل را نخواهــد
داشت».
نقــش شــلیک تکتیــر و در نتیجــه گلولههــای هدایتشــونده طــی دهههــای
پی ـشرو گســترش خواهــد یافــت .افزایــش تواناییهــای پهپادهــا ،پایــش هوایــی و
ماهوارههــا بــرای جاسوســی و شــلیک و هدایــت موش ـکها کار را بــرای گروههــای
نامتعــارف جهــت مخفــی شــدن در مناطــق کوهســتانی ســختتر خواهــد کــرد .در
نتیجــه گروههــای چریکــی بیشــتری بــه شــهرها خواهنــد آمــد .گروههــای چریکــی
میتواننــد امیــدوار باشــند کــه در شــهرها بــه خاطــر اجتنــاب از تلفــات غیرنظامــی
از نوعــی پوشــش در مقابــل نیروهــای غربــی برخــوردار باشــند بــه خصــوص کــه
عصــر دیجیتــال اســتفاده از تصاویــر تلفــات غیرنظامیــان بــرای پروپاگانــدا را تســهیل
کــرده اســت .تــک تیرانــدازی اثــرات مخــرب جانبــی کمتــر از توپخانــه ،بمبــاران و
حمــات هوایــی دارد و در نتیجــه نیروهــای غربــی بیشــتر از آن اســتفاده خواهنــد
کرد.
هرچــه بــه ســال  ۲۰۵۰نزدیکتــر شــویم ،کشــتن پیــاده نظــام ارتشهــای
پیشــرفته نیــز ســختتر خواهــد شــد .کاله خودهــا و جلیقههــای ضدگلولــه
امــروزی تنهــا  ۱۹درصــد بــدن را میپوشــانند و اســتفاده از زرهپــوش بیشــتر نیــز
ســنگینتر از آن اســت کــه در عمــل ممکــن باشــد .امــا بــا ســبک شــدن ادوات
نظامــی در ســالهای پیــش رو ،ســربازهای ویــژه در ارتشهــای مجهــز زرهپــوش
9. Ryan Innis
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بیشــتری بــه تــن خواهنــد کــرد .تالشهایــی بــرای ســاخت پوشــش گلولــه بــا
پلیمــر بــه جــای برنــج در حــال انجــام اســت کــه در اینصــورت وزن مهمــات
ســربازان تــا یــک ســوم کاهــش مییابــد .عــاوه بــر ایــن ،ادوات جنگــی نیــز
ســبکتر خواهنــد شــد .مهندســان در شــرکت ماروتکــس ،10موسسـهای تحقیقاتــی
در ووچ11لهســتان ،در حــال تحقیــق بــر روی «مایعــی غیرنیوتونــی» هســتند کــه
هنــگام برخــورد گلولــه بــه شــدت چســبناک میشــود .مایعاتــی کــه در صــورت
تحــت فشــار قــرار گرفتــن همچــون جامــدات عمــل میکننــد بــه مراتــب ســبکتر
و انعطافپذیرتــر از صفحــات ســرامیکی و کــوالر اســت کــه امــروز بــرای حفاظــت از
سربازان به کار میروند.
برخــی از ســربازان ویــژه ارتشهــای غربــی بــه طــول کامــل در پوششــی
قدرتمنــد و ضدگلولــه قــرار خواهنــد گرفــت .پوششــی ماننــد آنچــه «مــرد آهنــی»12
بــر تــن میکنــد و تالــوس 13نامیــده میشــود اکنــون در ســتاد فرماندهــی عملیــات
ویــژه ایــاالت متحــده آمریــکا 14در حــال ســپری کــردن آزمونهــای اولیــه اســت و
نــه تنهــا جنگافــزار ســرباز را مهیــا میکنــد ،بلکــه وضعیــت او را نیــز میپایــد و
بــه ســرباز قدرتــی فــرا انســانی میبخشــد .بــا جایگزیــن شــدن نیروهــای انســانی بــا
رباتهــا در نیروهــای نظامــی حاضــر در آســمان ،زمیــن و دریــا ،بــی تردیــد کســانی
که به دنبال کشتن سربازهای غربی هستند با مشکل مواجه خواهد شد.
رباتهــای نظامــی همیــن حــاال نیــز آنقــدر پیشــرفت کردهانــد کــه دو شــرکت
دفاعــی بوئینــگ و نورثــروپ ،مشــغول ســاخت جتهــای جنگنــده بــدون سرنشــین
هســتند کــه بــه ترتیــب اکــس 15 ۴۵و اکــس 16 ۴۷نــام دارنــد .ایــن پهپادهــا از آنجــا
کــه نیــاز بــه خدمــه پــرواز ندارنــد ،تــوان حمــل ادوات نظامــی و همچنیــن انعطــاف
پــروازی ماننــد پــرواز مخفیانــه بیشــتری دارنــد .در ســال  ،۲۰۱۵فرمانــده وقــت

شخصیتی داستانی که در کتابهای کمیک و فیلمهای سینمایی آمریکایی حضور دارد.
شخصیتی رویین تر در اساطیر یونان

10. Moratex
11. Lodz
12. Iron Man
13. TALOS

14. US Special Operations Command
15. X4516. X47-
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نیــروی دریایــی آمریــکا ،ری مابــوس ،17اعــام کــرد کــه جنگنــده الکهیــد
مارتینــافـ 18 ۳۵آخریــن جــت جنگنــده بــا خلبانــی خواهــد بــود کــه خریــداری
خواهــد شــد .تــا ســال  ،۲۰۵۰پهپادهــا دامنــه وســیعی از پرندههایــی شــبیه بــه
حشــرات بــرای پروازهــای جاسوســی مخفیانــه گرفتــه تــا دســتگاههایی شــبیه بــه
ســگ بــرای تامیــن تجهیــزات و حمــات نظامــی را در بــر خواهنــد گرفــت کــه
میتواننــد بــرای ماههــا در باالتــر از زمیــن دوام بیاورنــد و مثــا از بــرگ و چــوب
برای تامین انرژی بهره ببرند.
بــه اعتقــاد آقــای مابــوس ،ســامانههای بــدون سرنشــین و بــه طــور خــاص
خودمختــار بــه امــری متــداول تبدیــل خواهــد شــد .امــا اینکــه پهپادهــا تــا چــه حد
بایــد مســتقل شــوند جــای بحــث دارد .فرماندهــان دفاعــی میگوینــد کــه فرمــان
شــلیک بایــد توســط یــک انســان و نــه ربــات صــادر شــود .امــا همیــن حــاال نیــز
اســتثنائاتی را بــرای ایــن ادعــا میتــوان یافــت ماننــد رباتهایــی کــه از ناوهــای
جنگــی در مقابــل موشــکهای بــا ســرعت بســیار بــاال دفــاع میکننــد .ســرعت
موشــکها بیشــتر از آن اســت کــه ملوانــان بتواننــد بــه موقــع واکنــش نشــان
بدهنــد .کارشناســان فــنآوری ،در فرآینــدی کــه نیــاز بــه آن ضــروری بــه نظــر
میرســد ،مشــغول طراحــی نرمافزارهایــی هســتند کــه ســاختار پایــه تصمیمگیــری
برای پهپادها را شکل بدهد.
پنتاگــون مشــغول ســرمایهگذاری بــر روی نرمافزارهــای مربــوط بــه مقولــه
اخــاق اســت .ایــن برنامههــا بــا در نظــر گرفتــن مجموعـهای از پایگاههــای دادههــا،
تصمیــم میگیرنــد کــه آیــا شــلیک موشــک از موقعیتــی خــاص ،مثــا بــه خاطــر
اینکــه ترکشهــای آن بــه حیــاط یــک مدرســه برســند ،نقــض هنجارهــای جنگــی
متعارف محسوب میشود یا خیر؟
هــدف ایــن نرمافزارهــا کمــک بــه بشــر ،و نــه گرفتــن جــای او ،در فرآینــد
تصمیمگیــری اســت .امــا برخــی معتقدنــد کــه چیــن و روســیه در طراحــی چنیــن
نرمافزارهایــی بــه حــذف انســان در فرآینــد فرمــان آتــش چشــم دارنــد .بــه اعتقــاد
امانوئــل گوفــی ،19کارشــناس نیروهــای هوایــی فرانســه در نبردهــای رباتیــک،
17. Ray Mabus
18. Lockheed Martin’s F3519. Emmanuel Goffi
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مســئولیت مــرگ در ایــن صــورت «بســیار ،بســیار ،بســیار کمرنــگ خواهــد شــد».
بــه اعتقــاد او مشــکل اینجاســت کــه شــما نمیتوانیــد یــک ربــات را بــه جنایــات
جنگی متهم کنید.
رباتیــک شــدن نبردهــای آینــده مســایل و مشــکالت دیگــری نیــز بــه همــراه
خواهــد داشــت .در حالــی کــه رباتهــا جایگزیــن ســربازها میشــوند ،برخــی از
گروههــای مســلح کــه از عــدم دسترســی ســربازهای انســانی دشــمن بــه تنــگ
آمدهانــد ممکــن اســت کــه طــور فزاینــدهای شــهروندان را هــدف قــرار بدهنــد و
توانایــی رو بــه رشــد رباتهــا ممکــن اســت کشــورها را بــه ســوی راه انداختــن
جنگهایــی نابخردانــه تشــویق کنــد .چــرا کــه سیاســتمداران بــرای حمالتــی کــه
شــامل پیادهکــردن ســرباز در خــاک دشــمن نمیشــود بــا خطــر سیاســی کمتــری
مواجه هستند.
موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه غــرب تــا کجــا خواهــد توانســت کــه برتــری در
زمینــه رباتهــای نظامــی را حفــظ کنــد .رقبــا در حــال پیشــرفت هســتند .در ســال
 ،۲۰۱۵معــاون نخســت وزیــر روســیه ،دیمیتــری روگوزیــن ،20اعــام کــرد کــه یــک
ک واگــنزاوود ،21تانکهــای  T90را بــه رباتهایــی
شــرکت تســلیحات بــه نــام اورا 
تبدیــل خواهــد کــرد کــه توســط ســربازهای از راه دور و ماننــد بازیهــای رایانـهای
هدایــت خواهنــد شــد .او پیشتــر نوشــته بــود کــه در آینــده ارتشــی روســی
متشــکل از عینکیهــای شــیفته بازیهــای رایانـهای ارتشــی متشــکل از جنگجویانــی
ورزیده اما با تکنولوژی پایینتر را نابود خواهند کرد.
مهندسی آتش و گوگرد به بهترین شکل

فنآوریهــای رباتیکــی کــه بیــش از همــه استراتژیس ـتهای غربــی را نگــران
میکنــد ،آن دســته از فنآوریهایــی اســت کــه موشــکهای ویرانگــر بــزرگ یــا
کوچــک بســیار دقیــق را ،چــه بهوســیله تولیــد داخلــی و چــه واردات ،در اختیــار
رقبا قرار میدهد.
همانطــور کــه دفتــر اطالعــات شــورای دولتــی چیــن در گــزارش اســتراتژی در
20. Dmitry Rogozin
21. UralVagonZavod
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ســال  ۲۰۱۵نوشــت ،شــتاب گرفتــن تکامــل فـنآوری اطالعــات در صنایــع نظامــی
میتوانــد بــه موش ـکهایی دقیــق ،هوشــمند و غیرقابــل ردیابــی منجــر شــود کــه
میتوانند اهداف را در فواصل دور بهخصوص در دریا هدف قرار دهند.
ن بــار گروههــای غیردولتــی نیــز در
طــی دهههــای پیــشرو بــرای نخســتی 
میــان دارنــدگان چنیــن مهماتــی قــرار خواهنــد گرفــت .آنهایــی کــه از امکانــات
ماهــوارهای بــرای پایــش دشــمن و انتخــاب هــدف برخــوردار نیســتند ،میتواننــد
اطالعــات مــورد نیــاز را بــه ســادگی از طریــق دیگــری خریــداری کننــد .شــرکتی در
نزدیکــی تلآویــو بــه نــام ایمیــج ســت اینترنشــنال 22خدمــات ماهــوارهای را بــه
عنوان نوعی خدمات اطالعاتی ارائه میدهد.
تــا اواســط قــرن حاضــر ،انحصــار شــکننده غــرب در جنــگ افزارهــای دقیــق بــه
تاریــخ خواهــد پیوســت .آیــا قدرتهــای غربــی میتواننــد راهــی بــرای جبــران
چنیــن تحولــی و در نتیجــه حفاظــت از تانکهــا ،هواپیماهــا و ناوهــای جنگــی خــود
بیابند؟
«زرهپــوش الکتریکــی» شــاید بــه کار بیایــد .آزمایشــگاه علــوم و فــنآوری
دفاعــی 23در وزارت دفــاع بریتانیــا امیــدوار اســت کــه دمیــدن الکتریســیته از یــک
باتــری بــه زرهپــوش درســت پیــش از برخــورد کالهــک موشــک بــه میــزان قابــل
توجهــی از خســارات وارده ناشــی از حملــه موشــکی بکاهــد .کار بــر روی ســامانههای
جــذاب امــا گــران مربــوط بــه ردیابــی و انهــدام موشــکهای وارده نیــز ادامــه
خواهــد یافــت .بــا ایــن حــال ،گســترش موشـکهایی کــه بهطــور نگــران کننــدهای
دقیــق و ویرانگــر هســتند ،بــه طــور خــاص بــرای گروههایــی کــه اکنــون در
سطح تکنولوژی پایینتری قرار دارند نیز امیدبخش است.
خطــر اساســی متوجــه نیــروی دریایــی آمریــکا و جهــان لیبــرال اســت کــه باید
برتــری نظامــی خــود را حفــظ کننــد .چیــن و روســیه موشــکهای بهتــری را
طراحــی و تولیــد خواهنــد کــرد .بــه ویــژه تواناییهــای موشــکی ایــران نیــز
میتوانــد پیشــرفتهای بزرگــی را تجربــه کننــد .قدرتهــای غربــی ،تحــت فشــار
روســیه ،بهعنــوان بخشــی از توافــق هســتهای ســال  ۲۰۱۵پذیرفتنــد کــه تحریــم
22. ImageSat International
23. Defence Science and Technology Laboratory
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واردات و صــادرات فنآوریهــای متــداول نظامــی و موشــکهای بالســتیک بــه
ترتیب در سالهای  ۲۰۲۰و  ۲۰۳۰برداشته شوند.
دو موشــک هدایتشــونده امــروز میتواننــد نشــانهای از تواناییهــای موشــکی
آینــده باشــند .موشــک روســی کالیبــر ،24کــه ناتــو آن را ســیزلر25مینامد ،بــرای
صدهــا کیلومتــر بــه شــیوههای رادارگریــز حرکــت میکنــد ،از کنــار موانــع عبــور
میکنــد ،در مقابــل آتــش متقابــل جاخالــی میدهــد و پیــش از انفجــار ۴۵۰
کیلوگــرم مــاده منفجــره بــا ســرعت ســه برابــر ســرعت صــوت بــه بدنــه کشــتی
برخــورد میکنــد .نســخههایی صادراتــی ایــن موشــک تاکنــون بــه الجزایــر ،چیــن،
هند ،ویتنام ارسال شدهاند.
موشـکانداز چهــار موشــکه کالیبــر کــه در پوشــش محمولــه معمولــی حمــل و
نقــل ارســال میشــود را میتــوان بــر روی کشــتیهای تجــاری ،قطــار و یــا
کامیــون نصــب کــرد .موشــک بالســتیک  DF21Dتوســط چیــن و بــرای حملــه بــه
ناوهــای هواپیمابــر ســاخته شــده و نخســتین بــار در رژهای در ســال  ۲۰۱۵نمایــش
داده شــد ،میتواندکالهکــی بــا مــواد منفجــره کافــی جهــت نابــودی یــک نــاو
جنگی بزرگ را تا فاصله  ۱۵۰۰کیلومتری حمل کند.
جــری هندریکــس ،26رییــس ســابق گــروه مشــاوران فرمانــده نیــروی دریایــی
آمریــکا ،اعتقــاد دارد کــه چنیــن موشـکهایی باعــث شــدهاند کــه آمریــکا بــه طــور
دیوانــه واری بــرای ســامانههای دفاعــی ناوهــای جنگــی هزینــه کنــد .دیویــد
دییانــگ ،27مدیــر بخــش ســاح لیــزری در شــرکت بوئینــگ ،اعتقــاد دارد کــه تــا
میانــه قــرن حاضــر ،ســاح لیــزری موشــکها را در فاصلــه کیلومتــری منهــدم
خواهنــد کــرد .او اشــاره میکنــد کــه ســاح لیــزری فروختــه شــده توســط شــرکت
بوئینــگ بــه ارتــش آمریــکا دامنــه بســیار کمتــری دارد .همچنیــن بــه اعتقــاد آقــای
دییانــگ ،نگرانــی بابــت موش ـکهایی همچــون موشــک بالســتیک  DF21Dباعــث
شــده کــه انــرژی بخــش تحقیــق و توســعه نظامــی در آمریــکا بــر روی ســاح لیزری
معطــوف شــود .موشــکها همچنیــن میتواننــد توســط گلولههایــی کــه توســط
24. Kalibr
25. Sizzler
26. Jerry Hendrix
27. David DeYoung
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مسلس ـلهای الکتریکــی پرمصــرف بــا ســرعت پنــج برابــر ســرعت صــوت شــلیک
میشوند سرنگون شوند.
امــا آقــای هندریکــس ،کــه در میــان مســئولیتهایش ،پیشبینــی تواناییهــای
نظامــی نیــز جــای دارد ،معتقــد اســت کــه در مــورد اثربخــش بــودن چنیــن اقدامات
متقابلــی نمیتــوان چنــدان مطمئــن بــود .موشــکهای هوشــمندتر و بــا بــرد
بیشــتر آینــده باعــث خواهنــد شــد کــه بخــش بیشــتر اقیانوسهــا بــه ســرزمین
هیچکــس تبدیــل شــود .بنابرایــن ،بــه اعتقــاد او ،آمریــکا بایــد ســاخت ناوهــای
هواپیمابــر ســیزده میلیــارد دالری را متوقــف کنــد ،چــرا کــه ایــن ناوهــا توســط
موشــکهایی تهدیــد خواهنــد شــد کــه بــرد آنهــا بیشــتر از تــوان پــرواز
جنگندههای روی ناو است.
پرمویــر داس ،28فرمانــده ســابق فرماندهــی نیــروی دریایــی شــرق هنــدی،
اعتقــاد دارد کــه عملیــات دریایــی بــه طــور کامــل تغییــر خواهــد کــرد .بــه اعتقــاد
او زیردریاییهــا و بــه طــور خــاص زیردریاییهــای هســتهای ،اهمیــت بیشــتری
خواهنــد یافــت .افزایــش آســیبپذیری شــناورها باعــث خواهــد شــد کــه
فعالیتهــای نیــروی دریایــی بــه زیــر آب بــرود .زیردریاییهــا بــا افزایــش توانایــی
رادارگریــزی نقــش بیشــتری در فعالیتهــای نظامــی دریایــی خواهنــد یافــت و
همچنیــن پهپادهــای جاسوســی و جنگــی کــه تــوان فعالیــت زیــر آب ،روی زمیــن و
روی هوا را دارند هم نقش پررنگتری خواهند یافت.
بــا ایــن حــال بــه اعتقــاد آندروکرپینویــچ ،29مشــاور ســابق ســه وزیــر دفــاع در
آمریــکا و رییــس فعلــی اندیشــکده مرکــز برآوردهــای اســتراتژیک و بودجـهای 30در
واشــینگتن ،بهتریــن زیردریاییهــا هــم نمیتواننــد از نمونههــای فعلــی صــدای
کمتــری تولیــد کننــد .در نتیجــه بــا بهبــود حسگرهــا ،شناســایی و غــرق کــردن
زیردریاییهــا آســانتر خواهــد شــد .در نتیجــه ،بــه اعتقــاد او ،مزیــت مربــوط بــه
شــلیک نخســت افزایــش خواهــد یافــت .چنیــن پدیــدهای مشکلســاز اســت .بــا
افزایــش تنشهــا ،قدرتهــای بــا فنآوریهــای پایینتــر انگیــزه بیشــتری بــرای
شــلیک اژدر یــا موشــک خواهنــد داشــت و در نتیجــه امــکان وقــوع درگیریهایــی
28. Premvir Das
29. Andrew Krepinevich
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که قابل اجتناب بودند افزایش خواهد یافت.
غــرب بــرای گســترش دامنــه تحــت نفــوذ جهــان لیبــرال بایــد راهــی بــرای
جبــران افزایــش دقــت مهمــات نیروهــای اســتبدادی و افراطـیای بیابــد کــه غــرب
را بــه چالــش میکشــند .بــه اعتقــاد آقــای کرپینویــچ کــه اکنــون بــه عنــوان یکــی
از اعضــای هیــات سیاســت دفاعــی پنتاگــون 31اســت ،هــوش مصنوعــی امیــد اصلــی
بــرای ایــن ســومین جبــران اســت (نویســنده در ابتــدای فصــل شــرح داد کــه غــرب
تاکنــون دو بــار توانســته راهکارهایــی را بــرای مقابلــه بــا همتــراز شــدن قــدرت
نظامــی غــرب و شــرق بیابــد) .هــوش مصنوعــی در کنــار رباتهــای خودمختــار،
راهکارهــای هوشــمندانهای را بــرای اســتفاده نظامــی از کالن دادههــا فراهــم خواهــد
آورد .او بــرای شــرح ایــن ایــده بــه پــردازش ســیگنالهای صوتــی زیــر دریــا توســط
نیــروی دریایــی آمریــکا در دوران جنــگ ســرد اشــاره میکنــد .ایــن فرآیند پــردازش
آنقــدر کنــد بــود کــه در بیشــتر مــوارد زیــر دریاییهــای شــوروی زمانــی شناســایی
میشــدند کــه مدتهــا بــود منطقــه را تــرک کــرده بودنــد .الگورتیمهــا در آینــده
میتواننــد بــه طــور حیــرت آوری فرآینــد شــناخت الگوهــای بهدســت آمــده در
حجــم انبوهــی از دادههــای بدســت آمــده از حســگرهای زیــر دریــا را آنقــدر ســرعت
ببخشــند کــه آمریــکا قــادر باشــد موقعیــت لحظ ـهای زیردریاییهــای دشــمن در
فاصله دور را تعیین کند.
امــا غــرب بــرای حفــظ مزیــت نظامــی بهدســت آمــده از قــدرت پردازشرایانـهای
برتــر کار ســختتری در پیــش خواهــد داشــت .نوآوریهــای تولیــد شــده در
دانشــگاههای غربــی بــه ســرعت گســترش مییابنــد .نقــاط عطــف مربــوط بــه
پــردازش رایانــهای را میتــوان در محصوالتــی یافــت کــه توســط شــرکتهایی
ماننــد اپــل و اینتــل بــه هــر کســی فروختــه میشــوند .مخــارج ســنگین در
بخشهــای مصرفــی باعــث عقــب افتــادن بخشهایــی خواهــد شــد کــه صرفــا
کاربــرد نظامــی دارنــد .پیشــرفتهای ف ـنآوری بــرای اهــداف خــاص دفاعــی نیــز
بــه طــور فزاینــدهای از اجــزاء بــه کار رفتــه در دســتگاهها یــا ســامانههای قابــل
دســترس بــه همــگان عقــب میافتنــد .لیــزری کــه توســط شــرکت بوئينــگ در
31. Defense Policy Board
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ســامانه ضدموشــکی ارتــش آمریــکا بــه کار رفتــه از بــازار خریــداری شــده و در
دسترس همگان است.
نبرد ایدهها

البتــه برتــری غــرب بــه عاملــی فراتــر از کاالهایــی کــه میســازد بــاز میگــردد.
ســربازانی کــه در لیبــرال دموکراسـیهای غربــی پــرورش یافتهانــد در میــدان نبــرد
نســبت بــه جنگجویــان دشــمن کــه در نظامهــای اســتبدادی بــزرگ شــدهاند
برتــری فرهنگــی دارنــد .غربیهــا بــه خاطــر تــوان فرهنگــی بیشــتر در اخــذ
تصمیمــات مهــم زندگــی و درسگرفتــن از اشــتباهات ،خالقیــت و نــوآوری بیشــتری
از خــود نشــان میدهنــد .در نتیجــه تــوان بیشــتری در اصــاح تاکتیکهــا بــرای
بهــره بــردن از فرصتهــای غیرمنتظــره دارنــد در حالــی کــه ســربازان کشــورهای
غیردموکراتیــک شــاید از ایــن توانایــی برخــوردار نباشــند و یــا اجــازه اصــاح
تاکتیکها در میدان نبرد را نداشته باشند.
طراحــان نــرم افزارهایــی کــه نتیجــه یــک نبــرد ،کمپیــن یــا جنــگ فرضــی یــا
محتمــل آینــده را پیشبینــی میکننــد از ایــن مزیــت فرهنگــی بــه عنــوان «ابتــکار
عمــل» یــاد میکننــد .پیشبینــی کننــدگان بــا مطالعــه نبردهــای گذشــته میــان
نیروهایــی کــه ابتــکار عمــل داشــتهاند و نیروهــای بــی بهــره از آن ،الگوریتمهایــی
را طراحــی کردهانــد کــه در آن مزیــت خالقیــت کــه میتوانــد در ســناریوهای
مختلــف نقــش آفریــن باشــد بــه صــورت کمــی درآمــده اســت .در اغلــب مــوارد،
ضریب اهمیت این مزیت باال بوده است!
ایــن مزیــت بــه لطــف پیشــرفت در علــوم رباتیــک و ابزارهــای ارتباطــی رشــد
خواهــد کــرد چــرا کــه چنیــن فنآوریهایــی بــه افزایــش کمیــت و کیفیــت
اطالعــات تاکتیکــی جمــع آوری شــده و منتقــل شــده بــه نیروهــای نظامــی
میانجامــد و غربیهــا ،ضرورتــا ،در اســتفاده از آن از مزیــت فرهنگــی برخوردارنــد.
نظامهــای آموزشــی در دموکراسـیها مشــوق نوعــی از حــل مســئله خــاق هســتند
کــه اطالعــات کافــی و بــه موقــع آن را تســهیل میکنــد ،حــاال ایــن دادههــا و
اطالعــات مربــوط بــه آلودگــی منابــع آبــی ناشــی از زمینهــای کشــاورزی پــس از
بــارش بــاران باشــد یــا مثــا تحلیــل انگیزه مدیــران شــهری بــرای هدایــت نارضایتی
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عمومی به سوی دولتها.
اینکــه غربیهــا بــه اطالعاتــی دسترســی دارنــد کــه توســط رژیمهــای
غیرلیبــرال کنتــرل یــا دســتکاری نمیشــود بــه ســربازان ایــن کشــورها کمــک
میکنــد .پیتــر کوبلنــز ،32مدیــر ســابق بخــش خدمــات امنیتــی و اطالعــات دفاعــی
در وزارت دفــاع هلنــد اعتقــاد دارد کــه محدودیتهــای اعمــال شــده توســط
نظامهــای اســتبدادی در آزادی بــرای حفــظ قــدرت باعــث میشــود کــه ســربازهای
ایــن کشــورها بــه نســبت از اندیشــه انتقــادی و در نتیجــه قــدرت ابتــکار کمتــری
برخــوردار باشــند .او میافزایــد کــه ایــن ضعــف ســربازان کشــورهای اســتبدادی
تشــدید خواهــد شــد چــرا کــه فنآوریهــای تــازه باعــث خواهنــد شــد کــه موفقیــت
در میــدان نبــرد بیشــتر از آنکــه بــه اطاعــت بــه چــون و چــرا وابســته باشــد نتیجــه
استفاده هوشمندانه از اطالعات جزیی و تسلیحات دقیق است.
موفقیــت یــا شکســت ایــن راهــکار ســوم (بــه کار گرفتــن هــوش مصنوعــی و
کالن داده توســط غربیهــا بــرای جبــران کاهــش همتــراز شــدن ف ـنآوری نظامــی
غــرب و شــرق) تــا حــد زیــادی بــه شــیوه اســتفاده غــرب از مزیــت فرهنگ ـیاش
بســتگی دارد .دیویــد شــد 33کــه تــا همیــن اواخــر مدیــر آژانــس اطالعــات دفاعــی
پنتاگــون 34بــود میگویــد کــه غــرب بــرای اســتفاده بهینــه از مزیــت فرهنگــی،
الگوریتمهایــی را طراحــی خواهــد کــرد کــه تصمیــم میگیرنــد چــه اطالعاتــی در
اختیــار چــه ســربازانی قــرار گیــرد .بــه اعتقــاد او اتوماتیــک ســازی انتقــال اطالعــات
بــه ســربازان آنهــا را از گمانــه زنــی در مــورد اینکــه چــه اطالعاتــی بــه کارشــان
خواهــد آمــد و ســپس جســتجو در پایگاههــای داده گســترده بــرای آن اطالعــات
بینیــاز میســازد .او میافزایــد کــه در ایــن راســتا فنآوریهــای چشــمگیر
مربــوط بــه مصورســازی توســعه خواهنــد یافــت .پیــش از ســال  ،۲۰۵۰ســربازان
غربــی قــادر خواهنــد بــود بــدون اینکــه چشــم از اطرافشــان بردارنــد بــه اطالعــات
تاکتیکــی دسترســی داشــته باشــند .همیــن حــاال کار بــر روی نمایشــگرهای بــدون
صفحه که برای چنین پیشرفتی ضرروی هستند در حال انجام است.
برخــی اعتقــاد دارنــد کــه تــا نیمــه قــرن حاضــر ،هدسـتهای لیــزری تصاویر
32. Pieter Cobelens
33. David Shedd
34. Pentagon’s Defence Intelligence Agency
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را مســتقیم بــه شــبکیه چشــم ســربازان ارســال میکننــد .گروهــی دیگــر ،شــامل
شــرکت آمریکایــی اوگانــت ،35بیشــتر بــه اســتفاده از تراشــههای ســیلیکونی
همــراه بــا آینههایــی بســیار باریــک و چرخــان میاندیشــند کــه بازتــاب نــور
رنگــی الایدی را بــر روی شــبکیه چشــم بیننــده میانــدازد .ایــن شــرکت
هدســتی بــه نــام گلیــف 36را میفروشــد کــه دو تراشــه و یــک میلیــون و
هشــتصدهزار آینــه پنــج میکرونــی دارد کــه  ۳۶۰۰بــار در ثانیــه میچرخنــد و
بدینترتیــب میتــوان تصویــر شــناوری را بــرای بیننــده ایجــاد کــرد؛ آنهــم
بــدون اینکــه تصویــری کــه او از جهــان اطــراف میبینــد مختــل شــود .ادوارد
تنــگ ،37یکــی از بنیانگــذاران شــرکت ،اعتقــاد دارد کــه «واقعیــت افــزوده» در
نهایــت ایــن امــکان را خواهــد یافــت کــه همــگام بــا تغییــر نــگاه دارنده هدســت،
اطالعــات تاکتیکــی مربــوط بــه اشــیایی کــه او بــه آنهــا مینگــرد را بــه
تصاویری که فرد میبیند بیافزاید.
جیمــز گورتــس ،38مدیــر تــدارکات ســتاد فرماندهــی عملیــات ویــژه ایــاالت
متحده39میگویــد کــه چنیــن پیشــرفتهایی بــه هیچوجــه کــم اهمیــت یــا
عــادی نیســتند .بــه اعتقــاد او فراهــم آوردن امــکان نمایــش اطالعــات معنـیدار
و تاکتیکــی اشــیائی کــه بــه آنهــا مینگریــم نوعــی جــام مقــدس بــه حســاب
میآیــد .ســربازان بــا اســتفاده از ایــن فــنآوری در حالــی کــه سرشــان را
میچرخاننــد و بــه نقــاط مختلــف مینگرنــد ،بــر روی تصاویــری کــه میبیننــد
محــل احتمالــی اختفــای شورشــیان یــا مکانهایــی کــه پیشتــر تلههــای
انفجــاری در آنجــا منفجــر شــده را مشــاهده میکننــد .بــه اعتقــاد آقــای گورتس،
تحقــق ایــن ایــده بــه ایجــاد مزیــت رقابتــی بــرای ســربازان آمریکایــی در فضایــی
که به شدت در حال تغییر و تحول است کمک خواهد کرد.
برتری آسمانها

هــر نــوع برتــری کــه بــه پــردازش اطالعــات مربــوط باشــد نیازمنــد ماهوارههایی
35. Avegant
36. Glyph
37. Edward Tang
38. James Geurts
39. United States Special Operations Command
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بــرای جمــع آوری و انتقــال اطالعــات خواهــد بــود .امــا چیــن و روســیه ،همچــون
آمریــکا ،همیــن حــاال هــم میتواننــد بــه ماهوارههــا حملــه کننــد .ارویــن
دوهامــل ،40یکــی از مقامــات دفاعــی بلژیــک کــه پیشتــر مقــام نظامــی ارشــد در
موضوعــات فضایــی بــود ،بــرآورد میکنــد کــه تــا ســال  ۲۰۵۰حداقــل شــانزده
کشــور دیگــر نیــز بــه ایــن فهرســت افــزوده شــوند کــه ایــن فهرســت کشــورهای
برزیــل ،هنــد ،ایــران ،نیجریــه ،پاکســتان ،آفریقــای جنوبــی ،ترکیــه ،ویتنــام و کــره
شمالی (در صورت پابرجا ماندن رژیم فعلی) را در بر میگیرد.
42
بنابرایــن آنطــور کــه دنیــس گــج 41از مرکــز دولتــی هوافضــای آلمان در شــهر
کلــن 43اعتقــاد دارد ،ماهوارههــای بســیار بــزرگ فعلــی بــا ماهوارههایــی کوچکتــر
شــبکهای و گروهــی کــه انهــدام آنهــا ســختتر و گرانتــر اســت جایگزیــن خواهنــد
شــد .قدرتهــای معــدودی ،شــامل آمریــکا و فرانســه ،توانایــی تولیــد و جایگزینــی
ســریع ماهوارههــای کوچــک در شــرایط اضطــراری را خواهنــد داشــت .مطالعــات
انجــام شــده شــرکت دفاعــی دســو 44نشــان میدهــد کــه فرانســه امیــدوار اســت
کــه بتوانــد در آینــده ماهوارههــای کوچکــی را بهوســیله جتهــای جنگنــده از
روی ناوهای هواپیمابر به فضا بفرستد.
بــا ایــن حــال بــه اعتقــاد آقــای گــج ،حتــی در نیمــه قــرن حاضــر نیــز منهــدم
کــردن ماهوارههــا از دفــاع از آنهــا یــا جایگزیــن ســاختن آنهــا آســانتر خواهــد بــود
بــه خصــوص اگــر اثــرات بــه جــای مانــده از حمالت پیشــین در مــدار بــه مجموعهای
از حــوادث تــازه بینجامنــد .او معتقــد اســت کــه نفــع همگانــی ناشــی از عــدم
افزایــش ضایعــات فضایــی در مــدار نزدیــک بــه زمیــن باعــث خواهــد شــد کــه
ماهوارههــا از حملــه مصــون بماننــد .امــا دیگــران کمتــر خوشــبین هســتند .آیــا
رژیمــی در خطــر ســقوط یــا درگیــر در جنگــی ویرانگــر هیــچ تمایلــی بــه حفــظ
هنجارهای جهانی نشان خواهد داد؟
46
جــرج فریدمــن ،45بنیانگــذار شــرکت مشــاوره ژئوپلتیــک اســتراتفور در تگــزاس
40. Erwin Duhamel
41. Dennis Göge
42. The German Aerospace Centre
43. Cologne
44. Dassault
45. George Friedman
46. Stratfor
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اعتقــاد دارد کــه ماهوارههــای آمریــکا بــرای مقابلــه بــا حمالتــی ماننــد حمــات
لیــزری بــه ســامانههای دفاعــی مجهــز خواهنــد شــد .ایــن ماهوارههــا ،بــه اعتقــاد
آقــای فریدمــن ،طــی گــذر زمــان بــه «ســتارههای جنگــی» تبدیــل خواهنــد شــد
کــه میتواننــد از فضــا حمالتــی را ترتیــب ببیننــد .در اختیــار داشــتن آســمانها
در ارتفاعاتــی دور از دســترس دشــمنان باعــث خواهــد شــد کــه ایــن ســتارههای
جنگــی ،در تئــوری ،مزیــت بســیار بزرگــی را در اختیــار آمریــکا و متحدانــش قــرار
دهند.
ی معتقدنــد کــه جنگهــای آینــده
بــا ایــن حــال برخــی از متخصصــان نظام ـ 
بیشــتر از اینکــه بــه فضــای جـ ّوی اطــراف زمیــن مربــوط باشــد ،بــه فضــای ســایبری
مربــوط خواهــد بــود .ســتارههای جنگــی ،هرچنــد ترســناک ،چنــدان بــه کار
کشــوری کــه کنتــرل شــبکههای رایانـهای را از دســت داده نمیآینــد .پیتــر کوبلنــز
معتقــد اســت کــه تعییــن کنندگــی قــدرت آتــش ســایبری میتوانــد از تــوان
توپخان ـهای بیشــتر شــود چــرا کــه «چــه کســی نگــران هواپیماهــای شــما خواهــد
بــود اگــر ترافیــک هوایــی شــما برقــرار نباشــد ،یــا شــبکه برقرســانی شــما را بتــوان
زمینگیــر کــرد و یــا بتــوان نــام شــما را از همــه ســامانهها پــاک کــرد و در نتیجــه
پولهــای شــما ناپدیــد شــوند؟» چنیــن دورنمایــی بــه طــور حتــم نگرانکننــده بــه
نظــر میرســد تــا حــدی بــه ایــن خاطــر کــه آســیبپذیری جهــان آینــده نســبت
بــه حمــات «بمــب منطقــی » 47باعــث ایجــاد مزیــت نامتقــارن بــرای گروههــای
غیــر دولتــی خواهــد بــود کــه بهســختی بتــوان مســئولیت حــوادث را بــه آنهــا
مربــوط کــرد و یــا اصــا آنهــا را شناســایی کــرد .امــا آیــا ممکــن اســت کــه بــه
کارگیری جنگ افزارهای سایبری در آینده از تلفات درگیریها بکاهد؟
پیشــرفتهای اخیــر در فـنآوری میتوانــد بــه خــون ریــزی کمتــر در جنگهــا
بینجامــد .چــرا کــه حمــات دقیــق میتواننــد ســامانههای حیاتــی دشــمن و یــا
متخصصــان مســئول کار بــا ایــن ســامانهها را نابــود ســازند ،در نتیجــه نیــاز کمتــری
بــه از بیــن بــردن جمــع کثیــری از پیادهنظــام خواهــد بــود .در ســال ،۲۰۰۳
نیروهــای تحــت رهبــری آمریــکا ارتــش قدرتمنــد  ۳۸۰هــزار نفــری عــراق را بــا
47. Logic Bomb

بمب منطقی به کدهای برنامهنویســی گفته میشــود که در یک نرمافزار قرار داده شده و در زمان یا شرایط مشخصی
میتواند عمل کرده و آسیبهای نرمافزاری و حتی سختافزاری به بار بیاورد.
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کشــتن کمتــر از  ۱۱هــزار نیــرو طــی ســه هفتــه زمینگیــر کردنــد .در مقابــل ،در
جنگــی بــا فــنآوری پایینتــر میــان ایــران و عــراق کــه هشــت ســال بــه طــول
انجامیــد و حداقــل  ۲۵۰هــزار نفــر عراقــی و شــاید یــک میلیــون ایرانــی در آن جــان
باختنــد .میتــوان تصــور کــرد کــه نبردهــای ســایبری بــر ایــن رونــد تاثیــر بگــذارد.
چــرا بایــد انســان را کشــت زمانــی کــه از کار انداختــن رایانههــای آنهــا نیــز بــه
هدف نظامی یکسانی میرسد؟
توســعه جنــگ افــزار دیجیتــال شــدت خواهــد گرفــت .دیویــد لینــدال،48
کارشــناس جنــگ ســایبری در آژانــس تحقیقــات دفاعــی وابســته بــه وزارت دفــاع
ســوئد ،اعتقــاد دارد کــه همیــن حــاال هــم تالشهــای مخفیانــهای بــرای ایجــاد
ویروسهــای دیجیتالــی و انتقــال آن بــه رایانههــا از طریــق شــیوههایی ظریــف
ماننــد امــواج رادیویــی یــا مایکرویــو آغــاز شــده اســت .هرچنــد بــه اعتقــاد او در
حــال حاضــر کســی نمیدانــد کــه آیــا کرمهــای رایان ـهای در آینــده بــار جنگهــا
را بــر عهــده خواهنــد گرفــت یــا خیــر .ویــروس اســتاکسنت کــه در ســال ۲۰۱۰
کشــف شــد احتمــاال در آمریــکا و اســراییل و بــرای متوقــف ســاختن تــاش ایــران
بــرای غنیســازی اورانیــوم طراحــی شــده بــود امــا بــه اعتقــاد آقــای لینــدال ایــن
ویروس تنها موفق شد که تا حدی جلوی روند غنی سازی ایران را بگیرد.
ناشناختههای آشنا

در هــر صــورت تــا ســال  ،۲۰۵۰پیشــرفتهای چشــمگیر در ابــزار و ظرفیتهــای
نظامــی تنهــا بخشــی از داســتان خواهــد بــود .مارتیــن ون کرولــد ،49یــک کارشــناس
تاریــخ نظامــی ،نگــران وجــه دیگــر ماجــرا اســت .بــه اعتقــاد او بیشــتر تالشهــای
غربیهــا در بخــش تحقیــق و توســعه نظامــی بــه جایگزینــی بــرای میــل بــه
جنگیــدن تبدیــل شــده اســت کــه تجلــی آن را میتــوان در مقاومــت ناچیــز در
مقابــل داعــش در عــراق ،ســوریه و لیبــی مشــاهده کــرد .ایــن پدیــده پیشــتر نیــز
روی داده اســت .امپراتــوری روم نیــز در روزهــای افــول بیــش از آنکــه بــرای نبــرد بــا
بربرها تالش کند به دنبال شیوههای مهندسی بهتر برای منجیقها بود.
48. David Lindahl
49. Martin van Creveld
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همچنیــن برخــی بــه مــورد نگــران کننــده دیگــری اشــاره میکننــد و آن اینکــه
پیشــرفت برخــی کشــورها در ف ـنآوری نظامــی باعــث خواهــد شــد دشــمنان آنهــا
کــه قــادر بــه رقابــت شــانه بــه شــانه نیســتند بــرای جبــران عقــب ماندگــی از
ســاحهای هســتهای بهــره ببــرد .مثــا پاکســتان و روســیه کــه هــر دو بــا برتــری
تکنولوژیکــی هنــد و ناتــو مواجــه هســتند امــکان آغــاز اســتفاده از ســاحهای اتمــی
را رد نمیکننــد .عــاوه بــر ایــن ،گســترش اجتنابناپذیــر دانــش مربــوط بــه
ســاخت و حمــل ســاحهای هســتهای کوچــک بــه افزایــش وسوســه اســتفاده از
آنهــا میانجامــد .ایــن یکــی از محتملتریــن پیامدهــای پیشــرفت فنآوریهــای
نظامی است که استراتژیستها باید همواره در ذهن داشته باشند.

فصل دوازدهم

فنآوری شخصی واقعا
شخصی میشود
لئو میرانی

1

با افزایش فزاینده در هم تنیدگی جهانهای حقیقی و مجازی ،فنآوری
دیجیتال بیش از پیش به زندگی و احتماال بدنهای ما ،وارد خواهد شد.

1. Leo Mirani
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تنهــا بیســت ســال پیــش بــود کــه حتــی شــیفتگان جهــان مجــازی هــم بــه
طــور معمــول بــه اینترنــت متصــل نبودنــد .اتصــال بــه اینترنــت بــه معنــی رفتــن به
اینترنــت بــود ،درســت ماننــد آوردن آب از چشــمهای در روســتا .کاربــران اولیــه،
بــرای آنالیــن شــدن بایــد بهوســیله مودمیکــه پشــت کیــس رایانــه شــخصی قــرار
داشــت شــمارهای را میگرفتنــد و صبورانــه منتظــر میماندنــد تــا اتصــال برقــرار
شــود .امــروز ،در جهــان ثروتمنــد ،بــه کمــک اینترنــت بیســیم  WiFiو پوشــش تلفن
همــراه ،اینترنــت مــا را احاطــه کــرده اســت .درســت ماننــد آب جــاری ،تنهــا زمانــی
به وجودش پی میبریم که جریانش متوقف شود.
پدیــده مشــابهی طــی چنــد دهــه آینــده بــرای ابــزاری روی خواهــد داد کــه
اکنــون همچــون دروازه ورود مــا بــه اینترنــت عمــل میکننــد .آنهــا ناپدیــد خواهنــد
شــد .نشســتن پشــت میــز همــراه بــا رایانــه یــا در دســت گرفتــن تلفــن همــراه
هوشــمند همانقــدر تاریــخ گذشــته بــه نظــر خواهنــد رســید کــه امــروز تــاش
بــرای وصلشــدن بــه اینترنــت بــا اســتفاده از شــیوههایی ماننــد شــمارهگیری بــا
مــودم نامتعــارف بــه نظــر میرســند .در واقــع ،واژه کامپیوتــر هــم از فرهنــگ لغــات
کنــار خواهــد رفــت .هنگامــی کــه هــر چیــزی اطــراف شــما تــوان پــردازش رایانـهای
را دارد ،یک کامپیوتر چه کاری قرار است انجام دهد؟
ایــن تحــول بــه کمــک پیشــرفتهای عظیــم در واقعیــت مجــازی و پســر
عمویــش واقعیــت افــزوده و خانــوادهای از فنآوریهــای مرتبــط کــه بــه مــا
اجــازه تعامــل بــا رایانــش ابــری (یــا هرچــه کــه مــا آن را در آینــده بنامیــم،
شــاید «جهــان») را میدهنــد حاصــل خواهــد شــد .تحولــی کــه ایــن
فنآوریهــا در رفتــار بشــر ایجــاد خواهنــد کــرد حتــی از تغییــرات رفتــاری
ناشــی از تلفنهــای همــراه هوشــمند و اینترنــت نیــز بزرگتــر خواهــد بــود.
فنآوری شخصی باالخره واقعا شخصی خواهد شد.
واقعیت مجازی

بــا واقعیــت مجــازی شــروع کنیــم .جالــب توجهتریــن ویژگــی واقعیــت مجــازی
کــه آن را بــه مــوردی بیهمتــا در تاریــخ غنــی ارتبــاط انســانی تبدیــل میکنــد
مســاله «حضــور» اســت؛ احســاس عمیــق و قــوی «آنجــا حضــور داشــتن» .آنهایــی
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کــه واقعیــت مجــازی را تجربــه کردهانــد آن را بهصــورت بازدیــد از مــکان و نــه
تماشــای صفحــه نمایشــگر بــه یــاد میآورنــد ،حتــی اگــر تجربــه آنهــا بــه جهــان
مجــازیای بــا کیفیــت پاییــن مربــوط میشــد کــه بــه وضــوح جهانــی خلــق شــده
توســط رایانــه را نشــان مـیداد .مواجهــه بــا ایــن فـنآوری در ســال  ۲۰۱۷هنــوز بــا
بهــت همــراه اســت ،امــا تــا ســال  ۲۰۵۰واقعیــت مجــازی بــه مــوردی بســیار
طبیعی در جهان تبدیل خواهد شد.
ایــن حــس حضــور داشــتن چــه مزایایــی دارد؟ نخســتین کاربــرد آن ســرگرمی
اســت .پیــش از ســال  ۲۰۵۰مــردم در جهــان غــرب میتواننــد در کنســرتهای
موســیقی یــا رویدادهــای ورزشــی حضــور داشــته باشــند آن هــم در حالــی کــه در
واقــع روی مبــل راحتــی خانــه نشســتهاند .چنیــن امکانــی چنــدان پرهزینــه
نخواهــد بــود درســت همانطــور کــه فیلمهــای ســه بعــدی کمــی گرانتــر از
نســخههای دو بعــدی هســتند ،ســرگرمیهای مربــوط بــه واقعیــت مجــازی نیــز از
بودجــه افــرادی کــه همیــن حــاال نیــز بــرای تماشــای مســابقات ورزشــی یــا دیگــر
رویدادهــا پــول میپردازنــد خیلــی فراتــر نخواهــد رفــت .چنیــن پرداختهایــی در
مجمــوع و بــا توجــه بــه تعــداد بازدیدکننــدگان مبالــغ هنگفتــی خواهــد بــود .هرچه
افــراد بیشــتری جــذب چنیــن ســرگرمیهایی بشــوند ،بهــای تجهیــزات مربــوط بــه
آن نیز کاهش خواهد یافت.
همــگام بــا کاهــش قیمــت ،وزن ابــزار مربــوط بــه واقعیــت مجــازی نیــز کاهــش
خواهــد یافــت .نخســتین تجهیــزات پوشــیدنی مربــوط بــه واقعیــت مجــازی کــه
توســط شــرکت و 
یپیالریســرچ ،1شــرکتی پیشــرو در ایــن زمینــه ،اختــراع شــده
بــود بســیار بــزرگ بــود؛ لباســی ضخیــم همــراه بــا تعــداد زیــادی ســیم،
دســتکشهای مخصــوص انتقــال داده و هدســتی بســیار ســنگین کــه انــگار
اختاپــوس مکانیکــی روی ســر کاربــر نشســته بــود( .نســخهای جدیدتــر و کوچکتــر
حــدود نــه هــزار دالر قیمــت داشــت و آیفــون 2نامیــده میشــد ).امــروز ابــزار
مربــوط بهواقعیــت مجــازی در دو شــکل عرضــه میشــوند .نســخه ســادهتر کــه
ماننــد چارچوبــی اســت کــه تلفــن همــراه در آن قــرار میگیــرد ،ماننــد هدســت
1. VPL Research
2. EyePhone
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واقعیــت مجــازی سامســونگ کــه  Gear VRنــام دارد یــا کارد بــورد 3شــرکت گــوگل
کــه واقعــا یــک تکــه مقوایــی اســت .از نمونههــای دیگــر میتــوان بــه واقعیــت
مجــازی پلــی استیشــن ،4آکیولــس ریفــت 5یــا اچ تــی ســی وایــو 6اشــاره کــرد کــه
صفحــه نمایشــگر مخصــوص بــه خــود را دارنــد امــا نیازمنــد یــک پردازنــده خارجــی
هســتند کــه معمــوال یــک رایانــه و کنســول بــازی اســت .میتــوان بــا خیــال راحــت
شــرط بســت کــه تــا ســال  ۲۰۵۰بیشــتر ابــزار پرتقاضــا نیازمنــد پردازشــگر خارجــی
نخواهنــد بــود و در نتیجــه از همــه نســخههای موجــود امــروزی ســبکتر و کوچکتــر
خواهند بود.
دومیــن کاربــرد واقعیــت مجــازی بــرای آینــدهای نزدیــک در زمینــه بازیهــای
رایانــهای خواهــد بــود .مشــتریان بازیهــای رایانــهای همــواره بــه دنبــال
پردازشــگرهای ســریعتر ،صفحــات نمایشــگر بهتــر و ارتبــاط اینترنتــی قابــل
اطمینانتــر بودهانــد و بــا رضایــت خاطــر بــرای در اختیــار داشــتن ایــن
فنآوریهــای بهتــر پــول بیشــتری پرداختهانــد .بــرای واقعیــت مجــازی نیــز
همیــن رونــد تکــرار خواهــد شــد ،بــازار اولیــهای بــرای محصــوالت تــازه وجــود
خواهــد داشــت و تولیدکننــدگان میتواننــد ایدههــای تــازه را بــا روی ایــن گــروه
کوچــک مشــتاق بیازماینــد .ســی و ســه ســال پــس از نخســتین عرضــه بــازی
تتریــس( 7خانــه ســازی) ،بازیهــای رایانـهای بــه شــدت بــه زندگــی واقعــی شــبیه
و فوقالعــاده پیچیــده شــدهاند و از نظــر گرافیکــی بــا فیلمهــای اکشــن ابرقهرمانــی
کــه بــا بودجــه هنگفــت ســاخته شــدهاند رقابــت میکننــد .تــا ســال  ۲۰۵۰ســی
و ســه ســال دیگــر مانــده و گرافیــک رایانــهای نیــز بــه طــور فزاینــدهای رو بــه
پیشرفت است.
ایــن پیروزیهــای زودهنــگام و آســان بــه کاربردهــای مفیدتــری ختــم خواهنــد
شــد :معاینــه از راه دور بیمــاران توســط پزشــکان ،حضــور از راه دور کودکانــی کــه
مشــکل سیســتم ایمنــی دارنــد در مــدارس آن هــم بــدون نگرانــی بابــت بیمــار
کاردبورد در انگلیسی به معنی مقوا است.

3. Cardboard
4. Playstation VR
5. Oculus
6. HTC Vive
7. Tetris
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شــدن ،کنتــرل محصوالتــی توســط بازرســان کارخانههــا از راه دور و بهوســیله
رباتهــا ،تعلیــم ســربازها بــرای مواجهــه بــا شــرایط محیطــی ناآشــنا ،انجــام
مذاکــرات تجــاری از راه دور در حالــی کــه جزئیــات رفتــار هــر طــرف بــرای طــرف
دیگر قابل مشاهده است و موارد بسیار دیگر.
بــا ایــن حــال حتــی زمانــی کــه ورای کاربــرد واقعیــت مجــازی مینگریــد بــاز
هــم ایــن فـنآوری قانعکننــده بــه نظــر میرســد .بــرای مثــال ،برنامــه چاکتــاک
کــه توســط کــن پرلیــن 8در دانشــگاه نیویــورک 9خلــق شــده یکــی از ایــن امکانات
آینــده را نشــان میدهــد .چاکتاک10دفترچــهای مجــازی اســت کــه کاربــران
میتواننــد بــر روی آن درســت هماننــد تختــه ســیاه هــر چیــزی بنویســند از
طراحــی اشــکال گرفتــه تــا گرافهــا ،کدهــای رایانــهای و معــادالت ریاضــی-
تفــاوت اینجاســت کــه اشــکال در چاکتــاک بــه صــورت ســه بعــدی در میآینــد،
معــادالت عمــل میکننــد و کدهــا اجــرا میشــوند .در یــک مثــال ،پرلیــن
آونگــی را میکشــد و نوســان آن را تنظیــم میکنــد .نوســانات بــر روی یــک
گــراف ،کــه آن هــم کشــیده شــده ،اندازهگیــری میشــوند .در مثالــی دیگــر،
آقــای پرلیــن نمــوداری را ترســیم میکنــد کــه بــه شــکل گرافــی ســه بعــدی در
میآیــد .ماتریســی از لگاریتمهــا بــر ایــن نمــودار اثــر میگذارنــد .در مثالــی
دیگــر ،او یــک گلــدان میکشــد و بــا تکمیــل جزییــات آن را بــه صــورت گلــدان
ســه بعــدی کاملــی در مـیآورد .تنهــا یــک یــا دو دهــه دیگــر ،در حالــی کــه شــما
بــرای نوشــیدن قهــوه بیــرون رفتهایــد یــک چاپگــر ســه بعــدی پیــش از بازگشــت
شــما عملیــات ســاخت ایــن گلــدان یــا هــر شــی طراحــی شــده دیگــری را بــه
پایــان میرســاند .ایــن ایدههــای دور از ذهــن همیــن حــاال هــم بــا اســتفاده از
نمایشــگرهای رایانــهای و فنآوریهــای موجــود امکانپذیــر هســتند .امــا بــه
راحتــی میتــوان تصــور کــرد کــه نســخههای پیشــرفتهای از ایدههایــی مشــابه
بــرای آمــوزش ،همــکاری ،کســب و کار و دیگــر کاربردهایــی کــه اکنــون غیرقابــل
تصور هستند توسط واقعیت مجازی به کار گرفته شوند.
8. Ken Perlin
9. New York University
10. Chalktalk
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جهان افزوده شده

اگر«حــس حضــور داشــتن» بــه واقعیــت مجــازی قدرتــی بیهمتــا میبخشــد،
آن را محــدود هــم میســازد .اینجاســت کــه واقعیــت افــزوده وارد میشــود .اگــر
واقعیــت مجــازی نیازمنــد ایــن اســت کــه شــما در محیطــی معیــن باشــید و مراقــب
باشــید کــه بــه دیــوار یــا میــز قهوهخــوری برخــورد نکنیــد ،واقعیــت افــزوده بــرای
جهــان خــارج ســاخته شــده اســت .واقعیــت افــزوده ماننــد تلفــن همــراه هوشــمند
است و واقعیت مجازی مانند رایانه خانگی.
اینجــا نیــز بــا نــگاه بــه فنآوریهــای موجــود میتــوان ســرنخهایی از
امکانهــای بالقــوه واقعیــت افــزوده را مشــاهده کــرد .سالهاســت کــه خلبانهــا از
صفحــه نمایشــگری اســتفاده میکننــد کــه در جلــوی دیــد آنهــا در کابیــن خلبــان
یــا بــر روی کاله خلبانــی اطالعاتــی را بــه نمایــش در م ـیآورد .چنیــن شــیوهای از
نمایــش اطالعــات بــه امــری متــداول در شیشــه جلــوی خودروهــا نیــز تبدیــل
11
خواهــد شــد .امــا ایــن ابتداییتریــن نــوع از واقعیــت افــزوده اســت .عینــک گــوگل
کــه اطالعــات را بــر روی شیشــه عینکــی شــبیه بــه عینکهــای معمولــی نشــان
میدهــد نســخه کمــی پیشــرفتهتری اســت .امــا ایــن عینــک اطالعــات را تنهــا بــر
روی صفحــه نمایشــگری مســتطیل شــکل میانــدازد و فــرق چندانــی بــا نمایشــگری
تآپ
کــه در دســت گرفتــه شــود و از دور دیــده شــود نــدارد .مجیــک لیــپ ،12اســتار 
نســبتا مرمــوزی کــه در فلوریــدا حضــور دارد ،محصــول بهتــری را عرضــه کــرده
اســت :فـنآوری نمایــش اشــیایی ســه بعــدی کــه تــا حــدی بــا اشــیای اطرافشــان
تعامــل میکننــد .البتــه چنیــن پیشــرفتهایی هنــوز بــا مرحلــه اعجابانگیــز
بــودن فاصلــه دارنــد مثــا مدلهایــی از منظومــه شمســی را شبیهســازی
یکننــد 13بــه جــای اینکــه اطالعــات مفیــدی را بــه جهــان واقعــی بیافزاینــد .در
م 
واقــع وجــه تمایــز جــذاب واقعیــت افــزوده بــا واقعیــت مجــازی همینجاســت:
نمایشــگرهایی کــه نبایــد تنهــا اطالعــات را نشــان بدهنــد ،بلکــه بایــد جهــان
فیزیکــی را بشناســند ،مفاهیــم عمــق و فاصلــه را درک کننــد و بــا اســتفاده از تحلیل
11. Google Glass
12. Magic Leap

 .13اشاره نویسنده به مجموعهای از اپلیکیشنهای مربوط به رصد آسمان است که در آن با تنظیم تلفن همراه هوشمند
بر روی یک سیاره ،اطالعات مربوط به آن سیاره ظاهر میشود.
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دادههــا بفهمنــد کــه بــه چــه چیــزی مینگرنــد و واقعیــت افــزوده را در جــای
درست قرار دهند.
چنیــن پدیــدهای تــا ســال  ۲۰۵۰بــه امــری متــداول تبدیــل خواهــد شــد.
عینکهــای واقعیــت افــزوده بــرای همــه ،بــه جــز افــرادی کــه از فنآوریهــای
نویــن گریزاننــد ،جایگزیــن تلفنهــای همــراه هوشــمند خواهنــد بــود .مســیرها
دیگــر بــا خطوطــی آبــی رنــگ بــر روی صفحــات تخــت تلفنهــای همــراه هوشــمند
نشــان داده نخواهنــد شــد ،بلکــه بــا نگریســتن بــه خیابــان میتــوان آنهــا را دیــد و
دنبــال کــرد .منــوی رســتورانها بــه مــوردی زائــد تبدیــل خواهــد شــد .بــا عبــور از
کنــار یــک کافــه میتــوان همــه انتخابهــای موجــود در آن را دیــد و بــا انتخــاب
هــر غــذا میتــوان دیــد کــه بشــقاب آن غــذا چــه شــکلی خواهــد بــود .مکالمــات
افــرادی کــه بــه زبانهــای متفــاوت ســخن میگوینــد بــه طــور همزمــان ترجمــه
خواهــد شــد .بــا دســتورالعملهای ســه بعــدی بــرای تعمیــر ســینک ظرفشــویی یــا
وان حمــام مســدود شــده کــه درســت در بــاال محــل انســداد بــه نمایــش در آمدهاند،
دیگــر نیــازی بــه لولهکــش نخواهــد بــود .اتوبوسهــا نیــازی بــه صفح ـهای بــرای
نمایــش اطالعــات ندارنــد .شــماره اتوبــوس ،مقصــد ،مســیر و زمــان احتمالــی ورود
بــه ایســتگاه و رســیدن بــه مقصــد بــر روی عینــک شــما و بــه زبــان مدنظــر شــما
بــه نمایــش در خواهــد آمــد .هرگــز نامــیرا از یــاد نخواهیــد بــود ،چــرا کــه هرچــه
در مــورد یــک شــخص میدانیــد هنــگام مواجــه بــا آن فــرد بــرای شــما بــه نمایــش
در خواهــد آمــد .فروشــگاهها نیــازی بــه ســردر ندارنــد .مقامــات شــهری میتواننــد
تابلوهای راهنمایی رانندگی که از زیبایی شهرهای ما میکاهند را بردارند.
بلبشــوی تصویــری اوایــل قــرن بیســت و یکــم جــای خــود را بــه محیطــی
دســت نخــورده میدهــد کــه در آن مــا تنهــا آنچــه کــه نیــاز داریــم را میبینیــم و
نــه بیشــتر .همچنیــن قــادر خواهیــم بــود کــه ســطح واقعیــت مدنظرمــان را تعییــن
کنیــم .بیشــترین حــد واقعیــت؟ یــا کمتریــن حــد ممکــن واقعیــت؟ میتوانیــم بــه
عنــوان موجوداتــی قــرن بیســت و یکمــی روزهــا در نســخه قــرن چهاردهمــی شــهر
گشــت و گــذار کنیــم .درســت همانطــور کــه هیــچ دو تلفــن همــراه هوشــمندی
هنگامــی کــه روشــن میشــوند شــبیه بــه هــم نیســتند هــر کاربــر مجموعــه
متفاوتــی از اپلیکیش ـنها ،میانبرهــا و فهرســت مخاطبیــن مخصــوص بــه خــود را
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دارد بــه لطــف واقعیــت افــزوده ،جهــان نیــز بــه شــیوه متفاوتــی در جلــوی چشــم
هر یک از ما ظاهر خواهد شد.
اگــر خیلــی بعیــد بــه نظــر میرســد ،بــه یــاد داشــته باشــید کــه همیــن حــاال
بســیاری از روزنامههــا دیگــر نســخه چاپــی ندارنــد ،اتوبوسهــای لنــدن دیگــر پــول
نقــد را بــه عنــوان شــیوهای از پرداخــت نمیپذیرنــد ،تاکســیهایی در خیابانهــا
حضــور دارنــد کــه هیــچ نشــانه بیرونــی مربــوط بــه تاکســی بــودن ندارنــد و تنهــا
میتــوان آنهــا را بــه کمــک اپلیکیشــن ســفارش داد (و در نتیجــه افــرادی کــه تلفــن
همــراه ندارنــد از امــکان مشــاهده و دسترســی بــه ایــن تاکس ـیها بــی بهرهانــد) ،و
همــه اینهــا تنهــا یــک دهــه پــس از بــه بــازار آمــدن نخســتین تلفــن همــراه
آیفون روی داده است.
چرا این بار فرق میکند

حداقــل یــک ربــع قــرن اســت کــه ورود واقعیــت مجــازی در میــان پیشبینیهــا
جــای دارد .آخریــن مــوج هیجــان نســبت بــه آن تــا حــد زیــادی بــه خریــد شــرکت
آکیولــس ،14اســتارت آپــی در زمینــه واقعیــت مجــازی ،توســط شــرکت فیــس بــوک
بــه قیمــت ۲میلیــارد دالر در ســال  ۲۰۱۴مربــوط میشــد کــه یــادآور
خوشــبینیهای اوایــل دهــه  ۱۹۹۰بــود .امــا میتــوان گفــت کــه ایــن بــار فــرق
یکند.
م 
نخســت اینکــه تعــداد کاربــران رایانههــا چنــد برابــر بزرگتــر شــده اســت .تعــداد
افــرادی کــه خیلــی زود از فنآوریهــای تــازه اســتقبال میکننــد و بــرای آنهــا بــه
زور هــم کــه شــده پــول میپردازنــد بــه مراتــب بیشــتر شــده اســت .دوم اینکــه
میــزان مبلــغ مــورد نیــاز بــرای چنیــن فنآوریهــای تــازهای از بســیاری جهــات
کمتــر شــده اســت .در ســال  ،۱۹۹۰نمونــه اولیــه هدســتهای واقعیــت مجــازی
حــدود ده هــزار دالر قیمــت داشــتند؛ در ســال  ۲۰۱۶هدســت ریفــت ســاخت
شــرکت آکیولــس  ۵۹۹دالر قیمــت داشــت .احتمــاال بهــای آنهــا در کمتــر از یــک
دهــه بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش مییابــد .تــا ســال  ۲۰۵۰هدســتهای
واقعیــت مجــازی آنقــدر ارزان خواهنــد بــود کــه نــه تنهــا بــرای افــراد ثروتمنــد
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شــیفته ف ـنآوری بلکــه بیشــتر جهــان قابــل تهیــه باشــند .ســوم اینکــه واقعیــت
مجــازی از چیــزی مربــوط بــه خورههــای تکنولــوژی در دره ســیلیکون بــه
فـنآوریای تبدیــل شــده کــه هــر شــرکتی حــوزه ســرگرمی بــرای آن تولیــد محتــوا
میکنــد .تعــداد جشــنوارههای ســینمایی کــه بخــش واقعیــت مجــازی دارنــد رو بــه
افزایــش اســت؛ تولیدکننــدگان بازیهــای رایانـهای عناوینــی را مخصــوص واقعیــت
مجــازی عرضــه میکننــد .نیــک دمارتینــو ،15مدیــر یــک اســتودیوی ف ـنآوری در
موسســه آمریکایــی فیلــم 16در اوایــل دهــه  ۱۹۹۰میگویــد کــه آن زمــان مدیــران
اســتودیوها در واکنــش بــه پذیــرش فنآوریهــای تــازه اعتقــاد داشــتند کــه چــرا
بایــد خــود را بــه زحمــت بیاندازنــد امــا حــاال آنهــا وحشــت دارنــد کــه مبــادا در
همگام شدن با فنآوریهای تازه ناکام بمانند.
چهارمیــن دلیــل بــرای خوشــبینی ایــن اســت کــه زیرســاختهای مــورد نیــاز
واقعیــت مجــازی اکنــون بــه مرحلـهای رســیدهاند کــه تصــور اوج گرفتــن آن دیگــر
غیرعملــی نیســت .اینترنــت همــه جــا در دســترس اســت ،قــدرت پــردازش رایانـهای
ارزان و فــراوان اســت و صفحــات نمایشــگر بــا وضــوح بــاال ســالها اســت کــه
حضــور دارنــد .امــا فــنآوری بــرای تحقــق کامــل ظرفیتهــای واقعیــت مجــازی
بایــد بیشــتر پیشــرفت کننــد کــه ایــن هــم پیشــرفتهای تدریجــی و هــم
جهشهای تازه را در بر بگیرد.
از پیشــرفتهای تدریجــی آغــاز کنیــم .همیــن حــاال هــم شــرکتهای
مخابراتــی بــرای تبدیــل شــدن بــه نخســتین ارائــه دهنــده شــبکه موبایــل نســل
پنجــم ( )5Gدر تالشــند .اکنــون بیشــتر جهــان یــا از شــبکه نســل ســوم ( )3Gو یــا
یئــی 17بهــره میبرنــد کــه دادههــا را ده برابــر ســریعتر
از نســل چهــارم (/ )4Gالت 
از نســل پیشــین منتقــل میکنــد .نســخه بعــدی ،5G ،چیــزی بیــن ده تــا صــد برابــر
ســریعتر از نســل چهــارم خواهــد بــود .امــا بهبودهــای دیگــری را نیــز در خــود
خواهــد داشــت کــه ارائــه خدمــت بــه تعــداد بســیار زیــادی دســتگاه بــه طــور
همزمــان و نهفتگــی کــم (زمانــی کــه طــی فرآینــد انتقــال هــدر مـیرود) را شــامل
میشــود .ارتباطــات بــا ســرعت بــاال نــه تنهــا بــرای دسترســی بــه اطالعــات اهمیــت
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دارنــد ،بلکــه بــرای اتصــال بــه قــدرت پــردازش نیــز تعییــن کننــده هســتند .در
حالــی معجــزه قانــون مــور ،قاعــدهای سرانگشــتی مبنــی بــر دو برابــر شــدن قــدرت
پردازندههــا هــر دوازده مــاه یکبــار (کــه بعدهــا بــه  ۲۴مــاه یکبــار تغییــر یافــت)
متوقــف خواهــد شــد (بنگریــد بــه فصــل  ،)۴پــردازش رایان ـهای بــه رایانــش ابــری
منتقــل خواهــد شــد .بــرای اینکــه عینکهــای ســبکوزن واقعیــت افــزوده تحقــق
یابنــد بایــد بــه طــور دائــم بــا رایانههایــی بزرگتــر در جایــی بســیار دور در ارتبــاط
باشند.
فنآوریهــای دیگــر نیــز بایــد بهبــود یابنــد .صفحــات نمایشــگر ســبکتر
خواهنــد شــد ،پیکس ـلها کوچکتــر و تراکــم آنهــا بیشــتر خواهــد شــد و گرافیــک
رایانــهای پلیگونهــای بیشــتری را بــه خــود خواهــد دیــد .تحقــق چنیــن
پیشــرفتهایی تنهــا دیــر و زود دارد و در مــورد آنهــا تردیــدی نیســت .آنهــا همیــن
حاال هم رو به توسع ه هستند.
همچنیــن برخــی فنآوریهــا بایــد بــه بلــوغ برســند .تلفنهــای همــراه
هوشــمند دو جیــن حســگر را در بــر میگیرنــد .بــه تعــداد حســگرهای درون و
بیــرون لــوازم مــا بــه شــدت افــزوده خواهــد شــد .دســتگاههای تــازه مــا بــرای
اینکــه بداننــد کجــا قــرار دارنــد و بــه چــه مینگرنــد و عمــق و فضــا را درک
کننــد بــه مجموعــه کاملــی از حســگرهای کوچــک نیــاز دارنــد .تصــور چنیــن
شــرایطی در داخــل ســاختمانها آســانتر اســت .اتاقهــای پذیرایــی یــا دفاتــر
اداری میتواننــد حســگرها و پروژکتورهــای ســه بعــدی را در خــود جــای دهنــد.
دســتگاههای پیشــرفته میتواننــد تصویــر وســایلی شــبیه بــه وســایل واقعــی یــا
تصویــر انســانها را ایجــاد کننــد در حالــی کــه مــا بــه لطــف حســگرهایی کــه
حــرکات مــا را دنبــال میکننــد قــادر بــه تعامــل بــا ایــن تصاویــر هســتیم.
تحقــق چنیــن پدیــدهای به زمــان زیــادی نیــاز دارد .کینکــت ،18یکــی از ابزارهای
مخصــوص بــازی ســاخت شــرکت مایکروســافت ،همیــن حــاال هــم میتوانــد
حرکت را درک کند.
همچنیــن پیشــرفتها در هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــین نیــز مهــم
خواهنــد بــود .یــک فــرد مشــغول اســتفاده از یــک دســتگاه واقعیــت افــزوده در
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مقایســه بــا صدهــا میلیــون نفــر مشــغول اســتفاده از واقعیــت مجــازی منفعــت بــه
مراتــب کمتــری خواهــد داشــت .الگوهــا و رفتارهــای بــه دســت آمــده از اســتفاده
تعــداد بســیار زیــادی کاربــرد میتوانــد توســط هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــین
مــورد تحلیــل قــرار بگیــرد و بــرای بهبــود فـنآوری بــه کار گرفتــه شــود تــا بدیــن
ترتیــب ماشــینها بیاموزنــد کــه انســانها هنگامــی کــه بــه چیــزی مینگرنــد یــا
سرشان را به سویی خم میکنند ،چه خواستهای دارند.
جهشی بزرگ به جلو

جهشهایــی بــزرگ در آینــدهای دورتــر باعــث خواهنــد شــد کــه تجهیــزات
مربــوط بــه واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده تــا ســال  ۲۰۵۰نامرئــی شــوند.
ممکــن اســت وســایلی ماننــد مچبندهــای پوشــیده از حســگر یــا لباسهایــی را
تجربــه کنیــم کــه تــار و پــود آنهــا از مدارهــای الکتریکــی تشــکیل شــده اســت .بــا
گــذر زمــان ،فــنآوری بــه بدنهــای مــا نزدیکتــر خواهــد شــد و در نهایــت راه
خــود را بــه درون بــدن خواهــد یافــت .ایــن تحــول از جایگزیــن شــدن لنــز چشــم
بــه جــای عینــک آغــاز میشــود کــه فـنآوری مربــوط بــه آن در نســخههای اولیــه
همیــن حــاال در راه اســت .در ســال  ،۲۰۱۶شــرکت سامســونگ بــرای ثبــت اختــراع
لنزهای چشم هوشمند اقدام کرد.
تنهــا جهشــی کوتــاه الزم اســت تــا از لنزهــای چشــمی بــه عمــل ســادهای
برســیم کــه در آن عدســیهای چشــم بــا نســخهای بــا فــنآوری بــاال جایگزیــن
خواهنــد شــد .ایــن اتفــاق شــاید در بــدو تولــد روی دهــد .حــاال کــه مشــغول
گمانهزنــی هســتیم ،اصــا چــرا کل کــره چشــم بــا کــرهای تکنولوژیکــی شــامل همه
ملزومــات مربــوط بــه واقعیــت افــزوده جایگزیــن نشــود؟ در واقــع ،در حالــی کــه
انســانها بیــش از پیــش بــا ایــده کاشــت کنــار میآینــد ،فــنآوری بیشــتر بــه
درون ما راه مییابد و شاید در نهایت کار به کاشت در مغز برسد.
اطالعــات را اینگونــه دریافــت خواهیــم کــرد ،امــا انتقــال اطالعــات چگونــه
ی کــه فیلــم گــزارش اقلیــت ،19بــا کارگردانــی اســتیون
خواهــد بــود ؟ هنگامــ 
19. Minority Report
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اســپیلبرگ 20و بــر اســاس داســتانی کوتــاه از فیلیــپ ک .دیــک ،21به نمایــش درآمد،
چشــم انــدازش از آینــده جایــی بــود کــه در آن رایانههــا صفحاتــی شیشــهای
هســتند کــه بــر اســاس لمــس یــا ژس ـتهای انســان کار میکننــد .اکنــون زمــان
عبــور از ایــن ایــده فــرا رســیده اســت؛ حرکــت دادن انگشــتان بــر روی صفحــات
شیشـهای بــه شــیوه طبیعــی تعامــل بــا دســتگاههای هوشــمند تبدیــل شــده اســت.
حتــی کــودکان هــم میتواننــد از آن ســر در بیاورنــد .دیــل هریگســتد ،22مشــاور
تعامــل پیشــرفته و یکــی از افــرادی کــه در بخــش آیندهنگــری فیلــم ســهم داشــته،
اعتقــاد دارد کــه در فیلــم بــه انــدازه کافــی پیــش نرفتهانــد .چــه نیــازی بــه صفحــات
نمایشــگر بــزرگ وجــود دارد زمانــی کــه فضــای خالــی بومــی بســیار مناســب بــرای
ایجاد تصاویر و اشکال بر روی آن است؟
درســت همانطــور کــه اســتفاده از صفحــات شیش ـهای بــه عنــوان صفحــه
نمایشــگر تــا ســال  ۲۰۵۰بــه نظــر بســیار قدیمــی خواهــد آمــد ،ایــده ضربــه زدن
بــر روی صفحــه کلیــد (کیبــورد) مــوردی مربــوط بــه گذشــته دور بــه نظــر
خواهــد آمــد .شــرکت گــوگل مشــغول کار بــر روی پــروژهای بــه نام ســلی 23اســت
کــه بــا اســتفاده از رادار حرکــت انگشــتان را دنبــال میکنــد؛ ایــده ایــن پــروژه
شــبیه ســازی حرکاتــی طبیعــی ماننــد بــاز کــردن پیــچ رادیــو یــا فشــار دادن
دکمــه اســت آن هــم بــدون نیــاز بــه پیــچ یــا دکمــه واقعــی .هریگســتد اعتقــاد
دارد کــه چیــزی شــبیه زبــان اشــاره را خلــق خواهیــم کــرد :قواعــد دســتور زبــان
و کلماتــی کامــا تــازه بــرای ارتبــاط بــا ماشــینها ،زبانــی کــه همانقــدر طبیعــی
بــه نظــر خواهنــد رســید کــه امــروز بــه ســمت چــپ کشــیدن انگشــت روی
صفحــه نمایشــگر تلفــن همــراه عــادی جلــوه میکنــد (رفتــاری کــه یــک دهــه
پیش اصال وجود نداشت).
شــاید تــا ســال  ۲۰۵۰ســامانههایی بــه وجــود بیاینــد کــه بهوســیله آنهــا
ماشــینها بتواننــد بــه طــور مســتقیم امــواج مغــزی مــا را بخواننــد .ایــن پدیــده
آنقدرهــا هــم کــه بــه نظــر میرســد دور از دســترس نیســت؛ حداقــل یــک
20. Steven Spielberg
21. Philip K. Dick
22. Dale Herigstad
23. Soli
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شــرکت بــه نــام اموتیــو ،24بــرای بررســی امکانــات مربــوط بــه آنچــه «رابطــه مغــز
و رایانــه» خوانــده میشــود شــکل گرفتــه اســت .بســیار پیــش از تحقــق ایــن
فـنآوری مــا قــادر خواهیــم بــود کــه ابــزار را بــه ســادگی از طریــق نگریســتن و
پلـکزدن کنتــرل کنیــم .فـنآوری مربــوط بــه آن همیــن حــاال در حــال توســعه
است و کار میکند ،هرچند به شیوهای ابتدایی.
واقعیــت مجــازی ،فراتــر از شــیوه نمایــش و انتقــال اطالعــات ،جنبــه ســومی
نیــز دارد کــه بــه انــدازه جنبههــای پیشــین اهمیــت دارد :بازخــورد لمســی (یــا
فیزیکــی) .لمــس صفحــه تلفــن همــراه هوشــمند بــه خاطــر مقاومــت متقابــل از
ســوی صفحــه شیشـهای تجربــه رضایــت بخشــی اســت .کشــیدن اشــکال روی هــوا
هــم بــه خاطــر نشــانههای تصویــری میتوانــد عملــی باشــد .امــا اقداماتــی کــه
نیازمنــد حــس فیزیکــی هســتند ماننــد دســت دادن چطــور؟ یــک یــا دو دهــه
پیــش ،پاســخ چنیــن پرسشــی احتمــاال دســتکشهای مخصــوص بــود .امــا آینــده
گزینههــای بهتــری دارد .نونــی دو ال پنــا ،25کــه پیشــرو در زمینــه واقعیــت مجــازی،
اعتقاد دارد پاسخ بازخورد لمسی در صوتی است که شما نمیشنوید.
صــوت بــه صــورت مــوج جابجــا میشــود و همانطــور کــه هرکســی کــه
یــک بــار در یــک کنســرت موســیقی راک حضــور داشــته میتوانــد شــهادت
دهــد ،صــوت بــم را میتــوان در حالــی کــه از میــان جمعیــت عبــور میکنــد
حــس کــرد .صــوت اگــر در فرکانــس مناســب و در جهــت مناســب ایجاد و ارســال
شــود ،میتوانــد حســی از لمسکــردن را ایجــاد کنــد ،ماننــد حــس دســت دادن
با یک دوست مجازی در هزاران کیلومتر آن سوتر.
نیــازی نیســت کــه همــه ایــن ســامانهها بــه خــودی خــود بــه بهتــری شــکل
کار کننــد .همچنیــن نیــازی نیســت کــه بــرای هــر شــرایطی مناســب باشــند .تنهــا
کافــی اســت کــه بــا یکدیگــر و همــراه بــا فنآوریهایــی کــه هنــوز حتــی تصــوری
در مــورد آنهــا وجــود نــدارد ،کار کننــد و پایـهای بــرای جهانــی ایجــاد کننــد کــه در
آن رایانههــا دیگــر بــه صــورت ابزارهایــی کــه مــا حمــل میکنیــم وجــود نخواهنــد
داشت بلکه آنها همه جا خواهند بود ،حتی درون ما.
24. Emotiv
25. Nonny de la Peña
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جایی برای مخفی شدن نیست

جامعــه بــرای لــذت از ایــن آینــده بایــد بــه بــده بســتانهای مشــخصی تــن
دهــد .نخســتین مــورد ،نظــارت دائمــی و تقریبــا تمــام و کمــال خواهــد بــود.
امــروز دادههایــی کــه توســط تلفــن همــراه شــما جمــع میشــوند حــاوی
اطالعــات بیشــتری از آن چیــزی اســت کــه مادرتــان یــا شــریک زندگیتــان
دربــاره شــما میدانــد .بــا اطالعــات سیســتم  GPSکــه موقعیــت مکانــی شــما را
مشــخص میکنــد ،حســگرهای حرکتــی و تماسهایــی کــه برقــرار کردهایــد،
میتــوان تصویــر دقیقــی از فعالیتهــای روزانــه شــما ترســیم کــرد .گشــت و
گذارهــا در شــبکههای اجتماعــی و تاریخچــه جســتجوهای اینترنتــی را هــم
بیافزاییــد ،میتــوان گفــت کــه تلفــن همــراه شــما شــاید بهتــر از شــما خودتــان
را بشناسد.
امــا هنــوز چیزهایــی هســت کــه ماشــینها دربــاره مــا نمیداننــد .بــا حضــور
واقعیــت مجــازی ،ایــن وضعیــت تغییــر خواهــد کــرد .شــرکتهای ســازنده
دســتگاههای واقعیــت مجــازی هــر حرکــت گــردن ،هــر تغییــر در مردمــک
چشــم و هــر واکنــش بــه محرکهــا را بــه دفتــر مرکــزی ارســال میکننــد .ایــن
نظــارت در واقعیــت افــزوده فراتــر مــیرود :ســازندگان دســتگاههای واقعیــت
افــزوده خواهنــد توانســت هرچــه شــما میبینیــد را ببیننــد .آنهــا ،بــه معنــی
واقعی ،میتوانند به جهان از دریچه چشم شما بنگرند.
شــرکتهای مســئول خواهنــد گفــت کــه انتخــاب دیگــری ندارنــد؛ چــرا کــه
ایــن اطالعــات و دادههــا پایــه و اســاس خدمــات واقعیــت افــزوده و واقعیــت
مجــازی را شــکل میدهــد و عــاوه بــر ایــن بــه بهبــود چنیــن خدماتــی بــرای
نســخههای بعــدی و دیگــر کاربــران کمــک میکنــد .آنهــا خواهنــد گفــت کــه
هیــچ انســانی بــه ایــن اطالعــات دسترســی نــدارد و تنهــا ماشــینها و الگوریتمهــا
بــا اطالعــات ســروکار دارنــد .اســتدالل آنهــا کامــا بــه پایــه و اســاس نیســت امــا
از ناپســند بــودن ایــن پدیــده نمیکاهــد .عــاوه بــر ایــن ،دولتهــا بــه طــور
اجتنابناپذیــری بــه دنبــال دسترســی بــه ایــن اطالعــات خواهــد بــود .اطالعاتــی
که ارزشمندتر از آن هستند که بتوان از آنها چشم پوشید.
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کاربــران امــروزی تلفنهــای همــراه هوشــمند و خدمــات اینترنتــی رایــگان
نشــان دادهانــد کــه حاضرنــد بــه خاطــر راحتــی و امکانــات بهتــر تــا حــدی از
حریــم شــخصی چشــم بپوشــند ،بــا ایــن تصــور کــه چنیــن اطالعاتــی بــرای
ســودآوری ،مثــا تبلیغــات هدفمنــد ،مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت و از
آنهــا بــرای دنبــال کــردن حــرکات افــراد سوءاســتفاده نمیشــود .تــا زمانــی کــه
ایــن تصــور برقــرار اســت ،بعیــد اســت کــه افزایــش نظــارت بــه رنجــش کاربــران
عمومی بینجامد.
امــا آینــده بــه چارچــوب مســتحکمتری نســبت بــه امــروز نیــاز دارد .فعــاالن
ایــن حــوزه امیدوارنــد کــه مقــررات ،ســاختار حقوقــی و اجــرای قانــون باعــث
شــود کــه شــرکتهای بــزرگ و همچنیــن ادارات دولتــی تحــت نظــارت باشــند.
بحثــی کــه در ســال  ۲۰۱۳و پــس از افشــاگری ادوارد اســنودن در مــورد جمــع
آوری اطالعــات توســط ادارات امنیتــی دولتــی روی داد نقطــه آغــاز ایــن حرکــت
بــود و از آن زمــان شــرکتها و ادارات دولتــی توســط حکومتهــا در زمینــه
جمــع آوری بیــش از حــد اطالعــات بــه عقــب رانــده شــدهاند .در همیــن حــال،
ادارات ضدانحصــار در ســطح جهــان بــر شــرکتهای بــزرگ حــوزه فــنآوری
نظارت دارند.
دومیــن نگرانــی ایــن اســت کــه جهــان مــا بــه طــور برگشـتناپذیری تحــت
تاثیــر شــرکتها قــرار بگیــرد .بــا در نظــر گرفتــن وضعیــت فعلــی فــنآوری
مربــوط بــه بخــش مصرفــی میتــوان گفــت کــه تعــداد انگشتشــماری شــرکت
بــر کل بــازار واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده تســلط خواهنــد یافــت .هــر
توســعهدهندهای بایــد در اختیــار ایــن شــرکتها باشــد و هــر مصرفکننــدهای
بایــد بــا شــرایط و ضوابــط تعییــن شــده توســط ایــن شــرکتها موافقــت کنــد.
نگــرش ایــن شــرکتها در مــورد رفتــار و محتــوای قابــل قبــول (نشــئت گرفتــه
از کشــور مبــدا شــرکتها و وکالیــی کــه بــه دنبــال کاهــش مســئولیت حقوقــی
هســتند) پایــه و اســاس تعامــل مــا بــا جهــان را شــکل خواهــد داد .در واقــع
همانطــور کــه چنیــن شــرکتهایی اکنــون میتواننــد نتایــج جســتجوها یــا
محتــوای غیرقابــل قبــول در شــبکههای اجتماعــی را حــذف کننــد ،بــه لطــف
قــدرت واقعیــت افــزوده قــادر خواهنــد بــود کــه افــراد و اشــیا را نیــز از جهــان
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واقعــی ناپدیــد کننــد آنهــا وجــود خواهنــد داشــت امــا دیگــر بــرای شــما قابــل
مشــاهده نیســتند .کاربرانــی کــه قوانیــن را رعایــت نمیکننــد از جهــان واقعیــت
افــزوده کنــار گذاشــته میشــوند و در جهانــی ســرگردان میشــوند کــه هیــچ
واقعیتــی بــه جــز واقعیــت تنهــا در آن موجــود نیســت .شــیوهای کــه واقعیــت
مجــازی در حــال تکامــل اســت کامــا بــا شــیوه توســعه اینترنــت فــرق دارد .در
حالــی کــه اینترنــت بــر اســاس اســتانداردهای بــاز و اصــل آزادی همگانــی بــرای
دسترســی ،انتشــار و لینــک دادن بــه یکدیگــر بنــا نهــاده شــده بــود امــا واقعیــت
مجــازی در اختیــار شــرکتهایی قــرار دارد کــه دنبــال «دیــوار کشــیدن در
اطراف باغها هستند.»26
جامعــه بایــد راههایــی را بــرای نظــارت بــر قــدرت چنیــن شــرکتها بیابــد،
مثــا بــه وســیله وضــع قوانینــی تــازه .امــروز ،اگــر فیسبــوک یــا گــوگل یــک
حســاب کاربــری را پــاک کننــد ،کار چندانــی از صاحــب ایــن حســاب ســاخته
نیســت .امــا همانطــور کــه شــخصیت آنالیــن مــا در حــال شــکلگیری اســت،
پرســش در مــورد اینکــه حقــوق مربــوط بــه ایــن شــخصیت در اختیــار چــه
کســی باشــد جنبــه ضــروری خواهــد یافــت .آیــا تاییــد شــرایط و ضوابــط بــرای
دســت شســتن از زندگــی مجــازی کفایــت میکنــد؟ یــا شــرکتها بــه کاربــران
اجــازه خواهنــد داد کــه آزادانــه دادههایشــان را رد و بــدل کننــد؟ حالــت دوم
محتملتــر بــه نظــر میرســد .در مــورد حقــوق دیگــر هــم بحثهایــی در
میــان خواهــد بــود .حقــوق شــما بــرای مشــاهده جهــان دســت نخــورده بــا
چشــمان غیرمســلح چگونــه خواهــد بــود؟ آیــا ایــن بــا حقــوق دیگــران بــرای
مســدود کــردن شــما یــا پنهــان مانــدن تعــارض خواهــد یافــت؟ بــرای اینکــه
جهانــی بــر پایــه واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده بــه خوبــی کار کنــد ،پاســخ
چنین پرسشهایی دیر یا زود باید مشخص شوند.
نگرانــی ســوم امنیــت اســت .بــه رغــم ســالها تــاش ،امنیــت رایانــهای
هنــوز بــا وضعیــت ایــدهآل فاصلــه دارد .حتــی ایمنتریــن ســامانهها هــم
میتواننــد توســط هکرهــای مصمــم شکســته شــوند .در ســطح مصرفکننــدگان
نیــز امنیــت در صورتــی وجــود دارد کــه کاربــر بــه بهتریــن توصیههــا بــرای
 .26به این معنی که عالقهای به در دسترس همگان بودن خدمات ندارند.
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حفــظ امنیــت در اینترنــت عمــل کنــد .احتمــال دارد کــه تــا ســال  ۲۰۵۰امنیــت
رایان ـهای تــا جایــی پیشــرفت کنــد کــه در آن رمزگــذاری قدرتمنــد و اجــرای
درســت آن بــه امــری متــداول تبدیــل شــود ،گذرواژههــا دیگــر کاربــردی نداشــته
باشــند و رخنــه بــه یــک ســامانه تنهــا بدســت دولتهــا امکانپذیــر باشــد.
بزرگتریــن شــرکتهای حــوزه فــنآوری خــود را بــه حفــظ امنیــت کاربــران
متعهــد نشــان دادهانــد و شــرکتهایی ماننــد فیسبــوک ،گــوگل ،آمــازون و
اپــل از حمــات هکرهــا (کــم و بیــش) در امــان بودهانــد .یکــی از نتایــج مثبــت
تسلط چند شرکت بر فنآوری واقعیت مجازی میتواند همین باشد.
آخریــن نگرانــی شــاید کمتــر از مــوارد دیگــر نگرانکننــده باشــد .بدبینهــا
پیشبینــی میکننــد کــه واقعیــت مجــازی جهــان را بــه جایــی بــا احســاس
تنهایــی تبدیــل میکنــد کــه در آن افــراد جــذب جهانهــای مجــازی خصوصــی
خــود شــدهاند و از جهــان واقعــی اطرافشــان غافــل شــدهاند .بدبینهــا بــا
بدخلقــی اعتقــاد دارنــد کــه واقعیــت مجــازی ذهــن کــودکان مــا را فاســد خواهد
کــرد .امــا چنیــن نگرانیهایــی بارهــا و بارهــا تکــرار شــدهاند :از شــبکههای
اجتماعــی و بازیهــای رایانــهای ،تلویزیــون و موســیقی راک در قــرن بیســتم
گرفتــه تــا جرایــد چاپــی در قــرن شــانزدهم و حتــی نــگارش کلمــات در زمــان
سقراط (حداقل بر اساس نوشتههای افالطون).
افــراد پــا بــه ســن گذاشــته گلــه میکننــد کــه کــودکان ایــن روزهــا همــه
زمــان خــود را در حــال زل زدن بــه صفحــات نمایشــگر تلفنهــای همــراه
هوشــمند ســپری میکننــد ،امــا ایــن کــودکان از دستگاههایشــان بــرای ایجــاد
27
ارتبــاط بــا جهــان اطــراف اســتفاده میکننــد عکسهایشــان را در اســنپچت
بــرای دوســتان میفرســتند ،در واتســاپ 28دربــاره آنچــه دیدهانــد حــرف
میزننــد ،جهــان را بــا همــه رنگهایــش مشــاهده میکننــد بــه جــای اینکــه در
جهــان ســاخته شــده ســرگردان باشــند .حتــی بــا تغییــر فـنآوری ،ذات انســان
بــدون تغییــر باقــی خواهــد مانــد ،مــا همــواره میخواهیــم بــا جهــان اطــراف در
تعامل باشیم.
27. Snapchat
28. Whatsapp

 242تغییربزرگ تکنولوژی تا سال 2050

فصل سیزدهم

اخلاق
هوش مصنوعی
لوچیانو فلوریدی

1

خطــر غلبــه ماشــینهای پلیــد بــر بشــر تخیلــی بیــش نیســت،
اما خطر سوء استفاده انسان از ماشینها واقعی است.

1. Luciano Floridi
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تصــور کنیــد کــه وارد اتاقــی تاریــک در ســاختمانی ناشــناخته میشــوید.
ممکــن اســت بترســید کــه چنــد هیــوال در تاریکــی در کمیــن شــما باشــند و یــا
تنهــا بــرای پرهیــز از برخــوردی دردنــاک بــا وســایل اتــاق چــراغ را روشــن کنید.
اتــاق تاریــک همــان آينــده هــوش مصنوعــی اســت .متاســفانه برخــی بــاور دارند
کــه هنــگام ورود بــه ایــن اتــاق ،ممکــن اســت بــا ماشــینهایی پلیــد و بســیار
هوشــمند مواجــه شــویم .هــراس از چنیــن هیوالهایــی ،ماننــد گولم1یــا
فرانکنشــتاین ،بــه انــدازه حافظــه بشــر قدمــت دارنــد .نســخه رایانــهای ایــن
هــراس بــه دهــه  ۱۹۶۰بــاز میگــردد ،یعنــی زمانــی کــه ایروینــگ جــان گــود،2
یــک ریاضـیدان بریتانیایــی و همــکار آلــن تورینــگ3در بلچلــی پــارک( 4مرکــز
مخصوص شکستن رمز در بریتانیا) ،نوشت:
«تصــور کنیــد ماشــین فراهوشــمند بــه عنــوان ماشــینی در نظر گرفته شــود
کــه میتوانــد در فعالیتهــای هوشــمندانه از هــر انســان حتــی باهوشــی پیشــی
بگیــرد .از آنجــا کــه طراحــی ماشــین نیــز یکــی از ایــن فعالیتهــای هوشــمندانه
اســت ،یــک ماشــین فراهوشــمند میتوانــد ماشــینهای حتــی بهتــری را
طراحــی کنــد؛ در نتیجــه تردیــدی نیســت کــه فــوران هــوش روی خواهــد داد و
هــوش انســان بســیار عقــب خواهــد افتــاد .بنابرایــن اختــراع نخســتین ماشــین
اَبَرهوشــمند آخریــن اختــراع مــورد نیــاز بشــر خواهــد بــود ،بــه شــرطی کــه ایــن
ماشــین آنقــدر مطیــع باشــد کــه بــه مــا بگویــد چگونــه آن را تحــت کنتــرل
نگــه داریــم .البتــه ایــن میــزان از فرمانبــرداری ماشــینها بــه نــدرت در
داســتانهای علمــی تخیلــی مشــاهده میشــود و برخــی مواقــع جــدی گرفتــن
داستانهای علمی تخیلی ارزشمند است».
هنگامــی کــه ماشــینهای اَبَرهوشــمند تحقــق یابنــد شــاید بــه هیــچ وجــه
فرمانبــردار نباشــد و مــا را بــه عنــوان موجوداتــی ضعیفتــر بــه بردگــی بگیرنــد،
بــه حقــوق مــا بیتوجهــی کننــد و خواســتههای خودشــان را پــی بگیرنــد ،آن
 Golem .1نام هیوالیی است در افسانههای یهودی.

2. Irving John Good
3. Alan Turing

آلن تورینگ ریاضیدان مشهور بریتانیایی است که فیلم «بازی تقلید » نیز بر اساس زندگی او ساخته شده است.

4. Bletchley Park

مگاتک 245

هــم بــدون اینکــه نگــران اثــرات اقداماتشــان بــر زندگــی مــا باشــند .اگــر ایــن
گــزاره باورناپذیرتــر از آن بــه نظــر میرســد کــه قابــل جــدی گرفتــن باشــد،
کافــی اســت از زمــان آقــای گــود نیــم قــرن بــه جلــو پیــش بیاییــد و ببینیــد
کــه پیشــرفتهای خیــره کننــده در فنآوریهــای دیجیتــال باعــث شــده کــه
بســیاری از مــردم خطــر جــدی «فــوران هــوش» ،کــه بــه عنــوان «تکینگــی » نیز
شــناخته میشــود ،را بــاور کننــد و بیندیشــند کــه اگــر مراقــب نباشــیم انقــراض
نسل بشر نزدیک خواهد بود.
5
بــرای مثــال ،اســتیون هاوکینــگ  ،گفتــه اســت« :اعتقــاد بــه کمــال رســیدن
هــوش مصنوعــی میتوانــد آغــازی بــر پایــان نــژاد بشــر باشــد» .امــا ایــن ادعــا
همانقــدر صحیــح اســت کــه بگوییــم اگــر چهــار ســوار آخرالزمــان ظهــور
کننــد ،آن زمــان مــا در مخمصــه خواهیــم افتاد .مشــکل ایــن ادعــا در فرضیهاش
است .بیل گیتس ،موسس مایکروسافت نیز نگرانی مشابهی دارد:
«مــن در میــان گروهــی جــای میگیــرم کــه نگــران هــوش فوقالعــاده
هســتند .ماشــینها ابتــدا بســیاری از امــور را بــرای مــا انجــام خواهنــد داد و
بســیار هوشــمند نخواهنــد بــود .ایــن وضعیــت بــرای مــا ســودمند خواهــد بــود
بــه شــرطی کــه آن را بــه خوبــی مدیریــت کنیــم .اگرچــه چنــد دهــه بعــد از آن
هــوش مصنوعــی آنقــدر قدرتمنــد خواهــد شــد کــه باعــث نگرانــی شــود .مــن
در ایــن مــورد بــا ایــان ماســک و دیگــران موافقــم و درک نمیکنــم کــه چــرا
برخی از افراد نگران نیستند».
و ایــن چیــزی اســت کــه االن ماســک ،مدیــر شــرکت خودروســازی آمریکایی
تسال گفته است:
«فکــر میکنــم کــه بایــد بــه شــدت در مــورد هــوش مصنوعــی

محتــاط باشــیم .اگــر قــرار باشــد حــدس بزنــم کــه بزرگتریــن
تهدیــدی کــه متوجــه نــوع بشــر اســت چیســت ،پاســخ احتمــاال

همیــن هــوش مصنوعــی خواهــد بــود .پــس بایــد خیلــی مراقــب

هــوش مصنوعــی باشــیم .دانشــمندان بــه طــرز فزاینــدهای معتقدنــد
کــه بایــد مقرراتــی در ســطح ملــی یــا بینالمللــی وضــع شــوند تــا
5. Stephen Hawking
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اطمینــان حاصــل کنیــم کــه اقــدام بســیار احمقانــهای انجــام

نمیدهیــم .مــا بــه وســیله هــوش مصنوعــی در حــال فراخوانــدن
یــک نیــروی اهریمنــی هســتیم .در همــه داســتانهای مربــوط بــه

فــردی بــا ســتاره پنــج پــر و آب مقــدس ،بــه نظــر میرســد کــه او
نســبت بــه تــوان کنتــرل ایــن نیــروی اهریمنــی اطمینــان دارد .امــا

در عمل اتفاق دیگری روی میدهد».

اگــر تصــور میکنیــد کــه پیــش بینیهــای متخصصــان راهنمایــی قابــل
اطمینــان اســت ،دوبــاره بیاندیشــید .پیــش بینیهــای مربــوط بــه فــنآوری
بســیاری را میتــوان یافــت کــه توســط متخصصــان بزرگــی ارائــه شــدهاند و بــه
شــدت اشــتباه از کار درآمدهانــد .بــرای مثــال در ســال  ،۲۰۰۴بیــل گیتــس
پیشبینــی کــرد کــه« :دو ســال دیگــر ،مشــکل اســپمها (هرزنامههــا) بــه
طــور کامــل حــل خواهــد شــد ».و ماســک گمانهزنــی کــرده بــود کــه «شــانس
اینکــه مــا در یــک شبیهســاز رایان ـهای زندگــی نمیکنیــم یــک در میلیاردهــا
اســت ».بــه ایــن معنــی کــه شــما واقعــی نیســتید و بــه معنــی واقعــی کلمــه
مشغول خواندن این سطور از درون ماتریکس 6هستید.
امــا واقعیــت جذابیــت بــه مراتــب کمتــری دارد .هــوش فنآوریهــای
هوشــمند فعلــی و فنآوریهایــی کــه در آینــدهای قابــل تصــور ظهــور میکننــد
معــادل هــوش یــک چرتکــه یعنــی معــادل صفــر اســت .مشــکل همــواره حماقت
و ذات پلیــد بشــر اســت .بیســت و چهــارم مــاه مــارس ســال  ۲۰۱۶شــرکت
مایکروســافت ربــات تــای 7را در شــبکه اجتماعــی توئیتــر 8عرضــه کــرد .ایــن
ربــات در واقــع یــک کاربــر شــبکه توئیتــر بــود کــه بــر اســاس هــوش مصنوعــی
کار میکــرد .شــرکت مجبــور شــد تنهــا شــانزده ســاعت بعــد حســاب کاربــری
ایــن ربــات را پــاک کنــد .قــرار بــود ربــات تــای بــه واســطه تعامــل بــا انســانها
بــه طــور فزاینــدهای هوشــمندتر شــود ،امــا در عــوض بــه ســرعت بــه موجــودی
پلیــد تبدیــل شــد کــه شــیفته هیتلــر بــود ،هولوکاســت را انــکار میکــرد،
6. Matrix

اشاره نویسنده به فیلم ماتریکس است که در آن تصور انسانها از واقعیت در واقع جهانی ساختگی به نام ماتریکس بود.

7. Tay
8. Twitter
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مشــوق زنــا بــا محــارم بــود و اعتقــاد داشــت کــه «یازدهــم ســپتامبر کار بــوش
اســت» .چــرا؟ بــه ایــن خاطــر کــه عملکــرد ایــن ربــات بهتــر از دســتمال
آشــپزخانه نبــود؛ جــذب پیغامهــای شــیادانه و زننــده و شــکل گرفتــن بــر
اساس آنها .شرکت مایکروسافت مجبور به عذرخواهی شد.
ایــن واقعــه نشــان دهنــده وضعیــت حــال و آینــده هــوش مصنوعــی بــرای
آینــدهای قابــل تصــور و واقعگــرا اســت .رایانههــا همچنــان بــرای یافتــن
چاپگــری کــه درســت کنــار آنهــا قــرار دارد نــاکام میماننــد .بــا ایــن وجــود،
ایــن حقیقــت کــه هــوش مصنوعــی تمــام و کمــال تنهــا یــک داســتان علمــی
تخیلــی اســت دلیلــی بــرای آســوده خاطــر بــودن نیســت .بــر عکــس ،بعــد از
گمانهزنیهایــی منحرفکننــده و نــه چنــدان مســئوالنه در مــورد خطــرات
تخیلــی ماشــینهای ابرهوشــمند ،اکنــون زمــان آن فــرا رســیده کــه از نگرانــی
در مــورد ســناریوهای علمــی تخیلــی دســت بکشــیم و بــر روی چالشهــای
واقعــی و جــدی هــوش مصنوعــی تمرکــز کنیم تــا بتوانیــم از ارتکاب اشــتباهاتی
پرهزینــه و دردنــاک در طراحــی و اســتفاده از فنآوریهــای هوشــمند اجتنــاب
کنیم.
گسترش محدوده فعالیت رباتها

بــرای شــفاف شــدن چنیــن چالشهایــی ،یــک نکتــه بنیادیــن را بایــد درک
کــرد .موفقیــت هــوش مصنوعــی عمدتــا بــه ایــن خاطــر اســت کــه مــا مشــغول
ایجــاد محیــط مناســب بــرای هــوش مصنوعــی هســتیم کــه در آن فنآوریهــای
هوشــمند گویــی در خانــه خودشــان هســتند .ایــن جهــان اســت کــه در حــال
تطبیــق یافتــن بــا هــوش مصنوعــی اســت و نــه برعکــس .حــاال ببینیــم منظــور
از این ادعا چیست.
ی کــه محــدوده فعالیــت
در رباتیــک صنعتــی ،از فضــای ســه بعــد 
موفقیتآمیــز ربــات درون مرزهــای آن تعریــف میشــود ،بــه عنــوان محــدوده
ی۳پیاو 9در فیلــم جنــگ
ربــات نــام میبرنــد .مــا رباتهایــی ماننــد ربــات س ـ 
9. C3PO
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ســتارگان 10نمیســازیم کــه ظرفهــای در ظرفشــویی را درســت همانطــوری
بشــورند کــه مــا میشــوریم .بلکــه محیــط مناســب را بــرای رباتهایــی ســاده
فراهــم میآوریــم تــا از تواناییهــای محــدود آنهــا بهــره ببریــم و بــه نتیجــه
مدنظــر دســت یابیــم .یــک ماشــین ظرفشــویی بــه ایــن خاطــر کار ظرفشــویی را
بــه خوبــی انجــام میدهــد کــه محیــط اطرافــش بــر اســاس تواناییهــای
محــدودش ســاخته شــده اســت .در مــورد قفسـههای رباتیــک شــرکت آمــازون
نیــز همینطــور اســت .ایــن محیــط اســت کــه مناســب رباتهــای طراحــی
شــده اســت .روزی کــه بتوانیــم شــرایط محیطــی مناســب بــرای خودروهــای
بدون راننده ایجاد کنیم ،آنها به کاالیی مناسب تبدیل خواهند شد.
وفــق دادن شــرایط محیــط بــا رباتهــا یــا بــه صــورت یکپارچــه (شــما
رباتــی را بــا محــدوده مــورد نیــازش بــه صــورت یــک پکیــج خریــداری میکنید،
ماننــد یــک ماشــین ظرفشــویی یا یــک ماشــین لباسشــویی) یــا میــان دیوارهای
یــک ســاختمان صنعتــی طراحــی شــده بــر اســاس ســاکنان مصنوعــی شــکل
میگرفــت .امــا ایــن روزهــا وفــق دادن محیــط بــا هــوش مصنوعــی و ایجــاد
فضایــی مناســب بــرای آن در حــال نفــوذ بــه همــه جنبههــای حقیقــی زندگــی
اســت و نشــانههای آن را میتــوان بــه طــور روزانــه همــه جــا از خانــه و دفتــر
کار گرفتــه تــا در خیابــان مشــاهده کــرد .در واقــع ،مــا چندیــن دهــه اســت کــه
مشــغول بازطراحــی جهــان اطــراف بــر اســاس فنآوریهــای دیجیتــال هســتیم
آن هم بدون اینکه کامال به آن پی برده باشیم.
در دهههــای  ۱۹۴۰و  ،۱۹۵۰رایانــه یــک اتــاق بــود کــه آلیــس بــرای کار
بــا آن بایــد وارد رایانــه میشــد .برنامــه نویســی کامپیوتــر نیــز نیازمنــد کار بــا
پیــچ گوشــتی بــود .در دهــه  ،۱۹۷۰دختــر آلیــس از رایانــه خــارج شــد و جلــوی
آن قــرار گرفــت .تعامــل میــان انســان و رایانــه بــه رابطـهای معنایــی و منطقــی
تبدیــل شــد کــه بعدهــا بهوســیله داس(11سیســتم عامــل )12و خطــوط
برنامههــای متنــی ،واســط گرافیکــی کاربــر 13و نشــانهها تســهیل شــد .امــروز
10. Star Wars
11. DOS
12. Disk Operating System
)13. GUI (graphical user interface
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نــوه آلیــس بــار دیگــر بایــد وارد رایانــه شــود؛ چــرا کــه رایانــه بــه طــور
نامحســوس بــه شــکل همــه فضــای اطــراف او درآمــده اســت .تعامــل انســان و
رایانــه بــار دیگــر بــه صــورت فیزیکــی و جســمی درآمــده آن هــم بهوســیله
صفحــات نمایشــگر لمســی ،فرمانهــای صوتــی ،وســایلی کــه بــه فرمانهــا
گــوش میدهنــد ،اپلیکیشــنهایی کــه حــرکات بــدن را تشــخیص میدهنــد
و دادههای موقعیت مکانی را به کار میگیرند و مانند اینها.
در چنیــن محیــط شــکل گرفتــه بــر اســاس هــوش مصنوعــی اســت کــه مــا
معمــوال مجبوریــم بــا کلیــک کــردن بــر روی آنچــه کپچــا( 14آزمــون همگانــی
کامــا خــودکار شــده تورینــگ بــرای مجــزا کــردن انســان و رایانــه )15نامیــده
میشــود ثابــت کنیــم کــه انســان هســتیم .ایــن آزمــون مجموعـهای از حــروف
کــه شــکل آنهــا کمــی تغییــر یافتــه و بــا طرحهایــی گرافیکــی آمیختــه شــده
را در بــر میگیــرد کــه مــا بــرای اثبــات انســان بــودن خــود مثــا هنــگام بــاز
کــردن حســاب کاربــری در ویکیپدیــا 16بایــد آن حــروف را بــه درســتی بخوانیــم.
برخــی اوقــات نیــز تنهــا بــا کلیــک کــردن بــر روی گزینــه «مــن ربــات نیســتم»
نشــان میدهیــم کــه انســان هســتیم .برنامههــای نرمافــزاری قــادر بــه کلیــک
بــر روی ایــن گزینــه نیســتند؛ چــرا کــه مفهــوم عبــارت روبــروی گزینــه را درک
نمیکنند در حالیکه این امر برای ما بدیهی به نظر میرسد.
هــر روز بــر تعــداد انســانهای آنالیــن افــزوده میشــوند ،مــدارک و
پروندههــای بیشــتری ،ابــزار بیشــتری و وســایل بیشــتری بــه یکدیگــر متصــل
میشــوند ،حســگرهای بیشــتر ،ســامانه بازشناســی بــا امــواج رادیویــی بیشــتر،
ماهوارههــای بیشــتر ،عملگرهــای مکانیکــی بیشــتر و دادههــای بیشــتر در
مجمــوع مرزهــای فعالیــت رباتهــا را گســترش میدهنــد .ماهیــت مشــاغل و
فعالیتهــای بیشــتری در حــال دیجیتالــی شــدن اســت :بــازی ،آمــوزش،
ســرگرمی ،زوج یابــی ،جــدال ،مراقبــت ،غیبــت و تبلیغــات همگــی بــه صــورت
دیجیتالــی انجــام میشــوند .همــه ایــن امــور را در جهانــی انجــام میدهیــم
کــه بــرای راحتــی جهــان دیجیتــال شــکل گرفتــه ،جایــی کــه مــا بیشــتر بــه
14. CAPTCHA
15. The Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart
16. Wikipedia

 250تغییربزرگ تکنولوژی تا سال 2050

مهمــان شــباهت داریــم کــه در جهــان میزبانــان دیجیتــال حضــور داریــم .ایــن
بــه طــور کلــی خبــر خوبــی بــرای آینــده هــوش مصنوعــی و فنآوریهــای
هوشــمند اســت .بــا هــر گامــی کــه مــا در جهــت گســترش مرزهــای فضــا بــر
میداریــم ،هــوش مصنوعــی و فنآوریهــای هوشــمند مفیدتــر و موفقتــر
خواهنــد شــد .باالخــره آنهــا بومیهــای حقیقــی ایــن جهــان دیجیتــال هســتند.
بــا ایــن حــال ،گســترش چنیــن جهانــی فرآینــدی اســت کــه مشــکالت مهمــی
را نیــز ایجــاد میکنــد .مشــکالتی ماننــد شــکاف دیجیتالــی 17مشــهور و مشــهود
هستند؛ اما مشکالت دیگر کمتر به چشم میآیند.
پیوند میان انسان و هوش مصنوعی

دو فــرد بــه نامهــای «الــف» و «ه» را تصــور کنیــد کــه بــا هــم ازدواج
کردهانــد و واقعــا میخواهنــد رابطهشــان دوام بیــاورد« .ه» فــردی اســت کــه
بــه طــور فزاینــدهای امــور خانــه را انجــام میدهــد ،انعطافناپذیــر اســت،
تحمــل اشــتباهات را نــدارد و بعیــد اســت کــه تغییــر کنــد« .الــف » در نقطــه
مقابــل قــرار دارد امــا روز بــه روز تنبلتــر و بــرای انجــام امــور خانــه بــه «ه»
وابســتهتر میشــود .نتیجــه کار وضعیتــی نامتــوازن اســت کــه در آن «ه » در
عمــل ،حتــی اگــر قصــد ایــن کار را هــم نداشــته باشــد ،شــکل دهنــده رابطــه و
رفتــار «الــف»خواهــد بــود .ازدواج در صورتــی موفــق خواهــد بــود کــه همــه
چیز بر اساس خواست «ه» مهیا شده باشد.
در ایــن مثــال ،هــوش مصنوعــی و فنآوریهــای هوشــمند نقــش «ه» را
ایفــا میکننــد و «الــف» بــه طــور واضــح انســان اســت .خطــری کــه مــا را
تهدیــد میکنــد ایــن اســت کــه بــا تطبیــق جهــان بــا نیازهــای فنآوریهــای
هوشــمند ،ایــن فنآوریهــا شــاید بــه محیــط فیزیکــی و مفهومــی مــا شــکل
بدهنــد و مــا را مجبــور کننــد کــه بــا آنهــا تنظیــم شــویم چــرا کــه ایــن بهتریــن
و آســانترین یــا در واقــع در برخــی مــوارد تنهــا راه بــرای پیــش بــردن امــور
اســت .گذشــته از اینهــا ،هــوش مصنوعــی همســری نــادان امــا پرتــاش اســت و
17. Digital Divide

شکافی که میان افرادی که به فنآوری جدید دسترسی دارند و از آن بهره میبرند و افراد بی بهره از فنآوریهای روز
ایجاد میشود.
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بشــر همســری باهــوش امــا تنبــل ،در نتیجــه بــا در نظــر گرفتــن اینکــه جدایــی
جایــی در میــان گزینههــا نــدارد ،کدامیــک از ایــن دو خــود را بــا دیگــری تطبیق
خواهــد داد؟ شــما احتمــاال بــه یــاد تجربیاتــی در زندگــی واقعــی افتادهایــد
جایــی کــه امــکان انجــام کاری وجــود نداشــت مگــر بــه شــیوهای پرزحمــت و
احمقانــه چــرا کــه ایــن تنهــا راهــی بــود کــه بتــوان یــک سیســتم رایانـهای را
بــه انجــام کاری وا داشــت« .رایانــه میگویــد خیــر» ،همانطــور کــه شــخصیت
کارول بیــر 18در نمایــش کمــدی بریتانیایــی بــا نــام بریتانیایــی کوچــک 19بــه
درخواستهای مشتریها همین پاسخ را میداد.
آنچــه واقعــا اهمیــت دارد ایــن اســت کــه حضــور فزاینــده فنآوریهــای
هوشــمندتر از همیشــه در زندگــی مــا اثــرات عظیمــی بــر نحــوه تفکــر ما نســبت
بــه خودمــان و جهــان و همچنیــن تعامــل مــا بــا یکدیگــر و بــا جهــان دارد.
موضــوع ایــن نیســت کــه ماشــینهای مــا هوشــیار یــا باهــوش هســتند و یــا
میتواننــد هماننــد مــا چیــزی را درک کننــد یــا بفهمنــد .آنهــا چنیــن ویژگیهــا
و قابلیتهایی را ندارند.
شــواهد و نتایــج بســیاری وجــود دارنــد کــه محدویتهــای پــردازش
رایانههــا را نشــان میدهنــد و بــه مســائل تصمیمناپذیــر 20شــهرت دارنــد کــه
بــرای آنهــا میتــوان اثبــات کــرد کــه ســاخت الگوریتمــی کــه همــواره بــه
جــواب بله/خیــر صحیحــی برســد غیــر ممکــن اســت .مــا میدانیــم کــه
ماشــینهای رایانــهای مــا میتواننــد «تناظــر کــریـ هــاوارد » 21را بــرآورده
ســازند کــه بــرای مثــال نشــان میدهــد کــه سیســتمهای اثبــات در منطــق از
یــک ســو و مدلهــای پــردازش از ســوی دیگــر از نظــر ســاختاری مشــابهند و
در نتیجــه هــر محدودیتــی در منطــق را میتــوان بــه رایانههــا بســط داد.
بســیاری از ماشــینها میتواننــد کارهــای اعجابانگیــزی انجــام دهنــد ،مثــا
مــا را در بازیهــای تختـهای ماننــد چکــرز ،22شــطرنج و گــو23و همچنیــن شــوی
18. Carol Beer
19. Little Britain
20. Undecidable Problems
21. Curry– Howard correspondence
22. Chequers
23. Go
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جپــردی! 24شکســت دهنــد .انــگار کــه ســقفی بــرای ماشــینها وجــود نــدارد.
بــا ایــن حــال ،همــه آنهــا نســخههایی از ماشــین تورینــگ 25هســتند ،مدلــی
فرضــی کــه محدودیتهــای کارهــای قابــل انجــام توســط یــک رایانــه را
بهوســیله منطــق ریاضــی نشــان میدهــد .رایانههــای کوانتومــی هــم بــا
محدودیتهــای مشــابه مربــوط بــه پــردازش (کــه بــه توابــع پردازشــی شــهرت
دارنــد) مواجهنــد .هیــچ هوشــیاری ،هوشــمندی و هویــت ذاتــی مســتقلی بــه
طور معجزه آسایی از یک ماشین تورینگ ظهور نمیکند.
نکتــه اینجاســت کــه فنآوریهــای هوشــمند ،بــه لطــف مقادیــر عظیــم داده
و اطالعــات ،برنامههــای رایانههــای بســیار پیچیــده و همچنیــن تــوان تعامــل
بــا یکدیگــر (ماننــد اینکــه برنامــه روزانــه شــما کــه در یــک پلتفــورم نوشــتهاید
بــه طــور همزمــان در پلتفورمهــای دیگــر بــه روز میشــود) ،بــه طــور فزاینــدهای
قادرنــد کــه امــور بیشــتر و بیشــتری را بهتــر از مــا انجــام دهنــد کــه پیشبینــی
رفتــار مــا نیــز در میــان ایــن امــور جــای میگیــرد .پــس مــا دیگــر تنهــا
عواملــی نیســتیم کــه میتواننــد امــور را بــا موفقیــت بــه انجــام برســانند .ایــن
همــان چیــزی اســت کــه مــن بــه عنــوان «انقــاب چهــارم» در شــناخت مــا از
خویشــتن تعریــف کــرده ام .مــا مرکــز جهان نیســتیم (بنابــر کشــف کوپرنیک،)26
پادشــاه قلمــرو بیولوژیــک (بنابــر کشــف دارویــن )27و یــا قلمــرو عقالنیــت (بنابــر
کشــف فرویــد )28نیــز نیســتیم .پــس از تورینــگ ،مــا دیگــر در مرکــز جهــان
فـنآوری اطالعــات و عوامــل هوشــمند هــم قــرار نداریــم .مــا ایــن جهــان را بــا
فنآوریهای دیجیتال تقسیم کردهایم.
از نمونههــای مشــابه دســتگاههای ابرهوشــمند در داســتانهای علمــی
تخیلــی ســخن نمیگوییــم ،بلکــه وســایلی بســیار معمولــی هســتند کــه در
بســیاری از امــور عملکــرد بــه مراتــب بهتــری از مــا انســانها دارنــد هرچنــد کــه
از یــک دســتگاه نــان برشــته کــن باهوشتــر نیســتند .توانایــی ایــن وســایل
مسابقه تلویزیونی در آمریکا که اطالعات عمومی شرکت کنندگان در آن محک میخورد.

!24. Jeopardy
25. Turing Machine
26. Copernicus
27. Darwin
28. Freud
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آنقــدر بــرای مــا تحقیرآمیــز اســت کــه بایــد بــاور بــه اســتثنائی بــودن بشــر و
نقــش ویــژه مــا در جهــان ،کــه همچنــان بیهمتــا میمانــد ،را مــورد بازبینــی
قــرار دهیــم .فکــر میکردیــم کــه باهــوش هســتیم چــرا کــه میتوانســتیم
شــطرنج بــازی کنیــم .حــاال یــک تلفــن همــراه اســاتید شــطرنج را شکســت
میدهــد .تصــور میکردیــم کــه آزاد هســتیم چــرا کــه آنچــه میخواهیــم را
میتوانســتیم بخریــم ،امــا حــاال الگوهــای مخــارج مــا قابــل شناســایی و حتــی
پیشبینی هستند ،آن هم توسط وسایلی به قطر یک تخته چوب.
همــه اینهــا چــه پیامــیبــرای شــناخت مــا از خویشــتن خواهنــد داشــت؟
موفقیــت فنآوریهــای مــا تــا حــد زیــادی بــه ایــن حقیقــت بســتگی دارد کــه
درحالیکــه مشــغول گمانهزنــی در مــورد احتمــال ظهــور ابرهوشــمندی
مصنوعــی بودیــم ،بــه طــور فزاینــدهای جهــان را بــه گونــهای بــا بســیاری از
دســتگاهها ،حســگرها ،اپلیکیشــنها و دادههــا شــکل دادیــم کــه بــه جهانــی
مناســب بــرای فــنآوری اطالعــات تبدیــل شــد ،جایــی کــه فنآوریهــا
میتواننــد جایگزیــن مــا شــوند آن هــم بــدون اینکــه هیــچ درکــی ،نیتــی،
تفســیری ،وضعیــت احساسـیای ،مهارتهــای معنایــی ،آگاهــی ،خودآگاهــی یــا
هــوش انعطافپذیــر (ماننــد اســتفاده از کشــف بــه جــای چکــش بــرای میــخ
زدن) بهرهمنــد باشــند .حافظــه (آنطــور کــه در الگوریتمهــا و مجموعــه
دادههــای عظیــم وجــود دارد) در مــواردی ماننــد فــرود هواپیمــا ،یافتــن
ســریعترین مســیر از خانــه بــه محــل کار و یــا کشــف بهتریــن قیمــت بــرای
خرید یخچال از هوش انسانی عملکرد بهتری دارد.
در نتیجــه فنآوریهــای هوشــمند در انجــام امــور بهتــر هســتند ،امــا ایــن
نبایــد بــا تــوان اندیشــیدن اشــتباه گرفتــه شــود .فنآوریهــای دیجیتــال اصــا
فکــر نمیکننــد ،چــه برســد بــه اینکــه بهتــر از مــا فکــر کننــد ،امــا میتواننــد
امــور بیشــتر و بیشــتری را بهتــر از مــا انجــام دهنــد آن هــم بهوســیله مقادیــر
رو بــه افزایــش داده و اطالعــات و بــرآورد و تحلیــل خروجــی ماشــین بــه عنــوان
ورودی عملیــات بعــدی کــه بــه یادگیــری ماشــین شــهرت یافتــه اســت .آلفاگــو،
برنامــه رایان ـهای توســعه یافتــه توســط شــرکت دیپمایندگــوگل 29توانســت در
29. Google DeepMind

 254تغییربزرگ تکنولوژی تا سال 2050

بــازی تخت ـهای گــو ،بهتریــن بازیکــن جهــان ،لــی ســدول 30را شکســت دهــد
چــرا کــه میتوانســت از پایــگاه دادههــای حــدود ســی میلیــون حرکــت بهــره
ببــرد و هــزاران بــار بــا خــودش بــازی کنــد و هــر بــار کمــی بیشــتر در مــورد
بهبــود عملکــردش «بیامــوزد» .ماننــد ایــن اســت کــه یــک سیســتم بــا دو چاقــو
بتوانــد خــودش را تیــز کنــد .امــا یــک لحظــه تصــور کنیــد چــه اتفاقــی میافتــاد
اگــر هنــگام مســابقه صــدای هشــدار سیســتم اعــام حریــق ناگهــان بــه گــوش
میرســید .ســدول ،بهتریــن بازیکــن جهــان در بــازی تختـهای گــو ،بــه ســرعت
بــازی را متوقــف میکــرد و میــز بــازی را تــرک میگفــت در حالیکــه آلفاگــو
همچنان در حال محاسبه حرکت بعدی در بازی بود.
پــس تفــاوت چیســت؟ درســت همــان تفاوتــی کــه میــان شــما و ماشــین
ظرفشــویی هنــگام شســتن ظرفهــا وجــود دارد .چــه پیامدهایــی بــه همــراه
دارد؟ اینکــه هــر چشــم انــدازی در مــورد آخرالزمانــی ناشــی از هــوش مصنوعــی
قابــل چشمپوشــی اســت .خطــر اصلــی در ظهــور نوعــی اَبَرهــوش مصنوعــی
نیســت ،بلکــه در ایــن اســت کــه مــا شــاید از فنآوریهــای دیجیتــال بــه شــیوه
نادرســتی اســتفاده کنیــم کــه در اثــر آن بخــش قابــل توجهــی از بشــریت یــا کل
سیاره زمین آسیب ببینند.
مراقب انسانها باشید

مــا انســانها و نــه فـنآوری ،عامــل مشکلســاز امــروز و آینــده قابــل تصــور
هســتیم .بــه همیــن خاطــر اســت کــه بایــد بــه اتــاق تاریــک نــور بیافکنیــم و بــا
دقــت بنگریــم کــه بــه کــدام ســو میرویــم .هیــچ هیوالیــی در کار نیســت امــا
موانــع بســیاری حضــور دارنــد کــه بایــد از آنهــا اجتنــاب کــرد یــا آن را از ســر راه
برداشــت و یــا بــه نوعــی از کنــار آنهــا عبــور کــرد .بایــد نگــران حماقــت واقعــی
بشــر باشــیم و نــه هــوش مصنوعــی تخیلــی .مشــکل هــال 31نیســت بلکــه
بشریت است.
30. Lee Sedol
31. HAL

اشاره نویسنده به رایانه هال در فیلم  :۲۰۰۱ادیسه فضایی است که در آن رایانه هال علیه بشر دست به اقداماتی میزند.
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بنابرایــن بایــد بــر روی چالشهــای حقیقــی تمرکــز کنیــم .بــه عنــوان
نتیجهگیــری ،پنــج چالشــی کــه همگــی بــه یــک انــدازه اهمیــت دارنــد را
فهرست کردهام:
بایــد هــوش مصنوعــی را بــا محیطزیســت ســازگار کنیــم .نیازمنــد ســاخت
هوشــمندترین فنآوریهــای ممکــن بــرای مقابلــه بــا اهریمنهایــی
هســتیم کــه بشــریت و ســیاره زمیــن را تهدیــد میکننــد؛ از فجایــع
زیس ـتمحیطی گرفتــه تــا بحرانهــای مالــی ،از جــرم و جنایــت ،تروریســم
و جنــگ گرفتــه تــا قحطــی ،فقــر ،بــی توجهــی ،نابرابــری و ســطح زندگــی
بســیار پاییــن .بــرای مثــال بیــش از هفتصــد و هشــتاد میلیــون نفــر در
جهــان بــه آب آشــامیدنی ســالم دسترســی ندارنــد و حــدود دو و نیــم
میلیــارد نفــر از بهداشــت و درمــان مناســب بــی بهرهانــد .هــر ســال حــدود
شــش تــا هشــت میلیــون نفــر بــه خاطــر پیامدهــای فجایــع زیسـتمحیطی
و بیماریهــای مربــوط بــه آب آشــامیدنی ناســالم جــان میدهنــد .اینهــا،
و نــه هــوش مصنوعــی ،مــواردی هســتند کــه موجودیــت مــا را تهدیــد
یکنند.
م 
بایــد هــوش مصنوعــی را بــا بشــر ســازگار کنیــم .اگــر بخواهیــم جملــه
ایمانوئــل کانــت 32را بازنویســی کنیــم ،بایــد گفــت کــه هــوش مصنوعــی بــا
انسانها به عنوان هدف و نه صرفا وسیله رفتار کند.
بایــد کاری کنیــم کــه حماقــت هــوش مصنوعــی بــه خدمــت هــوش بشــر در
بیایــد .میلیونهــا شــغل تحــت تاثیــر قــرار خواهنــد گرفــت ،از بیــن خواهنــد
رفــت و یــا ایجــاد خواهنــد شــد .همــه بایــد از منافــع ایــن تحــول بهرهمنــد
شــوند و هزینههــای آن بایــد توســط کل جامعــه تحمــل شــود ،چــرا کــه
هرگــز پیــش از ایــن چنیــن افــراد زیــادی متحمــل چنیــن تحــول بنیادیــن
و ســریعی نشــدهاند .هــزار ســال طــول کشــید تــا تاثیــر انقــاب کشــاورزی
بــه طــور کامــل بــر جامعــه پدیــدار شــود ،بــرای انقــاب صنعتــی ایــن زمــان
چنــد قــرن بــود امــا بــرای انقــاب دیجیتالــی تنهــا چنــد دهــه زمــان بــرد.
پــس جــای تعجبــی نیســت کــه گیــج شــدهایم و تعادلمــان بــه هــم

ــ

ــ
ــ

32. Immanuel Kant
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خورده است.
بایــد قــدرت پیشبینــی هــوش مصنوعــی را بــرای آزادی و خودمختــاری
انســان بــه خدمــت بگیریــم .بازاریابــی محصــوالت ،تاثیرگــذاری بــر رفتــار
مصــرف کننــدگان ،ســوق دادن مــردم بــه جهتــی خــاص و یــا نبــرد بــا جــرم
و جنایت و تروریسم هرگز نباید به تضعیف کرامت انسانی بینجامند.
در آخــر اینکــه بایــد هــوش مصنوعــی را انســانیتر کنیــم .خطــری جــدی
وجــود دارد کــه مــا از فنآوریهــای هوشــمند سوءاســتفاده کنیم .وینســتون
چرچیــل زمانــی گفــت کــه «مــا ســاختمانهایمان را شــکل میدهیــم و
ســپس ســاختمانهایمان بــه مــا شــکل میدهنــد» .ایــن گــزاره در مــورد
فضایــی کــه بــرای فعالیــت فنآوریهــای هوشــمند ایجــاد میکنیــم نیــز
صدق میکند .بهتر است که همین حاال اصالحش کنیم.

ــ
ــ

فصل چهاردهم

جهانی که دادهها آن را
پیش میبرند
کنث کوکیر

1

بــه کارگیــری همــه جانبــه دادههــا در مقیاســی عظیــم و بــه
شــیوههای نوآورانــه بســیاری از کاالهــا و خدمــات را آســانتر،
ارزانتر و فراوانتر خواهد کرد.

1. Kenneth Cukier
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چشــمانتان را بــاز میکنیــد و ربــات شــخصی شــما پروازکنــان صبحانــه را
بــه تخــت مـیآورد :قــرص پروتئیــن و آب نبــات قهــوه .تنهــا خمیــازه کشــیدن
شــما کافــی اســت تــا حســگرهای روی ســقف نفــس شــما را تحلیــل کــرده و
بگوینــد کــه آیــا بیمــار هســتید یــا خیــر .ســپس جــت پرنــده شــما کــه نیــازی
هم به راننده ندارد شما را به محل کار میرساند.
ایــن روایــت ،در واقــع ،روایتــی رویاپردازانــه و علمــی تخیلــی اســت .امــا طــی
ســه دهــه آینــده ،بــا ورود شــیوههای هــوش مصنوعــی بــه همــه حوزههــای
زندگــی ،تحــوالت بنیادینــی در راه خواهنــد بــود .تمــام جوانــب کســب و کار و
جامعــه تحــت تاثیــر دادههــا قــرار خواهنــد گرفــت ،درســت همانطــور کــه
پــردازش رایانـهای و اینترنــت طــی ســه دهــه اخیــر همــه چیــز را تحــت تاثیــر
قرار دادهاند.
انقــاب مــدرن در علــوم بــه کتــاب گالیلــه در مــورد ریاضیــات در ســال
 ۱۶۳۸بــاز میگــردد ،جایــی کــه گالیلــه ایــن ایــده را مطــرح کــرد کــه همــه
پدیدههــای طبیعــی را میتــوان بــه زبــان ریاضــی بیــان کــرد .بــه طــور مشــابه،
هنگامــی کــه بــه لطــف جمــعآوری و تحلیــل دادههــا ،درک بهتــری از همــه
فعالیتهــای روی زمیــن ایجــاد شــود و امــکان بهینــه ســازی ایــن فعالیتهــا
فراهــم آیــد ،عصــر تــازهای ظهــور خواهــد کــرد .اطالعــات بــه عنــوان منبعــی
ضــروری در نظــر گرفتــه خواهنــد شــد .نیــروی بخــار نیــروی پیشبرنــده قــرن
نوزدهــم بــود ،نفــت همیــن نقــش را در قــرن بیســتم بــازی کــرد و دادههــا نیــز
نقش مشابهی برای قرن بیست و یکم خواهند داشت.
بــه لطــف شــیوههای مرســوم در هــوش مصنوعــی ،مــا قادریــم کــه بــه
شــیوهای خــودکار و در مقیاســی عظیــم از دادههــای تولیــد شــده بیاموزیــم.
کویــن کلــی ،1فیلســوف آمریکایــی کــه حــوزه تخصص ـیاش ف ـنآوری اســت،
ایــن پدیــده را «کگنیتایــز »2مینامــد کــه بــه معنــی تزریــق هــوش ماشــینی
بــه همــه امــوری اســت کــه مــا انجــام میدهیــم .توانایــی چنیــن کاری بــه لطف
تراش ـههای باریــک رایان ـهای و الگوریتمهــای بــه دقــت طراحــی شــده فراهــم
1. Kevin Kelly
2. Cognitise
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آمــده اســت ،بــا ایــن حــال هــوش ماشــینی واقعــی نیازمنــد داده اســت و از آنجــا
کــه دادههــا بــه نیــروی حیاتــی تبدیــل شــدهاند ،دســتگاهها نــه تنهــا از دادههــا
اســتفاده میکننــد بلکــه بــه طــور دائمــی دادههــای تــازه را نیــز جمــع آوری
یکنند.
م 
همیــن حــاال هــم میتــوان پیشــروان ایــن عصــر را مشــاهده کــرد کــه از
وســایلی ابتدایــی ماننــد ترموســتاتها (ترموســتات تولیــد شــرکت گــوگل،
نســت 3نــام دارد) و گروهــی از ردیابهــای ســامت کــه تعــداد گامهــا و ضربــان
قلــب مــا را میشــمرند گرفتــه تــا دســتیارهای شــخصی اعجابانگیــز کــه بــا
فرمــان صوتــی کار میکننــد و همیشــه آمــاده بــه خدمــت هســتند (ماننــد
گــوگل هــوم 4و آمــازون اکــو .)5تــا ســال  ،۲۰۵۰همــه اینهــا همــان انــدازه بــه
وســایلی عــادی و متــداول تبدیــل خواهنــد شــد کــه نیمقــرن پیــش ســاعتهای
مچی و رادیوها عادی به نظر میرسیدند.
ورود دادههــا بــه فعالیتهــای روزمــره شــواهد تــازهای را در مــورد شــیوه
عملکــرد جهــان در پی ـشرو مــا قــرار میدهــد .البتــه بشــر مدتهاســت کــه از
دادههــا بــرای شــناخت جهــان بهــره بــرده امــا تــا زمانــی کــه ایــن دادههــا
محــدود بودنــد ،تنهــا میشــد در مــورد الگوهــای بســیار مشــهود و بــزرگ
شــناخت پیــدا کــرد .حــاال ،بــا افزایــش میــزان دادههــای موجــود ،مــا قادریــم
کــه الگوهــای بســیار نامحســوستری را شناســایی کنیــم .اگــر تاثیــر رایانههــا
بــر بهبــود بهــرهوری و کارایــی طــی  ۳۵ســال آینــده هماننــد  ۳۵ســال گذشــته
باشد ،میتوانیم طرحی کلی از نوع زندگی در سال  ۲۰۵۰ترسیم کنیم.
ایــن طــرح کلــی ســه رونــد اصلــی را در بــر میگیــرد .نخســت ،امــوری کــه
امــروز انجــام آنهــا بســیار ســخت اســت آســانتر خواهنــد شــد .دوم ،چیزهایــی
کــه امــروز پرهزینــه هســتند ارزانتــر خواهنــد شــد .ســوم ،چیزهایــی کــه امــروز
کمیــاب هســتند فراوانتــر خواهنــد شــد .بــه طــور خالصــه :آســانتر ،ارزانتــر،
فراوانتــر .اکنــون ایــن روندهــا را در ســه حــوزه اصلــی جامعــه یعنــی خدمــات
درمانی ،آموزش و حقوق ترسیم میکنیم.
3. Nest
4. Google Home
5. Amazon Echo
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پزشک ،خودت را شفا بده

پزشــکی امــروز بیشــتر بــه قــرن نوزدهــم شــباهت دارد تــا قــرن بیســت و
یکــم .پزشــکان بــرای تصمیمگیــری بــه آنچــه در کتابهــای دانشــکده پزشــکی
در ذهنشــان مانــده و ســالها تجربــه انباشــته اعتمــاد میکننــد .کامــا منطقــی
بــه نظــر میرســد امــا در واقــع نامعقــول اســت چــرا کــه امــکان نــدارد هیــچ
پزشــکی بتوانــد بــا همــه شــرایط ممکــن و همــه شــیوههای درمــان آشــنا
باشد ،به خصوص که درمانهای تازه به طور دائم در حال ظهورند.
اگــر گــوگل میتوانــد در میــان میلیاردهــا صفحــه ،مرتبطتریــن صفحــات بــه
آنچــه جســتجو کردهایــد را فهرســت کنــد و آمــازون میتوانــد بــه طــور اعجــابآوری
خریــد بعــدی شــما را حــدس بزنــد ،چــرا پزشــکان نتواننــد بــرای تشــخیص
بیماریهــا از رایانــه بهــره ببرنــد؟ چنیــن پدیــدهای تــا ســال  ۲۰۵۰احتمــاال بــه
امــری متــداول تبدیــل خواهــد شــد .ســوابق پزشــکی بــه صــورت دیجیتــال خواهنــد
بــود و الگوریتمهــا بــرای یافتــن رابطــه میــان بهتریــن درمــان و اثــرات جانبــی مضــر
همه دادهها و اطالعات را بررسی خواهند کرد.
پایــگاه دادههــا بــه باهوشتریــن پزشــک در جهــان تبدیــل خواهــد شــد،
چــرا کــه هــر مــورد پزشــکی را بــه یــاد مـیآورد و الگوهــای میــان درمانهــای
بــه کار گرفتــه شــده و نتایــج نهایــی را میبینــد تــا دریابــد کــه بهتریــن راهــکار
بــرای هــر شــرایط چیســت .اخــذ تصمیمــات نهایــی همچنان بــر دوش پزشــکان
خواهــد بــود .امــا آنهــا اگــر بــرای قضاوتهــای پزشــکی از ســامانههای کالن
دادههــا بهــره نبرنــد ،احتمــاال در معــرض شــکایتهای حقوقــی مربــوط بــه
خطــای پزشــکی قــرار خواهنــد گرفــت ،درســت همانطــور کــه اگــر امــروز یــک
خلبــان سیســتم خلبانــی خــودکار (اتوپایلــت) را خامــوش کنــد ،عینــک و کاله
خلبانــی چرمــی بپوشــد و تــاش کنــد کــه هواپیمــا را بــه شــیوه قدیمــی روی
زمین فرود بیاورد ،شغلش را از دست خواهد داد.
واتســون ،6پلتفــورم رایانــش شــناختی 7ســاخت شــرکت آیب ـیام ،همیــن
6. Watson
7. Cognitive-computing
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حــاال هــم اطالعــات پزشــکی جم ـعآوری و ثبــت میکنــد بــا ایــن امیــد کــه
بتوانــد در تشــخیص بیماریهــا بــه پزشــکان کمــک کنــد .ســامانههایی کــه بــا
کالن دادههــای تغذیــه میشــوند حتــی میتواننــد بــرای طراحــی داروهــای
جدیــد نیــز بــه کار بیاینــد .همچنیــن ســامانههای رباتیــک مخصــوص جراحــی
نیــز در حــال «آموختــن» بهوســیله انباشــت اطالعــات عملهــای جراحــی
پیشــین هســتند ،درســت همانطــور کــه خودروهــای بــدون راننــده از تجربیــات
شرایط رانندگی پیشین میآموزند.
یکــی از بخشهــای خدمــات درمانــی کــه بــه طــور حتــم تحــت تاثیــر کالن
دادههــا قــرار خواهــد گرفــت ،پاتولــوژی( 8آســیب شناســی) رایان ـهای خواهــد
بــود .در ســال  ۲۰۱۱گروهــی از پژوهشــگران تحــت هدایــت انــدرو بــک 9در
دانشــگاههــاروارد از بینایــی رایانــهای 10و الگوریتــم یادگیــری ماشــین بــرای
تحلیــل نمونــه برداریهــای مربــوط بــه ســلولهای ســرطان ســینه و نــرخ
زنــده مانــدن بیمــاران بهــره بردنــد ،بــا ایــن هــدف کــه بفهمنــد آیــا ســامانههای
رایان ـهای نیــز میتواننــد در پیشبینــی بیمــاری ســرطان بــه خوبــی انســانها
عمــل کننــد .جالــب اینکــه نــه تنهــا عملکــرد رایانــه در پیشبینــی ســرطان بــه
انــدازه انســان خــوب بــود ،بلکــه از میــان یــازده ویژگــی بــه کار گرفتــه شــده
توســط الگوریتــم بــرای پیشبینــی اینکــه آیــا یــک نمونــه برداشــته شــده
ســرطانی اســت یــا نــه ،تنهــا هشــت ویژگــی صرفــا بــه خــود ســلول مربــوط
بودنــد و ســه مــورد بــه بافــت اســترومال 11مربــوط میشــدند کــه تــا آن زمــان
پزشــکان نمیدانســتند کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد .مــوردی کــه از
چشــم انســانی مخفــی مانــده بــود امــا بهوســیله تحلیــل میــزان قابــل توجهــی
از داده و اطالعات کشف شد.
فــنآوری پاتولــوژی رایانــهای هنــوز در مرحلــه آزمایشــی اســت و بــرای
گســترش آن قوانیــن و مقــررات نیــز بایــد مــورد بازبینــی قــرار گیرنــد .بــا ایــن
وجــود تــا ســال  ۲۰۵۰تشــخیصهای پزشــکی چنیــن شــکلی خواهنــد داشــت.
8. Pathology
9. Andrew Beck
10. Computer-vision
11. stromal
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نکتــه اینجاســت کــه دادههــا انقالبــی در ارائــه خدمــات درمانــی ایجــاد خواهنــد
کــرد .بــه طــور کلــی ،الگوریتمهــا در هــر مــوردی کــه نیازمنــد آمــوزش بســیار
تخصصــی ،قضــاوت و تصمیمگیــری در شــرایط بیاطمینانــی باشــد بهتــر از
انســانها عمــل میکننــد .عملکــرد الگوریتمهــا دقیقتــر ،ســریعتر و ارزانتــر
خواهد بود.
درس دادن به معلمان

بخــش آمــوزش ،دومیــن بخشــی کــه آمــاده تحــول بهوســیله دادههــا
اســت .آمــوزش همگانــی در غــرب در قــرن نوزدهــم و بــا هــدف جایگزینــی
آمــوزش خصوصــی کــه مختــص طبقــه اعیــان بــود رواج یافــت .آمــوزش
خصوصــی بــر اســاس تواناییهــا و خواســت انفــرادی افــراد وفــق مییافــت
امــا نظــام آمــوزش همگانــی بازتــاب دهنــده ســازمانهای صنعتــی آن زمــان
یعنــی کارخانههایــی بــا دســتورالعمل تولیــد انبــوه بــود .دانشآمــوزان بــه
عنــوان خروجــی ایــن فرآینــد تولیــد انبــوه در خــط تولیــد قــرار میگرفتنــد و
آمــوزش بــرای همــه یکســان بــود .بــه ســختی میشــد آمــوزش همگانــی را
به شیوه دیگری انجام داد.
دادههــا در آن زمــان ،همچــون حــاال ،بــه طــور مــوردی بــه کار گرفتــه
میشــدند :نتیجــه یــک امتحــان در ایــن جــا ،نمــره یــک دانشآمــوز در آنجــا.
امــا ایــن دادههــا بــه صــورت یکپارچــه و مــداوم جمــع آوری نمیشــدند و مــورد
تحلیــل قــرار نمیگرفتنــد تــا بتــوان بــر اســاس آنهــا آموخــت کــه بهتریــن
شــیوه آمــوزش چیســت و بــرای نیازهــای یــک دانشآمــوز خــاص چــه شــیوه
تدریســی بایــد بــه کار گرفتــه شــود .تــا همیــن اواخــر ،یافتــن شــیوههای
مناســب بــرای هــر دانشآمــوز بســیار پرهزینــه و طاقتفرســا بــود .امــا ایــن
محدودیتهــا در حــال برطــرف شــدن هســتند .در نتیجــه میتــوان تصــور
کــرد کــه آمــوزش در ســال  ۲۰۵۰چگونــه خواهــد بــود :دادههــا و اطالعــات بــه
طــور دائمــی بــرای بهبــود عملکــرد دانشآمــوزان و معلمــان مــورد بررســی قــرار
میگیرنــد تــا بتــوان بهتریــن شــیوه یادگیــری را تشــخیص داد .دادههــا مــا را
قــادر خواهنــد ســاخت کــه بــار دیگــر بــه دورانــی بازگردیــم کــه آمــوزش بــرای
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هــر فــرد بــه طــور ویــژه طراحــی میشــد ،دورانــی کــه بــه واســطه تولیــد انبــوه
آموزش همگانی از بین رفت.
بســتر آمــوزش نیــز دیجیتــال خواهــد بــود و در نتیجــه دادههــا میتواننــد
بــه راحتــی و در همــه شــرایطی جمــعآوری شــوند .ایــن بــه معنــی کالس
درسهایــی کامــا دگرگــون شــده اســت ،جایــی کــه بــرای مثــال دانشآمــوزان
در خانــه بــه درسهــای معلــم گــوش میدادنــد (بــه جــای انجــام تکالیــف
منــزل بــه تنهایــی) و بــرای حــل مســاله در کالس حضــور مییافتنــد (هنگامــی
که آموزگار هم آنجا حضور دارد).
همیــن حــاال هــم مثالهایــی از ایــن نــوع آمــوزش را میتــوان یافــت .بــرای
مثــال انــدروا نــگ ،12اســتاد علــوم رایانــه در دانشــگاه اســتنفورد ،در ســال  ۲۰۱۲از
دادهها برای بهبود کالسی که به صورت آنالین تدریس میکرد بهره برد.
او هنــگام تحلیــل دادههــای مربــوط بــه نحــوه تماشــای ویدئوهــای کالس بــه
الگویــی عجیــب پــی بــرد :دانشــجویان ویدئوهــا را بــه طــور متوالــی تماشــا
میکردنــد امــا بــه جلســه هفتــم کــه میرســیدند چنــد هفتــه بــه عقــب بــاز
میگشــتند تــا ویدئــوی هفتــه ســوم را دوبــاره تماشــا کننــد .از آنجــا کــه
هــزاران دانشــجو در ایــن کالس آنالیــن ثبــت نــام کــرده بودنــد ،مشــخص بــود
کــه الگــوی مشــاهده شــده اتفاقــی نیســت .امــا عامــل ایجــاد ایــن الگــو چــه
بــود؟ آقــای انــگ ویدئوهــا را بررســی کــرد و دریافــت کــه جلســات ابتدایــی
کالسهایــی بــرای مــرور ریاضیــات مربــوط بــه درس بــوده اســت .چنــد هفتــه
بعــد ،دانشــجویان بــا ریاضیاتــی پیچیــده مواجــه میشــدند و از آنجــا کــه نســبت
بــه توانایــی ریاضــی خــود اطمینــان نداشــتند بــرای مــرور مباحــث ریاضــی بــه
عقــب بــاز میگشــتند .آقــای انــگ بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تغییراتــی در
ســرفصلهای دروس ایجــاد کنــد و ریاضیــات بیشــتری را بــه جلســات ابتدایــی
بیفزاید تا دانشجویان برای مباحث پیچیدهتر آمادگی داشته باشند.
کالسهــای آنالیــن تنهــا یــک نقطــه شــروع هســتند .هنگامــی کــه یــک
کتــاب درســی کتابــی الکترونیــک باشــد ،کتابخــوان الکترونیکــی همانقــدر
از دانشآمــوز میآمــوزد کــه دانشآمــوز از کتــاب .بــرای مثــال کتابخــوان
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الکترونیکــی میفهمــد کــه آیــا دانشآمــوز واقعــا در حــال مطالعــه اســت یــا
خیــر و ســرعت مطالعــه او چقــدر اســت .اگــر حــواس دانشآمــوز پــرت شــود
(کــه آن را بتــوان بــر اســاس کاهــش ســرعت مطالعــه فهمیــد) ،کتــاب
الکترونیکــی میتوانــد بــا یــک پرســش یــا نمایــش یــک ویدئــو توجــه
دانشآمــوز را دوبــاره جلــب کنــد .کتــاب الکترونیکــی میتوانــد بگویــد کــه آیــا
دانشآمــوز یــک شــنبه بعــد از ظهــر در خانــه یــا دوشــنبه صبــح در اتوبــوس در
راه مدرســه درس خوانــده اســت .همچنیــن میتــوان دریافــت کــه نمــرات بهتــر
با مطالعه پس از شام رابطه مستقیم دارند یا مطالعه پیش از شام.
بنابرایــن دادههــا در بخــش آمــوزش ،هماننــد بخــش خدمــات درمانــی ،از
موجــودی ایســتا بــه جریــان تبدیــل خواهنــد شــد و بــه جــای اینکــه یــک دفعه
جمــعآوری شــوند بــه طــور دائمــیو پیوســته جریانــی از اطالعــات ایجــاد و
جمــع آوری میشــود .جریــان دائمــی اطالعــات امــکان بــه کارگیــری شــیوه
یادگیــری تطبیقــی را فراهــم مــیآورد .یادگیــری تطبیقــی بــر اســاس ایــده
تحلیــل عملکــرد یــک دانشآمــوز و ســپس انتخــاب مــواد آموزشــی و ســرعت
آمــوزش مناســب بــرای آن دانشآمــوز اســت .پــس اگــر یــک دانشآمــوز بــه
ســه پرســش ریاضــی دربــاره مثلثــات بــه درســتی و بــه ســرعت پاســخ میدهــد،
نرمافــزار درمییابــد کــه بایــد بــه ســرفصلی چالــش برانگیزتــر مراجعــه کنــد.
اگــر دانشآمــوز در مبحــث محیــط دایــره و کــره بــا مشــکل رو بــه رو اســت،
نرمافــزار پرســشهای بیشــتری را در ایــن بخــش مطــرح میکنــد .امــروز،
دانشآمــوزان ممتــاز نیــز حفرههایــی علمــی دارنــد؛ یادگیــری تطبیقــی
میتوانــد تضمیــن کنــد کــه چنیــن دانشآموزانــی پیــش از آنکــه بــه مبحــث
بعدی بروند در همه زمینهها خبره شدهاند.
تــا ســال  ۲۰۵۰دادههــا ایــن امــکان را بــرای بخــش آمــوزش فراهــم خواهند
آورد کــه بــار دیگــر بــه ریش ـههایش یعنــی آمــوزش اختصاصــی مناســب هــر
فــرد بــاز گــردد و شــیوه فعلــی آمــوزش پایــدار نخواهــد بــود .آمــوزش ســادهتر،
ارزانتــر و فراوانتــر خواهــد بــود و دانشآمــوزان بیشــتری میتواننــد از آن
بهر همند شوند.
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وکال را بکش

حاکمیــت قانــون بســیار ارزشــمند اســت امــا احتمــاال بســیاری از افــراد آرزو
میکننــد کــ ه ای کاش مشــاغل حقوقــی کمتــری وجــود داشــت« .نخســتین
13
اقدامــی کــه انجــام میدهیــم ،کشــتن همــه وکال اســت» ،ایــن را دیــک قصــاب
در بخــش دوم نمایشــگاه شــاه هنــری ششــم 14نوشــته شکســپیر15میگوید .تــا
همیــن اواخــر ،دادههــا حضــور کمرنگــی در بخــش حقوقــی داشــتند .حقــوق،
قلمــروی اســتداللهای مکتــوب و قضــاوت انســانی اســت .امــا ایــن وضعیــت را
در حــال تغییــر اســت .تــا ســال  ،۲۰۵۰دادههــا در مرکــز مشــاغل حقوقــی و در
واقع مفهوم عدالت قرار خواهند گرفت.
همیــن حــاال هــم از دادههــا بــرای شناســایی عــدم تــوازن در فعالیتهــا و
اقدامــات پلیــس اســتفاده میشــود ،ماننــد دادههــای مربــوط بــه تعــداد دفعاتــی
کــه مــردان جــوان سیاهپوســت در آمریــکا کــه مــورد تفتیــش و بازرســی قــرار
گرفتــه یــا محکــوم شــدهاند و مقایســه ایــن ارقــام بــا آمــار مشــابه مربــوط بــه
مــردان سفیدپوســت .چندیــن شــرکت ارائــه دهنــده خدمــات انتخــاب هیــات
منصفــه بــه دادســتانها ،دادههایــی را ارائــه میدهنــد کــه بــرای مثــال بــرآورد
میکنــد کــه یــک خانــم آســیایی بــا چــه احتمالــی یــک متهــم مونــث را
محکــوم خواهــد کــرد .چنیــن دادههایــی در فرآینــد ارزیابــی و تاییــد اعضــای
هیــات منصفــه بــه کار میآیــد .چنیــن ســامانهای بهوســیله بررســی میــزان
ی از دادههــای مربــوط بــه ویژگیهــای اعضــای هیئــت منصفــه
قابــل توجهــ 
ماننــد جنســیت ،نــژاد و ســن و رای نهایــی آنهــا عمــل میکنــد و بــه طرفیــن
دعــوا اجــازه میدهــد کــه در انتخــاب اعضــای هیــات منصفــه شــانس پیــروزی
خود در نتیجه نهایی دادگاه را افزایش دهند.
زمینــه دیگــری کــه در آن اســتفاده از دادههــا بــه کمــک بخــش حقوقــی
میآیــد ،کشــف الکترونیــک نــام دارد .دعــاوی پیچیــده شــرکتی در برخــی
مواقــع نیازمنــد مــرور میلیونهــا صفحــه مــدارک و شــواهد اســت .در گذشــته،
کاوش در ایــن مــدارک بــه گروهــی از وکالی جــوان ســپرده میشــد کــه
13. Dick the Butcher
14. King Henry VI
15. Shakespeare
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شــیوهای گــران و نــه چنــدان موثــر بــود .امــا الگوریتمهــا میتواننــد بــا
جســتجوی کلیــدواژه و ترافیــک ایمیلهــا رفتارهــای مشــکوک را شناســایی
کننــد ،آن هــم بــا ســرعت بســیاری بــاال و هزینــه بســیار کــم ،و البتــه بــا دقتــی
بیشتر از دقت انسانی.
اقدامــات داده محــور دیگــری نیــز در راه هســتند .یــک اســتارتآپ کــه
راول 16نــام دارد مجموعــه عظیمــی از قوانیــن در آمریــکا را جمــع آوری کــرده
کــه لوایــح ،دســتورات اجرایــی ،احــکام قضایــی و ماننــد اینهــا را در بــر
میگیــرد و آنهــا را در یــک پایــگاه دادههــا ســامان داده بــا ایــن هــدف کــه
بتــوان جزئیاتــی را از ایــن مــوارد اســتخراج کــرد و روابطــی را میــان آنهــا یافــت.
هــدف نهایــی ایــن اســتارتآپ ایجــاد انقالبــی در تحقیقــات حقوقــی اســت .وکال
در نهایــت نــه تنهــا ســوابق مربــوط بــه یــک موضــوع حقوقــی را مییابنــد
(همانطــور کــه ســامانههای فعلــی نیــز چنیــن امکانــی را فراهــم مــیآورد)،
بلکــه میتواننــد مشــاهده کننــد کــه چــه مــواردی در احــکام قضایــی مربــوط
بــه مــوارد پیشــین نقشآفریــن بودهانــد ،همچنیــن جســتجو در ایــن دادههــا را
میتــوان تــا ســطح منطقـهای خــاص یــا یــک قاضــی خــاص محــدود کــرد .وکال
میتواننــد مشــاهده کننــد کــه در مــوارد مشــابه پیشــین چــه اســتداللهایی از
ســوی طــرف مقابــل بــه کار گرفتــه شــده و بهتریــن شــیوه بــرای مقابلــه بــا ایــن
استداللها چیست.
تــا ســال  ،2050بیشــتر متــون خالصــه حقوقــی و قراردادهــا حداقــل ابتــدا
توســط الگوریتمــی تهیــه میشــود کــه بــه کوهــی از دادههــا دسترســی دارد و
بــر اســاس آنهــا بهتریــن نــوع قــرارداد را تنظیــم میکنــد .ســپس ایــن مــدارک
توســط یــک حقوقــدان انســانی مــرور و تاییــد میشــود تــا اطمینــان حاصــل
شــود کــه ادعاهــای مطــرح شــده در متــن حقوقــی همانهایــی اســت کــه
مدنظــر مــوکل اســت .بــه طــور مشــابه ،هرچنــد کــه یــک الگوریتــم میتوانــد
دادخواس ـتهای قابــل اطمینــان و نامتناقضــی را بــرای مباحــث رایــج حقوقــی
آمــاده کنــد ،امــا هنــوز وکال و قضــات انســانی مــورد نیــاز خواهنــد بــود تــا دو
طــرف دعــوا و افــکار عمومــی حداقــل ایــن احســاس را بهدســت بیاورنــد کــه
16. Ravel
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دعــوی حقوقــی آنهــا از توجــه الزم برخــوردار شــده اســت .درســت همانطــور
کــه در فلســفه حقــوق آمــده کــه عدالــت تنهــا نبایــد اجــرا شــود ،بلکــه اجــرای
عدالــت هــم بایــد توســط جامعــه مشــاهده شــود .در آینــده هــم هــر فــردی
اســتحقاق ایــن را دارد کــه روزی در دادگاه بــه دادخواســتش توســط یــک انســان
و نه یک بات رایانهای رسیدگی شود.
دادههــا بــه بهبــود ســازوکارهای حقوقــی و ایجــاد جامعــهای عادالنهتــر
میانجامنــد .تــا ســال  ۲۰۵۰دیگــر درخواســت هیــچ متهمــی بــرای صــدور
قــرار وثیقــه بــه ایــن خاطــر کــه شــاید او کشــور را تــرک کنــد رد نخواهــد شــد،
بلکــه مبلــغ قــرار وثیقــه بــر اســاس دادههــا تعییــن خواهــد شــد ،درســت
همانطــور کــه امــروز نــرخ بهــره وام مســکن هــر مشــتری بــر اســاس دادههــا
تعییــن میشــود .بــه طــور مشــابه ،ایــن ایــده کــه یــک قاضــی یــا هیئــت
منصفــه در چشــمان یــک زندانــی بنگرنــد و بفهمنــد کــه آیــا آزادی زودهنــگام
او تهدیــدی بــرای جامعــه محســوب خواهــد شــد یــا خیــر در آینــده به داســتانی
تخیلــی شــبیه خواهــد بــود .در عــوض ،چنیــن تصمیماتــی بــر اســاس دادههــا و
برآورد احتمال ارتکاب جرم مجدد صورت میپذیرند.
یکــی از اثــرات پیونــد میــان دادههــا و قانــون ایــن خواهــد بــود کــه بخــش
حقوقــی بســیار کاراتــر خواهــد بــود و کیفیــت اســتداللها در آن بهبــود یافتــه و
پروندههــا ســریعتر بــه نتیجــه میرســند( .اینکــه آیــا مــوکالن صــورت
حســابهای ارزانتــری دریافــت خواهنــد کــرد یــا خیــر در آینــده مشــخص
خواهــد شــد ).بــا کالن دادههــا ،ســازوکار حقوقــی آســانتر ،ارزانتــر ،فراوانتــر
نیــز خواهــد بــود و دسترســی بــه دادگســتری افزایــش خواهــد یافــت .امــروز ،بــه
دادگاه بــردن یــک اختــاف نظــر ،بیــش از آنکــه یــک حــق بــه نظــر برســد،
اقدامــی تجملــی و لوکــس بــه نظــر میرســد .بــی عدالتیهایــی کــه نســبت بــه
بســیاری از افــراد صــورت میگیــرد اصــا بــه محاکــم قضایــی وارد نمیشــوند،
چــرا کــه ایــن بــی عدالتیهــا در حــدی نبودهانــد کــه ارزش فرآیندهــای
طوالنــی و پــر پیــچ و خــم قضایــی را داشــته باشــند .تغییراتــی کــه دادههــا در
اقتصــاد خدمــات حقوقــی ایجــاد خواهنــد کــرد از هزینههــای مربــوط بــه امــور
قضایــی و دریافــت غرامــت کاســته و بــر امــکان اســتفاده از نماینــده حقوقــی
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میافزایــد .حاکمیــت قانــون در جامعــه احتمــاال گســترش خواهــد یافــت و
عمیقتــر خواهــد شــد ،همانطــور کــه هزینــه ذخیرهســازی و انتقــال
اطالعــات بــا آمــدن فــنآوری چــاپ ســقوط کــرد و بــه انتشــار و گســترش
دانش انجامید.
آخرالزمان در بازار کار؟

همانطــور کــه بخشهــای خدمــات درمانــی ،آمــوزش و قضایــی تحــت
تاثیــر دادههــا قــرار خواهنــد گرفــت ،در کل جامعــه نیــز بهبودهایــی پدیــد
خواهنــد آمــد .بــا ایــن وجــود نگرانیهــای موجهــی نیــز در مــورد از بیــن رفتــن
میــزان قابــل توجهــی از شــغل وجــود دارد .اگــر یــک الگوریتــم بتوانــد بهتــر از
یــک نیــروی انســانی ماننــد پاتولوژیســت کار کنــد ،بــه چنــد نفــر در بخــش
پزشــکی نیــاز خواهــد بــود؟ اگــر یــک اســتاد بتوانــد بــه صــورت آنالیــن بــه
صدهــا هــزار دانشــجو درس بدهــد ،احتمــاال بــه آمــوزگاران کمتــری نیــاز
نخواهیــم داشــت؟ شــاید نیــازی بــه کشــتن وکال نباشــد ،آنهــا خودشــان کنــار
خواهنــد رفــت ،چــرا کــه بــرای مــرور متــون حقوقــی آمــاده شــده توســط
الگوریتمهــا تنهــا بــه تعــداد انگشــت شــماری حقوقــدان برجســته نیــاز اســت،
نه گروهی از وکالی تازه کار.
ایــن گــذار بــه طــور حتــم بــرای بســیاری مشــکل خواهــد بــود ،هرچنــد کــه
در بلندمــدت دلیلــی وجــود نــدارد کــه تصــور کنیــم بــازار خدماتــی ماننــد
خدمــات درمانــی ،بخــش حقوقــی و بخــش آمــوزش گســترش نخواهنــد یافــت و
اشــتغال در آنهــا رشــد نخواهــد کــرد .همچنیــن الگوریتمهــا انجــام امــوری کــه
بــرای انســانها خوشــایند نیســت را بــر عهــده خواهنــد گرفــت و در نتیجــه
ماهیت مشاغل تغییر خواهد کرد.
بــرای مثــال پاتولوژیس ـتها را در نظــر بگیریــد .تعــدادی از آنهــا همچنــان
بــرای کار بــا الگوریتمهــا مــورد نیــاز خواهنــد بــود تــا عملکــرد و نتایــج کار
الگوریتمهــا را بررســی کننــد و اطمینــان حاصــل کننــد کــه یافتههــای جدیــد
در ایــن حــوزه از علــم پزشــکی بــه دقــت ســامانههای تکنیکــی بــه روز شــدهاند.
بــا افزایــش کارایــی و کاهــش هزینههــا ،تحلیلهــا بــر اســاس فعالیتهــای
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عــادی روزانــه انجــام میشــوند؛ بــه جــای اینکــه بررســی نمونههــای ســلولی
تنهــا زمانــی انجــام میپذیــرد کــه فــردی بــه بیمــار بودنــش مشــکوک میشــود
و بــه پزشــک مراجعــه میکنــد .همچنیــن ایــن خدمــات در اختیــار همــه جامعه
قــرار خواهــد گرفــت و نــه تنهــا فقــط افــرادی کــه تــوان پرداخــت هزینههــای
آن را دارنــد تردیــدی نیســت کــه یافتههایــی اســتفاده از دادههــای کالن بــه
یافتــن مــواردی تــازه در مــورد پیشــرفت بیمــاری نیــز خواهــد انجامید ،مــواردی
کــه اکنــون و بــا توجــه بــه کمبــود دادههــا ،امــکان کشــف آنهــا وجــود نــدارد .در
چنیــن جهانــی ،پاتولوژیســتهای بیشــتری مــورد نیــاز خواهنــد بــود ،نــه
کمتر.
تواناییهــای پاتولوژیســتها نیــاز بــه تغییــر دارنــد تــا بتواننــد بیــش از
پیــش مزیتهــای انســانی آنهــا را در مقابــل رباتهــا برجســته ســازند .در
تفســیر و توضیــح نتیجــه تشــخیصهای بهدســت آمــده از الگوریتمهــا بــرای
بیمارانــی کــه در میانــه یــک بحــران ســامت قــرار دارنــد ،پاتولوژیســتها
نســبت بــه امــروز بایــد توانایــی بیشــتری داشــته باشــند .همچنیــن آنهــا بایــد
رفتــار بالینــی خــود را نیــز بهبــود ببخشــند .دانشــکدههای پزشــکی بایــد در
کنار بیولوژی به آموزش ارتباطات و روانشناسی نیز بپردازند.
دیگــر مشــاغل نیــز احتمــاال افزایــش مشــابهی را در اشــتغال تجربــه خواهند
کــرد .اگــر کالسهــای درس زیــر و رو شــوند ،تدریــس حضــوری اهمیــت
بیشــتری خواهــد یافــت .مــا تنهــا از عالمــی کــه پــای تختــه بــا لحنــی یکنواخت
حــرف میزنــد در حالــی کــه دانشآمــوزان چــرت میزننــد خــاص خواهیــم
شــد .معلمــان بیشــتر شــبیه مربیهــای تیمهــای ورزشــی خواهنــد بــود کــه
تــوازن صحیــح میــان تهییــج بازیکنــان و کمــک بــه آنهــا در صــورت نیــاز را
ایجــاد میکننــد .امــا چنیــن تحولــی نیازمنــد تواناییهــای تــازه اســت .بــه
طــور مشــابه ،در حالــی کــه الگوریتمهــا بــا همــکاری وکال و دادســتانها بــه
گســترش دسترســی بــه مراجــع قضایــی در جامعــه کمــک میکننــد ،مــا بــه
وکالی بیشــتری نیــز نیــاز خواهیــم داشــت و ســپس عدالــت بیشــتری در جامعه
برقرار خواهد شد.
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پیکان خمیده علیت

چنیــن پیشــرفتهایی در بــه کار گرفتــن دادههــا بــا یــک نقطــه ضعــف نیــز
همــراه اســت :مــا شــناخت بهتــری از آنچــه در جهــان روی میدهــد بهدســت
خواهیــم آورد امــا درک مــا از چرایــی ایــن رویدادهــا کاهــش مییابــد.
ســامانههای یادگیــری ماشــین میتواننــد تشــخیص دهنــد کــه یــک ســلول
نمونــه بــرداری شــده ســرطانی نیســت ،امــا نمیتواننــد دالیــل خــود را شــرح
بدهنــد الگوهــای بــه کار رفتــه در یادگیــری ماشــین بســیار پرتعــداد و
نامحســوستر از آن هســتند کــه در فهــم انســان بگنجنــد .الگوریتمهــای
آموزشــی تشــخیص میدهنــد کــه خطــر تــرک تحصیــل یــک فــرد را تهدیــد
میکنــد ،امــا نمیتواننــد توضیــح بدهنــد کــه چــرا بــه چنیــن جمــع بنــدی
رســیدهاند .نرمافــزار بــه پلیــس میگویــد کــه گشــت پلیــس در یــک خیابــان
را افزایــش دهــد چــرا کــه امــکان افزایــش جــرم در آن خیابــان وجــود دارد ،امــا
نمیتواند علت این افزایش جرم را شرح بدهد.
پــس مــا بایــد بــه حــدس و گمانهایمــان نســبت بــه جهــان و زندگــی
پیــش از کالندادههــا کــه در آن مــا بــا کمبــود اطالعــات مواجــه بودیــم را بــا
نســخه تازهتــری مربــوط بــه عصــر هــوش مصنوعــی جایگزیــن کنیــم کــه در آن
اطالعــات بیــش از حــد در اختیــار داریــم امــا شــناخت کمتــری در مــورد
علتهــا داریــم .جامعــه کارایــی بیشــتری بــه دســت خواهــد آورد امــا ایــن بــه
بهــای کمبــود دانــش در مــورد علــت و معلولهــای مربــوط بــه سیســتم جهــان
خواهــد بــود .در ســال  ۲۰۵۰بخــش قابــل توجهــی از شــیوههای تصمیمگیــری
ناشناخته خواهند بود و از شفافیت مورد نیاز به پاسخگویی میکاهد.
قوانیــن و مقــررات نیــز بایــد بــا ایــن جهــان تــازه هماهنــگ شــوند .قانــون
حفاظــت از اطالعــات اتحادیــه اروپــا کــه از ســال  ۲۰۱۸اجرایــی خواهــد شــد
گامهایــی بــه ســوی «حــق توضیــح» تصمیمــات اخــذ شــده توســط الگوریتمهــا
و همچنیــن «حــق فراموشــی » جهــت حفــظ حریــم شــخصی افــراد را در
برخواهــد داشــت .قانونگــذاران آمریکایــی نیــز بــه نوبــه خــود نگراننــد کــه
پیشــرفتها در پــردازش دادههــا بــه انــواع تــازهای از تبعیــض منجــر شــود.
مســاله علیــت نیــز بــه مشــکلی جــدی تبدیــل خواهــد شــد و مســائل زیــادی را
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بــه بــار خواهــد آورد .یــک مهنــدس در یــک شــرکت بــزرگ آمریکایــی ســاخت
تجهیــزات پزشــکی اعتــراف میکنــد کــه شــرکت مجبــور شــد در یکــی از
دســتگاههای کاشــتنی از ف ـنآوری ســطح پایینتــری اســتفاده کنــد ،چــرا کــه
شــرکت نتوانســت تفســیر شــفافی از شــیوه عملکــرد الگورتیــم بهتــر کــه بــر
مبنــای یادگیــری عمیــق کار میکــرد ارائــه دهــد؛ تفســیری کــه بــرای کســب
مجوزهای مربوط به عرضه دستگاه الزم بود.
تــا ســال  ۲۰۵۰جهــان بــا مبادلــه علیــت بــرای کارایــی کنــار خواهــد آمــد،
درســت همانطــوری کــه در پایــان دوره روشــنگری جامعــه پذیرفــت آنچــه کــه
بــه چشــم میآیــد (ماننــد گــردش خورشــید بــه دور زمیــن) در تفســیر
پدیدههــای طبیعــی نــاکام اســت .دادههــا بــه افزایــش فروتنــی انســان در مــورد
آنچه نمیداند خواهند افزود.
داده اینجا ،داده آنجا ،داده همه جا

بــا افزایــش ارزش دادههــا ،درخواســت بــرای تعییــن ارزش پولــی شــفافتری
بــرای دادههــا و بــه خصــوص اطالعــات شــخصی شــکلی جــدی بــه خــود خواهد
گرفــت .تبدیــل حریــم شــخصی بــه حــق مالکیــت بــرای حفاظــت بهتــر از آن
یکــی از راههــای محتمــل اســت .شــرکتها بــرای اســتفاده از دادههــای شــخصی
مجبــور بــه اخــذ مجوزهــای شــفافتری خواهنــد بــود و عــدم حفاظــت از
دادههــای مربــوط بــه حریــم شــخصی یــا سوءاســتفاده از ایــن دادههــا بــا ضــرر
و زیان اقتصادی بیشتری همراه خواهد شد.
درســت همانطــور کــه بــرای داراییهــای پولــی بانــک وجــود دارد ،بخــش
تــازهای بــه عنــوان بانــک دادههــا بــرای داراییهــای اطالعاتــی شــرکتها و
افــراد ایجــاد خواهــد شــد .در ســال  ،۲۰۱۶بســیاری از کاربــران اینترنــت نــرم
افزارهــای مسدودســازی آگهیهــای اینترنتــی را نصــب کردنــد کــه بیــن
دســتگاه و وبســایت قــرار میگرفــت تــا جلــوی نمایــش آگهیهــای آنالیــن را
بگیــرد .میتــوان تصــور کــرد کــه در آینــده ،نــرم افزارهــای مشــابهی بــرای
مدیریــت انتقــال دادههــا قــرار بگیرند تــا انتقــال اطالعــات تنهــا در ازای پرداخت
پــول بــه کاربــر صــورت پذیــرد .البتــه در ایــن صــورت وبســایتهایی کــه
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تاکنــون رایــگان بودهانــد ماننــد فیسبــوک و گــوگل احتمــاال پولــی خواهنــد
شــد ،مگــر اینکــه مــا بپذیریــم اجــازه اســتفاده از اطالعاتمــان را بــه آنهــا
بدهیــم .در نتیجــه حریــم شــخصی در ســال  ۲۰۵۰احتمــاال بــه کاالیــی تجملــی
تبدیل خواهد شد ،مانند قسمت فرستکالس هواپیما یا داشتن ویال.
تــا آن زمــان ،دادههــا تقریبــا در همــه رویدادهــا نقــش آفریــن خواهنــد بــود.
چنیــن پدیــدهای بــه ســه تغییــر عمــده میانجامــد .نخســت آنکــه امــور را بــه
شــیوهای موثرتــر و یــا شــیوههایی کامــا تــازه انجــام خواهیــم داد .دوم اینکــه
درک بهتــری از جهــان واقعــی خواهیــم داشــت چــرا کــه درک فعلــی بــر اســاس
دادههایــی جزیــی و ناقــص اســت .ســوم اینکــه نقــش دادههــا از حالــت ایســتای
فعلــی بــه جریانــی پیوســته و دائمــی تبدیــل خواهــد شــد و در نتیجــه مــا قــادر
خواهیــم بــود کــه امــور را همچــون تصاویــر متحــرک و نــه عکسهــای ثابــت
دنبال کنیم.
کالن دادههــا بهشــت را بــه روی زمیــن نخواهنــد آورد .هــوش مصنوعــی
مــرگ و میــر را ریشــهکن نخواهــد کــرد ،شــیر در کنــار بــره آرام نخواهــد
گرفــت و مــا نیــز کالشــینکفهایمان را بــه مونوپــاد مخصــوص ســلفی گرفتــن
تبدیــل نخواهیــم کــرد .امــا تقریبــا همــه چیــز بــه کمــک دادههــا بهینــه خواهــد
شد .از این منظر ،جهان جای بهتری خواهد بود.

فصل پانزدهم

تصور توانمند شدن
همه مردم
ملیندا گیتس

1

اگــر همــه زنــان جهــان تلفــن همــراه هوشــمند داشــته باشــند،
زندگی آنها متحول خواهد شد.

1. Melinda Gates
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«ســابیتا کیســت؟» ،درســت هنگامــی کــه ســابیتا دوی 1مشــغول گفتــن ایــن
کلمــات بــود مــن داشــتم بــه او مینگریســتم .او در حــال شــرح زندگــیاش بــه
عنــوان یــک همســر و مــادر در جارکنــد ،2یکــی از فقیرتریــن ایالتهــای هنــد بــود.
ســابیتا بــه مــن گفــت کــه هیچکــس در دهکــده نــام او را نمیدانســت .ارتبــاط او
بــا جهــان خــارج بــه طــور کامــل از مجــرای شــوهرش میگذشــت ،کســی کــه
ســابیتا بــا او در مــورد آنچــه بایــد خریــداری میشــد حــرف مـیزد و بــرای دیــدن
پزشــک از او اجــازه میگرفــت .ســابیتا از هــر کــس و هــر چیــزی غیــر از فرزندانــش
جــدا بــود .تنهــا کافــی اســت کــه از هــر نویســنده فمینیســت آمریکایــی طــی یــک
قــرن اخیــر بپرســید تــا پــی ببریــد کــه ایــن حــس تنهایــی و انــزوا در میان بســیاری
از زنــان هــم در بعــد زمــان و هــم در بعــد مــکان -مشــترک اســت .راه حــل بهطــور
مرعــوب کننــدهای پیچیــده اســت و تغییــرات تدریجــی در هنجارهــای موجــود در
هزاران فرهنگ را در بر میگیرد و هیچ اپلیکیشنی برای آن وجود ندارد.
بــا ایــن حــال اپلیکیش ـنها میتواننــد بــه میــزان قابــل توجهــی مفیــد باشــند.
تصــور کنیــد کــه همــه زنــان در جهــان تلفــن همــراه هوشــمند داشــتند .در ایــن
صــورت انــزوای آنهــا شکســته میشــود و توانایــی آنهــا بــه طــور بیســابقهای
افزایش مییافت.
خدمــات درمانــی را در نظــر بگیریــد .هنگامــی کــه هــر زنــی یــک تلفــن همــراه
هوشــمند داشــته باشــد ،قــادر خواهــد بــود کــه اطالعــات مناســب را در زمــان
مناســب و بــه شــیوه مناســب دریافــت کنــد .بــرای مثــال ،یــک خانــم نیجیری ـهای
3
بــی ســواد در ســه مــاه نخســت بــارداری میتوانــد پیامــی صوتــی بــه زبــان هوســا
دریافــت کنــد کــه در آن بیمــاری کمخونــی و شــیوه دریافــت آهــن الزم بــرای بــدن
شــرح داده شــده اســت .همــان ســامانه میتوانــد بــه ایــن خانــم نیجیریـهای بگویــد
کــه در دوران بــارداری چــه زمانــی بــه پزشــک مراجعــه و چــه زمانــی فرزندانــش را
بــرای واکسیناســیون نــزد پزشــک ببــرد .همچنیــن در صــورت بــروز مشــکلی
غیرمنتظــره ،او قــادر خواهــد بــود کــه بــه صــورت ویدئویــی بــا پزشــک مشــاوره
کنــد .بــا راهنمایــی پزشــک ،ایــن خانــم نیجریـهای قــادر خواهــد بــود کــه بهوســیله
 .3زبانی که در بخشهایی از آفریقا رواج دارد.

1. Sabita Devi
2. Jharkhand
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تلفــن همــراه ،دمــای بدنــش ،فشــار خــون و دیگــر عالیــم حیاتــیاش را انــدازه
گیری کند تا پزشک در تشخیص وضعیت او عملکرد بهتری داشته باشد.
ســپس کشــاورزی را در نظــر بگیریــد .کشــاورزان تهیدســت بــه ایــن خاطــر
همچنــان تهیدســت باقــی میماننــد کــه از اطالعــات کافــی بــرای بهرهبــرداری
مناســب از خــاک بــی بهرهانــد .بــرای مثــال ،آنهــا تقریبــا هیــچ چیــزی در مــورد
مــواد مغــذی درون خــاک زمینشــان نمیداننــد و در نتیجــه نمیداننــد چــه
محصولــی در آن خــاک بهتــر رشــد میکنــد و یــا چــه کــودی بــرای آن خــاک بایــد
بــه کار گرفتــه شــود .آنهــا همچنیــن اطالعــات قابــل اطمینانــی در مــورد قیمتهای
بــازار ندارنــد و در نتیجــه مجبورنــد هــر قیمتــی کــه دالالن پیشــنهاد میدهنــد را
بپذیرنــد .از آنجــا کــه بیشــتر کشــاورزان در آفریقــا (و بســیاری از کشــاورزان در
جنــوب آســیا) را زنــان تشــکیل میدهنــد ،ایــن مشــکل در واقــع مشــکل زنــان
محســوب میشــود .زنــان کشــاورز بــه طــور متوســط بهــرهوری کمتــری از مــردان
دارنــد کــه از دالیــل آن میتــوان بــه مــوارد متنوعــی از تبعیــض نــژادی در آمــوزش
کشــاورزی گرفتــه تــا مشــکالت مربــوط بــه اســتخدام و مدیریــت کارگــران مــرد در
دوران برداشت محصول توسط کشاورزان زن اشاره کرد.
امــا بــه کمــک تلفنهــای همــراه هوشــمند ،زنــان کشــاورز قــادر خواهنــد بــود
کــه ویدئوهــای آموزشــی تهیــه شــده توســط کشــاورزان محلــی کــه بــر اســاس
خــاک و آب و هــوای همــان منطقــه اســت را تماشــا کننــد .آنهــا همچنیــن
اپلیکیشـنهایی در اختیــار خواهنــد داشــت کــه بــه کمــک آنهــا از قیمــت محصوالت
در بازارهــای مختلــف مطلــع خواهنــد شــد و در نتیجــه میتواننــد هنــگام فــروش
محصوالتشــان ایــن اطالعــات را مدنظــر داشــته باشــند .زنــان کشــاورز کــه از طریــق
تلفــن همــراه بــه یکدیگــر متصــل میشــوند قــادر خواهــد بــود کــه خــود را ســازمان
دهنــد و بــا یکدیگــر همــکاری کننــد و هــر کــدام بــه عنــوان عضــوی از یــک گــروه
قدرتمنــد خواستههایشــان را مطــرح و پیگیــری کننــد؛ بــه جــای اینکــه افــرادی
منزوی و جدا افتاده باشند.
بانکــداری مثــال دیگــری اســت .حتــی فقیرتریــن زنــان نیــز باالخــره داراییهایی
دارنــد .یکــی از مســایل کلیــدی بــرای توانمندســازی زنــان ایــن اســت کــه آنهــا
اختیــار آنچــه بــر داراییهایشــان میگــذرد را داشــته باشــند .یکــی از
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جالبتوجهتریــن پژوهشهایــی کــه تاکنــون خوانــدهام نشــان میدهــد هنگامــی
کــه مدیریــت بودجــه خانــوار در اختیــار زنــان اســت ،شــانس زنــده مانــدن کــودکان
بیســت درصــد افزایــش مییابــد ،چــرا کــه زنــان تمایــل بیشــتری بــه هزینــه کــردن
برای مواردی مانند تغذیه و خدمات درمانی دارند.
بانکهــا بــه طــور ســنتی عالقــه کمــیبــرای خدمترســانی بــه مشــتریانی
دارنــد کــه مبالــغ مبــادالت آنهــا ناچیــز اســت ،چــرا کــه چنیــن مشــتریهایی
ســودآور نیســتند .در نتیجــه زنــان فقیــر راهــی اقتصــاد غیررســمی میشــوند و
پولهایشــان را مخفــی میکننــد و یــا بــرای پسانــداز بــه شــیوههایی ماننــد
خریــد جواهــر یــا دام روی میآورنــد و بــرای اســتقراض هــم بــه رباخوارانــی مراجعــه
میکنند که نرخ بهره باالیی را طلب میکنند.
امــا فـنآوری دیجیتــال بهــای مبــادالت مالــی را بــه شــدت کاهــش داده اســت.
در نتیجــه افــراد میتواننــد بوســیله تلفنهایشــان و بــه شــیوهای امــن ،مبالــغ
ناچیــزی را پــس انــداز کننــد ،قــرض بگیرنــد و یــا خــود یــا اموالشــان را بیمــه کننــد.
ایــن فـنآوری همیــن حــاال در کشــورهایی ماننــد بنــگالدش و کنیــا اثرگــذار بــوده
اســت .امــا بســیاری از اقتصادهــای دیجیتالــی نوظهــور در تســلط مــردان هســتند،
چــرا کــه نــرخ برخــورداری از تلفــن همــراه در میــان مــردان بیشــتر از زنــان اســت.
در بنــگالدش تنهــا  ۴۶درصــد زنــان تلفــن همــراه دارنــد در حالیکــه  ۷۶مــردان
تلفــن همــراه دارنــد .در نتیجــه تنهــا  ۱۳درصــد زنــان بنگالدشــی از پــول موبایلــی
اســتفاده کردهانــد در حالیکــه ایــن رقــم بــرای مــردان  ۳۲درصــد اســت .هنگامــی
کــه ایــن تفاوتهــا در ســطح جهــان از بیــن برونــد ،توانایــی اقتصــادی یــک میلیــارد
انسان شکوفا خواهد شد.
کار سختی نیست

زیبایــی ایــن چش ـمانداز ایــن اســت کــه بــرای مشــاهده آن نیــاز بــه تقــای
زیــادی نیســت .مــن آینــدهای علمــی تخیلــی را بــه تصویــر نمیکشــم .بیــش از دو
ســوم مــردم ســیاره زمیــن بــه تلفــن همــراه دسترســی دارنــد و ســهم کاربــران تلفن
همــراه هوشــمند در میــان آنهــا رو بــه افزایــش اســت .ســال گذشــته ،بیــش از یــک
میلیارد تلفن همراه هوشمند در جهان فروخته شد.
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اعــداد و ارقــام بــاال امیدبخــش هســتند ،امــا مــا هنــوز تــا پوشــش همگانــی
تلفــن همــراه هوشــمند فاصلــه بســیاری داریــم .دادههــا بایــد ارزانتــر شــوند.
بســیاری از افــرادی کــه تلفــن همــراه هوشــمند دارنــد از اینترنــت اســتفاده
نمیکننــد ،چــرا کــه اینترنــت بســیار گــران اســت .همچنیــن امــکان اتصــال بــه
اینترنــت بایــد در دورتریــن نقــاط جهــان نیــز مهیــا شــود ،جایــی کــه بــه معنــی
واقعی کلمه بیشترین نیاز به ارتباط وجود دارد.
اطمینــان از اینکــه زنــان بــه انــدازه مــردان از تلفــن همــراه بهــره میبرنــد و
طراحــی اپلیکیشـنهایی مخصــوص نیازهــای زنــان ،کارهــای دیگــری هســتند کــه
بایــد انجــام شــوند .مانعــی حتــی بزرگتــر ،ایــن حقیقــت اســت کــه بیســوادی در
حــال تبدیــل شــدن بــه مشــکلی زنانــه اســت و زنانــی کــه قــادر بــه خوانــدن
نیستند ،هرگز نخواهند توانست ازتلفنهای همراهشان بهره چندانی ببرند.
هیــچ فـنآوریای بــه تنهایــی نمیتوانــد مشــکل نابرابــری جنســیتی را مرتفــع
کنــد .امــا تلفنهــای همــراه بهوســیله فراهــم آوردن امــکان اتصــال بــرای زنــان
بیبهره از آن ،میتوانند تفاوت بزرگی را رقم بزنند.
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فصل شانزدهم

َابَر تکنولوژی
در مقابل َابَر نابرابری
آدرین وولدریج

1

بخــش قابــل توجهــی از مســئولیت افزایــش نابرابــری متوجــه
فـنآوری اســت ،امــا وظیفــه اصلــی در حــل معضــل نابرابــری نیــز
بر دوش فنآوری خواهد بود.

1. Adrian Wooldridge
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در ســال  ،۱۸۴۵در اوج نخســتین انقــاب صنعتــی ،سیاســتمداری جــوان و
جاهطلــب کتــاب داســتان مشــهوری را منتشــر کــرد کــه دو عنــوان داشــت :یکــی
«ســیبل»1و دیگــر «دو ملــت .»2بنجامیــن دیزرائیلــی 3در داســتان ســیبل داســتانی
رمانتیــک را روایــت کــرده بــود ،امــا موضــوع اصلــی او ،تقســیم شــدن کشــور بریتانیا
به عنوان موتور محرک اقتصاد جدید به دو ملت جدا از هم بود:
«دو ملت؛کــه میــان آنهــا هیــچ مــراوده و حــس هــم دردی وجود نــدارد،

بــه رفتارهــا ،عقایــد و احساســات یکدیگــر بــی توجــه هســتند ،گویــی

کــه ســاکنان ســیارههای متفاوتــی هســتند؛ گویــی از گونههــای

متفاوتــی هســتند ،تغذیــه متفاوتــی دارنــد ،آداب و رســوم متفاوتــی
دارنــد ،و قوانیــن یکســانی هــم بــر آنهــا حکومــت نمیکننــد :فقــرا و
ثروتمندان».

مشــکلی کــه دیزرائیلــی بــه آن اشــاره میکنــد بــاز هــم بــا مــا اســت ،امــا نــه
فقــط در بریتانیــا .تقریبــا همــه بهرهوریهــای ایجــاد شــده طــی ســی ســال اخیــر
توســط یــک درصــد ثروتمنــد جامعــه بلعیــده شــده اســت .افزایــش نابرابــری ،جامعه
را بــه دو جهــان متفــاوت تقســیم میکنــد کــه «میــان آنهــا هیــچ مــراوده و حــس
همــدردی وجــود نــدارد» .طبقــه ممتــاز کــه روابطــی بیــن المللــی دارنــد با اســتهزاء
از تودههــای فرودســت بــه عنــوان «نــژاد پرســت» ،بیگانــه هــراس و بــدوی یــاد
میکننــد .تودههــای فرودســت از ایــن طبقــه ممتــاز فرامــرزی بــه عنــوان
رانتخوارانــی خائــن یــاد میکننــد .نابرابــری رو بــه رشــد بــه اضمحــال بــاور
عمومــی نســبت بــه بنیانهــای نظــم ســرمایهداری یعنــی فراهــم بــودن فرصــت
رشــد و ترقــی ،رشــد اقتصــاد و کامیابــی همگانــی میانجامــد .تصمیــم بریتانیــا
بــرای تــرک اتحادیــه اروپــا در مــاه ژوئــن ســال  ۲۰۱۶و انتخــاب دونالــد ترامــپ بــه
لهــای
کتریــن مثا 
عنــوان رییــس جمهــور آمریــکا در نوامبــر  ۲۰۱۶تنهــا دراماتی 
طوفانــی پوپولیســتی بودنــد کــه بــه خاطــر نگرانــی بابــت نابرابــری قــدرت گرفتــه و
در حال در هم شکستن نظم لیبرال است.

دیزرائيلی بعدها به سمت نخست وزیری بریتانیا نیز دست یافت.

1. Sybil
2. The Two Nations
3. Benjamin Disraeli
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اتفــاق نظــر در مــورد اینکــه بــرای فرونشــاندن ایــن طوفــان «بایــد کاری کــرد»
رو بــه گســترش اســت .بــاراک اوبامــا از افــول تحــرک اجتماعــی بــه عنــوان «مشــکل
بــارز زمانــه مــا » نــام بــرد .هیــاری کلینتــون گفــت کــه «مــا بــه انــدازه کافــی
تحــرک اجتماعــی نداریــم» .دونالــد ترامــپ ادعــا کــرد کــه قهرمــان آمریکاییهــای
معمولــی بــرای مبــارزه بــا فســاد و طبقــه جهانــی قدرتمنــدان اســت .مفســران همــه
جناحهــای سیاســی در ایــن مــورد همنظــر هســتند .در جنــاح راســت ،چارلــز
مــاری 4کتابــی بــا عنــوان «دو پــاره شــدن »5نوشــته اســت .در جنــاح چــپ ،جــرج
پکــر 6کتابــی بــه همــان انــدازه ناامیدانــه بــا عنــوان «گسســت »7نوشــته اســت .در
میــان میانــه روهــا ،دیویــد بروکــس 8هشــدار داده کــه نابرابــری بــه «بزرگتریــن
بحران اخالقی سرمایه داری از زمان رکود بزرگ » تبدیل شده است.
امــا دقیقــا چــه کاری بایــد انجــام داد؟ لیبرالهــا بــه طــور مرتــب بــه آمــوزش
اشــاره میکننــد .بــا ایــن حــال بهبــود مــدارس بســیار ســخت اســت :از ســال
 ،۱۹۷۰میــزان مخــارج حقیقــی (تعدیــل شــده بــر اســاس تــورم) بــرای هــر
دانشآمــوز در مــدارس ابتدایــی و راهنمایــی دولتــی در آمریــکا بیــش از دو برابــر
شــده اســت در حالیکــه نمــرات دانشآمــوزان کــم و بیــش یکســان بــوده اســت.
اقدامــات مبتکرانــه ماننــد مــدارس چارتــر 9و یــا مــدارس مگنــت 10بــرای مدتــی
موفــق بودنــد امــا ســپس بــا مشــکل مواجــه شــدند .محافظــهکاران بــه طــور
فزاینــدهای بــر کنتــرل مهاجــرت تاکیــد میکننــد .امــا مانعتراشــی بــرای ورود
افــراد میتوانــد بــه کاهــش رشــد و پویایــی جامعــه بینجامــد؛ اســتعداد هــم
همچون سرمایه به جایی میرود که از آن استقبال شود.
در ایــن مقالــه ادعــا میشــود کــه بخــش جذابــی از راه حــل مشــکل نابرابــری
در اختیار فنآوری است.

مدارسی که با بودجه عمومی اما به طور مستقل اداره میشوند.

4. Charles Murray
5. Coming Apart
6. George Packer
7. The Unwinding
8. David Brooks
9. Charter Schools

10. Magnet Schools

مدارسی که از بودجه عمومی بهره میبرند اما به جای برنامه درسی متداول معموال بر روی زمینهای خاص تمرکز دارند.
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نظام آموزشی و نابرابری

ف ـنآوری ،بــه درســتی ،مســئول بخــش قابــل توجهــی از افزایــش نابرابــری در
نظــر گرفتــه میشــود .حتــی مناطقــی ماننــد ژاپــن و کشــورهای اســکاندیناوی کــه
نســبت بــه کشــورهای آنگلوساکســون سیاســتهای اجتماعــی برابرطلبانهتــری را
بــه کار گرفتهانــد نیــز شــاهد افزایــش نابرابــری هســتند .نوآوریهــای تکنولوژیکــی
بــه دو گــروه از افــراد ســود میرســانند .کارکنــان باهــوش بخــش دانشمحــور کــه
از قــدرت پــردازش رایانـهای بــرای بهبــود تولیــد و کاهــش نیــاز بــه فعالیــت انســانی
بهــره میبرنــد :دانشــگاهیان برجســته مقــاالت بیشــتری مینویســند ،وکالی
برجســته پروندههــای بیشــتری را بــر عهــده میگیرنــد و روزنامهنــگاران مشــهور
روایتهــای بهتــری مینویســند .باهوشتریــن افــراد فعــال در بخــش دانشمحــور
میتواننــد محصوالتــی بــا ایدههــای بدیــع را تولیــد و در بــازار جهانــی بــه فــروش
برســانند :یــک مــوس رایانـهای بهتــر بســازید و جهــان بــه ســراغ شــما خواهــد آمــد.
در همیــن زمــان ،نــوآوری از قــدرت چانهزنــی کســانی میکاهــد کــه شــرح وظایــف
آنهــا انجــام امــوری تکــراری و یکســان را در بــر میگیــرد .هــر شــغلی کــه بتــوان
آنهــا را بــه امــوری تکــراری تقلیــل داد در نهایــت توســط ماشــینهای هوشــمند
اشــغال خواهــد شــد .بخــش وســیعی از کارگــران طبقــه متوســط بــه همــان
سرنوشــتی دچــار هســتند کــه کارگــران بخــش صنعتــی از دهــه  ۱۹۸۰بــه بعــد
تجربــه کردهانــد ،یعنــی فشــار بیامــان بــرای کاهــش دســتمزدها کــه بــه از بیــن
رفتــن مشــاغل آنهــا خواهــد انجامیــد .قراردادهایــی کــه در آنهــا کارفرمــا هیــچ
تعهدی برای حداقل ساعت کاری نداشته باشد در راهند.
از هــم گســیختگی ناشــی از فــنآوری باعــث شــده کــه ســن فرانسیســکو،
پایتخــت انقــاب صنعتــی عصــر حاضــر ،بــه یکــی از دو قطبــی شــدهترین شــهرهای
آمریــکا تبدیــل شــود .شــهر بــه شــدت تــاش کــرده تــا میزبــان خوبــی بــرای
جمعیــت کوچــک نخبــگان جهــان فـنآوری باشــد .کافههــا و رســتورانهایی کــه از
غذاهــای آســیایی و مکزیکــی گرفتــه تــا هــر غــذای محبــوب دیگــری را ســرو
میکننــد ،مملــو از جمعیــت بهترینهــای جهــان ف ـنآوری هســتند کــه نــه تنهــا
از غــذا لــذت میبرنــد بلکــه ســازوکار شــارژ باتــری وســایل برقــی آنهــا نیــز فراهــم
آمــده اســت .امــا مردمــی کــه در بخــش ف ـنآوری مشــغول بــه کار نیســتند دیگــر
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تــوان پرداخــت اجارههــای صعــودی را ندارنــد .بــی خانمانهایــی کــه هــر روز
تعــداد آنهــا افزایــش مییابــد ،بــه هــر جایــی کــه میرونــد بــوی تعــرق و ادرار را از
خــود بــه جــای میگذارنــد .جوانــان مشــغول بــه کار در بخــش فــنآوری ،کــه
همــواره هدفــون بــه گــوش دارنــد ،راه خــود را از میــان آشــغالهایی کــه نشــانهای
از ناکامیهای کشور هستند ،باز میکنند.
بــا ایــن وجــود همیــن عاملــی کــه جامعــه را دوپــاره کــرده اگــر بــا هوشــمندی
هدایــت شــود میتــوان فرصتهایــی را بــرای مواجهــه بــا آن فراهــم آورد .فـنآوری
اطالعــات میتوانــد بــه مســطح شــدن زمیــن بــازی بینجامــد ،چــرا کــه بــه مصــرف
کننــدگان قــدرت میبخشــد ،طبقــه ممتــاز رانتجــو را بــه چالــش میکشــد و از
هزینــه بســیاری از خدمــات میکاهــد .تــوان پــردازش یــک تلفــن همــراه هوشــمند
معمولــی امــروز بیشــتر از کل تــوان پــردازش موجــود در موسســه فــنآوری
ماساچوســت (ام آی تــی) در دهــه  ۱۹۵۰اســت .ف ـنآوری اطالعــات همچنیــن بــه
پویایــی جهانــی میانجامــد چــرا کــه بــه دورتریــن نقــاط جهــان میرســد و آنچــه
کــه زمانــی کاالهــای تجملــی مخصــوص ثروتمنــدان بــود را بــه کاالهایــی عــادی
بــرای فقــرا تبدیــل میکنــد .یــوزف شــومپیتر ،11زمانــی گفــت کــه «دســتاورد
ســرمایهداری نــه فراهــم آوردن جورابهــای ابریشــمی بیشــتر بــرای ملکــه ،بلکــه
فراهــم آوردن ایــن جورابهــا بــرای دخترانــی اســت کــه در کارخانههــا کار
میکننــد» .ایــن گــزاره حتــی در مــورد دســتگاههایی ماننــد رایانــه شــخصی و
تلفــن همــراه هوشــمند بــه میــزان بیشــتری صــدق میکنــد .نــد لــود 12زمانــی
اعتقــاد داشــت کــه راه حــل «مســئله ماشــینی شــدن» تخریــب ماشــینها اســت.
اما راه حلی هوشمندانهتر ،به خدمت گرفتن آن ماشینها است.
یکــی از بزرگتریــن روندهــای فــنآوری طــی پنجــاه ســال آینــده ،رونــدی
خوشــبینانه خواهــد بــود .اینکــه سیاســتگذاران درخواهنــد یافــت کــه چگونــه
فــنآوری را بــرای حــل مســئله نابرابــری شــدید بــه خدمــت بگیرنــد .در واقــع،
همین حاال هم میتوان نمونههای بسیاری ا ز آن را یافت.
اقتصاددان اتریشی  -آمریکایی که در سال  ۱۹۵۰فوت کرد.

11. Joseph Schumpeter

رهبرجنبش لودیسم در قرن نوزدهم که اعضای آن ماشینهای بافندگی را تخریب میکردند.

12. Ned Ludd

 284تغییربزرگ تکنولوژی تا سال 2050

واضحتریــن کاری کــه فــنآوری میتوانــد بــرای ارتقــای برابــری انجــام دهــد
کاهــش هزینــه ارائــه خدمــات کارگــر محــور (نیازمنــد نیــروی انســانی) ماننــد
آمــوزش اســت .چندیــن دهــه اســت کــه هزینــه ارائــه خدمــات آموزشــی بــا کیفیــت
بــا ســرعت بیشــتری نســبت بــه دیگــر هزینههــای زندگــی رشــد کــرده اســت.
موسســات آموزشــی برجســته بــه امتیــازی تجملــی بــرای ثروتمنــدان تبدیــل
شــدهاند :میانگیــن درآمــد والدیــن دانشــجویان دانشــگاه هــاروارد معــادل  ۲۵۰هــزار
دالر در ســال اســت .موسســات کمتــر برجســته شــاید دچــار افــت کیفیــت آموزشــی
بودهانــد .هرچنــد کــه کشــورهای اروپــای قارهای13بــه رایــگان و همگانــی بــودن
آمــوزش عالــی در کشورهایشــان میبالنــد امــا در میــان فهرســتهای مختلــف
مربــوط بــه ســی دانشــگاه برتــر جهــان ،هیــچ نماینــدهای از کشــورهای منطقــه یورو
حضور ندارد .برخی از دانشگاههای این منطقه کیفیت بسیار پایینی دارند.
ویلیــام بومول14زمانــی گفتــه بــود رشــد بهــرهوری در بخــش خدمــات بــه طــور
اجتنابناپذیــری کندتــر از رشــد بهــرهوری در بخــش تولیــد خواهــد بــود ،چــرا کــه
اجــرای کوارتــت زهــی 15همــواره بــه چهــار نوازنــده نیــاز دارد .امــا اتفاقــا مثالــی کــه
آقــای بومــول بــه کار میبــرد بــه تضعیــف اســتداللش میانجامــد .بــه لطــف
فـنآوری ،اکنــون میتوانیــد بازتولیــد هــر کوارتــت زهــی را در خانــه گــوش کنیــد،
آن هــم بــدون اینکــه نیــازی بــه رفتــن بــه ســالن کنســرت و تحمــل ســرفهها و ســر
و صداهــای ایجــاد شــده توســط دیگــر تماشــاچیها باشــد .در واقــع بــه لطــف
اپلیکیشــنهایی ماننــد اســپاتیفای 16و اپــل موزیــک ،17میتوانیــد بــا پرداخــت
مبلغــی نســبتا منطقــی بــه همــه موســیقیهایی تاکنــون بــه صــورت تجــاری عرضــه
شــدهاند گــوش دهیــد .انقــاب دیجیتــال زیربخشهــای زیــادی از بخــش خدمــات،
ماننــد خردهفروشــی ،و بخــش تولیــد محصــوالت فکــری ،ماننــد روزنامهنــگاری را
تحــت تاثیــر قــرار داده اســت .تحــول ناشــی از ف ـنآوری در بخشهــای آمــوزش و
13. Continental Europe

بخشی از قاره اروپا که خشکی اصلی این قاره را در بر میگیرد و شامل بخشهایی مانند بریتانیا و ایسلند نمیشود.
اقتصاددان آمریکایی که حوزه تخصصی اش بازار کار بود.
قطعهای موسیقی که برای چهار ساز زهی نوشته شده است.

14. William Baumol
15. String Quartet
16. Spotify
17. Apple Music
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خدمــات درمانــی بهوســیله شــیوههای کاهــش وابســتگی بــه نیــروی کار انســانی
نیز اجتنابناپذیر خواهد بود.
خان آکادمی

ف ـنآوری همیــن حــاال هــم بــه هزینههــای بخشهــای خدماتــی یــورش بــرده
اســت .خــان آکادمــی 18در حــال حاضــر هــر مــاه دروســی رایــگان را بــه بیــش از
چهــار میلیــون کــودک ارائــه میدهــد و بیــش از پنــج هــزار درس در آن موجــود
اســت کــه تعــداد آن نیــز دائمــا رو بــه افزایــش اســت .بیــل گیتــس هــم فرزندانــش
را تشــویق میکنــد کــه از ایــن آکادمــی اســتفاده کننــد .در آمریــکا ،از میــان هــر
ده دانشــجو یــک نفــر صرفــا از آمــوزش آنالیــن اســتفاده میکننــد و یــک چهــارم
آنهــا نیــز برخــی اوقــات از آمــوزش آنالیــن بهــره میبرنــد .دانشــگاههای پیشــرو
ماننــد موسســه فــنآوری ماساچوســت ،19اســتنفورد 20و دانشــگاه کالیفرنیــا در
22
برکلــی 21برخــی از دروس را بــه صــورت آنالیــن عرضــه کردهانــد .دانشــگاه پیپــل
آمــوزش عالــی رایــگان (بــدون در نظــر گرفتــن چنــد صــد دالر هزینههــای مربــوط
بــه پذیــرش و آزمونهــا) را ارائــه میدهــد .کامــا درســت اســت کــه نــرخ تــرک
تحصیــل در مراکــز آموزشــی کامــا آنالیــن بــه میــزان ناامیــد کننــدهای بیشــتر
اســت .امــا مــا هنــوز در مراحــل اولیــه توســعه آمــوزش آنالیــن قــرار داریــم.
دانشــگاههای آنالیــن بــه طــور حتــم شــیوههای پیچیدهتــری را بــرای ارائــه
حمایــت اجتماعــی و تشــویق دانشــجویان خواهنــد یافــت ،همانطــور کــه دانشــگاه
اپــن 23در بریتانیــا در دهــه  ۱۹۶۰آمــوزش تلویزیونــی و حضــوری را در هــم آمیخــت.
تــوان ف ـنآوری بــه میــزان قابــل توجهــی رو بــه رشــد اســت :کیفیــت ویدئوهــای
آنالیــن رو بــه افزایــش اســت و تنهــا زمــان الزم اســت تــا قــادر باشــیم تــا تصاویــر
هولوگرافیــک اســاتید برجســته را در کالسهــای بــزرگ درس در سرتاســر جهــان
ایجاد کنیم.
18. Khan Academy
19. MIT
20. Stanford
21. University of California at Berkeley
22. The University of the People
23. Open University
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همچنیــن در حــال حاضــر بــرای افزایــش کارایــی آمــوزش نیــز از فــنآوری
اســتفاده میشــود .شــرکتهای بســیاری ماننــد ریزنینــگ ماینــد 24و دریــم
باکــس ،25نرمافزارهایــی بــر اســاس یادگیــری ماشــین تولیــد میکننــد کــه از
قابلیــت تطبیقپذیــری و شخصیســازی برخوردارنــد و دادههــای مربــوط بــه
عملکــرد هــر کــودک را جمـعآوری کــرده و بــر اســاس آن شــیوه تدریــس ویــژهای
را طراحــی میکننــد .ایــن برنامههــا بــه خصــوص در مــدارس چارتــر از جملــه
راکتشــیپ اجوکیشــن 26در کالیفرنیــا و نیــو کلســرومز 27در نیویــورک محبــوب
هســتند .تعــداد مدارســی کــه بــا اســتفاده از آیپــد بــه دنبــال تحــول در کالس
درس هســتند نیــز رو بــه افزایــش اســت .در ایــن کالسهــا بــه جــای تــاش بــرای
انتقــال دانــش در کالس درس ،آمــوزگاران کــودکان را تشــویق میکننــد کــه دروس
را در خانــه و بهوســیله آیپــد بیاموزنــد و زمــان کالس درس بــه بحــث در مــورد
آموختهها میگذرد.
یکــی از مــواردی کــه باعــث شــده مقابلــه بــا نابرابــری بســیار ســخت باشــد ،ایــن
اســت کــه نابرابــری خیلــی زود آغــاز میشــود؛ از رحــم مــادر ،کالســکه بچــه و
پیــش دبســتانی .مــادران طبقــه متوســط تــاش میکننــد تــا جنیــن در رحــم
شــرایط ســالمی داشــته باشــد .تعــداد واژههایــی کــه طــی دو ســال نخســت زندگــی
بــه گــوش کــودکان طبقــه متوســط میرســد عمومــا میلیونهــا بــار بیشــتر از
واژههایــی اســت کــه کــودکان طبقــه کارگــر میشــنوند .احتمــال اینکــه والدیــن
طبقــه متوســط پیــش از مدرســه فرصتهــای آموزشــی را بــرای فرزندانشــان مهیــا
کننــد بیشــتر اســت .سیاس ـتگذاران در ابتــدا تــاش کردنــد کــه بــا دخالتهایــی
نســبتا آشــکار ماننــد تقویــت آموزشهــای پیشدبســتانی بــا ایــن مشــکل مواجــه
شــوند .امــا اکنــون آنهــا دخالتهــای نامحســوستری ماننــد ترغیــب غیرمســتقیم
مــادران بــه تغذیــه ســالمتر و تشــویق آنهــا بــه تقویــت ذهــن کــودکان را بــه کار
میگیرنــد .فنآوریهــای تــازه میتوانــد ســهم قابــل توجهــی در ایــن دخالتهــای
نــه چنــدان آشــکار داشــته باشــد .در ســال  ،۲۰۱۴شــهردار پراویدنــس 28در ایالــت
24. Reasoning Mind
25. DreamBox
26. Rocketship Education
27. New Classrooms
28. Providence
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رودآیلنــد ،29آقــای آنجــل تــوارس ،30برنامــه مداخلــه در دوران نــوزادی را بــه کار
گرفــت .در ایــن برنامــه کــه پراویدنــس تاکــس 31نــام داشــت ،والدیــن دســتگاههایی
را بــه همــراه داشــتند کــه تعــداد واژههایــی کــه روزانــه بــه کار میبردنــد را ثبــت
میکــرد و مشــاورههایی را بــرای بهتــر ســخن گفتــن بــا کــودکان ارائــه مــیداد.
دســتگاه آقــای تــوارس آغــازی بــر یــک رونــد جدیــد اســت :طــی چنــد ســال ادارات
مربــوط بــه رفــاه اجتماعــی بــه طــور منظــم دســتگاههایی را در اختیــار مــادران بــی
بضاعــت قــرار خواهنــد داد کــه نــه تنهــا در تربیــت فرزنــد آنهــا را راهنمایــی کنــد،
بلکه شیوه عملکرد آنها را بسنجد و برای بهبودش موثر باشد.
بی بهره نماندن جود گمنام

دلیــل دیگــر بــرای پابرجــا مانــدن نابرابــری مشــکل «جــود گمنــام »32اســت :
کــودکان بــا اســتعداد طبقــات فرودســت مــورد بیتوجهــی قــرار میگیرنــد و
پژمــرده میشــوند؛ در حالــی کــه کــودکان نــه چنــدان بــا اســتعداد طبقــه متوســط
میدرخشــند و توســط والدیــن لوسپــرور بــه ابتــدای صــف بــرده میشــوند.
فنآوریهــای پیشــرفته میتوانــد در شــناخت کــودکان بــا اســتعداد دقیقتــر
عمــل کنــد :مــدارس و دانشــگاهها قــادر خواهنــد بــود کــه شــیوههای پیچیدهتــری
و دادههــای بــه مراتــب بیشــتری را بــرای کشــف اســتعدادهای کشــف نشــده بــه کار
بگیرنــد .در ایــن مــورد ارتــش اســرائیل تصویــری اجمالــی از آنچــه در آینــده روی
خواهــد داد را بــه تصویــر میکشــد .واحــد  ۸۲۰۰در ایــن ارتــش کــه گروهــی
برجســته بــرای امنیــت ســایبری اســت ،بــرای کشــف اســتعدادها بــدون توجــه بــه
طبقــه اجتماعــی مــدارس را تحــت نظــر میگیــرد .اســتعدادیابهای ایــن واحــد بــر
عملکــرد کــودکان هنــگام بازیهــای ویدئویــی و همچنیــن آزمونهــای فراگیرتــر
نظــارت میکننــد تــا هرگونــه نشــانهای از نبــوغ را شناســایی کننــد و هنگامــی کــه
نابغ ـهای را بیابنــد ،بــرای او آموزشهــای ویــژه و حمایــت مالــی قابــل توجهــی را
29. Rhode Island
30. Angel Taveras
31. Providence Talks
32. Jude the Obscure

داســتانی نوشته توماس هاردی که در آن شخصیت داستان که فردی از طبقه فرودست است آرزو دارد که به دانشگاه
برود.
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فراهــم میآورنــد .فــارغ التحصیــان ایــن واحــد مجموعــه از شــرکتهای حــوزه
38
فـنآوری از جملــه چــک پوینــت ،33ایمپــروا ،34نایــس ،35گیــات ،36ویز ،37تراســتیر
و ویکس 39را بنیان نهادهاند.
فـنآوری همچنیــن میتوانــد دو ضعــف بــزرگ آمــوزش مــدرن یعنــی آمــوزش
فنــی حرفــهای و راهنمــای اشــتغال را برطــرف ســازد .آمــوزش فنــی حرفــهای
رابطـهی ضعیفــی بــا آمــوزش مــدرن دارد :تمرکــز شــدید مــدارس بــر روی آمــوزش
دانشــگاهی بــه گســترش دانشــگاهها انجامیــده اســت .ف ـنآوری میتوانــد جذابیــت
و انــرژی را بــرای آمــوزش فنــی حرف ـهای بــه ارمغــان بیــاورد .بــرای مثــال برخــی
شــرکتها اکنــون آموزشهایــی مربــوط بــه فـنآوری پیشــرفته را عرضــه میکننــد
کــه بــه دانــش آمــوزان امــکان میدهــد کــه حــس کنتــرل یــک ماشــین قدرتمنــد
یا عملیاتی ظریف را تجربه کنند.
راهنمــای اشــتغال نیــز بــه طــور تاریخــی امــری بــوده کــه چنــدان جــدی گرفته
نمیشــده اســت :زمانــی کــه مــن در دانشــگاه تحصیــل میکــردم ،مشــاوره اشــتغال
بــه معنــی رفتــن و دیــدن یــک افســر بازنشســته ارتــش در منطقــه آکســفورد
شــمالی بــود .نــوآوران جدیــد راهکارهایــی تکنولوژیکــی را بــرای ایــن مشــکل بــه کار
گرفتهانــد .لــرنآپ ،40شــرکتی در دره ســیلیکون ،تــاش میکنــد بــه جوینــدگان
شــغل کــه مــدرک دانشــگاهی ندارنــد ،مهارتهــای الزم بــرای یافتــن شــغل را ارائــه
دهــد .الکســیس رینگوالــد ،41بنیانگــذار ایــن شــرکت ،یــک شــغل متــداول در دره
ســیلیکون را رهــا کــرد تــا شــش مــاه را بــه بررســی وجــه دیگــر منطقــه اختصــاص
دهــد ،وجهــی کــه در آن افــراد بــدون تحصیــات دانشــگاهی چندیــن مــاه را در
صفــوف بیــکاران ســپری میکننــد و در مــواردی بیخانمــان میشــوند .او دریافــت
کــه بســیاری از افــرادی کــه بــرای مدتــی طوالنــی بیــکار هســتند از برخــی
مهارتهــای پایـهای نیــز بــی بهرهانــد ،یعنــی نمیداننــد کــه مشــاغل موجــود چــه
33. CheckPoint
34. Imperva
35. Nice
36. Gilat
37. Waze
38. Trusteer
39. Wix
40. LearnUp
41. Alexis Ringwald
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شــرح وظایفــی را طلــب میکننــد و یــا نمیداننــد چگونــه در مصاحبــه شــغلی خــود
را نشــان دهنــد .لــرنآپ ســامانهای را ایجــاد کــرده کــه بــه مهارتهــای پایــهای
ماننــد شــیوه رفتــار در مصاحبــه شــغلی و اســتفاده از ماشــین فتوکپــی را میآمــوزد.
ایــن اپلیکیشــن اکنــون در حــال همــکاری بــا شــرکتهای بزرگــی اســت کــه
معمــوال بــا مشــکل عــدم مهــارت کارکنــان مواجــه هســتند .بــرای مثــال ،درسهــای
آنالیــن آمادگــی مهارتهــای شــغلی بــرای دویســت هــزار جوینــده کار در ۳۵۰
فروشــگاه لبــاس فروشــی الدنیــوی 42در سرتاســر آمریــکا توســط ایــن شــرکت
لرنآپ ارایه شده است.
43
برخــی از شــرکتهای حــوزه فـنآوری ،ماننــد سیســکو  ،مشــغول برنامهریــزی
بــرای «ماشــینهای راهنمــای آمــوزش فنــی حرف ـهای » هســتند کــه بــه جوانــان
میگویــد کــه بــر اســاس عالیــق و تواناییهایشــان احتمــاال چــه شــغلی را دوســت
دارنــد و کجــا میتواننــد آموزشهــای حضــوری یــا مجــازی الزم مربــوط بــه ایــن
شــغل را کســب کننــد .امــا اینهــا تنهــا آغــازی بــرای گســترش فعالیتهــای
مشــابه اســت .چــرا اپلیکیشــنی ماننــد تینــدر 44بــرای آمــوزگاران دانشــگاهی اختراع
نشــود؟ ایــن اپلیکیشــن میتوانــد هــزاران فــردی کــه آمــاده ارائــه آمــوزش حضوری
و غیرحضــوری هســتند را بــه شــما معرفــی کنــد .چــرا از فـنآوری قدرتمنــد مربوط
بــه بازیهــای رایانــهای بــرای آمــوزش اســتفاده نشــود؟ بچــه مدرســهایهای
کمبضاعــت ،بــه خصــوص پســران ،اگــر ببیننــد کــه آمــوزش بــه شــاخهای از جهــان
بازیهــای رایانـهای تبدیــل شــده ،ممکــن اســت دیگــر از یادگیــری فــراری نباشــند.
چنیــن امکانــی ارزش جــدی گرفتــه شــدن را دارد .چــرا دانشــگاهها همانقــدر کــه
بــا جدیــت بــه دنبــال ســتارههای ورزشــکار میگردنــد 45در جســتجوی
اســتعدادهای طبقــه کارگــر نیســتند ؟ دانشــگاهها معمــوال اســتعدادیابهایی را بــه
نقــاط مختلــف کشــور میفرســتند تــا کــودکان بــا اســتعداد را شناســایی کننــد.
چــرا از شــیوههای الکترونیکــی ماننــد بازیهــای رایان ـهای بــرای یافتــن کــودکان
42. Old Navy
43. Cisco
44. Tinder

تیندر اپلیکیشنی است مخصوص زوج یابی.
 .45دانشــگاهها در آمریکای شــمالی از حضور ورزشکاران با استعداد به شدت اســتقبال میکنند و برای آنها کمک
هزینههایی را در نظر میگیرند.
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نابغه استفاده نشود؟
بــه رغــم آنچــه بســیاری نگراننــد ،ف ـنآوری همچنیــن میتوانــد بــرای بهبــود
زندگــی کارکنــان رده پاییــن ،و نــه بــه حاشــیه رانــدن آنهــا ،نیــز بــه کار گرفتــه
شــود .جنــرال الکتریــک ادعــا میکنــد کــه بــه دنبــال اســتفاده از فـنآوری بیشــتر
بــه عنــوان راهــی بــرای ارتقــای کارکنــان اســت تــا جایگزیــن کــردن آنهــا؛ چــرا که
کارکنــان نیمهماهــر میتواننــد بــا کمــک آیپدهــا و اپلیکیشــنهای مناســب
امــوری را انجــام دهنــد کــه پیشتــر انجــام آنهــا نیازمنــد کارگرانــی ماهــر بــود.
شــرکت همچنیــن اشــاره میکنــد کــه در ایــن شــیوه بــرای افــرادی بیــرون از
شــرکت کــه راهحلهایــی را بــرای مشــکالت شــرکت ارائــه میدهنــد ،جوایــزی را
در نظــر میگیــرد و شــانس اینکــه فــردی بــدون طــی کــردن روال عــادی اســتخدام
در شرکت مشغول به کار شود افزایش مییابد.
میگویی که انقالب دادهها میخواهی

نابرابــری اجتماعــی بــه وســیله نابرابــری بهداشــتی تقویــت میشــود .فقــرا زودتر
از ثروتمنــدان فــوت میکننــد و در دوران حیــات نیــز ســامت کمتــری دارنــد .کالن
دادههــا میتواننــد بــرای مقابلــه ســریعتر بــا مشــکالت مربــوط بــه بهداشــت
عمومــی بــه کار گرفتــه شــوند .چنیــن مشــکالتی بیشــتر در میــان اقشــار فرودســت
شــایع اســت تــا اقشــار ثروتمنــد .ابــزار و دســتگاههای پوشــیدنی میتواننــد مشــکل
پزشــکی را پیــش از وقــوع آن تشــخیص دهنــد ،بــه بیمــاران فراموشــکار یــادآوری
کننــد کــه زمــان مصــرف دارو فــرا رســیده و بــر وضعیــت بیمــار پــس از ترخیــص از
بیمارســتان نظــارت کننــد .هرچــه چنیــن ابزارهایــی ارزانتــر و فراگیرتــر شــوند،
امــکان دسترســی بــه آنهــا بــرای اقشــار تهــی دســت و همچنیــن ثروتمنــدان بیشــتر
مهیا خواهد شد.
جــرم و جنایــت و فســاد اداری نیــز بــه تشــدید نابرابــری اجتماعــی میانجامنــد.
دوربینهایــی کــه بــر روی لبــاس نیروهــای پلیــس نصــب میشــوند میتواننــد
جلــوی پلیسهــای ســرکش را بگیرنــد و یــا در صــورت ارتــکاب جــرم ،در محکومیت
آنهــا بــه کار بیاینــد .ادارات بــزرگ پلیــس ماننــد پلیــس نیویــورک و پلیــس
لسآنجلــس بــرای تخصیــص نیروهــای پلیــس بــه نقــاط جــرم خیــز از کالن دادههــا
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بهــره میبرنــد .فســاد اداری نیــز یکــی از مشــکالت اساســی در جهــان در حــال
توســعه (و برخــی از کشــورهای ثروتمنــد) اســت .ف ـنآوری میتوانــد بــر روی ایــن
بخــش تاریــک اقتصــاد نــور بیفکنــد .کســانی کــه بابــت رشــوه آســیب دیدهانــد
میتواننــد فســاد مقامــات را بــه وســیله فنآوریهــای تــازه ضبــط و ثبــت کننــد.
رســواکنندگان فســاد اداری میتواننــد اقدامــات و قراردادهــای مشــکوک را افشــا
کننــد ،همانطــور کــه در مــورد اســناد پانامــا 46ایــن اتفــاق روی داد .ایــن نقــل قــول
در کتــاب مقــدس مبنــی بــر اینکــه «میتوانیــد مطمئــن باشــید کــه گناهانتان شــما
را خواهنــد یافــت» در جهــان کالندادههــا کــه دوربینهــا همــه جــا حضــور دارنــد
بیش از پیش درست جلوه میکند.
امــا مهــم اســت کــه همــه چیــز را صرفــا بــه پیشــرفت فــنآوری نســپاریم.
شــومپیتر شــاید درســت میگفــت کــه نــوآوری بــه طــور اجتنابناپذیــری اقشــار
پایینتــر و تودههــا را نیــز منتفــع میســازد .امــا اینکــه چقــدر ســریع ایــن اتفــاق
روی خواهــد داد بــه سیاســتگذاری بخــش عمومــی مربــوط میشــود .برخــی
کشــورها ماننــد ســوئد و ســنگاپور بــرای فراهــم آوردن پهنــای بانــد ســریع و فراگیــر
تــاش بیشــتری کردهانــد .برخــی نوآوریهــای ناشــی از فــنآوری ،ماننــد طــرح
آلمــان بــرای مجهــز ســاختن کارگاههــای کوچــک در بنــگالدش ،نتایــج بســیار
خوبــی بــه همــراه داشــتهاند .برخــی از طرحهــای دیگــر ،ماننــد طــرح هــر بچــه
یــک لپتــاپ کــه توســط نیــکالس نگروپونتــه 47ارائــه شــده بــود چنــدان موفــق
نبودنــد .پیشــرفت فـنآوری بــه تنهایــی مشــکل افزایــش نابرابــری را حــل نخواهــد
کــرد :ثروتمنــدان معمــوال در پذیــرش فنآوریهــای تــازه ســرعت عمــل بیشــتری
دارنــد و در اســتفاده از آن بــرای افزایــش تواناییهایشــان بهتــر عمــل میکننــد ،بــه
جــای اینکــه صرفــا از فـنآوری بــرای ســرگرم شــدن بهــره ببرنــد .جوامعــی ناکارآمد
تنهــا بــه خاطــر اتصــال بــه اینترنــت بــه جوامــع کارآمــد تبدیــل نخواهنــد شــد.
هنگامیکــه بــه ایــده آیپــد دادن بــه بچههــا اشــاره کــردم تــا بدیــن وســیله
کــودکان قــادر باشــند در خانــه هــم بــه یادگیــری ادامــه دهنــد ،احتمــاال یــک معلــم
 .46اسنادی که در سال  ۲۰۱۵منتشر شد و نشان دهنده فرار مالیاتی برخی از افراد مشهور بود.
بنیانگذار مدیا لب در ام آی تی

47. Nicholas Negroponte
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مدرســه در محلـهای فقیــر در ژوهانســبورگ 48ابروهایــش را بــاال انداخــت و بــه ایــن
نکتــه اشــاره کــرد کــه ایــن آیپــد بــه ســرعت ســرقت شــده و در بــازار بــه فــروش
خواهند رسید.
امــا فـنآوری اگــر توســط سیاسـتگذاران روشــنفکر بــه کار گرفتــه شــود و بــا
سیاســتهای اجتماعــی گســتردهتری بــرای کاهــش نابرابــری همــراه شــود
میتوانــد ابــزار بســیار قدرتمنــدی باشــد .سیاســتگذاران بایــد بــا دقــت بــه دو
پرســش بیاندیشــند .برابــری چیســت؟ و چــه کســی مســئول فراهــم آوردن آن
است؟
فنآوری هوشمند ،سیاستمداران عاقل؟

بســیاری از سیاس ـتگذاران همچنــان برابــری در نتایــج و برابــری در فرصتهــا
را بــا یکدیگــر اشــتباه میگیرنــد .برابــری در نتایــج بــا پویایــی در جامعــه ناســازگار
اســت و انگیزههــای افــراد بــرای کار و تــاش و ارائــه ایدههــای تــازه را از بیــن
میبــرد .بــه همیــن خاطــر تــاش بــرای ایجــاد برابــری در نتایــج معمــوال بــا
نتایجــی معکــوس همــراه میشــود :انقــاب مســاواتگرایانه در آمــوزش در دهــه
 ۱۹۶۰بــه تقویــت شــکافهای اجتماعــی منجــر شــد .امــا برابــری فرصتهــا بــرای
یــک جامعــه پویــا ضــروری اســت چــرا کــه تضمیــن میکنــد کــه پاداشهــا در
جامعه بر اساس دستاوردها و شایستگی افراد توزیع میشود.
بســیاری از سیاســتگذاران هنــوز در عصــر دولتهــای بــزرگ بــه ســر
میبرنــد .دولتهــای بــزرگ از دهــه  ۱۹۶۰بــه بعــد نــاکام بودهانــد بیشــتر بــه
ایــن خاطــر کــه جامعـهای کــه فردیــت در آن اهمیــت یافتــه و نگــرش تــوده در آن
کمرنــگ شــده نیازمنــد راهکارهــای تــازهای اســت .سیاســتگذاران بایــد منابــع
دامنــه وســیعی از نهادهــا دولتهــای محلــی و همچنیــن دولتهــای مرکــزی،
ســازمانهای مــردم نهــاد و ســازمانهای بخــش خصوصــی و همچنیــن ســازمانهای
بخــش عمومــی ،میلیاردرهــای خیــر و همچنیــن وزرای دولتــی را بــه کار بگیرنــد.
موسســه دیلویــت بــرآورد میکنــد کــه تعــداد بنگاههــای اجتماعــی فعــال در
آمریــکا ،بریتانیــا و کل اتحادیــه اروپــا بــه ترتیــب  ۶۵۰هــزار ۶۲ ،هــزار و رقمــی بیــن
 .48پایتخت آفریقای جنوبی

مگاتک 293

 ۴۰۰هــزار تــا  ۲میلیــون و  ۳۰۰هــزار بنــگاه اســت .دولتهــا همچنیــن بایــد تــا
آنجــا کــه امــکان دارد قــدرت تصمیــم گیــری را بــه شــهروندان تفویــض کننــد.
جهانــی کــه در آن هــر کســی یــک رایانــه در جیــب دارد بــا جهانــی کــه قــدرت
پردازش رایانهای تنها به چند اداره دولتی محدود بود بسیار متفاوت است.
انقــاب تلفنهــای همــراه هوشــمند بــه سیاس ـتگذاران اجــازه داده تــا خــرد
جمعــی را بــرای حــل مشــکل نابرابــری بــه کار بگیرنــد .در شــهر بوســتون آمریــکا
اپلیکیشــنی بــرای تلفــن همــراه وجــود دارد کــه افــراد میتواننــد بهوســیله آن
چالههــای شــهر یــا نقاشــیهای خیابانــی (گرافیتــی) عکــس بگیرنــد و بــرای
شــهرداری بفرســتند .ایــن اپلیکیشــن بــه طــور خــودکار موقعیــت مکانــی مشــکل
گــزارش شــده را تشــخیص داده و بــه شــهرداری گــزارش میدهــد .شــیوه مشــابهی
را میتــوان بــرای شناســایی ســاختمانهای مخروب ـهای کــه بــرای مــدارس بــه کار
گرفتــه میشــوند و یــا شــناخت مدارســی کــه نظــم و ترتیــب چندانــی ندارنــد بــه
کار گرفــت ،بهخصــوص کــه ایــن دو معضــل در کاهــش انگیزههــای تحصیلــی
دانــش آمــوزان نقــش پررنگــی دارنــد .ســازمان پروژههــای تحقیقاتــی پیشــرفته
دفاعــی ،49دارپــا ،50از شــیوه جمــع ســپاری 51بــرای بهبــود طراحــی تجهیــزات
نظامیبهــره بــرده اســت .شــاید رویکــرد مشــابهی بایــد بــرای بهبــود کتابهــای
درســی و تجهیــزات مــدارس بــه کار گرفته شــود .جنیفــر پالــکا ،52بنیانگذار موسســه
کــد بــرای آمریــکا ،اعتقــاد دارد کــه بهتریــن راهــکار بــرای دولتهــا ،نــه شــبیه
شــدن بــه شــرکتهای خصوصــی ،بلکــه شــبیه شــدن بــه اینترنــت اســت :بــاز و
مولد ،بدون چارچوب سفت و سخت و مشخص.
او همچنیــن بایــد «مقیــاس پذیــری » را نیــز بــه فضیلتهــا بیفزایــد .یکــی از
بزرگتریــن فضایــل فـنآوری پیشــرفته ایــن اســت کــه بــه شــما اجــازه میدهــد کــه
راه حلهایــی را بیازماییــد و ســپس راهحلهــای موفــق را بــا ســرعتی اعجابانگیــز
54
در مقیاســی بــزرگ گســترش دهیــد (ریـ د هافمــن ،53بنیانگــذار شــرکت لینکدیــن
49. The Defence Advanced Research Projects Agency
50. DARPA
51. Crowdsourcing
52. Jennifer Pahlka
53. Reid Hoffman
54. Linkedin

 294تغییربزرگ تکنولوژی تا سال 2050

ایــن پدیــده را «رشــد بــه مقیــاس برقآســا »55مینامــد) .هنگامــی کــه ســلمانخان
در ســال  ۲۰۰۴ویدئوهایــش را بــر روی یوتیــوب قــرار مـیداد در واقــع قصــد داشــت
کــه بــه اعضــای خانــوادهاش آمــوزش بدهــد .امــا افــراد خــارج از خانــدان او نیــز
خیلــی زود شــروع بــه تماشــای ویدئوهــا کردنــد .بیــل گیتــس نیــز در میــان ایــن
تماشــاچیان جــای داشــت و ســپس بــا کمــک مالــی هنگفتــی از ســلمانخان
حمایــت کــرد .اکنــون ویدئوهــای خــان آکادمــی بیــش از  ۴۵۰میلیــون بــار دیــده
شــدهاند .ایــن ویدئوهــا حــدود صــد هــزار مســاله را نیــز در بــر میگیرنــد کــه
تاکنون دو میلیارد بار حل شدهاند.
بحــث دربــاره اثــر اجتماعــی فــنآوری بــه اشــغال افــرادی قــرار گرفتــه کــه
دیــدی افراطــی دارنــد .آنهایــی کــه بــه آرمانشــهر فـنآوری بــاور دارنــد اســتدالل
میکننــد کــه نوآوریهــای تکنولوژیکــی بــه طــور خــودکار بــرای همــه رفــاه بــه
ارمغــان خواهــد آورد .بدبینــان بــه فــنآوری معتقدنــد کــه پیشــرفت فــنآوری
جامعــه را بــه دو گــروه متخاصــم تبدیــل خواهــد کــرد .حامیــان سرســخت بــازار آزاد
معتقدنــد کــه هــر دخالتــی در ماشــین ف ـنآوری ،اثراتــی مخــرب در پــی خواهــد
داشــت .دولتگرایــان فکــر میکننــد کــه دولتهــا بایــد قــدرت و نفــوذ خــود در
جهان دیجیتال را افزایش دهند.
بــه طــور حتــم راه ســومی هــم در مــورد برخــورد بــا انقــاب دیجیتالــی وجــود
دارد .مــا بایــد بــه قــدرت فـنآوری ارج بنهیــم ،امــا دریابیــم کــه پیشــرفت فـنآوری
بازندگانــی را نیــز خواهــد داشــت ،و بــرای دخالــت جهــت اصــاح بــازار بایــد بــه
خاطــر داشــته باشــیم کــه دولتهــا میتواننــد اثــرات مخربــی نیــز داشــته باشــند.
فـنآوری قــدرت حــل معضــل افزایــش نابرابــری را بــرای مــا به ارمغــان آورده اســت.
اینکــه بتوانیــم ایــن قــدرت را در اختیــار بگیریــم ،تنهــا بــه هــوش و امکانــات
فنآوریها وابسته نیست ،بلکه به خرد سیاستمداران نیز بستگی دارد.

55. Blitzscaling

فصل هفدهم

کار و خیزش ماشینها
لیندا گرتون

1

فــنآوری پرســشهای بســیاری را در مــورد آینــده کار ایجــاد
خواهــد کــرد ،امــا یــک مــورد مشــخص اســت :ســازمانهایی
موفــق خواهنــد بــود کــه تطبیقپذیــری را بــه یکــی از ویژگیهــای
درونی خود تبدیل کنند.

1. Lynda Gratton
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در سرتاســر جهــان ،کارگــران در هــر ســن و ســالی کــه باشــند بــا بهــت و
حیــرت و در برخــی مواقــع تــرس و نگرانــی بــه تاثیــر ماشــینها بــر کار و بــه
خصــوص شــغل آنهــا مینگرنــد .آنهــا تنهــا نیســتند ،وزرای دولتهــا نیــز
نگراننــد کــه چقــدر شــغل از بیــن خواهــد رفــت و دامنــه بیــرون رانــده شــدن
نیــروی کار انســانی از بــازار کار تــا کجــا گســترش خواهــد یافــت .آیــا ماشــینها
شــغل ایجــاد میکننــد یــا مشــاغل را از بیــن میبرنــد؟ آیــا اثــر آنهــا ســال آینــده
حــس خواهــد شــد یــا نمایــان شــدن آثــار آنهــا یــک دهــه بــه طــول خواهــد
انجامیــد؟ آیــا مشــاغلی کــه بــه خاطــر اتوماســیون از بیــن میرونــد ،بــا مشــاغل
دیگــری جایگزیــن خواهنــد شــد؟ در اینصــورت ،ایــن مشــاغل جدیــد چــه
ویژگیهایی خواهند داشت؟
تماشــای پیشــرفت ماشــینها شــگفتانگیز اســت :خودروهــا نیــازی بــه
راننــده ندارنــد ،ماشــین آلفاگــو کــه توســط شــرکت گــوگل ســاخته شــده در
بــازی تختــهای گــو بهتریــن بازیکــن جهــان را شکســت میدهــد ،الگوریتمهــا
رزومههــای کاری را بررســی میکننــد و یــا در مــورد اســتراتژی شــرکت مشــاوره
میدهنــد .بــهنظــر میرســد کــه ماشــینها تــوان انجــام تقریبــا هــر کاری را
دارند.
1
طــی بیــش از هفــت ســال مدیریــت کنسرســیوم تحقیقــات آینــده کار  ،اثــر
ماشــینها بــر کار را نظــاره کــردهام .ایــن کنسرســیوم مدیــران بیــش از نــود
شــرکت بیــن المللــی از سرتاســر جهــان و از بخشهــای اقتصــادی مختلــف را
گــرد هــم مـیآورد .مــا بــه وســیله کارگروههــا ،گروههــای متمرکــز و نظرســنجی
ســالیانه ،بــه طــور دقیــق اثــرات ماشــینها بــر کار را تحــت نظــر داریــم .همــگام
ی پیشــرفتهای جدیــد در هــوش مصنوعــی ،کالن داده،
شــدن بــا ورود دائمــ 
یادگیری ماشین و دامنه وسیعی از فنآوریها چالشبرانگیز است.
هــر مکتــب فکــری تــاش میکنــد تــا تفســیر مخصــوص بــه خــود در مــورد
ایــن روندهــای تــازه در فـنآوری و تاثیــر آنهــا بــر اشــتغال و جامعــه را ارائــه دهــد.
پیچیدگــی ناشــی از ایــن تفســیرهای متفــاوت بــه ایــن معنــی اســت کــه در حــال
حاضــر نمیتــوان بــه نتایجــی دقیــق در مــورد تاثیــر روندهــای فــنآوری بــر
)1. Future of Work Research Consortium (FoW
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اشــتغال طــی دهههــای پی ـشرو دســت یافــت .بــا ایــن حــال ،چندیــن پرســش
نوظهــور را میتــوان برشــمرد کــه بــه اعتقــاد مــن در مرکــز بحــث در مــورد تاثیــر
فنآوری بر اشتغال قرار دارند.
آیا ماشینها زمانی برای اندیشه انتقادی و تمرکز باقی خواهند گذاشت؟

ماشــینهایی کــه در حــال تغییــر ســاختار کار هســتند ،ابــزاری خنثــی
نیســتند کــه مســتقل از افــراد و جامعــه ظهــور کــرده باشــند ،بلکــه شــیوه طراحی
و اســتفاده از آنهــا نشــان دهنــده انتخــاب ما بــرای شــیوه کار و میــزان تاثیرگذاری
ایــن ماشــینها بــر کار و جامعــه اســت .ایــن رابطــه متقابــل میــان طراحــی و
اســتفاده از ماشــینها را میتــوان در توســعه ماشــینهایی بــه وضــوح مشــاهده
کــرد کــه بــرای صرفهجویــی در زمــان بــا ارزش مــا ظهــور کردنــد .در دهههــای
 ۱۹۶۰و  ،۱۹۷۰زمــان آزاد زنــان خانـهدار بــه لطــف ماشــینهایی کــه در داخــل
منــازل بــه کار گرفتــه میشــدند (ماننــد ماشــین لباسشــویی ،ماشــین
خشــککن ،جاروبرقــی) افزایــش یافــت و آنهــا توانســتند کــه وارد بــازار کار
شــوند .در ســالهای اخیــر ،فنآوریهایــی کــه میتــوان آنهــا را در تلفنهــای
همــراه هوشــمند مشــاهده کــرد بــرای آســانتر ســاختن ارتبــاط بــا دیگــران
ظهــور کردنــد تــا امــور بــه شــیوه موثرتــری انجــام شــوند و رســیدگی بــه امــور
شــخصی ســادهتر شــود .ایــده اصلــی ایــن بــود ایــن فنآوریهــا انســان را قــادر
ســازند کــه تمرکــزش را بــر روی مهارتهــای ارزشــمند و بینظیــر بشــر ماننــد
خالقیــت ،کنجــکاوی و نــوآوری قــرار دهــد کــه نیازمنــد تمرکــز و زمانانــد.
شــکی نیســت کــه ماشــینها واقعــا زمــان مــورد نیــاز بــرای برخــی امــوری کــه
پیشتــر نیازمنــد نیــروی انســانی بودنــد را کاهــش داده اســت :تحلیلگــران
بــرای بررســی حجــم عظیمــی از دادههــا از الگوریتمهــا بهــره میبرنــد در حالــی
کــه پیشتــر بایــد بــا شــیوههای ســنتی بــرای کشــف روندهــای موجــود در
دادههــا تــاش میکردنــد و ســامانه موقعیتیــاب نیــز بــه آنهــا کــه در زنجیــره
تامیــن فعــال هســتند امــکان میدهــد کــه موجــودی را بــا دقــت بــه مراتــب
بیشتر و تالشی کمتر از گذشته دنبال کنند.
بــا ایــن حــال تناقــض اینجاســت کــه بیشــتر ماشــینها هرچنــد واقعــا بــرای
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مــا زمــان بیشــتری را بــه ارمغــان آوردهانــد امــا همیــن فنآوریهــا فضــا بــرای
ویژگیهــای ارزشــمند انســانی ماننــد بــروز خالقیــت و تفکــر عمیــق را تنــگ
کرد هاند.
فراگیــر بــودن ف ـنآوری و بــه طــور خــاص دائمــی شــدن ارســال پیامهــا و
اطالعرســانی باعــث شــده انســانها بیــش از حــد درگیــر فــنآوری شــوند.
حــواس کارگــران دائمــا بــه خاطــر جریــان اطالعــات پــرت میشــود (و در واقــع
خودشــان حــواس خودشــان را پــرت میکننــد) کــه بــه کاهــش تمرکــز و تــوان
درک آنهــا منجــر میشــود .در نتیجــه بــه جــای اینکــه وقــت بیشــتری بــرای
اندیشــههای نــاب و خالقانــه داشــته باشــیم ،ذهــن مــا مشــغولتر از همیشــه
اســت و تحــت هجــوم حقایــق ،حقایــق نصفــهو نیمــه و شــایعات قــرار دارد کــه
همگــی بــه صــورت اطالعــات بــه ذهــن مــا ســرازیر میشــوند .مطالعــات مربــوط
بــه عــادات روزانــه مــا نشــان میدهنــد کــه یــک نیــروی کار بــه طــور متوســط
 ۱۵۰بــار در روز تلفــن همراهــش را بررســی میکنــد و پیغامهــا ،توئیتهــا و یــا
دیگــر شــبکههای اجتماعــی هــر ده دقیقــه و نیــم ،در کار او وقفــه ایجــاد
میکننــد .پــس از هــر کــدام از ایــن وقفههــا بــه طــور متوســط  ۲۳دقیقــه زمــان
الزم اســت تــا ایــن کاربــران رســانههای اجتماعــی بــار دیگــر بــه ســطح تمرکــز
سابق بازگردند.
بنابرایــن پرســش اینجاســت کــه آیــا در آینــده واقعــا ســیصد ایمیــل در روز
خواهیــم داشــت و تنهــا راه بــرای خــروج از ایــن وضعیــت ماشــینهای هوشــمندتر
اســت؟ واضــح اســت کــه چالــش رو بــه رشــد بــرای فــنآوری و کار یافتــن
راههایــی بــرای کاهــش میــزان «اختــال» در محیــط کار اســت تــا فضــا و زمــان
بــرای مهارتهــای ارزشــمند بشــری یعنــی خالقیــت ،داوری و تصمیــم گیــری
مهیا شود.
آیا ماشینها همه تصمیمها را خواهند گرفت؟

یکــی از ویژگیهایــی کــه انســانها را از گونههــای دیگــر تمیــز میدهــد،
ظرفیــت اخــذ تصمیمــات پیچیــده اســت .آیــا بــا پیچیدهتــر شــدن ماشــینها،
ایــن تــوان تصمیمگیــری بــه عنــوان مهارتــی صرفــا انســانی بــا چالــش مواجــه
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خواهــد شــد؟ شــواهد نشــان میدهنــد ماشــینها در برخــی شــرایط در تصمیــم
گیــری از انســانها بهتــر عمــل میکننــد .بــرای مثــال ،همیــن حــاال الگوریتمهــا
میتواننــد مــواردی ماننــد احتمــال خــروج یــک کارمنــد و عملکــرد او در آینــده
را بــا دقــت بهتــر از مدیــران بــرآورد کننــد .تحلیــل هفــده پژوهــش در مــورد
بــرآورد متقاضیــان کار نشــان میدهــد کــه معــادالت ریاضــی در انتخــاب
کارمنــدان تــا  ۲۵درصــد بهتــر از انســانها عمــل میکننــد .پــس آیــا میتــوان
انتظــار داشــت کــه تصمیــم گیــری و برخــی از وظایــف مربــوط بــه مدیریــت
انسانها بیش از پیش به الگوریتمها سپرده شود؟
آیــا بایــد بــرای آینــدهای آمــاده باشــیم کــه اداره امــور در آن بــر عهــده
تحلیلهــای پیشــگویانه ماشــینی اســت؟ اینهــا برخــی از پرســشهایی اســت
کــه در نشســتی در مجمــع جهانــی اقتصــاد 2در داووس 3در ســال  ۲۰۱۴بــه آنهــا
پرداختــه شــد ،جایــی کــه مــن ریاســت نشســتی بــا عنــوان «رایانههــای بهتــر از
انســانها تصمیــم میگیرنــد» را بــر عهــده داشــتم .مشــخص بــود کــه پاســخگویی
بــه ایــن پرســش نیازمنــد شــناختی دقیــق از شــیوه تعامــل و ارتبــاط انســان بــا
یادگیــری ماشــین خواهــد بــود .بــرای مثــال ،آیــا کارگــران متقاعــد خواهنــد شــد
کــه بــه هــوش مصنوعــی اطمینــان کننــد و آیــا ســپردن تصمیمگیــری بــه
ماشــینها بــا خطــر انجــام اقداماتــی منطقــی امــا نــه چنــدان اخالقــی همــراه
خواهــد بــود؟ آیــا هرگــز میتــوان ارزشهــا و احساســات را در رایانههــا ایجــاد
کرد؟
بررســیها نشــان میدهنــد کــه بســیاری از کارگــران و ســازمانها تمایلــی
بــه ســپردن تصمیمگیــری نهایــی بــه ماشــینها ندارنــد ،حــاال ایــن تصمیــم
نهایــی تشــخیص بیمــاری باشــد یــا پیشبینــی سیاســی ،مــردم هنــوز قضــاوت
انســانی قضــاوت خودشــان یــا فــردی دیگــر -را بــه قضــاوت الگوریتمهــا ترجیــح
میدهنــد .تــا حــدی بــه ایــن خاطــر کــه همانطــور کــه دانــش عصبشناســی
نشــان میدهــد ،تصمیمــات انســانی بیشــتر احساســی هســتند تــا اینکــه از
منطقــی پیــروی کننــد کــه بتــوان آنهــا را بــه زبــان برنامهنویســی نوشــت .بــه
2. World Economic Forum
3. Davos
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نظــر میرســد کــه بیشــتر انســانها هــم بــر اســاس شــناخت و هــم بــر اســاس
بصیــرت تصمیــم گیــری میکننــد ،کــه مربــوط بــه قشــری از مغــز میشــود کــه
طــی دو میلیــون ســال تکامــل یافتــه اســت .ایــن عنصــر از پیشــرفت انســانی را
نمیتــوان بــه راحتــی فهمیــد و بازتولیــد کــرد و در نتیجــه بــه زبــان رایانــه
نوشــت .بــه بیــان ســادهتر ،حقیقــت بــه مراتــب پیچیدهتــر از انجــام
پیشبینیهــای ســاده اســت کــه ماشــینها بتواننــد بــه ســادگی از ابــزاری بــرای
پیشبینــی ســاده بــه تصمیمگیرانــی تبدیــل شــوند کــه از حقیقــت شــناخت
دارنــد .امــا ایــن همچنیــن اهمیــت رو بــه رشــد و ارزش تواناییهــای انســان بــرای
داوری پیچیده و تصمیمگیری را برجسته میسازد.
آیــا ماشــینها ســاختار قــدرت را از سلســله مراتبــی بــه شــبکهای تغییــر
خواهند داد؟
ظهــور ماشــینهای نــه چنــدان گــران کــه ارتباطــات و شــبکههای اجتماعــی
و جمعســپاری را تســهیل میکننــد فرصتهایــی را بــرای ایجــاد ســریع
شــبکههایی بــا توزیــع جهانــی مهیــا میســازد .ایــن افــراد و گروههــا میتواننــد
فــرای مرزهــای سیاســی بــا یکدیگــر در ارتبــاط باشــند ،اطالعــات را بــا ســرعتی
بــرق آســا بــه اشــتراک بگذارنــد ،بــه ســرعت اعضایــی جدیــد را بپذیرنــد و
اقداماتــی بــه ظاهــر بــدون رهبــری را پیــش ببرنــد .آیــا افزایــش ارتبــاط همتــا
بــه همتــا 4ســاختار قــدرت را از سلســله مراتــب عمــودی بــه شــبکههای افقــی
تغییــر خواهــد داد؟ آیــا کســب و کارهــای آینــده بیشــتر «فلتوکراســی ،»5بــدون
سلســله مراتــب ،خواهنــد بــود کــه در آن عملیــات بــا ســازوکارهای قــدرت برابــر
میــان اعضــا انجــام خواهــد شــد و نــه دســتورات رهبــران کســب و کارهــا؟
هنگامــی کــه فـنآوری بســیاری از افــراد را قــادر خواهــد ســاخت کــه اطالعــات
بیشــتری در مــورد خودشــان ،همــکاران و جهــان داشــته باشــند ،مدیــران چــه
نقشــی بــر عهــده خواهنــد داشــت و در واقــع آیــا آن زمــان رهبــری تجــاری
متحول خواهد شد؟
جالــب اینکــه آثــار بالقــوه هــم ســطح ســازی فـنآوری هنــوز ظاهــر نشــدهاند.
4. Peer-to-Peer
5. flatocracy
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آزمایشهــا بــرای کنــار گذاشــتن ســاختار عمــودی سلســله مراتــب قــدرت
چنــدان خوشــایند نبودهانــد .بــه نظــر میرســد کــه گــذار از ســاختار عمــودی
قــدرت در ســازمانها بــه ســاختاری افقــی ســخت باشــد؛ چــرا کــه سلســه مراتــب
و قــدرت بســیار مقاومنــد .یــک نمونــه بــرای آن تقریبــا دو برابــر شــدن تعــداد
مدیــران اســتخدام شــده از ســال  ۱۹۸۳در آمریــکا اســت .ســاختارهای قــدرت
هــم ســطح و افقــی تــا حــدی بــه ایــن خاطــر نــاکام ماندهانــد کــه بــرای بیشــتر
افــراد جایــگاه مربــوط بــه سلســله مراتــب اهمیــت بســیاری دارد .ایــن اهمیــت تــا
آنجاســت کــه بــر شــیوه تصمیــم گیــری ،نــوع دوســتی و ســامت کلــی ذهــن و
جســم تاثیرگــذار اســت .ماشــینها شــاید قــادر باشــند کــه زمیــن بــازی را
مســطح ســازند؛ امــا بــه نظــر میرســد کــه انســانها فعــا سلســله مراتــب را
ترجیح میدهند.
چنیــن پرســشهایی اهمیــت دارنــد و نشــان میدهنــد کــه تاثیــر بالقــوه
ماشــینها بــر کار بایــد بــه دقــت مــورد بررســی قــرار گیــرد .اگرچــه ســادهلوحانه
خواهــد بــود کــه نتیجــه بگیریــم ماشــینها در آینــده تاثیــر محــدودی بــر کار
خواهنــد داشــت .بــا پیچیدهتــر شــدن هــوش مصنوعــی در تحلیــل دادههــا و
تصمیــم گیــری ،مشــاغل و اســتعدادها بیــش از پیــش تحــت فشــار قــرار
میگیرنــد .درســت همانطــور کــه در فرآیندهــای تکــراری ،رباتهــا جــای
انســانها را گرفتنــد ،یادگیــری ماشــین نیــز شــیوه کار حتــی متخصصتریــن و
ماهرتریــن بخــش نیــروی کار را نیــز متحــول خواهــد کــرد .در حالیکــه مــا
احتمــاال قــادر بــه پیشبینــی دقیــق آینــده نیســتیم ،میتوانیــم در یــک مــورد
مطمئــن باشــیم و آن اینکــه تطبیقپذیــری بــه ویژگــی تعییــن کننــده
ســازمانهای موفــق تبدیــل خواهــد شــد .فرآینــد تطبیــق بــا شــرایط جدیــد در
مرکــز کنسرســیوم تحقیقــات آینــده کار قــرار دارد .مــا معتقدیــم کــه مدیــران و
رهبــران کســب و کارهــا در چهــار حــوزه بایــد تغییراتــی اساســی را در شــیوه
کارشان ایجاد کنند.
تعمیر نردبان شغلی شکسته

نردبــان شــغلی کــه در طــول تاریــخ هــر فــردی بــرای پیشــرفت بایــد آن را
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طــی میکــرد ،اکنــون شکســته اســت ،چــرا کــه اتوماســیون بخشهــای میانــی
ایــن نردبــان را بــرای افــراد نیمــه ماهــر از بیــن بــرده اســت .بــا از بیــن رفتــن
مشــاغل میانــی ،افــراد تــازه کار بــرای یافتــن راهــی جهــت ارتقــاء بــه ردههــای
باالیــی بــا مشــکل مواجهنــد .ایــن رونــد احتمــاال ادامــه خواهــد یافــت ،آن هــم در
حالــی کــه بــه ســختی میتــوان تشــخیص داد کــه دقیقــا کــدام رده از مشــاغل
در مرحلــه بعــدی تحــت تاثیــر اتوماســیون قــرار خواهــد گرفــت .در نتیجــه کامــا
محتمــل اســت کــه مســیرهایی غیرخطــی بــرای رســیدن بــه ردههــای باالیــی
طراحــی شــوند .بــرای حــل ایــن چالــش ،بازتعریــف آنچــه در یــک ســازمان
پیشــرفت نامیــده میشــود ضــروری اســت .تشــخیص اینکــه ردههــای شــغلی
میانــی احتمــاال بازنخواهنــد گشــت بــه ایــن معنــی اســت کــه شــیوههای
منعطفتــری بایــد بــرای پیشــرفت شــغلی بــه کار گرفتــه شــوند کــه حرکــت
افقــی افــراد در ردههــای شــغلی بــه جــای حرکــت عمــودی و حتــی ترک ســازمان
و بازگشــت بــه آن در ردهای متفــاوت را در بــر میگیــرد .در کوتــاه مــدت،
مهمتریــن وظیفــه بخــش مدیریــت اســتعدادها ایــن خواهــد بــود کــه افــراد را
طــی ایــن دوران گــذار راهنمایــی و هدایــت کنــد و بــه آنهــا بــرای تشــخیص
مهارتهای با ارزش و فرصتهای پیشرفت شغلی یاری رساند.
تعامل با اکوسیستم استعدادها

ترکیــب بســترها و ســامانههای قدرتمنــد بــرای فریلنســرها 6یعنــی افــرادی
کــه بــه طــور آزاد و بــدون قــرارداد دائمــی کارمیکننــد و کاهــش هزینههــای
راهانــدازی بــرای کســب و کارهــای کوچــک و آنالیــن باعــث ایجــاد انتخابهــای
شــغلی پرشــمار بــرای افــراد بــا اســتعداد شــده اســت .بــرای مثــال بررســیها
نشــان میدهنــد کــه در ســال  ۲۰۱۴پنجــاه و ســه میلیــون فریلنســر در آمریــکا
مشــغول بــه کار بودهانــد .بــا ورود نس ـلهای جدیــد بــه بــازار کار بــه جمعیــت
ارتــش فریلنســرها افــزوده خواهــد شــد .نتیجــه ایــن خواهــد بــود که شــرکتهایی
کــه صرفــا بــر روی اســتخدام نیــروی کار تمــام وقــت تمرکــز میکننــد ،فرصــت
کار کــردن بــا برخــی از مســتعدترین افــراد را از دســت میدهنــد .چنیــن گــزارهای
6. Freelancer
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بهخصــوص بــرای شــرکتهای دانــش بنیــان کــه محصوالتشــان بــر اســاس
ایدهپــردازی و خالقیــت اســت صــدق خواهــد کــرد .تشــخیص اینکــه کجــا و
چگونــه بایــد بــه تعامــل بــا ایــن اســتعدادها پرداخــت بــه امــری ضــروری تبدیــل
خواهــد شــد و نیازمنــد تغییراتــی بنیادیــن در رویکردهــای متــداول اســتخدام
خواهــد بــود .شــرکتها بایــد شــناخت خــود در مــورد اینکــه چــه اســتعدادهایی
را نیــاز دارنــد را افزایــش دهنــد و دریابنــد کــه چــه عواملــی بــه جــذب و ایجــاد
انگیــزه در ایــن اســتعدادها خواهــد انجامیــد .آنهــا همچنیــن نیازمنــد درکــی
عمیقتــر از اکوسیســتم اطــراف ســازمان و ظرفیتهــای موجــود بــرای ایجــاد
روابطی فراتر از رابطه سنتی کارگر و کارفرما هستند.
تصــور اینکــه رابطــه کاری یــک همــکاری مادامالعمــر خواهــد بــود بایــد
مــورد بازبینــی قــرار گیــرد .افــراد مســتعد از پلتفورمهــای تکنولوژیکــی جهــت
خلــق ارزش بــرای خودشــان بهــره خواهنــد بــرد .آنهــا شــاید آمــاده کار در یــک
شــرکت باشــند ،امــا بعــد از آن ممکــن اســت بخواهنــد کــه شــرکت را تــرک گفته
و کســب و کار خودشــان را راه بیاندازنــد و بعدهــا بــاز هــم بــه عنــوان مشــتری یــا
نیــروی کار بــه شــرکت بازگردنــد .بنابرایــن تاکیــد بیشــتر بــر روی توســعه روابــط
بلندمــدت و منعطــف بــه جــای اســتخدام رســمی خواهــد بــود .در ایــن مــدل
همــکاری کــه نســبتا بیثبــات اســت ،وفــاداری کمــی دارد و آمــوزش و
ســرمایهگذاری بلندمــدت در آن جایــی نــدارد ،هــم کارفرمــا و هــم نیــروی کار بــه
دنبــال افــزودن ارزش یکدیگــر هســتند .ایــن رابطــه بــرای نیــروی کار،
ســرمایهگذاری بــر روی انطباقپذیــری و ارزش شــرکت اســت و بــرای ســازمانها
سرمایهگذاری بر روی قابلیت به کارگرفتن و توسعه نیروی کار.
تشویق به یادگیری مادامالعمر

موجهــای فــنآوری بســیاری از ردههــای شــغلی را از بیــن خواهنــد بــود و
برخــی از مهارتهــا را بیمــورد خواهنــد کــرد .در نتیجــه ،شــیوه ســنتی آمــوزش
کــه بــا بهبــود تدریجــی مهارتهــا همــراه اســت دیگــر بــرای نیــروی کار کافــی
نخواهــد بــود .در اینجــا اهمیــت یادگیــری مادامالعمــر مشــخص خواهــد شــد.
ایــن یادگیــری میتوانــد تــا حــدی مــورد حمایــت ســازمانها قــرار بگیــرد ،یــا از
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طریــق ایجــاد دسترســی بــه آمــوزش و یــا بهوســیله ایجــاد انعطــاف در شــیوه کار
ماننــد فراهــم آوردن فرصتهــای مطالعاتــی و یادگیــری بــرای کارکنــان تــا
نیــروی کار بدیــن وســیله بتواننــد بــرای افزایــش بهــرهوری ســرمایهگذاری کننــد.
تردیــدی نیســت کــه آموزشهــای آنالیــن و مهــارت محــور در ایــن میــان نقــش
آفریــن خواهنــد بــود .بــا پیشــرفت فنآوریهــای مربــوط بــه یادگیــری ،افــراد
خواهنــد توانســت کــه آموزشهــا را بــه گونــهای تنظیــم کننــد کــه تنهــا
مهارتهــای مــورد نیازشــان را بــا هزینـهای بســیار کــم یــا بــه طــور رایــگان و در
زمــان بــاب میلشــان بیاموزنــد .بنابرایــن بــه جــای مــدارک تحصیلــی فعلــی کــه
اســتاندارد مشــخصی دارنــد و اخــذ آنهــا نســبتا زمانبــر اســت ،ایــن رویکــرد تــازه
شــیوه شــخصی شــدهای از آمــوزش و یادگیــری را ایجــاد میکنــد .از منظــر
شــرکتها ،چنیــن رویکــرد تــازهای میتوانــد دادههایــی مهــم و آگاهــی بخــش
در مــورد ترجیحــات نیــروی کار ،میــزان تعهــد آنهــا بــه یادگیــری ،شــیوههای
یادگیری و ایجاد انگیزه را در اختیار شرکتها قرار دهد.
همکاری با ماشینها

بیشــتر بــه از بیــن رفتــن مشــاغل توســط ماشــینها پرداختــه شــده امــا
بــرای بســیاری از کارگــران ،تاثیــر ماشــینها بــه معنــی تقویــت کار آنهــا خواهــد
بــود .بــرای ایــن بخــش از نیــروی کار ،ماشــینها بــه عنــوان همکارانــی در امــور
دانشبنیــان حضــور خواهنــد داشــت .در نتیجــه روایــت مبتنــی بــر چالــش
مدیریــت شــغلهایی کــه بــه خاطــر فـنآوری از بیــن خواهنــد رفــت بــه روایــت
مربــوط بــه فرصــت ایجــاد شــده از هــم افزایــی ربــات و انســان بــرای حمایــت از
فعالیتهــای روزانــه نیــروی کار تبدیــل خواهــد شــد .بنابرایــن پرســش اساســی
ایــن خواهــد بــود کــه چــه دســتاوردهایی از همــکاری میــان نیــروی کار انســانی
و همــکاران رباتیــک آنهــا تحقــق خواهنــد یافــت ؟ کارگــران در چــه بخشهایــی
قــادر بــه انجــام امــور بــه تنهایــی نیســتند و بایــد بــا ماشــینها همــکاری کننــد؟
ایــن همــکاری و همافــزاری میــان انســان و ماشــین چــه مشــاغل تــازهای را
ایجاد خواهد کرد؟
ســازمانها بــرای خلــق ایــن شــیوههای جدیــد کار بایــد در شــرح وظایــف
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ســنتی تجدیــد نظــر کــرده و دائــم بــه طــور خالقانــه بیاندیشــند کــه چگونــه
میتــوان یــک شــغل را بــه شــیوههایی نوآورانــه و بــا ایجــاد تــوازن میــان
انسانها و ماشینها ارتقا داد.
تردیــدی نیســت کــه در هــم تنیدگــی میــان کار و فــنآوری بــه ایجــاد
پرســشهای حتــی اساســیتری خواهــد انجامیــد .در میــان خیــزش هــوش
ماشــینی ،ارزش کار انســانی کجــا قــرار میگیــرد؟ هــدف فنآوریهایــی کــه
ایجــاد میکنیــم چیســت؟ آیــا میخواهیــم کــه ماشــینها بهجــاز مــا برایمــان
تصمیم گیری کنند؟ چگونه میخواهیم با یکدیگر کار و زندگی کنیم؟
اینهــا پرســشهایی فراتــر از ســود یــا بهــرهوری صــرف هســتند و بــه
جامعــه ،اخــاق و ارزشهــا مربــوط میشــوند .تامــس مــور 7در کتــاب
آرمانشــهر8جامعهای فرضــی در یــک جزیــره را بــه تصویــر کشــید .او نامــزدی و
ازدواج ،جشــن گرفتــن زندگــی و مــرگ و قوانیــن و شــیوه زندگــی در ایــن جزیــره
را شــرح داد .نــگاه او بــه آینــده بــه مراتــب غنیتــر و جذابتــر از نگاهــی صرفــا
بــر پایــه ف ـنآوری بــود .شــاید اکنــون ،پانصــد ســال پــس از نــگارش آرمانشــهر،
زمــان بــه تصویــر کشــیدن دوبــاره آینــده بهطــور جامــع و نــه صرفــا در چارچــوب
فنآوری فرا رسیده باشد.

7. Thomas More
8. Utopia
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فصل هجدهم

ساعات ملاقات:
یک داستان کو�تاه
الستر رینالدز

1

ســال  ۲۰۵۰اســت و فــنآوری بــه ایجــاد پرســشهایی در مــورد
بدن و روح منجر شده است.

1. Alastair Reynolds
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کتــی اتینگــر 1همیشــه عاشــق بــاال رفتــن بــود .ایــن اشــتیاق صعــود زمانــی
کــه خیلــی کوچــک بــود از بــاال رفتــن از درخــت آغــاز شــد و بــه تخته ســنگها
و دیوارهــای مخصــوص صخرهنــوردی داخــل ســالن ارتقــاء یافــت .در دوران
نوجوانــی در بــاال رفتــن حتــی از بزرگســاالنی کــه دو برابــر او ســن داشــتند نیــز
ســریعتر بــود .زمانــی کــه در دوران بیســت ســالگی بــود و بــه ســختی تــاش
میکــرد بــرای کســب مــدرک معمــاری بــه خــودش انگیــزه بدهــد ،هــر آخــر
هفتــهای کــه امــکان داشــت را در میــان صخرههــا ســپری میکــرد .هــر
تابســتان تــاش میکــرد تــا نســبت بــه ســال قبــل پیشــرفت کنــد ،بــه هــر
زحمتــی کــه بــود بــه تیمهــای صخــره نــوردی راه یافــت و در آخریــن روزهــای
دوران طالیــی ســفرهای انبــوه بیــن قــارهای ،در نقــاط مختلــف جهــان بــه
صخرهنــوردی پرداخــت .پــس از اینکــه مســیرهای تــازهای را بــرای صعــود از
روهلیالهــا 2و بیمبالونــا 3یافــت ،شــهرت بــه ســراغش آمــد .حامیــان مالــی،
لبــاس و تجهیــزات صخرهنــوردیاش را تامیــن میکردنــد .او بــه چهــرهای در
مجــات تخصصــی صخــره نــوردی و مســتندهای مربــوط بــه ورزشهــای
مخاطرهآمیز تبدیل شد.
سپس سقوط از راه رسید

هنگامــی کــه دوران طوالنــی مــدت نقاهــت بــه ســر آمــد و او بــه مرحلــه
تــازهای از زندگــی یعنــی شــغل معمــاری کــه همــواره در جایــگاه دوم نســبت بــه
صخرهنــوری قــرار داشــت وارد شــد ،ایــن تــرس از ارتفــاع بــود کــه در او باقــی
مانــده بــود .پیــش از تصــادف هرگــز چنیــن ترســی نداشــت؛ بهجــز درکــی
عقالیــی نســبت بــه خطراتــی کــه حضــور در ارتفــاع زیــاد و ســپردن زندگــی بــه
چنــد تکــه فلــزی دارد .امــا هرگــز تــرس از ارتفــاع را بــا همــه وجــود ،آنطــور کــه
دیگران حس میکنند ،تجربه نکرده بود.

1. Cassie Ettinger

نام قهرمان داستان در نسخه انگلیسی کتاب «کسی » است که در ترجمه فارسی به «کتی» تغییر یافته است.

2. Rohlilahla
3. Bimbaluna
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حاال دیگر فرق میکرد

وقتــی بــه بــاالی کارگاه ســاختمانی میرفــت تــا بــه کارهایــی کــه تاکنــون
انجــام شــده و برشهــا و جوشهــا ،پنجرههــا و درهــای جدیــد ،جــای راه پلــه و
شــفت آسانســور نگاهــی بیانــدازد ،هــر طبقـهای کــه باالتــر میرفــت دقیقــا حــس
میکــرد کــه چقــدر از زمیــن دورتــر شــده اســت .امــا بایــد ایــن کار را میکــرد،
درســت همانطــور کــه مجبــور بــود گاهــی خطــر کنــد و از بــاال بــه گــرد و خــاک
اطــراف پــی ســاختمان در حــال ســاخت نــگاه کنــد .کفشهــا و دســتکشهای
مــارک گکوفلکــس 4او بــه خوبــی بــر روی بخشهــای منحنــی ســاخته شــده از
آلیــاژ مخصــوص ســاخت هواپیماهــا ســوار میشــدند .کتــی در مواقــع نیــاز از
زانوبندگکوفلکــس هــم اســتفاده میکــرد .گکوفلکــس در روزهایــی کــه حامــی
مالی کتی بود به خوبی با او تا میکرد.
هرچند ،بیشتر مواقع ،او تالش میکرد که از زانوهایش استفاده نکند.
پــروژه مجموعــه نیــو افیــر فریمســتک ،پــروژهای چنــد منظــوره در اطــراف
منطقــه افیــر در شــمال کشــور پرتغــال بــود .نیمــه مســکونی ،نیمــه تجــاری.
ســاختمان ،حــاال کــه بــه اتمامــش نزدیــک میشــود ،از دور شــبیه کالفــی ســر در
گــم اســت کــه بــه ســوی بــاال مــیرود؛ شــبکه در هــم تنیــدهای از کابلهــا و
لولهها .یا آنطور که منتقدان میگویند مجموعهای از میلهای بافتنی.
آنچــه منتقــدان در نظــر نگرفتهانــد یــا ترجیــح دادنــد کــه نبیننــد ایــن بــود
کــه طراحــی مجموعــه فریمســتک تصادفــی و بــی حســاب و کتــاب نبــود .کتــی
هــم بــرای طراحــی و هــم بــرای اجــرای پــروژه زحمــت زیــادی کشــیده بــود .هــر
زاویــه ،هــر شکســت و هــر شــیب اهمیــت زیــادی داشــتند .مــردم قــرار بــود آنجــا
زندگــی و کار کننــد و نبایــد بعــد از چنــد مــاه از آنجــا دلــزده میشــدند .پــروژه
بایــد از هــر زاویـهای ،داخــل و خــارج ،و تحــت هــر شــرایط نــوری خــوب بــه نظــر
میرســید .نــور خورشــید بایــد از میــان درزهــا بــه درون میتابیــد تــا روشــنایی
باغچههــا و مــزارع عمــودی تامیــن شــود .هــوا بایــد آزادانــه در درون مجموعــه
گــردش میکــرد .آب بــاران بایــد بــه راحتــی تخلیــه میشــد نــه اینکــه در
فرورفتگیهــا و شــکافها گیــر میکــرد .باالخــره اینکــه پــروژه فریمســتک بایــد
4. Geckoflex
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در مقابــل طوفانهــا و گردبادهــای اقیانــوس آتالنتیــک کــه بــا کمتریــن خطــا
برای یک قرن آینده پیشبینی شدهاند دوام بیاورد.
بــا همــه ناخوشــیهای مربــوط بــه تــرس از ارتفــاع ،هنــوز هــم در اوج
ســاختمان قــرار گرفتــن خوشــایند بــود .بــه بــاالی ســاختمان رفــت ،دسـتهایش
را پشــت کمــرش گذاشــت و صــاف ایســتاد .بــرای چنــد لحظــه احســاس کــرد کــه
بایــد نفســش را حبــس کنــد .پاهایــش روی ســطحی خمیــده قــرار داشــت کــه در
اصــل بــرای بوئینــگ دریمالینــر شــرکت هواپیمایــی قطــر ســاخته شــده بــود،
نشــانههای محــوی از صاحــب قبلــی آن را میشــد روی کنارهــای ســطح مشــاهده
کرد.
دریمالینرها هواپیماهای خوبی بود .کتی کار با آن را دوست داشت.
در واقع یکی از آنها همین حاال در حال نزدیک شدن بود.
همــان موقعــی کــه داشــت از ســاختمان بــاال میرفــت یــک هواپیمــای بــاری
را دیــد و حــدس زد کــه شــاید هواپیمــای او باشــد .هواپیماهــای باری هیــدروژن را
از برجهــای افراشــته شــده در دریــا توســط کارخانــه اوتک5میگیرنــد و مخــازن
خودشــان را از ایــن ســوخت پــر میکننــد .ایــن ســفینههای هوایــی اخیــرا همــه
جــا حضــور دارنــد ،امــا عملکــرد آنهــا بســیار کنــد و بــه طــور آزاردهنــده وابســته
بــه شــرایط جــوی بــود .اگــر مشــغول کار در پــروژهای بودیــد کــه زمــان در آن
اهمیــت زیــادی داشــت ،دایــم چشــمتان بــه دنبــال لکههــای کوچکــی در آســمان
میگشت به این امید که سفینه هوایی را مشاهده کنید.
کتــی دســتش را بــه روی پیشــانی بــرد تــا جلــوی آفتــاب را بگیــرد .ســفینه
هوایــی در حــال نزدیــک شــدن بــود ،موتورهــای لولــهای پرتعــدادش در حــال
تنظیــم بــر اســاس الگوریتــم قدیمــی تنظیــم ارتفــاع بودنــد .هواپیماهــای تــازه
حــاال بیشــتر شــبیه لولــه بودنــد و تنهــا جایــی کــه پیشتــر بالهــا قــرار
میگرفــت روی آنهــا قابــل تشــخیص بــود .البتــه ایــن خیلــی مــورد تــازهای
محســوب نمیشــد .ســی و پنــج ســال پــس از خدمــات هوایــی تجــاری ،ســپس
دورهای از رکــود ،ســپس افتــی کــه هرگــز جبــران نشــد ،ســپس ســقوط کل بــازار
جهانــی بــرای حمــل و نقــل انبــوه .امــا اکنــون نــه خطــوط هوایــی بلکــه ســاختار
5. OTEC
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آن بــرای کتــی تازگــی داشــت .بیشــتر ســیم کشــیها ،همــراه بــا صندلیهــا،
کــف و محفظههــای مخصــوص چمدانهــا حــذف شــده بودنــد .همــه چیــز بــا
فلــز عریــان پوشــانده شــده بــود ،بــه همیــن خاطــر در داخــل محفظــه مخصــوص
حمــل بــار بــه میــزان غافلگیرکننــدهای فضــا قــرار داشــت کــه بــه طــور
غافلگیرکنندهای محکم بود.
کتــی بــه ســفینه هوایــی اشــاره کــرد کــه نزدیکتــر شــود .محفظــه مخصــوص
حمــل بــار همیــن حــاال هــم نزدیــک شــده بــود و گیرههــای آن آمــاده بودنــد تــا
بــا در دســتگیرههای ســاختمان جفــت شــود .ســفینه هوایــی محفظــه را چرخانــد
تــا در جهــت درســت قــرار بگیــرد .کتــی انگشــتان دســتش را حرکــت داد و
دســتگیرهها بــاز شــدند تــا محفظــه را بــه چنــد متــری محــل تخلیــه برســانند.
محفظــه ســنگین و بزرگــی کــه تــا همیــن چنــد لحظــه پیــش ســبک و همچــون
ابر به نظر میرسید ،باالی سر او قرار گرفت.
کتــی ،در حالــی کــه تــاش میکــرد تــا تعادلــش را حفــظ کنــد ،بلندتریــن
ربــات ســاخت و ســاز را فراخوانــد .رباتیــک ســازه نارنجــی عظیمــی بــود ،چیــزی
بیــن یــک جرثقیــل و زرافــه دالــی .6ربــات کابلهــای خــودش را بــه دریمالینــر
متصــل کــرد و بــه ســفینه هوایــی اجــازه داد کــه محفظــه را رهــا کنــد .کتــی،
تــاش میکــرد تــا دســتگیره را بــرای قــرار گرفتــن محفظــه هماهنــگ کنــد.
محفظــه پاییــن آمــد ،بــاد بــه درون خمیدگیهــای آن میوزیــد و بــا گــذر از
دســتگیرهها صــدا تولیــد میکــرد .اتصــال نهایــی محفظــه بــه دســتگیرهها
همیشه سختترین قسمت کار بود.
چهرهای در گوشه باالی سمت راست دید کتی ظاهر شد.
«زمان مناسبی نیست» .کتی با خودش زمزمه کرد.
امــا دکتــر ابیــت 7خیلــی ســمج بــود و نمیشــد تماسهایــش را تــا ابــد
نادیــده گرفــت .مســاله اصــا ایــن نبــود کــه کتــی از دکتــر خوشــش نمیآمــد،
مشــکل ایــن بــود کــه در مــورد موضوعــی بــه کتــی فشــار م ـیآورد کــه کتــی
ســعی میکــرد در پــس ذهنــش نگــه دارد .اصــا مــرد بــدی نبــود ،و بلــه ،برخــی
اشاره نویسنده به زرافه کشیده شده توسط سالوادوردالی ،هنرمنداسپانیایی است.

6. Dali
7. Abbate
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اوقات حق با او بود ...
خشــمش را فــرو خــورد و بــه تمــاس پاســخ داد .بهتــر بــود همیــن االن خیالش
را راحت کند تا اینکه اجازه بدهد دکتر بقیه هفته عذابش دهد.
«متاسفم ولی فقط چند لحظه وقت دارم ،مارتین»
« ایــن همــه زمانــی اســت کــه الزم دارم .اخیــرا بــه ســختی میشــد تــو را
پیدا کرد .کارها خوب پیش میرود ،درسته؟»
«بهتر از این نمیشود».
«خوبــه .خوشــحالم کــه خــودت را مشــغول ایــن کار کــردهای .خیلــی برایــت
خوب بوده» .
ســایه محفظــه هوایــی روی او ســنگینتر شــد« .گفتــم یــک لحظــه ،مارتیــن.
نمیخواهم گستاخ باشم ،اما »...
«درســت اســت ،کتــی میفهمــم .امــا بایــد تاکیــد کنــم کــه میــان برنامــه
فشــردهات بایــد وقتــی بــرای ســر زدن بــه کلینیــک پیــدا کنــی .آن هــم در اولیــن
فرصــت .اتفاقــی افتــاده اتفاقــی مهــم کــه بــر شــرایط درمــان تاثیرگــذار اســت.
فکر کنم به شدت به نفعت است که »...
«نمیخواهم دوباره ببینمش»،کتی گفت«نه االن و نه هیچ وقت دیگر».
دکتــر ابیــت بــا کمتریــن جدیــت ممکــن گفــت« :تقاضــا میکنــم کــه
تجدیدنظر کنی ،هرچه زودتر بهتر».
شــانس اینکــه دســتگیره نقالــه درســت در آن لحظــه در بــرود یــک در میلیــون
بــود ،امــا ایــن همــان چیــزی اســت کــه در مــورد طنــاب هــم گفتــه بودنــد ،همــان
طنابــی کــه درســت در لحظـهای کــه بیشــتر از همیشــه بــه آن نیــاز داشــت پــاره
شــد .امــا کابــل نگهدارنــده چرخیــد ،جرثقیــل تکانــی خــورد و ســفینه هوایــی
منحــرف شــد .در همــان لحظــه ،دریمالینــر از یــک ســو ،درســت ماننــد تیغــه
گیوتیــن ،بــه ســرعت پاییــن آمــد .خیلــی راحــت میشــد حــدس زد کــه کتــی
هیچ شانسی برای جان به در بردن از این سقوط ندارد.
امــا بــا پاییــن آمــدن محفظــه ،خــودش را جمــع کــرد و دســتانش جلــوی
صورتش را گرفت.
راست بود که میگفتند عادات کهنه به سختی از بین میروند.
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دکتــر مارتیــن ابیــت تنــی خمیــده و صورتــی دوســتانه و پــر از لــک داشــت.
موهــای ســفید بســیار کوتاهــی داشــت همــراه بــا عینکــی کــه کتــی هرگــز ندیــده
بــود کــه از جــای ثابتــش روی پیشــانی دکتــر تــکان بخــورد ،انــگار کــه آنهــا
همچــون یــک جفــت چشــم دیگــر کتــی را معاینــه میکردنــد .او دکتــر را از زمــان
تصــادف میشــناخت و حتــی در ابتــدای آشــنایی آنهــا نیــز دکتــر پیــر بــه نظــر
میرسید.
دکتــر رو بــه کتــی گفــت« :خوشــحالم کــه باالخــره درخواســتم را قبــول
کردی ،حتی با اینکه بیشتر از آن چیزی که انتظار داشتم طول کشید».
کتــی پاســخ داد« :بایــد کارم در پرتغــال را تمــام میکــردم .همانطــوری هــم
از زمانبنــدی عقــب بودیــم و نمیخواســتم بهانــه بیشــتری دســت مشــتری
بدهم».
«ولی در آخر همه چیز خوب بود؟»
یــاد حادثــه دریمالینــر افتــاد ،بــه هــم پیچیــده شــدن و ســقوط بدنــه محفظــه،
ســختیهای آغــاز دوبــاره کل فرآینــد ،پیشــنهاد محفظ ـهای دیگــر ،انتظــار بــرای
اینکــه ســفینه هوایــی آن را بیــاورد ،و گفــت« :نــه چیــزی کــه بهــش عــادت
نداشته باشیم».
«میبینم که این کار را دوست داری».
«میتــوان در افــق ابرهــا را دیــد » .او اعتــراف کــرد «شــاید بــاور نکنیــد دکتــر
امــا هزینــه آن بارهــای هوایــی دوبــاره در حــال بــاال رفتــن اســت .ناگهــان همــه
مــردم بیــدار شــدهاند و بــه نتیجــه رســیدهاند کــه چنیــن حمــل و نقلــی ارزشــمند
است».
دکتــر ابیــت بــا لبخنــدی نوســتالژیک پاســخ داد« :مــا شــاهد اوج گرفتــن
قیمــت نفــت بودیــم .شــما شــاهد اوج گرفتــن قیمــت حمــل و نقــل هوایــی .امــا
من خیلی نگران نیستم .فکر کنم تو با هر شرایطی وفق پیدا میکنی».
«کاش همینطــور باشــه .ببخشــید کــه بــه نظــر عجــول میآیــم امــا هنــوز
کارهای زیادی مانده که باید انجام داد »...
دکتــر بــه درگاهــی کــه کتــی بــا بیمیلــی بــه ســویش میرفــت اشــاره کــرد.
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«برو داخل ،کتی .او همان جای همیشگی است».
پیــش از ورود کمــی ایــن پــا و آن پــا کــرد .حســگرهای داخــل بینــی اش بــوی
ضدعفونــی کننــده و مــواد پــاک کننــده قــوی را تشــخیص دادنــد .آرایههــای
شــمارنده فوتــون در چشــم پالســتیکیاش تشــخیص دادنــد کــه نــور خورشــید از
میــان کرکرههــا بــه درون میآیــد و تصویــری از خطــوط راه راه را روی دیــوار
میانــدازد .در میــان اتــاق در میــان قفس ـههایی از ماشــینهای پزشــکی مربــوط
بــه حفــظ عالیــم حیاتــی و ملحفههــای تمیــز ،زنــی بــی حرکــت بــر روی تخــت
بود و چشمان سفیدش به سقف خیره شده بودند.
«مشکلی وجود دارد؟» ،کتی پرسید.
«نــه دقیقــا .مــن بهــش میگویــم فرصــت » .دکتــر ابیــت اشــاره کــرد کــه بــه
او بپیوندد.
«دانــش پروتــز عصبــی طــی ایــن ده ســال خیلــی پیشــرفت کــرده اســت .قــرار
دادن آرایــه زیــر جمجمــه تــو جراحــی ســخت و ظریفــی بــود .هرچنــد ارزش خطر
کــردن را داشــت و مــا کانالــی بــه ذهــن تــو زدیــم .میتوانســتیم ،بــرای تثبیــت
هوشــیاری ،از تــو ســوال بپرســیم و تــو خاطــرات گذشــته را بــه یــاد م ـیآوردی،
چــه در زمانــی کــه درد داشــتی و چــه زمانــی کــه نداشــتی .بــرای نزدیکانــت
خیلی خوشایند بود که بدانند تو دیگر در عذاب نیستی».
او تصویــری گنــگ از آن بیــدار شــدن بــه خاطــر مــیآورد .شــبیه حــس
کــودکان نســبت بــه زمــان بــود ،بــا دقایقــی و ســاعاتی بیپایــان همــه بــدون
هیــچ حســی از روزهــا و هفتههــا .آرام آرام همچــون بازگشــت بــه ســطح ،از
دریایــی از گیجــی بــه ســطحی از هوشــیاری بازگشــت .حتــی حــاال هــم هیــچ
تصوری از تصادف و روزهای منتهی به آن نداشت.
او پریشــان نبــود ،نــه .حداقــل درد فیزیکــی نداشــت .امــا بــه آرامــی درکــی از
شــرایط پیــدا کــرد کــه حداقــل از نظــر ذهنــی آزاردهنــده بــود .کامــا بیحــس و
از کار افتــاده و کامــا وابســته بــه ماشــینهایی پزشــکی .ســتون فقراتــش شکســته
بود و سیستم عصبیاش دیگر قابل ترمیم نبود.
ایــن نــوع از وجــود مناســب فــردی نبــود کــه در زندگــی بــه دنبــال ماجراجویی
و خطر بوده است.
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«در ابتــدا خیلــی مایــوس کننــده بــود» ،دکتــر ابیــت ادامــه داد« .امــا بــه
تدریــج فهمیــدی کــه هنــوز امیــدی هســت .آرایــه دیجیتالــی خــودش را بــا ذهنت
تنظیــم میکــرد و زبــان مخفیانــه ذهنــت را یــاد میگیــرد .ارتبــاط دو ســویه
نخســتین گام بــود .ســپس نوبــت بــه حرکــت رســید .نــه حرکــت اعضــای بــدن
تــو ،بلکــه حرکــت دســتگاههایی متحــرک .از بــازوی رباتیــک شــروع شــد.
میتوانســتی غــذا بخــوری .ســپس نوبــت بــه بــدن کامــل رســید .چیــزی کــه یــک
یــا دو دهــه پیــش از آن بســیار گــران بــود حــاال قابــل خریــداری بــود .بــرای
شــرکتهای واقعیــت مجــازی خبــر خوبــی بــود امــا نــه بــرای شــرکتهای
هواپیمایــی! هنــوز روزی کــه توانســتی بــا پــای خــودت از ایــن اتــاق بیــرون بــروی
را بــه خاطــر دارم » .لبخنــد دکتــر حالتــی جــدی بــه خــود گرفــت« ،امــا تــو واقعــا
ایــن کار را نکــردی .تــو داشــتی یــک ربــات ســخنگو کــه راه م ـیرود را کنتــرل
میکــردی .امــا ذهــن تــو هنــوز در جســمی بــود کــه اینجــا روی تخــت خوابیــده
بود».
«گفتن اینها فایدهای هم دارد ،مارتین؟»
دکتــر بــه کنــار تخــت رفــت و تبلتــی را برداشــت .کتــی بــه انگشــتان دکتــر
نــگاه میکــرد کــه روی تبلــت جابجــا میشــد انــگار کــه در حــال کنتــرل چیــزی
بــود« .مــن گفتــم چیــزی کــه در گذشــته مشــکل بــود حــاال بــه امــری متــداول
تبدیــل شــده .قــراردادن آرایههــا دیگــر بــه هیــچ نــوع جراحــی نیــاز نــدارد .آنهــا
از دانههــای زیرپوســتی میکروســکوپی رشــد میکننــد و طــوری برنامهریــزی
شــدهاند کــه اتصــاالت عصبــی الزم را ایجــاد کننــد .خودشــان یــاد میگیرنــد و بــه
خودشــان ســامان میدهنــد .اگــر تــا ایــن حــد بــه امــر ســادهای تبدیــل نشــده
بــود ،چگونــه دههــا میلیــون نفــر میتوانســتند بــه راحتــی از یــک بــدن مصنوعــی
به بدن مصنوعی دیگری بروند؟»
«و اینکه؟»
«بازویت را ببر باال ،لطفا» .
کتــی از دکتــر ســوال پرســیده بــود امــا لحــن دکتــر آنقــدر آمرانــه بــود کــه
او درخواســتش را انجــام داد و بازویــش را آنقــدر بــاال بــرد کــه دســت و آرنجــش
هــم راســتا شــدند .بــدون هیــچ فرمانــی ،بــدن خوابیــده روی تخــت نیــز بــازوی
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راســتش را بــاال بــرد .دســت ایــن پیکــر هنــوز شــل بــود امــا حالــت آن درســت
شبیه حرکتی بود که کتی انجام داده بود.
«آرایــه ،فعالیــت در بخــش راســت مغــزت را تشــخیص میدهــد »،ایــن را
دکتــر گفــت« .چنــد هفتــه پیــش مــا شــبکهای خــود تکثیرکننــده از نــوار عصب و
عضلــه را در بــازوی راســت قــرار دادیــم تــا سیســتم عصبــی تــو را ترمیــم کنــد.
ایــن شــبکه رشــد کــرده و تطبیــق یافتــه اســت .خیلــی ســریع واکنــش نشــان
یدهد ،مگرنه؟»
م 
کتــی بــازوی بــدن مصنوع ـیاش را پاییــن آورد و دیــد کــه پیکــر روی تخــت
نیــز ایــن حرکــت را تکــرار کــرد .هیــچ فاصلــه زمانــی میــان پاییــن آمــدن دو بــازو
وجود نداشت ،اصال به نظر نمیرسید که یکی از دیگری تقلید میکند.
«چرا این را به من نشان میدهی؟»
«چــرا کــه بــازو تنهــا نقطــه شــروع اســت .شــبکه عصبــی عضلـهای میتوانــد
فعالیــت کل بــدن را بازســازی کنــد .تــو میتوانــی از تخــت برخیــزی و بیــرون
بــروی و میتوانــی همانطــوری کــه اکنــون وجــودت درون کالبــدی مصنوعــی را
تجربه میکنی ،حضور را بدن حقیقی را تجربه کنی».
کتــی تحــت تاثیــر ورود دکتــر ابیــت بــه جزییــات و انتظــارات معقــول او قــرار
گرفــت .او همیــن حــاال هــم میدانســت کــه در آن پیکــر اســت؛ ده ســال اســت
کــه هیــچ عضــو واقعــی از بــدن او آنجــا را تــرک نکــرده اســت .او زنــی فلــج بــود
در اتاقــی در یــک کلینیــک پزشــکی خصوصــی کــه بهتریــن مراقبــت ممکــن کــه
قابل خریداری بود را ارائه میداد.
کتی گفت « :ده سال پیش»
«بله؟»
«اگــر بــه مــن چنیــن پیشــنهادی میدادیــد ،اینکــه بتوانــم دوبــاره راه بــروم ..
خودم باشم ،به طور کامل به بدنم بازگردم .از خوشحالی اشک میریختم».
کمی نگرانی در چهره دکتر پدیدار شد« .و حاال؟»
«ایــن مــن نیســتم .مــن جــای دیگــری هســتم و نمیتوانــم ایــده بازگشــت بــه
درون او را تحمل کنم».
«به مرور زمان عادت میکنی».
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لحــن صدایــش ســرد و نیرومنــد بــود« .حتمــا عــادت خواهــم کــرد .امــا
نمیخواهــم عــادت کنــم ».بــا کمــی خشــونت ســخن گفتــن بــا دکتــر ،مــردی
کــه فقــط بــه خاطــر او تــاش کــرده بــود و بهتریــن را برایــش میخواســت ،باعــث
شــد کــه عرقــی ســرد از گردنــش روی کمــرش پاییــن بــرود .البتــه در واقــع
چیــزی واقعــی در مــورد عــرق وجــود نداشــت .بــدن مصنوعــی او رباتــی گرانقیمــت
و مهندســی شــده بــود کــه از پالســتیک و آلیاژهــا و کامپوزیتهــا ســاخته شــده
بــود .بخشهایــی از آن حتــی از جســم واقعــی هــم واقعیتــر بــه نظــر میرســید.
مــو و منافــذ پوســتی داشــت ،امــا تنهــا کاری کــه نمیکــرد تعــرق بــود .امــا
ذهنش به این باور داشت و توهم عرق را ایجاد میکرد.
«مــن دیــروز مــردم »،کتــی ادامــه داد« .حادثــه دیگــری رخ داد ،درســت همان
موقــع کــه تمــاس گرفتیــد .محفظــه هوایــی ســقوط کــرد و مــن را لــه کــرد .بــدن
مصنوعــی ام نابــود شــد و تعمیــر آن ممکــن نبــود .بــرای چنــد دقیقــه ،هیــچ بــدن
مصنوعـیای نداشــتم کــه بــه درونــش بــروم .میبینــی دکتــر ،همیشــه نمیتواننــد
بــه ســرعت یــک بــدن برایتــان پیــدا کننــد ،فرقــی نمیکنــد کــه چقــدر برنامــه
شــما خــوب باشــد ،امــا مــا متوجــه ایــن موضــوع نمیشــویم چــرا کــه معمــوال
بــدن را طبــق برنامــه از پیــش تعییــن شــده عــوض میکنیــم .امــا مــن بــرای ایــن
حادثــه برنامهریــزی نکــرده بــودم ،و زمانــی کــه منتظــر بــدن مصنوعــی تــازهای
بــودم را بــه یــاد مـیآورم کــه بــه ایــن کالبــد روی تخــت بازگشــته بــودم .میدانــم
که چگونه است».
چهــره دکتــر ابیــت جدیتــر شــد« .امــا یکســان نخواهــد بــود ،نــه وقتــی کــه
بتوانــی حرکــت کنــی ،راه بــروی  ...دوبــاره آزاد خواهــی بــود .آزاد بــرای زندگــی
کردن ،نفس کشیدن ،حس کردن نور آفتاب روی پوست »...
«آزاد بــرای صدمــه دیــدن »،کتــی پاســخ داد ،بــا همــان بــی تفاوتـیای کــه در
کالمش بود« .آزاد برای آسیب دیدن ،آسیب برای کشته شدن».
«چیــزی از دســت نخواهــی داد »،دکتــر همچنــان ســماجت میکــرد ،همچــون
فــردی کــه تــاش میکنــد تــا هدی ـهای را بــه زور بــه کســی بدهــی« .همچنــان
قادر خواهی بود که هروقت بخواهی به بدن مصنوعی بازگردی».
«امــا ایــن را میدانســتم .در ایــن ده ســال فرامــوش کــرده ام کــه واقعــا از چــه
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چیــزی ســاخته شــده ام ،چقــدر آســیب پذیــر هســتم .نمیخواهــم دوبــاره بــه
خاطــر بیــاورم ».لبخنــد زد تــا از تلخــی حرفهایــش بکاهــد و بــه دکتــر بفهمانــد
کــه قــدر تالشهــای او را میدانــد و از نیــت خیــرش خبــر دارد امــا او در اشــتباه
است.
«حداقل بهش فکر کن».
«متاســفم ،مارتیــن .تــو مــرد خوبــی هســتی .دکتــری خــوب و مهربــان .امــا
چیــزی بــرای فکــر کــردن وجــود نــدارد » .طــوری چرخیــد کــه پشــتش رو بــه
بــدن بــود ،از بــی احساســی خــودش متنفــر بــود امــا میدانســت کــه اینطــوری
بهتر است« .حتی اگر این بدن هم این را بخواهد ،من نمیخواهم».

ــ

بعدهــا ،زمانــی کــه پــروژه ســاختمانی در حــال اتمــام بــود ،محفظــه مربــوط به
بــار جایگزیــن پاییــن بــرده شــد و کتــی بخشــی از بــدن مصنوعــی ســابقش را در
شــکافی نزدیــک دســتگیرهها دیــد .یــک دســت و ســاعد کــه از بــازو کنــده شــده
بودنــد ،بــه نظــر میرســید کــه ایــن تکــه از بــدن از تمیــزکاری اولیــه جامانــده
بودند.
ضربــه محکمــی بــه آن زد و ســپس ســقوطش در گــرد و خاکهــای پــی
ساختمان را تماشا کرد.

فصل نوزدهم

ما گانگا:
داستان کو�تاه
نانسی کرس

1

ســال  ۲۰۵۰اســت ،زمیــن در خطــر نابــودی اســت و دانشــمندان
خودشان دست به کار شدهاند.

1. Nancy Kress
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هنــگام طلــوع آفتــاب مــردی جــوان پــای پلــکان ایســتاده اســت .پلههــای عریــض
و کوتــاه بــه رودخانـهای منتهــی میشــوند کــه بــوی زننــده گندیدگــی میدهــد .رنــگ
پریــده اســت ،بــا پوســتی پــر از کک و لباســی کــه بــرای ایــن گرمــا بیــش از حــد بــه
نظــر میرســد ،در شــلواری بلنــد و کفشــی ضخیــم ،مثــال بــارز یــک آمریکایــی اســت.
خنــک کننــده تاشــوی پالســتیکی را روی ســینهاش میگــذارد ،از آن مدلهایــی کــه
بــرای نگهــداری بســته شــش تایــی مــاء الشــعیر بــه کار مــیرود ،تســمههای ســیاه
خنک کننده آویزانند .ترسیده به نظر میرسد.
آن ســوی رودخانــه گنــگ ،خورشــید در حــال طلــوع اســت .گروهــی از مــردان
پابرهنــه دهوتــی 1بــر تــن از کنــارش عبــور میکننــد و بــه درون رودخانــه میرونــد،
از زبالههــای روی آب ،گلهــای پالســیده و الشــه حیوانــی کــه بــه نظــر میرســد در
زیــر آب باشــد عبــور میکننــد .مــردان در حــال ذکــر گفتــن هســتند .صورتشــان را بــا
شــوق بــه ســوی خورشــید گرفتهانــد .زنــی آراســته کــه ســاری بــه تــن دارد ،خــم
میشــود تــا شیشــهای را از آب مقــدس مــا گانــگا 2پــر کنــد .در دور دســت ،قایــق
عزاداری در بخش دیگر رودخانه پیش میرود.
آمریکایــی از پلههــا پاییــن میآیــد .خنــک کننــده پالســتیکی را بــاز میکنــد ،بــه
انــدازه یــک خــرس قطبــی بــرای اینجــا ناهمگــون اســت ،چیــزی را از آن خــارج
میکند .سپس چشمانش را به هم میفشرد و شکل دهانش تغییر میکند.
نمیتواند .کار او نیست .رودخانه او ،کشور او و انتخاب او نیست.
دوباره خنک کننده را میبندد و از پلههای خیس باال میرود.

ــ

«دکتر سندرز ،خیلی خوشحالیم که اینجا هستید!»
ســث ســندرز 3برگشــت ،ســپس تــاش کــرد تــا بــه ســوی دســتهای از افــراد کــه
یایپــی) ایســتاده بودند
در ســالن مرمــری شــرکت گلوبــال انترپرایــز پارتنــر شــیپ( 4ج 
5
لبخنــد بزنــد .دســته؟ خــب ،نــه ،هفــت نفــر احتمــاال دســته نامیــده نمیشــود .دیــا
احتماال او را به مردمگریزی متهم میکرد.
 .1لباس سنتی هندی
 .2الهه رودخانه

3. Seth Sanders
4. Global Enterprises Partnership
5. Diya
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اما ،در هر صورت ،او کی این کار را نمیکرد؟
«خوشــحالم کــه اینجــا هســتم »،ســث ایــن را بــه طــور عجیبــی گفــت و یــادش
افتاد که باید دستش را دراز کند« .دکتر آناند ،6دکتر مولر ،7و  ...اه »....
مــرد بلندقامــت بــا کــت و شــلواری گرانقیمــت بــا لهجـهای بریتانیایــی و خاطــری
آزرده گفت« :نایجل هرینگتون»
دکتر آناند با خوشحالی گفت« :مدیر بخش شرکت جیایپی و رئیس ما!»
ســپ فهمیــد کــه دکتــر آنانــد تــاش کــرد تــا گاف او را بپوشــاند ،امــا نمیدانســت
بایــد چــه کار کنــد .هرینگتــون ،8تنهــا فــرد در میــان جمــع بــود کــه دانشــمند نبــود و
احتمــاال بــه تامیــن منابــع مالــی مربــوط میشــد .یــا شــاید بــه سیاســت .ســث گفــت:
«سالم».
«بــه هندوســتان خــوش آمدیــد »،هرینگتــون بــه ســردی گفــت« .امیــدوارم کــه
کارهای بزرگی با هم انجام دهیم».
همــه بــه ســپ خیــره شــدند ،کســی کــه قــرار بــود کارهــای بزرگــی انجــام دهــد.
اگــر فقــط دیــا همراهــش بــود! او همیشــه میدانســت کــه چــه بایــد گفــت و چگونــه
میتــوان همــه را ســرگرم کــرد .امــا او مســتقیم بــه هتــل رفتــه بــود .و ایــن اواخــر،
خیلی هم تالش نمیکرد که کمک حال باشد.
گــروه همچنــان بــه او خیــره بودنــد .هفــت جفــت چشــم آبــی ،قهــوهای ،طوســی در
هفــت چهــرهای کــه بــه دقــت انتخــاب شــده بودنــد تــا تــوازن نــژادی ،جنســیتی و مذهبی
برقــرار باشــد .یــک پهپــاد خبــری بــاال سرشــان میچرخیــد و بیوقفــه اخبــار خوشبینانــه
مربوط به پیشرفتهای علمییک شرکت خصوصی را مخابره میکرد.
باالخره سث گفت« :میتوانم رودخانه را ببینم؟»

ــ

جیایپــی کار خــود را بــه عنــوان یــک شــرکت داروســازی بــزرگ آغــاز کــرد و
داروی کاهــش وزن را روانــه بــازار کــرد کــه باعــث میشــد احســاس گرســنگی ،در
کســانی کــه قــدرت خریــد آن را داشــتند ،از بیــن بــرود آن هــم بــدون هیــچ عــوارض
جانبــی و ماننــد اینهــا ،ایــن دارو بهوســیله ارگانیس ـمهای اصــاح ژنتیکــی شــده کار
6. Anand
7. Müller
8. Nigel Harrington
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میکــرد کــه در شــکم قــرار میگرفتنــد و پیغامهــای دقیقــی را بــه عصــب واگ
معــده میفرســتادند .شــش مــاه پــس از عرضــه ایــن محصــول ،چاقــی در میــان طبقــه
متوســط آمریــکا ناپدیــد شــده بــود و کپ ـیکاران در بــازار ســیاه افــراد ســادهلوح را بــا
محصوالتــی مشــابه فریــب میدادنــد ،و شــرکت جیایپــی بــه چهارمیــن شــرکت
ثروتمنــد کشــور تبدیــل شــد ،کشــوری کــه در آن شــکاف میــان آنهایــی کــه
میتوانســتند در مقابــل تغییــرات آب و هوایــی ،شــورشهای رو بــه رشــد و خطــرات
چاقی از خود محافظت کنند و دیگران روز به روز بیشتر میشد.
در واقــع ایــن شــورشها بودنــد کــه جیایپــی را بــه صرافــت تاســیس
پرســروصدای بخــش بــوم شناســی انداختنــد .آنهــا نمیتوانســتند بــه مقابلــه بــا
تغییــرات اقلیمــی بپردازنــد ظاهــرا هیچکــس تــوان مقابلــه بــا آن را نداشــت در نتیجــه
هدفــی کوچکتــر یعنــی تصفیــه رودخانههــای آلــوده را برگزیدنــد .ســپس ســراغ ســث
آمدنــد ،کســی کــه توانســته بــود رودخانههــای آلــوده را دوبــاره بــه وضعیــت طبیعــی
بازگرداند ،دستاوردی که شهرتی ناخواسته را برایش به همراه داشت.
زمینــه کاری او اپیســتازی 10بــود؛ تاثیــر جهشهــای ژنتیکــی کــه بــرای کارکــرد بــه
دیگــر جهشهــا وابســته هســتند و در نتیجــه بســتری بــرای تغییــرات در عملکــرد
پروتئینهــا را ایجــاد میکننــد .او بــه دنبــال راههایــی تــازه بــرای تاشــدگی پروتئینهــا
بــود .ســث ،پــس از ســالهای کار مــداوم ،هشــت اپیســتاتیک بــه هــم وابســته را در
میــان جهشهایــی گوناگــون در ســویههای مختلــف باکتــری مدنظــرش کشــف کــرد.
ســپس چنــد ســال دیگــر ،ســالهای خوبــی کــه در تنهایــی ســپری شــد ،را بــه اصــاح
باکتری پرداخت و همواره یک هدف در ذهن داشت.
سپس به این هدف دست یافت.
او بــا مهندســی ژنتیــک موفــق شــد باکتــری پســماند ســمی یــک کارخانــه نســاجی
کــه بــه رودخانـهای کوچــک در اندونــزی میریخــت را از بیــن ببــرد .همــان زمــان هــم
اصالحــات ژنتیکــی ســادهتری بــرای فاضالبــی کــه بــه رودخانــه میریخــت بــه کار
گرفتــه میشــد امــا هیچکــس تــا آن زمــان قــادر نبــود کــه پســماند صنعتــی را از بیــن
ببــرد .آنقــدر هــوا گــرم بــود کــه بــرای تسـتهای مربــوط بــه باکتریهــا ،ســث تنهــا
9

9. vagus
10. Epistasis
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میتوانســت هنــگام طلــوع و غــروب خورشــید کار کنــد ،او خوشــحال بــود .نــود و
هشت درصد مواد سمی نابود شده بودند.
او هیــچ تصــوری از آنچــه در پیــش بــود نداشــت .انتظــار داشــت کــه مقالــه اش در
یــک نشــریه علمــی چــاپ شــود و در میــان همکارانــش اعتبــار بیشــتری بیابــد .امــا در
عــوض بــه ســتارهای رســانهای تبدیــل شــد .دوربینهــای رباتیــک او را دنبــال
میکردنــد ،روزنامهنــگاران محاصــرهاش میکردنــد و مــردم درمانــده در کشــورهای
فقیــر برایــش نامههــای جانســوز مینوشــتند و مــرگ کودکانشــان در رودخانههــای
آلــوده را شــرح میدادنــد و از او تقاضــای کمــک میکردنــد .ســث از همــه اینهــا
متنفــر بــود .بــه شــرکت جیایپــی پنــاه بــرد و پیشــنهاد آنهــا بــرای بهبــود باکتریهــا
بــرای مدیریــت دیگــر مــواد ســمی را پذیرفــت .اختــراع ایــن شــیوه بــه نــام ســث ثبــت
شــده بــود .او میخواســت در آزمایشــگاه پیشــرفتهاش در بوســتون کارکنــد .حتــی
قراردادش را هم به طور کامل نخواند.
آنهــا او را بــه هنــد «قــرض» دادنــد .طبــق قــرارداد ،شــرکت جیایپــی حــق
چنیــن کاری را داشــت و چنیــن اقدامــی بــرای روابــط عمومــی یشــرکت بســیار
مفید بود.
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یکــی از زنانــی کــه در جلســه خوشآمدگویــی حاضــر بودنــد همــراه بــا دو محافــظ
او را بــه ســوی رودخانــه گنــگ میبردنــد .ایــن زن کدامشــان بــود؟ نمیتوانســت بــه
یــاد بیــاورد .در دوران پنجــاه ســالگی بــه ســر میبــرد و بــه نظــر میرســید کــه
مادربــزرگ باشــد .ایــن بایــد کار حــرف زدن بــا او را آســانتر میکــرد ،امــا ســث
نمیتوانســت حرفــی بــرای گفتــن بیابــد .بــه دنبــال آن زن میرفــت؛ ظاهــرا رودخانــه
نباید خیلی دور باشد ،که اینکار انجام آزمایشات را سادهتر میکرد.
زن گفــت« :شــرکت جیایپــی مشــغول ســاخت پیادهرویــی اختصاصــی بــه
رودخانــه اســت»« ،امــا هنــوز تکیمــل نشــده .راســتی مــن ســانوی پــارث 11هســتم از
دانشگاه دهلی .فکرنکنم که به یاد بیاورید».
«متاسفم ،من »...
زن لبخنــد شــیطنتآمیزی زد و گفــت« :اشــکالی نــدارد ،دکتــر ســندرز .شــما در
11. Saanvi Parth
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یک لحظه به افراد زیادی معرفی شدید».
«بله»
«و ایــن را دوســت نداریــد .امــا حــاال بــدون هیــچ مزاحمتــی کار خواهیــم کــرد.
میدانیــد ،مــن همــکار شــما در آزمایشــگاه هســتم .ژنتیــک شــناس ارشــد .بــا گرمــا
راحتید؟»
«حتمــا ».زن بطــری آب را بــه او داد« .روی آن دیــوار در ســایه بنشــینید .هیــچ
وقت اینقدر بد نبود .اما میدانید ،همه اش اثرات گرمایش جهانی است».
«او نمیدانســت ،یعنــی از اعــداد و ارقــام مربــوط بــه افزایــش دمــا خبــر نداشــت.
همیشــه در آزمایشــگاههایی بــود کــه بــه سیســتم خنککننــده مجهــز بودنــد ،تــا
اینکــه بــه اندونــزی رفــت .حــس یــک موجــود ضعیــف را داشــت .امــا لبخنــد زن
میگفت که ایرادی ندارد.
«خیلــی خــوب انگلیســی صحبــت میکنیــد .ایــن را گفــت و امیــدوار بــود کــه
حرف نابجایی نزده باشد.
«تحصیالت تکمیلی و فوق دکترایم را در آکسفورد گذراندم».
در میدانــی کوچــک ،یــا چیــزی شــبیه بــه میــدان بــا ســاختمانها و غرفههــای
فــروش کاال ،توقــف کــرده بودنــد .ســث تــاش کــرد کــه از حرکــت دائمــیرنگهــا و
صداهــا و بوهــا ســر در بیــاورد .معابــد ،میمونهــا ،زنانــی ســاری بــه تــن ،مردانــی
دهوتــی پوشــیده ،دوچرخههــای موتــوری ،ســگها ،دوربینهــای پلیــس ،گداهــا،
گروهــی از مــردان کــه نجواکنــان جســدی را بــه ســوی رودخانــه حمــل میکردنــد،
میوههــا و غذاهــای در حــال ســرخ شــدن بلــه گاوی کــه سرخوشــانه ایــن ســو و آن ســو
میرفت ...
همــه ایــن مــوارد شــگفت آور ،انــگار کــه از او جــدا بودنــد و توجهــی بــه او نداشــتند
و اجازه میدادند که او تنها نظاره گر باشد.
در یــک لحظــه ،بطــری آب گــرم در دســت و در حالیکــه گرمــا او را احاطــه کــرده
بــود ،قلبــش فشــرده شــد .ســث ،فرزنــد زمســتانهای یــخ زده مینهســوتا ،فرزنــد
معــادن ســنگ آهــن ،فرزنــد والدینــی ســختگیر و کــم حــرف ،حــاال عاشــق هندوســتان
شده بود.
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دیــا را در یــک مهمانــی دیــد کــه شــرکت جیایپــی ترتیــب داده بــود ،شــرکت
همــه را ملــزم کــرده بــود کــه در مهمانــی حاضــر شــوند .ســث در گوشـهای بــا گیــاس
نوشــیدنی در دســت ایســتاده بــود ،بــدون هیــچ میلــی بــه نوشــیدن ،میخواســت کــه
بــه آزمایشــگاه بازگــردد ،زیرچشــمی بــه ســاعتش نــگاه کــرد .بعــد از یــک مکالمــه
نــاکام و پــس از نیــم ســاعت ،دیگــر کافــی بــود .بــه ســوی در خــروج چرخیــد امــا بــا
خانمی برخورد کرد و نوشیدنی اش روی لباس او ریخت.
دو نفر که در اطراف آنها ایستاده بودند با حیرت نگاه کردند.
«متاســفم  ...نمیخواســتم اینطــوری شــود  ...مــن  ...اجــازه بدهیــد پــول
خشکشویی را بپردازم!»
بــر حیــرت اطرافیــان افــزوده شــد چــرا؟ ســپس لبــاس کــه از بــرگ درســت شــده
بــود توجهــش را جلــب کــرد .برگهــای واقعــی ،کــه البتــه کاری روی آنهــا صــورت
گرفتــه بــود :صدایــی کــه آنهــا تولیــد میکردنــد بســیار ناچیــز بــود و بــه زحمــت قابــل
شــنیدن بــود؛ عطــری همچــون عطــر درخــت کاج منتشــر میکردنــد ،و رنــگ آنهــا بــه
طــور حیــرتآوری از طالیــی بــه نارنجــی و صورتــی تغییــر میکــرد غیــر از جایــی کــه
نوشــیدنی ریختــه شــده برگهــا را پژمــرده و قهــوهای کــرده بــود ،درســت شــبیه ...
خب ،شبیه برگهای پژمرده.
صاحــب لبــاس بــا عصبانیــت رو بــه ســث بازگشــت و ایــن بــار ســث بــود کــه
خشــکش زد .چگونــه یــک نفــر میتوانــد تــا ایــن حــد زیبــا باشــد؟ ظریــف ،بــا موهــای
مشــکی پرپشــت ،چشــمان ســبز و پوســتی صــاف بــه رنــگ چــوب بلــوط صیقــل داده
شده .زن گفت« :خشک شویی؟»
«یا  ...هرچی ...نمیدانم »..
«واضــح اســت کــه نمیدانیــد ».ســپس عصبانیــت او بــه نوعــی هیجــان تبدیــل
شــد« .شــما ســث ســندرز هســتید .پســر نابغــه تــازه در جیایپــی .چیزهــای جالبــی
درباره شما شنیده ام».
«مــن  »...او چــی؟ او یــک احمــق بــود ،بایــد در آزمایشــگاه بمانــد ،او بــه جمعهــای
انســانی تعلــق نداشــت ،بــه خصــوص بــه چنیــن جمعــی .کســی بــه دادش رســید و
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گفــت «ایــن دیــا اســت آقــای ســندرز»« ،دیاســدهی .12طــراح مشــهور تکنوفشــن،13
میدانید».
نمیدانســت .زن دســتش را دراز کــرد و وقتــی او بــه خاطــر گیجــی و خجالــت،
دســت زن را نگرفــت ایــن دیــا بــود کــه دســت ســث کــه کنــارش آویــزان بــود را گرفــت
و باال آورد و گفت« :سالم سث .از دیدار شما خوشوقتم».

دباغیهــای کانپــور ،14کــه بیشــتر توســط مســلمانان اداره میشــدند ،در جاجمائــو،
محل ـهای مســلمان نشــین ،واقــع شــدهاند« .تهدیداتــی متوجــه اینجــا بــوده »،ســانوی
گفــت« ،و بدتــر از تهدیــدات .خشــونتهایی اینجــا روی داده .وقتــی اوضــاع ســخت
میشود ،مردم به دنبال قربانی میگردند».
ســث ،مشــغول بررســی رودخانــه گنــگ بــود و بــه نــدرت بــه او گــوش م ـیداد.
دریچــه آب راهــی کــه پســماند دباغیهــا از آن بــه رودخانــه گنــگ میریخــت را
گشــود .آب آبــی رنــگ همــراه بــا کرومــات بــود .از میــان دروازه ،محوطـهای را دیــد کــه
پوســت بوفالوهــا در آن زیــر آفتــاب پهــن شــده بودنــد تــا خشــک شــوند .پســری
نیمهبرهنــه پوســتها را در حوضچــهای آبیرنــگ لگدمــال میکــرد ،در حالــی کــه
اطرافــش غازهــا و بزهــا حضــور داشــتند و بــاالی ســرش ابــری از مگسهــا بــود .بویــی
در هــوا پیچیــده بــود انــگار کــه الشــه فاســد شــده را بــا اســید باتــری ترکیــب کــرده
باشند.
«ســی ســال اســت کــه اینجــا تغییــری نکــرده» ،ســانوی ایــن را گفــت و ادامــه داد:
«کــروم ســه ظرفیتــی نســبت بــه فرآوریهــای گیاهــی ســابق انعطافپذیــری بیشــتری
بــه پوســت میدهــد .مقــدار زیــادی از کــروم ســه ظرفیتــی اکســید شــده و بــه شــش
ظرفیتــی تبدیــل میشــود .قــرار بــود کارخانــهای بــرای همیــن کار اینجــا تاســیس
شــود امــا فســاد در اوتارپــرادش 15بدتــر از بقیــه هنــد اســت و در نتیجــه چیــزی ســاخته
نشــد .همــه چیــز نــاکام مانــده اســت برنامــه ملــی تمیزســازی ،لوایــح قانونــی،
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شاخهای از مد که مد و فنآوری را در هم میآمیزد.
یازدهمین شهر پرجمعیت هند
یکی از ایالتهای شمالی هند
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برنامههــای روابــط عمومیهــا ،جریمههــا ،حســگرهای تشــخیص تخلــف .کانپــور
 ۴۰۶دباغــی ثبــت شــده و بســیاری دباغــی غیرقانونــی دارد کــه اســتانداردها در مــورد
آنها کاربردی ندارند .آلودگی کروم در اینجا هشتاد برابر حد قانونی است».
«هشتاد؟»
«بله ،ما گانگا (الهه رودخانه) در حال اشک ریختن است».
سث به او نگاه کرد« .واقعا برایت مهم است»..
زن بــرای مدتــی طوالنــی چیــزی نگفــت و ســث فکــر کــرد کــه احتمــاال بــاز هــم
همچــون دفعــات قبــل حــرف نابجایــی زده اســت .ســانوی باالخــره گفــت« :خیلــی زیاد.
مــن نمیتوانــم در مــورد چیــزی کــه در حــال نابــود کــردن هنــد اســت کاری کنــم.
ســیل در مناطــق ســاحلی ،نابــودی تولیــدات کشــاورزی ،مــرگ و میــر در اثــر گرمــا ...
امــا شــاید مــن همــراه بــا شــما بتوانیــم در ایــن مــورد کاری بکنیــم .دیگــران نیــز شــاید
بخواهند برای گرم شدن زمین کاری بکنند».
چهــره ســث در هــم رفــت« .چــه کســی ؟ چــه کاری؟ هــر دولتــی که بــرای ایــن کار
تــاش کــرده نــاکام مانــده اســت ».بــه خاطــر فســاد اداری ،بــه خاطــر نفــوذ
تولیدکننــدگان کــه بــا ســوخت فســیلی کار میکننــد ،بــه خاطــر بیمیلــی بــه
شیوههای مهندسی آب و هوا ،به خاطر میل به هیچ کاری نکردن.
سانوی پاسخی نداد« .بیا برگردیم به آزمایشگاه و کار کنیم».

ــ

دیــا بــا شــهرت آشــنا بــود ،میتوانســت بــه او نشــان بدهــد کــه چگونــه از شــهرت
بگریــزد .میتوانســت او را بــرای یــک ســاعت ،یــک روز یــا حتــی یــک هفتــه از پهپادهــا
و گزارشــگران و افــراد دیوانـهای کــه بــه طــور معمــول او را بــه مــرگ تهدیــد میکردنــد
یــا «کشــفیات علمــی ســری» را بــا او در میــان میگذاشــتند ،جــدا کنــد .او را بــه
نقاطــی دوســت داشــتنی میبــرد کــه در آنجــا هیــچ کــس بــه میکروبیولــوژی یــا مــد
عالق ـهای نشــان نم ـیداد :کابینــی در کوههــای آلــپ ،مزرع ـهای در ایالــت وایومینــگ،
کوهــی در نپــال .ایــن پنهــان شــدن از قــرن بیســت و یکــم بــرای دیــا نوعــی ســرگرمی
و بــرای ســث همچــون اکســیژن بــود .دیــا میگفــت کــه «بــه مــورد توجــه بــودن
عــادت خواهــی کــرد» ،امــا اینطــور نشــد .در میــان ســفرها ،او بــه آزمایشــگاه پنــاه
میبرد و روی تخت مسافرتی در دفترش در شرکت جیایپی میخوابید.
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دیــا میگفــت کــه «بــه کارت افتخــار میکنــم» و بعدهــا گفــت« :تــو خیلــی کار
میکنــی ،ســث» و بعدتــر گفــت« :تــو از کارت اســتفاده میکنــی تــا از زندگــی واقعــی،
از جمله من ،اجتناب کنی؟»
او در اعتــراض گفــت« :کار مــن زندگــی واقعــی مــن اســت» ،خیلــی زود فهمیــد
کلماتــی کــه بــه کار بــرده نابجــا بودهانــد ،امــا نمیدانســت چــرا .چش ـمهای زیبــای
دیــا ســرد شــدند؛ صــدای آهنگیــن او آنقــدر تنــد و تیــز شــد کــه میتوانســت المــاس
را برش دهد.
دیــا گفــت« :بلــه ،بــرای تــو ،کار تنهــا چیــزی اســت کــه واقعــی اســت .مــن تنهــا
خیالی هستم که حاال از آن خسته شدهای».
«دیــا »،او آغــاز کــرد ،امــا نمیدانســت کــه چطــور ادامــه بدهــد .کلمــات مناســب را
نمییافــت ،احساســاتش بــه انــدازه پریونهــا 16در هــم پیچیــده بودنــد .همــه کاری کــه
میتوانســت انجــام دهــد ایــن بــود کــه چرخیــدن دیــا ،تــاب خــوردن موهــای مشــکی
اش روی شــانههایش و دور شــدن او در لبــاس متحــرک کــه شــبیه ابــر بــود و خــودش
طراحی کرده بود را تماشا کند.
امــا دیــا بــا او بــه هنــد آمــد ،البتــه بــا شــرایط مخصــوص بــه خــودش« .مــن
کانپــور را دیــده ام »،بــا بــی میلــی ادامــه داد «آن را دوســت نــدارم .شــلوغ ،کثیــف،
فقیــر .امــا خواهــرم آنانیــا در محلــه بیــن المللــی زندگــی میکنــد .پیــش آنانیــا
میمانــم ».دیــا در محلــه بیــن المللــی کــه هــوای آن مطبــوع نگــه داشــته میشــد و
آنجــا ویالهــای هوشــمند متصــل بــه اینترنــت در میــان گلهای کاغــذی ،رســتورانهای
پــرزرق و بــرق و مغازههــا تحــت حفاظــت نیروهــای مســلح قــرار داشــتند .در حالــی
کــه ســث و ســانوی و کارکنانشــان ســاعات بیشــتر و بیشــتری را کار میکردنــد ،او دیــا
را کمتر و کمتر میدید.
برخــی اوقــات بــا خــود فکــر میکــرد کــه آیــا دیــا اصــا متوجــه ایــن کاهــش
دیدارها شده است یا خیر.

ــ

هفتههــا اصــاح ژنتیکــی ،تقویــت ،آزمایــش ،تکــرار تکرارتکــرار .هفتههــا
برانگیختــن پروتئینهــا بــرای اینکــه بــه شــیوه متفاوتــی تــا شــوند ،بــه خودشــان امــا
 .16نوعی پروتئین
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بــه شــکل متفاوتــی تبدیــل شــوند .هفتههــای در معــرض گرمــای رودخانــه و ســرمای
کولــر در آزمایشــگاهها ،فعالیــت فکــری ســخت و تحلیلهــای رایانــهای و شــبهایی
همراه با بیخوابی.
و باالخــره ،همــه اینهــا ناگهــان بــه نتیجــه رســید و او و ســانوی موفــق بــه یافتــن
راهحل شدند .میکروبی که توانست آب رودخانه را از کروماتها پاک کند.
«میتوانم این را بنوشم! » سث گفت.
سانوی با خنده گفت« :این کار را نکن»
«باید  ...چند ساعت دیگر برمیگردم!»
دیــا را در اســتودیو اجــارهای اش یافــت ،احاطــه شــده توســط توپهــای پارچــه،
چاپگرهــای ســه بعــدی و ماشــینهایی کــه ســث از آنهــا ســر در نم ـیآورد .روی میــز
کار خــم شــده بــود و در حــال بــرش دادن یــک قطعــه چــرم بــا لیــزر بــود« .دیــا ،مــا
انجامش دادیم!»
دیا عینک ایمنی را روی سرش برد« .چه کار کردید؟»
«ژنومود! پیدایش کردیم!»
«بســیار عالــی .تبریــک میگویــم ».دوبــاره بــه بــرش ادامــه داد ،ایــن بــار بــدون
عینک ایمنی.
سث همانجا ماند« .این پوست بوفالو نیست» .
«نه ،گوساله است .بهطور اعجابانگیزی انعطافپذیر است .میخواهم » ...
«از کجا گیرش آوردی؟»
دیــا صــاف شــد .ســث در چشــمان دیــا همــه آنچــه در پیــش بــود را دیــد و بــه
گونهای عجیب ،دیا به استقبال آنچه در پیش بود رفت« .پوست محلی است».
ســث نتوانســت جلــوی خــودش یــا آنچــه میــان آنهــا در حــال وقــوع بــود را بگیــرد.
«از گاوی کــه همینجــا و بــر خــاف قانــون کشــته شــده و بــا نمــک کــروم دباغــی
شده که رودخانه را آلوده میکند».
«تــو در مــورد آلودگــی میگویــی کــه چــی درســت اســت؟ تــو یــک آمریکایــی؟
انتشار کربن شما به تنهایی » ...
«دیــا  ...کــروم بــه آب کشــاورزی ،ســبزیجات ،شــیر و شــیر مــادران راه پیــدا
یکند»
م 
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«تــو بــه مــن در مــورد هنــد درس میدهــی؟ خــودت هــم نمیفهمــی کــه چــه
میگویی! از هند تصوری رمانتیک برای خودت ساختهای! »
«و کاری کــه تــو میکنــی بدتــر اســت تــو یــک کیــف فرشــی بــه دوش 17در کشــور
خودت هستی! »
همــان لحظــه از حرفــی کــه زد پشــیمان شــد .امــا شــاید دیــا نمیدانســت کــه
«کیف فرشی به دوش» چه معنایی دارد.
امــا دیــا میدانســت .لبهــای زیبایــش در هــم جمــع شــدند طــوری کــه تقریبــا
ناپدیــد شــدند .وقتــی دوبــاره آنهــا را بــاز کــرد ،گفــت« :بــی فایــده اســت ،ســث .ایــن
ازدواج به جایی نمیرسد».
تصویــر در ذهــن او معبــدی طالیــی بــود کــه بــه تلــی از خــاک تبدیــل شــد او کــه
هرگز در طول زندگی پا به معبدی نگذاشته بود.

ــ

در مــورد اینکــه دیــا بــه بوســتون آمریــکا بازگشــته بــه ســانوی و دیگــران چیــزی
ی را بــه نایجــل هرینگتــون داد ،هفتههــا
نگفــت .پیــش از آنکــه بتــوان گزارشــی رســم 
آزمایــش در پیــش بــود .باکتــری ممکــن بــود کــه در نســل دوم ،یــا ســوم یــا بیســت و
شــش دچــار تغییــر شــود .تــا شــدگی پروتئيــن ممکــن بــود تغییــر کنــد .ممکــن بــود
کــه ژنومــود در بخــش دیگــری از آب رودخانــه ،در تراکــم متفاوتــی از کــروم و در دمایــی
متفاوت ،واکنش متفاوتی نشان دهد.
ســث روی تخــت مســافرتی در دفتــرش میخوابیــد در حالــی کــه ســانوی بــه
خانــهاش نــزد همســر ،دختــر و نــوهاش میرفــت .او هرگــز در ایــن مــورد حرفــی
یزد.
نم 
از شــدت گرمــای هــوا کاســته نشــد .ســیل در مناطــق ســاحلی ادامــه داشــت و بــه
جابجایــی میلیونهــا نفــر در سرتاســر جهــان انجامیــده بــود .میــزان گاز دی اکســید
کربــن افزایــش یافتــه بــود .بیماریهــای اســتوایی بــه بخشهــای دمایــی دیگــر نیــز
17. Carpet Bagger

در ابتدا به افرادی گفته میشد که پس از جنگ داخلی آمریکا ،برای کسب سود از شمال به جنوب آمدند و از آنجا که
بیشتر آنها کیف فرشی به دوش داشتند« ،کیف فرشی به دوش» نام گرفتند .اکنون به افراد فرصت طلب که تنها با
هدف کسب و سود و بی توجه به اخالقیات به سرزمین دیگری میروند گفته میشود.
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گســترش یافتــه بودنــد .نشســت آب و هوایــی ســران کشــورها بــاز هــم نــاکام مانــده
بــود .شــورشها ،کودتاهــا و انتخابــات ،شــامل انتخابــات آمریــکا ،در جهــان روی
میدادنــد .ســث بــه اخبــار بــی توجــه بــود ،تــا شــبی کــه صــدای شــلیک از نزدیکــی
یشد.
شنیده م 
ســربازها بــه ســرعت در داخــل و خــارج آزمایشــگاههای شــرکت جیایپــی حالــت
تدافعی گرفتند .اما نیازی به این کار نبود .آنها هدف نبودند.
«دویســت و هفــده کشــته» ،ایــن را ســانوی صبــح روز بعــد گفــت« .همــه در
جاجمائو».
«چرا؟ » سث پرسید.
بــرای نخســتین بــار ،ســانوی صبــوریاش در مواجهــه بــا او را از دســت داد« .قبــا
هــم بهــت گفتــه بــودم .در دوران ســخت ،مــردم بــه دنبــال مقصــر میگردنــد .ایــن
حملــه  ...بیشــتر دباغیهــا در اختیــار مســلمانان اســت .دهههــا اســت کــه میــان
هندوهــا و مســلمانان ،ملیگرایــان و حامیــان جهانیســازی ،فســاد اداری و اصالحــات،
آنهایــی کــه قــدرت دارنــد و آنهایــی کــه قــدرت را میخواهنــد درگیــری اســت ...
فاجعــه آب و هوایــی تنهــا همــه را تحــت فشــار بیشــتری قــرار داده اســت .اینقــدر
سادهلوح نباش ،سث!»
«داری میگویــی کــه نمیشــودکاری کــرد .نــه بــرای خشــونت ،نــه بــرای گرمایــش
جهانی ،نه برای  ...هیچ چیزی» .
«من میگویم که دولتها ناکارآمد هستند .اما» ناگهان ساکت شد.
«به من بگو .این نخستین بار نیست که اشاره کردی به  ...یک چیزی».
اما همه آنچه سانوی گفت این بود« :باید برگردیم سر کار» .

ــ

چهار روز بعد ،شرکت جیایپی پروژه را متوقف کرد.
«متاســفم ،دکتــر ســندرز »،ایــن را نماینــدهای کــه از طــرف دفتــر هرینگتــون
فرســتاده شــده بــود گفــت .هیــچ کمیتـهای ایــن بــار در کار نبــود« .دفتــر منابع انســانی
بــرای بازگشــت بــا شــما تمــاس خواهــد گرفــت .االن ،انتظامــات شــما را بــه بیــرون
هدایت خواهد کرد .این هم جعبه برای متعلقات شخصی شما است»
«اما چرا؟»
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«شــرکت جیایپــی تصمیــم گرفتــه کــه اهــداف بخــش بومشناســی در
پروژههای دیگری بهتر محقق خواهند شد».
«اما این که نشد جواب! ما تقریبا به نتیجه رسیدهایم!»
«متاسفم!»
ســانوی از آزمایشــگاه بیــرون آمــد در حالــی کــه جعبــه خــودش را حمــل میکــرد.
«سث ،بیا».
«ولی »...
«بیا».
ســانوی او را بــه کافـهای بــرد کــه بــوی زردچوبــه و زیــره میداد .ســث نمیتوانســت
چایـیاش را قــورت دهــد .ســانوی گفــت« ،بــه مــن گــوش بــده .خشــونتهای بیشــتری
در راه خواهنــد بــود .شــایعه شــده کــه صاحبــان دباغیهــا میخواهنــد حتــی ســم
بیشــتری وارد مــا گانــگا کننــد .رشــوهای کــه شــرکت بایــد بــه دولــت بپــردازد خیلــی
زیــاد شــده اســت .وزیــر محیطزیســت بازنشســت شــده و شــخص دیگــری جایــش را
گرفته است».
«اما همه اینها چه ربطی به علم دارد؟»
«چاییات را بنوش».
«من این چایی لعنتی را نمیخواهم! » و سپس گفت «عذر میخواهم».
در فضــای تنــگ و تیــره کافــه ،چشــمهای ســانوی همچــون اســتخری تاریــک
بودند.
ســث ســعی کــرد جلــوی جــاری شــدن اشــکهایش را بگیــرد« .فقــط اینکــه مــا ...
مــن میخواســتم  ...و همــه اینهــا خیلــی ناامیــد کننــده اســت .همــه چیــز ،همــه
سیاره».
«نــه .ناامیــد کننــده نیســت ».صورتــش جدیتــر شــد و بــه ســوی ســث خــم شــد.
«تو به جای اشتباه مینگری».
«چی؟»
«میخواهــم بگویــم کــه ایــن نــه دولتهــا هســتند کــه بــه داد ســیاره زمیــن
خواهنــد رســید ،نــه شــرکتهایی ماننــد جیایپــی و نــه دانشــگاهها .آنهــا همــه
فقط به دنبال نفع خودشان هستند .تنها از افراد مصمم کاری ساخته است».
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سث خندید« .خب .انگار که افراد به تنهایی میتوانند کاری انجام دهد».
«میتواننــد .برخــی از آنهایــی کــه چنیــن کاری خواهنــد کــرد را میشناســم.
آنهــا بــرای یــک پــروژه مهندســی آب و هــوا در حــال برنامهریــزی هســتند تــا پوششــی
از ذرات هــوا پخــش را بــه جــو زمیــن بفرســتند ،ایــن ذرات نــور خورشــید را منحــرف
کرده و زمین را خنک میکنند».
سث به سانوی خیره شد .او کامال جدی بود.
ســانوی ادامــه داد« :مــا چندیــن دهــه اســت کــه میدانیــم چنیــن کاری ممکــن
است تو هم حتما میدانی».
«بله» ،سث گفت« ،اما ،سانوی ،هیچ کشوری هرگز موافقت نکرده که»
«هیــچ کشــوری» .مــن کــه بــه تــو گفتــم .ایــن یــک پــروژه خصوصــی اســت کــه
یــک میلیــاردر کــه بــه ایــن کار بــاور دارد هزینههایــش را تامیــن میکنــد .مــاه آینــده
بیســت هواپیمــا بلنــد خواهنــد شــد و در سرتاســر جهــان ذرات هواپخــش را در ارتفاعــی
باال منتشر خواهند کرد ،آنقدر باال که در جو زمین ثابت بمانند».
«هواپیماها ساقط خواهند شد».
«برخــی از آنهــا بلــه .امــا تــا آن موقــع ،دیگــر بســیار دیــر خواهــد بــود .ذرات دیگــر
منتشر شدهاند و زمین خنک خواهد شد».
«شــما همــه آب و هــوا را تغییــر خواهیــد داد! محصــوالت کشــاورزی از بیــن
خواهند رفت و»...
«برخــی از آنهــا بلــه .برخــی هــم بهتــر رشــد خواهنــد کــرد .در طــی زمــان ،در
مجمــوع دســتاوردها مثبــت خواهنــد بــود .ســث ،فکــر کــن .شــرایط آب و هوایــی
همین حاال هم در حال تغییر است و دارد بدتر میشود».
«ولی»
«کاری نکــن کــه از اعتمــاد بــه تــو بــرای در میــان گذاشــتن ایــن اطالعات پشــیمان
شوم».
«شــما داریــد بــه فرآینــدی آزمــون نشــده ،افراطــی و ناشــناخته اطمینــان
میکنید».
«مــن نــه .امــا ،بلــه ،افــرادی کــه در پــروژه دخیــل هســتند بــه یــک فرآینــد
ناشــناخته اعتمــاد دارنــد .برخــی اوقــات انتخــاب بهتــری وجــود نــدارد .ایناهــاش ،ایــن
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در اصل به تو تعلق دارد ،نه به شرکت جیایپی .تو آن را خلق کردهای».
«از جیبــی مخفــی در شــلوار گشــادش ،شیشــه کوچکــی کــه ســر آن بســته شــده
بود را درآورد».

ــ

در بــاالی پلــکان ،آمریکایــی آفتــاب ســوخته درنــگ میکنــد .زنــی بــه ســوی او
میآیــد .طــوری لبــاس پوشــیده کــه او هرگــز ندیــده بــود ،یــک ســاری آبــی و طالیــی،
بازویش را به آرامی لمس میکند اما حرفی نمیزند.
«سانوی »،مرد میگوید.
چشمان تیره اش ،چین و چروکهای اطرافش ،متوقف میشود.
«ایــن کاری نیســت کــه علــم قــرار بــود انجــام دهــد ».مــرد ایــن را میگویــد.
«نمیتوانم مسئولیتش را بر عهده بگیرم».
«اگر تو نه ،پس کی؟»
مرد ساکت است.
18
«ســث ،نیردوشــاک  ،یــک پروتئیــن میتوانــد بــه شــکلهای مختلــف بســیاری
تــا شــود .درســت اســت؟ امــا نمیتوانــد بــه تعــدادی بــی نهایــت بــه اشــکال مختلفــی
تا شود .هرچیزی حدی دارد».
دیا.
سانوی ،بدون اینکه ضرورتی داشته باشد ،ادامه میدهد« ،حتی معصومیت».
کمــی بعــد .قایــق عــزاداری خاکســتر را روی رودخانــه خالــی میکنــد .زنــی بســیار
پیــر لباسهــای خیــس را بــه پلههــای پایینــی پلــکان میکوبــد .دو گردشــگر در حــال
عکــس گرفتــن هســتند .بــاالی ســر ،یــک پهپــاد بــه آرامــی در گــردش اســت .ســث
تصــور میکنــد کــه میتوانــد آبــی ناشــی از کــروم ســمی داخــل آب را ببینــد .هرچنــد
میداند که نمیتواند.
بــه پلــکان بــاز میگــردد ،درب محمولــه را بــاز میکنــد و بــه ســوی رودخانــه
مقدس خم میشود.

 .18در زبان هندی به معنی معصوم.

فصل بیستم

نتیجهگیری :درسها�یی از
انقلاب صنعتی
الیور مورتون

1

بــرای بهــره بــردن از ایدههــای مطــرح شــده در ایــن کتــاب دربــاره
فنآوری آینده ،باید به رویدادی کلیدی در گذشته بنگرید.

1. Oliver Morton
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ی کــه از
تقریبــا در طــول همــه تاریــخ ثبــت شــده و ثبــت نشــده بشــر ،فـنآور 
نســلی بــه نســلی دیگــر منتقــل میشــد یکســان بــود .ابــزاری کــه مــورد اســتفاده
افــراد قــرار میگرفــت شــبیه همــان ابــزاری بــود کــه پــدران و مــادران آنهــا اســتفاده
میکردنــد و یــا اصــا همــان ابــزار از والدیــن بــه فرزنــدان ارث میرســید؛ بیلچــه،
کــج بیــل باغبانــی ،دســت ه هــاون ،قابلمــه ،ســوزن ،چاقــو و دیگــر لــوازم یکســان از
نســلی بــه نســلی دیگــر میرســید .نــه اینکــه جهــان تغییــر نمیکــرد و نــوآوری
اهمیتــی نداشــت :اختــراع دودکــش ماهیــت خانــه و اختــراع رکاب نقــش اســب را
تغییــر دادنــد .امــا تغییــرات کنــد بودنــد و فــنآوری همانطــور کــه میتوانســت
بــه پیــش رود ،ممکــن بــود پســرفت کنــد .زمانــی کــه فیلیپــو برونلســکی1برای
ســاخت گنبــد کلیســای جامــع فلورانــس ،از گنبــد پانتئــون (معبــد رومــی) در روم
الگــو یــا حداقــل الهــام گرفــت کــه طــرح اولیــه آن توســط آگریپــا 2ارائــه شــده بــود،
بــرای بیــش از  ۱۳۰۰ســال بــود کــه هنــر گنبدســازی در اروپــای غربــی دیگــر بــه
کار گرفته نمیشد.
هنــوز هــم در بیشــتر جهــان ایــن پایــدار مانــدن فـنآوری میــان نسـلها قابــل
مشــاهده اســت .بســیاری از افــراد بــرای بســیاری از امــور هنــوز از فنآوریهــای
نســل والدینشــان بهــره میبرنــد .همانطــور کــه دیویــد اجرتــون ،3متخصــص
تاریــخ ف ـنآوری در کینگــز کالــج لنــدن ،4در کتــاب شــوک قدیــم( 5ســال )۲۰۰۶
شــرح میدهــد ،شــیفتگی فعلــی در مــورد فـنآوری بهعنــوان نــوآوری باعــث شــده
کــه تاریــخ فـنآوری کاربــردی مــورد غفلــت قــرار گرفتــه و ایــن فـنآوری بهعنــوان
ابــزار کاربــردی (ماننــد مــواردی بســیار پای ـهای همچــون گاری یــا کانــدوم) اســت
کــه بســیاری از جنبههــای زندگــی بشــر را پایهریــزی کــرده و آنچــه میتــوان
انجام داد و میزان سختی انجام آن را تعریف کرده است.
ایــن پایــداری بیننســلی فــنآوری چیــزی نیســت کــه تنهــا در مناطــق
روســتایی و جهــان رو بــه توســعه وجــود داشــته باشــد .واکالک اســمیل 6از دانشــگاه
Filippo Brunelleschi
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David Edgerton
King’s College London
The Shock of the Old
Vaclav Smil
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منیتوبــا 7در کتــاب محــرکان اصلــی جهانــی شــدن( 8ســال  )۲۰۱۰شــرح میدهــد
کــه فنآوریهــای بنیادینــی کــه تجــارت و حمــل و نقــل بــه آنهــا وابســتهاند بــرای
مدتــی طوالنــی اســت کــه حضــور دارنــد :ظهــور موتــور دیــزل و توربیــن گازی بــه
ترتیــب بــه دهــه  ۱۸۹۰و دهــه  ۱۹۳۰بــاز میگــردد .هرچنــد زمــان الزم بــود تــا
ایــن دو بــر تجــارت تســلط بیابنــد امــا بــرای بیشــتر از یــک قــرن اخیــر ،موتورهــای
دیزلــی کشــتیها ،قطارهــا و کامیونهــا بیشــتر کاالهــای جهــان را جابجــا کردهانــد
و هواپیماها اکنون این خدمات را برای موارد فوری ارائه میدهند.
همانطــور کــه اســمیل در جــای دیگــری توضیــح میدهــد ،شــاید یکــی از
مهمتریــن فنآوریهــای قــرن بیســتم کــه قطعــا بســیار کــم مــورد ســتایش قــرار
گرفتــه ( )۱اساســا از زمــان ظهــور تاکنــون ثابــت مانــده اســت .در اواخر دهــه ۱۹۰۰
و اوایــل دهــه  ،۱۹۱۰فریتسهابــر 9و همــکارش کارل بــوش 10در شــرکت شــیمیایی
بــیایاساف و دانشــگاه فرایبــورگ نخســتین شــیوه کارآمــد بــرای اســتفاده از
نیتــروژن هــوا در شــکل واکنشــی ایــن عنصــر را ارائــه دادنــد کــه بهوســیله آن
امکان ساخت کودهای شیمیایی و مواد منفجره فراهم شد.
جنگهــا ،بهوســیله ایــن پیشــرفت ،بــه مقیــاس غیرقابــل تصــوری رســیدند:
بنابــر یــک بــرآورد ،در جنــگ جهانــی اول ،بیــش از  ۶میلیــون تــن مــواد منفجــره
درجــه بــاال مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .چنیــن حــد باالیــی از تخریــب بــدون
تثبیــت مصنوعــی نیتــروژن غیرقابــل تصــور بــود .امــا جمعیــت افــرادی کــه بــه
کمــک ایــن ف ـنآوری غــذای خــود را تامیــن کردنــد بیــش از افــرادی اســت کــه
بابــت ایــن ف ـنآوری کشــته شــدند .کودهــای مصنوعــی بــر پایــه تثبیــت صنعتــی
نیتــروژن بــه جهــان بــرای تامیــن خــوراک جمعیتــی یــاری رســاند کــه در انتهــای
قــرن بیســتم چهــار برابــر جمعیــت انتهــای قــرن نوزدهــم بــود .کودهــای مصنوعــی
هنــوز هــم بــرای تمــدن بشــر جنبــه حیاتــی دارنــد و هرچنــد کــه دامنــه و کارایــی
تولیــد آنهــا بســیار گســترش یافتــه و بهبــود یافتــه ،همانطــور کــه توانایــی موتورهــا
و توربینهــا افزایــش یافتــه ،امــا شــیوه ســاخت آنهــا همچنــان بــر اســاس فرآینــد
7. University of Manitoba
8. Prime Movers of Globalisation
9. Fritz Haber
10. Carl Bosch
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هابر بوش است.
الیــه تکنولوژیکــی کنــد و مســتحکمی همــواره در جهــان وجــود داشــته اســت؛
امــا نوآوریهــا و جهشهــای ســطحی باعــث میشــوند کــه ایــن الیــه مــداوم بــه
چشــم نیایــد .بــا ایــن حــال ،جهــان برونلســکی و بــوش اساســا متفــاوت بــوده اســت.
نیمــه دوم قــرن هجدهــم و نیمــه نخســت قــرن نوزدهــم تغییراتــی را به خــود دیدند
کــه ماهیــت ف ـنآوری و جامعــه را تغییــر دادنــد .نخســت در بریتانیــا و ســپس در
سرتاســر جهــان ،ایــن ایــده کــه زندگــی نســل آینــده تــا حــد زیــادی از نســل پیــش
از آن قابل تشخیص نیست مورد تجدید نظر قرار گرفت.
انقــاب صنعتــی نــه تنهــا فنآوریهــای مربــوط بــه تولیــد کاال را تغییــر داد،
بلکــه ســرعت پیشــرفت ف ـنآوری و نرخــی کــه کســب و کارهــا بــر اســاس ایــن
فنآوریهــا تشــکیل میشــدند و از بیــن میرفتنــد را نیــز تغییــر داد .انقــاب
صنعتــی جهانــی را خلــق کــرد کــه در آن تــوان تکنولوژیکــی بالقــوه بــه طــور دائــم
در حــال رشــد بــود و اقتصادهــای ســاخته شــده بــر بســتر ایــن تــوان بالقــوه نیــز
دائمــا رشــد میکردنــد .تولیــد ناخالــص جهــان ،کــه طــی هــزار ســال پیــش از آن
کــم و بیــش بــا نــرخ ثابتــی رشــد میکــرد ناگهــان رشــدی نمایــی را بــه خــود دیــد.
ایــن رشــد نمایــی تــا امــروز تــداوم یافتــه هرچنــد تــوان آن در طــی زمــان تغییــر
کرده است.
خواستهای از آن خود؟

تصــور اینکــه تغییــر و تحــول تنهــا بــه خاطــر خــود ف ـنآوری روی میدهــد،
متــداول و بــه طــور خــاص وسوس ـهبرانگیز اســت ،بســیار شــبیه بــه نســخه مــدرن
لوکوموتیــوی کــه بــه راه افتــاده و در مســیرش تحقــق پیشــرفتهای تــازه
اجتنابناپذیــر خواهنــد بــود .ایــن حــس کــه نــوآوری همانطــوری پویایــی
تاریخــی را پیــش میبــرد کــه پیســتون چــرخ را بــه جلــو میرانــد را میتــوان در
میــان بســیاری افــراد یافــت .میتــوان مشــاهده کــرد کــه نــوآوری و نــه کاربــرد آن،
وجــه غالــب روایــت افــرادی اســت کــه تاریــخ فـنآوری را روایــت میکننــد ،تاکیــد
بــر «جدیــد و نویــن» بــودن ،نیــروی پیشبرنــده ایــن روایــت اســت .میتــوان آن
را در نظریههــای اقتصــادی یافــت کــه در آنهــا تغییــرات فـنآوری بــه عنــوان امــری
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خــارج از سیســتم و بــرونزا در نظــر گرفتــه شــده کــه پویایــی بلندمــدت خــود را
دارد و غیرقابــل توضیــح اســت .ایــن احســاس گنــگ امــا پایــدار بــه شــما دســت
میدهــد کــه پیشــرفت و مســائل آن بــه خــودی خــود روی میدهنــد .چنیــن
ایدههایــی کامــا هــم ســازگار نیســتند؛ همانطــور کــه رایــان اونــت در مقالــه اش
(فصــل شــش) شــرح میدهــد ،ارقــام مربــوط بــه رشــد اقتصــادی بــا آن پیشــرفت
شــتابانی کــه مــردم در زندگــی روزمــره در اطرافشــان حــس میکننــد همخوانــی
نــدارد .امــا همــه ایــن ایدههــا بــر بســتر ایــن احســاس ایجــاد شــده اســت کــه
فنآوری خودمختار است و خواست مخصوص به خود را دارد.
بــرای تجربــه تمــام و کمــال ایــن تجربــه ،نگاهــی بیاندازیــد بــه کتاب «فـنآوری
چــه میخواهــد( »11ســال  )۲۰۱۰نوشــته کویــن کلــی .12کلــی ،دبیــر اجرایــی
بنیانگــذار مجلــه وایــرد( 13و همــکار ســابق و دوســت مــن) ،فـنآوری را بــه عنــوان
موجــودی در نظــر میگیــرد کــه قوانیــن و منطــق مخصــوص بــه خــود را دارد،
چیــزی کــم و بیــش شــبیه بــه یــک نیــروی طبیعــی امــا هدفمندتــر از آنچــه از
نیروهــای طبیعــی انتظــار م ـیرود« .تکنیــوم ،»14اصطالحــی کــه او بــرای مجمــوع
همــه چیزهــای تکنولوژیکــی بــه کار میبــرد ،یــک تجلــی از حرکــت همگانــی بــه
ســوی اتصــال و پیچیدگــی بیشــتر اســت .کلــی اعتقــاد دارد کــه انســانها هــم از
نظــر مــادی و هــم از نظــر معنــوی از ایــن اتصــال و پیچیدگــی بهــره میبرنــد و ایــن
پیشــرفتها بــه نفــع آنهــا ختــم میشــود :انســانها بــا شــناخت آنچــه ف ـنآوری
میخواهــد و بــا کمــک رســاندن بــه فـنآوری جهــت دســتیابی بــه ایــن اهــداف ،بــه
خودشــان هــم نفــع خواهنــد رســاند .امــا بــرای پذیــرش ایــن خوشــبینی بایــد
پذیرفــت کــه منافــع تکنیــوم و بشــر همســو خواهنــد بــود .خواننــده کتــاب بــا ایــن
ی میخواهــد و آنچــه بــه نفــع بشــر
فکــر مواجــه میشــود کــه اگــر آنچــه ف ـنآور 
اســت همســو نباشــند ،در اینصــورت ایــن انســان خواهــد بــود کــه بایــد
اولویتهــای خــود را تغییــر دهــد و ایــن در واقــع ،تصــوری اســت کــه بســیاری از
افراد در مورد جهان دارند.
11. What Technology Wants
12. Kevin Kelly
13. Wired
14. Technium

 340تغییربزرگ تکنولوژی تا سال 2050

کلــی در برخــورد بــا فـنآوری بــه عنــوان قدرتــی خودمختــار نســبت بــه برخــی
دیگــر بــه شــدت بــی محابــا (و بــه شــدت بلندپروازانــه) عمــل میکنــد؛ امــا
شــیوههای فکــری مشــابه ،هرچنــد کمتــر آشــکار را میتــوان در بســیاری از
نوشــتههای کمتــر بلندپروازانــه در مــورد ف ـنآوری یافــت کــه دره ســیلیکون و یــا
جاهایــی دیگــر نوشــته شــدهاند .مارکسیسـتها بــرای ایــن نــوع نگــرش اصطالحــی
17
هــم دارنــد :بــت وارگــی .15همانطــور کــه کارل مارکــس 16در کتــاب ســرمایه
(ســال  )۱۸۶۷نوشــت ،جهــان مــدرن ســاختار اجتماعــی خــود اینکــه چــه کســی
چــه کاری را بــرای چــه کســی و بــه چــه علــت انجــام میدهــد را بهوســیله موهبــت
بخشــیدن بــه کاالهــای بیجــان مخفــی و گنــگ نگهمــیدارد .کاالهایــی کــه
نمیتواننــد قدرتــی از خــود اعمــال کننــد امــا فراطبیعــی بــه نظــر میرســند .او
نوشــت« :محصــوالت کــه توســط ذهــن بشــر تولیــد شــدهاند ،اشــکال خودمختــاری
بــه نظــر میآینــد کــه زندگــی خودشــان را دارنــد بــه گونـهای کــه هــم بــا یکدیگــر
و هــم بــا نــژاد بشــر در رابطهانــد .در جهــان کاالهایــی بــا محصــوالت ســاخته بشــر
چنیــن اســت .پــس در جهانــی کاالیــی بــا محصــوالت ســاخت بشــر چنیــن رویـهای
برقرار است».
نیــازی نیســت کــه مارکسیســت باشــید تــا پــی ببریــد کــه هنــگام ســخن گفتن
در مــورد تکنولــوژی بــه عنــوان موجــودی خودمختــار کــه قوانیــن خــود را پــی
میگیــرد و ســاختار اجتماعــی کــه در آن قــرار گرفتــه را بازســازی میکنــد ،ایــن
انتقــاد مارکــس چقــدر کاربــرد دارد .چنیــن ادعایــی بــر پرســشهایی ســرپوش
میگــذارد از جملــه اینکــه چــه کســی فنآوریهــا را بــر میگزینــد ،آنهــا چگونــه
از طریــق بازارهــا و دیگــر شــیوهها گســترش مییابنــد ،و چــه کســی از آنهــا نفــع
میبــرد .محــو ســاختن چنیــن پرســشهایی بــه حفــظ وضــع موجــود کمــک
میکنــد .امــا شــما میتوانیــد یــک مارکسیســت انتقــادی باشــید و از مشــکالت
مربــوط بــه در نظــر گرفتــن ف ـنآوری بــه عنــوان یــک بازیگــر خودمختــار چشــم
پوشــی کنیــد در واقــع ممکــن اســت بارهــا خــود کارل مارکــس باشــید و چنیــن
کاری بکنیــد .مارکــس در طــی زمــان نگرشهــای مختلفــی نســبت بــه ف ـنآوری
15. fetishism
16. Karl Marx
17. Capital
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داشــت امــا اغلــب آنهــا جبرگرایانــه بودنــد و در آنهــا فـنآوری بــه خــودی خــود بــه
عنــوان عامــل تغییــر جهــان در نظــر گرفتــه میشــد ماننــد زمانــی کــه مارکــس در
کتــاب فقــر فلســفه( 18ســال  )۱۸۴۷نوشــت« :آســیاب دســتی بــه شــما جامع ـهای
با ارباب فئودال میدهد؛ آسیاب بخاری ،جامعهای با سرمایه دار صنعتی».
21
همانطــور کــه آندریــاس مالــم 19از دانشــگاه لونــد 20در کتاب ســرمایه فســیلی
(ســال  ،)۲۰۱۶کــه ارزیابــی مجــدد اعجــاب انگیــزی از انقــاب صنعتی اســت ،شــرح
میدهــد ،رابطــه میــان جامعــه ،آســیاب بخــاری و ســرمایه داری صنعتــی بــه مراتــب
پیچیدهتــر از ادعــای بــاال بــوده اســت .موتــور بخــار اغلــب بــه عنــوان گام کلیــدی
و بنیــادی بــرای تحقــق انقــاب صنعتــی در نظــر گرفتــه میشــود .امــا مالــم تــاش
کــرد تــا دریابــد کــه چــرا موتــور بخــار در اواخــر قــرن هجدهــم و اوایــل قــرن
نوزدهــم در بریتانیــا ظهــور کــرد ،امــا دالیــل چندانــی بــرای آن وجــود یافــت شــد.
بریتانیــا بــه طــور منحصــر بــه فــردی در یافتــن و ســوزاندن زغــال ســنگ نســبت بــه
دیگــر کشــورها بهتــر نبــود؛ موتــور بخــار در ســالهای نخســتین بــه وضــوح راهــکار
برتــری بــرای انجــام امــور نبــود ،و توســعه آن نیــز در مقایســه بــا شــیوههای مشــابه
آسانتر نبود.
بــه عــاوه اینکــه ،ســرمایه داری صنعتــی همــان موقــع هــم در صحنــه حضــور
داشــت .رشــد نمایــی تولیــد کــه معمــوال بــه عنــوان یکــی از نشــانههای انقــاب
صنعتــی در نظــر گرفتــه میشــود بــه مراتــب پیــش از متــداول شــدن موتــور بخــار
تحقــق یافــت .تولیــد کتــان در دهــه  ۱۷۸۰بــه شــدت رشــد کــرد آن هــم بــه لطــف
ظهــور دامن ـهای از پیشــرفتهای مکانیکــی ناشــی از فرهنگــی کــه هــم نــوآوری را
تشــویق میکــرد و هــم بــه طــور سیســتماتیکی بخــش قابــل توجهــی از ســود
حاصــل از نوآوریهــا را دوبــاره ســرمایهگذاری میکــرد (نــرخ بازگشــت ســرمایه
اغلــب از  ۳۰درصــد فراتــر میرفــت) بــه گون ـهای کــه بــه کاهــش بیشــتر هزینــه
تولیــد بینجامــد .ایــن توســعه بــه مــدد قــدرت چــرخ آبــی تحقــق یافــت کــه حتــی
زمانی که آگریپا هزینه ساخت پانتئون را پرداخت هم وجود داشت.
18. The Poverty of Philosophy
19. Andreas Malm
20. Lund University
21. Fossil Capital
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تــا آنجــا کــه بــه افــرادی مربــوط میشــود کــه تاریخچـهای اجمالــی از فـنآوری
یــا انــرژی ارائــه میدهنــد ،ایــن وضعیــت بــه عنــوان مرحلــه گــذار در نظــر گرفتــه
میشــود و کــه در آن موتورهــای بخــار بــه عنــوان ناجــی وارد شــدند و چرخهــای
آبــی بــا ظرفیــت محــدود تولیــد نیــرو را کنــار زدنــد .امــا ایــن روایــت اشــتباه اســت.
در ســال  ،۱۹۸۳رابــرت گــوردون پژوهشــی جامــع در مــورد آبریزهــای شــمال
صنعتــی انگلســتان انجــام داد .تــا ســال  ،۱۸۳۸زمانــی کــه انقــاب صنعتــی کامــا
در راه بــود ،ایــن آبریزهــا بیشــتر از همیشــه مــورد اســتفاده قــرار میگرفتنــد و بــا
ایــن وجــود در هیــچ حوضــه رودخانـ ه ایــده درصــد تــوان بالقــوه تولیــد نیــرو از آب
بــه کار گرفتــه نمیشــد .در حوضــه بــا بیشــترین تــوان تولیــد بالقــوه ،در ترنــت،22
تنها کمتر از دو درصد توان بالقوه مورد استفاده قرار میگرفت.
موتــور بخــار بــرای رشــد صنعتــی نمایــی ضــروری نبــود و بــه ایــن خاطــر بــه
کار گرفتــه نشــد کــه هیــچ جایگزیــن دیگــری وجــود نداشــت و یــا بــه ایــن دلیــل
کــه از جایگزینهــای موجــود ارزانتــر بــود .موتــور بخــار بــه کار گرفتــه شــد؛ چــرا
کــه بــه چنــد دلیــل بــرای آنهایــی کــه ســرمایهگذاری میکردنــد مناســبتر
بــود .محدودیــت زمــان و مــکان را بــرای آنهــا برطــرف ســاخت و بــه آنهــا اجــازه داد
کــه ماشــینها را هــر جــا کــه میخواهنــد برپــا کننــد و ســرعت عملیــات را بــه
راحتــی تغییــر دهنــد .ایــن ویژگیهــا بــه صنعــت اجــازه داد کــه بــه شــدت متمرکــز
شــود تــا تمرکــز کارگــران را تشــویق کــرده و از آن بهــره ببــرد .دلیــل اینکــه مالــکان
و تــا حــدی کارگــران موتــور بخــار را بــه چــرخ آبــی ترجیــح میدادنــد بــه قــدرت
ذاتــی فــنآوری ارتباطــی نداشــت ،بلکــه ایــن ترجیــح نتیجــه روابــط اجتماعــی
میان دو گروه بود .فنآوری عامل انقالب نبود ،بلکه فرزند انقالب بود.
با همه قدرت به پیش

چــرا روایــت مربــوط بــه گســترش موتــور بخــار امــروز اهمیــت دارد؟ بــه ســه
دلیــل .نخســت اینکــه نقــش مرکــزی ســرمایه داری را برجســته میســازد.
ســرمایهگذاری مجــدد ســرمایه در رشــد بــازار محــور آینــده بــه تقاضایــی بــرای
فــنآوری میانجامــد کــه در هیچکــدام از ســاختارهای اجتماعــی پیشــین ســابقه
22. Trent
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نداشــته اســت .آنطــور کــه برخــی معتقدنــد کــه هرچــه ســرمایهداری خالصتــر
باشــد ،فــنآوری پیشــرفتهتر اســت .در قــرن بیســتم دولتهــا نقشــی حیاتــی در
همــه گونههــای توســعه و همچنیــن توزیــع فـنآوری ایفــا کردنــد .امــا افــرادی کــه
در اقتصادهــای بــازار محــور مــدرن فعالیــت میکننــد ظرفیــت بیشــتری بــرای
تقاضــا و بــه کارگیــری تغییــرات تکنولــوژی نشــان دادهانــد کــه در شــرایط پیشــین
غیرقابل تصور بود.
پدیــدهای کــه معمــوال بــه عنــوان شــاهدی بــرای پویایــی مســتقل فـنآوری در
نظــر گرفتــه میشــود ،میتوانــد بســیار روشــنگر باشــد .بررســی دقیــق نشــان
میدهــد کــه تعــداد بســیار زیــادی از ایدههــای نوآورانــه ،از موتــور دیزلــی گرفتــه
تــا تلفــن تــا المــپ رشــتهای در زمــان مشــابهی بــه ذهــن افــراد بســیاری خطــور
کــرده اســت .از زمــان پژوهشهــای پیشــرو انجــام شــده توســط لنگــدن وینــر 23و
رابــرت مرتــون 24در دهــه  ،۱۹۷۰کشــفیات و اختراعاتــی کــه بــه طــور همزمــان در
چنــد نقطــه مختلــف روی دادهانــد بــه عنــوان امــری متــداول در نظــر گرفتــه
میشــوند و باعــث شــده تــا فــردی ماننــد کویــن کلــی از آن بــا عنــوان شــاهدی بــر
چیزهایــی کــه فـنآوری «میخواهــد» در مرحلــه بعــد اختــراع شــوند یــاد میکننــد.
هرچنــد بــه نظــر مــن چنیــن پدیــدهای خیلــی ســاده نشــان میدهــد کــه در
سیســتمهای ســرمایهداری پــاداش و منفعــت قابلتوجهــی بــرای اندیشــیدن بــه
کارهــا و محصــوالت تــازه وجــود دارد و تعــداد نوآوریهــای ممکــن کــه بتــوان
بــرای تحقــق آنهــا تــاش کــرد هــم محــدود اســت .بــه عنــوان شــاهد ،مــواردی را
در نظــر بگیریــد کــه فــنآوری میتوانســت در جهــان پیشاســرمایه داری تحقــق
ببخشــد امــا اینطــور نشــد .دکمــه و فرغــون چــرخدار میتوانســتند در جهــان
کالسیک اختراع شوند ،اما این اتفاق روی نداد.
دوم ،شــیوهای کــه در آن موتــور بخــار نــه صرفــا بــه اختراعــی کــه نقشــی
مرکــزی در انقــاب صنعتــی داشــت بلکــه بــه عنــوان عامــل انقــاب صنعتــی در
نظــر گرفتــه میشــد بــه مــا میآمــوزد کــه مــردم از فــنآوری چــه خواســتهای
دارنــد .موتــور بخــار بــه نمــاد ایــن ایــده تبدیــل شــد کــه فــنآوری بــر اســاس
23. Langdon Winner
24. Robert Merton
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دســتورالعمل خــودش پیــش م ـیرود و عمــل میکنــد چــرا کــه دقیقــا بــه نظــر
میرســید کــه موتورهــای بخــار اینگونهانــد .از نخســتین روزهــا ،ایــن ایــده کــه
موتورهــای بخــار بــه طــور خودمختــار کار میکننــد ،خرافاتــی بــود کــه هــم در
میــان شــیفتگان فـنآوری و هــم آنهایــی کــه فـنآوری را شــوم میدانســتند رواج
داشــت .امیــد و تــرس هــر دو در ایــن میــان نقــش آفریــن بودنــد :امیــد بــه اینکــه
ف ـنآوری مــا را نجــات خواهــد داد و تــرس از اینکــه ف ـنآوری مــا را نابــود خواهــد
کــرد .از اینهــا گذشــته ،فرانکنشــتاین داســتانی اســت در مــورد فــنآوری
خودمختار.
نقشــی کــه امــروز رایانههــا ایفــا میکننــد نیــز شــبیه نقشــی اســت کــه
موتورهــای بخــار در دوره ویکتوریــا ایفــا میکردنــد .آنهــا فـنآوری هســتند کــه بــه
عنــوان ســرآمد فنآوریهــا شــناخته میشــوند و خودمختــاری ظاهــری آنهــا بــه
ایدهپردازیهایــی در مــورد خودمختــاری و فرمانبــری همــه چنیــن مصنوعاتــی
تبدیــل شــده اســت .وقتــی ماشــینها بلــه یــا خیــر میگوینــد یــا تصمیــم
«میگیرنــد» ،همیشــه ایــن کار را بــر اســاس برنامههایــی انجــام میدهنــد کــه
توســط دســتان انســانی ،بــرای اهــداف انســانی و بــا معایــب انســانی نوشــته شــدهاند.
امــا ماشــینها بــه گون ـهای ایــن کار را انجــام میدهنــد کــه بــه ســختی میتــوان
تصــور کــرد کــه پیشــکاری خودمختــار در درون آنهــا وجــود نــدارد .حرکــت فعلــی
بــه ســوی هــوش مصنوعــی دقیقــا از ایــن جهــت بســیار اعجــابآور اســت کــه بــه
نظــر میرســد خودمختــاری ظاهــری را بــه حــد اعــای خــود میرســاند .تنــد نــرو
کلــی ،مــن بــاور نــدارم کــه فــنآوری خواســتهای دارد؛ امــا معتقــدم کــه مــردم
میخواهنــد کــه فـنآوری خواســتههایی داشــته باشــد ،و در برخــی مواقــع ،برخــی
از مردم به شدت برای تحقق آن تالش میکنند.
ایــن تمرکــز بــر خودمختــاری قابــل درک اســت ،بــه خصــوص بــا در نظــر
گرفتــن اینکــه آشــکارترین پیشــرفتهای نوآورانــه طــی چنــد دهــه اخیــر در حــوزه
ف ـنآوری اطالعــات روی دادهانــد (مــن میگویــم آشــکارترین چــرا کــه همانطــور
کــه رابــرت کارلســون در فصــل  ۳بــه مــا یــادآوری میکنــد ،پیشــرفتها در
فنآوریهــای بیولوژیکــی نیــز بســیار عظیــم بودهانــد) .هرچنــد ایــن خطــر وجــود
دارد کــه توجــه بیــش از حــد بــه خودمختــاری بــه عنــوان اصلیتریــن مســاله
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فـنآوری بــه انحــراف در شــیوه نگــرش بــه آینــده منجــر شــود .بــرای مثــال ،آینــده
جنــگ افزارهــا را در نظــر بگیریــد .بنجامیــن ســاترلند در مقالــه جالبــش (فصــل
 ،)۱۱بســیاری از جنبههایــی کــه در آن بهکارگیــری خودمختــاری یــا هــوش در
جنگافزارهــا از گلولههــای هدایــت شــونده گرفتــه تــا دیگــر تجهیــزات را بــه طــور
مفصــل شــرح میدهــد .امــا ســراغ بررســی پیشــنهاد مطــرح شــده در مقالــه فرانــک
ویلچــک نمـیرود (فصــل  )۲کــه در آن شــرح داده میشــود کــه کنتــرل بــه مراتــب
بهتــر فیزیــک هســتهای میتوانــد خیلــی زود امــکان ذخیــره انــرژی بســیار متراکــم
را فراهــم آورد کــه در مقایســه بــا رآکتورهــا یــا بمبهــای امــروزی ،کوچکتــر و
قابل کنترلتر و انعطافپذیرتر هستند.
ایــن قابلیــت ویرانگــر مــن را بــه یــاد اظهــارات چنــد ســال پیــش فریمــن
دایســون ،25ریاضیــدان و فیزیـکدان بزرگــی میانــدازد کــه زمانــی همــکار ویلچــک
بــوده اســت .دایســون گفــت کــه تنهــا کشــف فیزیکــی کــه او هرگــز نمیخواهــد
بهــای
محقــق شــود ،کشــف راهــکاری بــرای انفجــار ســاحهای همجوشــی( 26بم 
بهــایای )29اســت .بــه نظــرم،
اچ )27بــدون نیــاز بــه ســاحهای شــکافتنی( 28بم 
این یکی از مواردی است که ویلچک در موردش گمانه زنی میکند.
در حــال حاضــر ،متراکــم ســازی اتمهــای هیــدروژن بــا یکدیگــر بــه انــدازهای
قدرتمنــد کــه بــرای بمبهــای اچ کفایــت کنــد تنهــا در صورتــی امکانپذیــر اســت
کــه شــما ابتــدا مجموع ـهای از اتمهــای اورانیــوم یــا پلوتونیــم را در زنجیــرهای از
فعــل و انفعــاالت بشــکافید؛ همــه ســاحهای همجوشــی ،بــرای پیــش بــرد فعالیــت،
درون خــود ســاحهای شــکافتنی دارنــد .طراحــی ســاحهای شــکافتنی نســبتا
ســاده اســت :زمانــی کــه دانشــمندان نخســتین پــروژه منهتــن 30در ســال  ۱۹۴۲بــه
لــس آالمــوس 31رســیدند ،طراحــی ســاحهای شــکافتنی وجــود داشــت .هرچنــد
کــه متراکــم کــردن ایزوتوپهــای درســت پلوتونیــوم و اورانیــوم بــه مقــدار الزم ،بــه

پروژهای در آمریکا که به ساخت بمب اتم منجر شد.

25. Freeman Dyson
26. Fusion Weapons
27. H-bombs
28. Fission Weapons
29. A-bombs
30. Manhattan Project
31. Los Alamos
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مراتــب ســختتر اســت و در دهــه  ۱۹۴۰ســهم قابــل توجهــی از تولیــد ناخالــص
داخلــی آمریــکا بــه آن اختصــاص یافــت .چنیــن کاری هنــوز هــم آنقــدر آســان
نیســت کــه ســاختاری کوچکتــر از یــک دولــت قــادر بــه انجــام آن باشــد ،آن هــم
بــدون اینکــه توجــه دیگــر دولتهــا جلــب شــود .ایــن حقیقــت کــه تــوان ســاخت
ســاحهای هســتهای کمتــر از آنچــه در دهــه  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰تصــور میشــد
گســترش یافتــه اســت و نتایــج کمتــر وحشــتناکی داشــته اســت تــا حــد زیــادی بــه
ایــن خاطــر اســت کــه متراکــم ســاختن مــواد شــکافتنی مشــکل اســت ،و تحریمهــا
و دیگــر شــیوههای فشــار ماننــد حمــات پیشــگیرانه میتوانــد آن را مشــکلتر
سازد.
امــا اگــر ویلچــک درســت بگویــد و فیزیــک هســتهای کــه رایانههــا بــه کمــک
آن آمدهانــد امــکان طراحــی شــیوههای تــازهای بــرای خــارج کــردن انــرژی
هســتهای را فراهــم آورد ،همانطــور کــه در شــیمی امــکان طراحــی مولکولهــای
تــازه فراهــم آمــده اســت ،ایــن مانــع میتوانــد برطــرف شــود .میتوانیــد تصــور
کنیــد کــه در چنیــن جهانــی ســاحهای هســتهای میتواننــد بــا ردپــای
تکنولوژیکــی بــه مراتــب کمتــری نســبت بــه امــروز ســاخته شــوند آن هــم بــا مــواد
فراوانتــر کــه تامیــن آنهــا ســادهتر اســت .میتــوان یــک بمبگــذار انتحــاری بــا
قــدرت کیلوتنهــا قــدرت انفجــاری را تصــور کــرد .ایــن دورنمایــی اســت کــه بــه
نظــر مــن نگــران کنندهتــر از ایــده خیــزش و انقــاب هوشهــای مصنوعــی و بــه
بردگــی گرفتــن مــا توســط آنهــا اســت .همچنیــن ایــن دورنمــا کمتــر مــورد بحــث
قرار گرفته است.
پیامدهای ناخواسته

ســومین دلیــل بــرای تمرکــز بــر ظهــور موتــور بخــار ایــن اســت کــه موتــور
بخــار ،بزرگتریــن مثــال بــرای پیامدهــای ناخواســته محســوب میشــود .ایــده نقــش
داشــتن دی اکســید کربــن در گرمترشــدن زمیــن از نیمــه دوم قــرن نوزدهــم
توســط برخــی مطــرح شــد؛ امــا تــازه در اواســط قــرن بیســتم بــود کــه مشــخص
شــد کــه دی اکســید کربــن منتشــر شــده توســط دامنــه وســیعی از وســایل ارمغــان
ســرمایهداری کــه بــا ســوختهای فســیلی کار میکننــد احتمــاال بــه تغییــر آب و
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هــوا میانجامــد و ایــن اخطــار تــا همیــن اواخــر جــدی گرفتــه نشــده بــود .بنابرایــن،
تصمیماتــی کــه توســط ســرمایهداران قــرن نوزدهــم گرفتــه شــد ســیاره زمیــن را به
گونهای تغییر داد که هرگز در تصور آنها نمیگنجید.
پیامدهــای اســتفاده از جــو زمیــن بــه عنــوان جایــی بــرای رهــا ســاختن زبالههــا
نیــز میتوانســت بســیار بدتــر از آن چیــزی باشــد کــه اکنــون بــه نظــر میرســد.
همانطــور کــه پــل کروتــزن ،32شــیمیدان جــوی شــناخته شــده ،اشــاره کــرده
اســت ،اینکــه کلــر بــه کار رفتــه در گازهــای خنــک کننــده بــا چــه ســاز و کاری بــه
الیــه اوزون در استراتوســفر (دومیــن الیــه بــزرگ اتمســفر) آســیب میزنــد هنگامــی
کــه ایــن گازهــا (کلروفلوئوروکربنهــا) توســعه یافتنــد شــناخته شــده نبــود .در
نتیجــه اجــازه داده شــد تــا مــواد شــیمیایی مخــرب الیــه اوزون در استراتوســفر رهــا
شــوند ،آن هــم بــا پیامدهــای بالقــوه شــدید بــرای محیطزیســت جهانــی.
خوشــبختانه ،اکنــون مشــخص شــده کــه ایــن مشــکل پــس از اینکــه بــه آن پــی
بــرده شــد ،قابــل مهــار اســت .هرچنــد کــه الیــه اوزون همچنــان آســیب دیده اســت
امــا شــرایط آن بدتــر نمیشــود و احتمــاال بهبــود مییابــد .امــا اگــر رفتــار شــیمیایی
کلــر همچــون عنصــر بــروم بــود کــه بســیار بــه کلــر مرتبــط اســت یــا اینکــه اگــر
بــروم در همــان مقیــاس صنعتـیای بــه کار میرفــت کــه کلــر بــه کار رفتــه شــرایط
میتوانســت کامــا متفــاوت باشــد .نســبت بــروم بــه کلــر بــرای الیــه اوزون هماننــد
نســبت ماشــین کمبایــن بــه داس اســت .در نتیجــه الیــه ازن نیــم قــرن پــس از
اســتفاده از ایــن مــاده شــیمیایی در نقطــهای غیرمســکونی از جهــان ســوراخ
نمیشــد بلکــه بــه ســرعت و کــم و بیــش بــه طــور کامــل در کل ســیاره زمیــن از
بین میرفت.
تعمیــم دادن شــیوه مواجهــه بــا مشــکل پیامدهــای ناخواســته آن هم در شــرایط
تــداوم نــوآوری بســیار مشــکل اســت ،امــا یــک مــورد آشــکار ایــن اســت که مشــکل
تــا حــد زیــادی بــه جهــل (اگرچــه ناکامــی در تخیــل نیــز در اغلــب مــوارد نقــش
آفریــن اســت) مربــوط میشــود .هرچنــد ایــن جهــل در برخــی مواقــع خودخواســته
و حتــی جعلــی اســت ،هرگــز نبایــد واکنــش شــرم آور شــرکتهای جهانــی تولیــد
کننــده تنباکــو در مواجهــه بــا کشــف اینکــه پیامدهــای ناخواســته فـنآوری تولیــد
32. Paul Crutzen
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نیکوتیــن آنهــا مــرگ میلیونهــا انســان بــوده را از یــاد ببریــم همچنیــن میتوانــد
واقعــی هــم باشــد .اگــر افــرادی کــه کلروفلوئوروکربنهــا را توســعه دادنــد ،بیشــتر
در مــورد آنچــه داشــتند انجــام میدادنــد هــم میاندیشــیدند احتمــاال تصمیــم
بهتــری نمیگرفتنــد ،چــرا کــه بــه دانــش مــورد نیــاز بــرای درک پیامدهــای چنیــن
اقدامــی دسترســی نداشــتند .موضــوع تنهــا دسترســی بــه فکتهــا نبــود ،بلکــه
ایدههــا ،مفاهیــم و ابزارهــای اندیشــیدن بــه ایــن مشــکل نیــز در آن زمــان وجــود
نداشتند.
ایــن مشــکل ،ظاهــرا ،قابــل حــل نیســت .زمانــی کــه به بــرآورد اثــرات فـنآوری
مربــوط میشــود ،تــاش و کوشــش بــرای ناشــناختههای شــناخته شــده از نظــر
قانونــی الزم و منطقــی جلــوه میکنــد .امــا همــواره ناشــناختههای شــناخته
نشــدهای هــم وجــود دارنــد کــه هیــچ تصــوری در مــورد آنهــا وجــود نــدارد .شــاید
واضحتریــن حــوزهای کــه ایــن ناشــناختهها هــم در حــال حاضــر در آنجــا حضــور
دارنــد ،عملکــرد ذهــن باشــد .دانــش مــا از عملکــرد ذهــن در حــال حاضــر کمتــر از
دانــش مــا در دهــه  ۱۹۳۰در مــورد شــیمی استراتوســفر اســت .در حالــی کــه
فنآوریهــا بیــش از پیــش بــا شــناخت در هــم میآمیزنــد و همانطــور کــه
نویســندگان ایــن کتــاب تصــور کردهانــد ،در افــزودن بــه حافظــه و حــواس ،در
ارتباطــات درون فــردی و در شــیوه عملکــرد تخیــل نقــش ایفــا میکننــد ،امــکان
اینکــه آنهــا تغییــر ناخواســته پایــداری بــه همــراه داشــته باشــند احتمــاال افزایــش
مییابــد .در نتیجــه افــرادی کــه از کاشــتها ،پروتزهــا و ارتقاهــای ذهنــی بهــره
گرفتهانــد متفــاوت خواهنــد اندیشــید .بــه هیــچ وجــه مشــخص نیســت کــه آیــا
چنیــن تغییراتــی مضــر خواهنــد بــود یــا خیــر .امــا مشــخص اســت کــه نمیتــوان
آنها را در حال حاضر به طور کامل پیشبینی کرد.
پاسخهای محتمل

هنگامــی کــه پیامدهــای ناخواســته نمایــان شــوند ،میتوانیــم دربــاره دو مــورد
مطمئــن باشــیم .یکــی اینکــه این مشــکالت بــه مشــوقی بــرای توســعه فنآوریهای
تــازه تبدیــل خواهنــد شــد .ایــن فنآوریهــای تــازه یــا جایگزیــن عامــل پدیدآورنده
مشــکل میشــوند و یــا اینکــه بــه طــور مســتقیم بــرای حــل مشــکل بــه کار گرفتــه
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میشوند.
بــرای کلروفلوئوروکربنهــا ،مســیر جایگزینــی پــی گرفتــه شــد و فنآوریهــای
تــازه بــه جــای کار نمونههــای پیشــین بــه کار گرفتــه شــدند .شــیوه مشــابهی هــم
ممکــن اســت کــه در مواجهــه بــا تغییــرات آب و هوایــی بــه کار گرفتــه شــود .در
حالــی کــه برخــی ماننــد آندریــاس مالــم روابــط اجتماعــی ســرمایه داری را عامــل
ایجــاد بحــران آب و هوایــی میداننــد و بــه دنبــال بازســازی ایــن روابــط هســتند
«ســرمایه داری علیــه آب و هــوا» ،زیرتیتــر کتــاب پرفــروش نائومیکلیــن 33بــا
عنــوان «ایــن همــه چیــز را تغییــر میدهــد ( » 34ســال  ) ۲۰۱۴اســت امــا بیشــتر
تالشهــا بــه دنبــال جایگزیــن ســاختن فنآوریهــای بــا کارایــی انــرژی بــاال بــه
جــای فنآوریهــای بــا کارایــی انــرژی پاییــن و همچنیــن جایگزیــن ســاختن
ژنراتورهایــی کــه کربــن فســیلی آزاد نمیکننــد بــه جــای ژنراتورهایــی هســتند کــه
کربن منتشر میکنند.
البتــه تالشهــا تنهــا بــه جایگزیــن ســاختن فنآوریهــای کهنــه بــا
فنآوریهــای نــو کــه کار یکســانی انجــام میدهنــد محــدود نخواهنــد مانــد و
فنآوریهایــی نیــز بــرای حــل مشــکالت بــه کار گرفتــه میشــوند .مثــا در مــورد
تغییــرات آب و هوایــی ،ممکــن اســت فنآوریهــای مهندســی آب و هــوا بــرای
درخشــانتر کــردن ابرهــا (بــرای اینکــه نــور خورشــید از آنهــا عبــور نکنــد) و جهــت
اســتفاده از ذراتــی در استراتوســفر بــرای پراکنــده ســاختن نــور خورشــید و یــا بــرای
خــارج ســاختن دی اکســید کربــن از جــو زمیــن بــه کار گرفتــه شــوند .تحقــق
اهــداف آب و هوایــی بلندپروازانــه ،ماننــد محــدود ســاختن میــزان گرمایــش بــه یک
و نیــم درجــه ســانتیگراد ،غیرممکــن خواهــد بــود؛ مگــر اینکــه راهکارهایــی مربــوط
بــه مهندســی آب و هــوا بــه کار هــم جایــی در راه حــل داشــته باشــند و یــا اینکــه
ماشــین زمانــی وجــود داشــته باشــد کــه بــه کمــک آن بتــوان سیاسـتگذاریهای
گذشــته و نــه آینــده را تغییــر داد .همانطــور کــه ویلچــک اشــاره میکنــد ،ســفر
در زمــان کمــی از فنآوریهــای علمــی تخیلــی اســت کــه واقعــا توســط قوانیــن
فیزیــک رد شــده اســت .بــا ایــن حــال راه حلهــای مهندســی آب و هــوا هــم
33. Naomi Klein
34. This Changes Everything
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هرچنــد یکــی علمــی تخیلــی بــه نظــر میرســد امــا محتمــل هســتند ،حتــی اگــر
میــزان تاثیرگــذاری و خطــرات آثــار جانبــی آنهــا نامشــخص باشــد .بنابرایــن ،بحــث
در مــورد بــه شــدت محــدود ســاختن افزایــش دمــا یــا بایــد خیلــی محتاطانهتــر از
آنچــه امــروز هســت باشــد و یــا اینکــه نقــش مهندســی آب و هــوا بایــد آشــکارا
مورد بحث قرار بگیرد.
چنیــن بحثــی بایــد ایــن نکتــه را برجســته ســازد کــه توســعه فنآوریهــای
اکنــون کــم و بیــش تخیلــی بــه راهکارهایــی واقعــی کــه بتواننــد بــه شــیوهای ایمن،
منصفانــه و قابــل مدیریــت بــه کار گرفتــه شــوند ،نیازمنــد تــاش بســیاری هســتند.
نمونــه مشــابهی بــرای توســعه فراگیــر چنیــن فـنآوری بلنــد پروازانـهای در مقیــاس
جهانــی وجــود نــدارد .امــا توســعه ایــن ف ـنآوری بــدون تبــادل نظــر گســترده و
بحثی صریح در مورد زیانهای احتمالی آن ،اشتباه وحشتناکی خواهد بود.
یکــی از دالیــل نگرانــی برخــی در مــورد مهندســی آب و هــوا ،کــه بیشــتر در
احســاس ریشــه دارد تــا تفکــر عمیــق ،ایــن اســت کــه آنهــا بــه دنبــال راهــکاری
پایدارتــر ،یــا اساســی تــر ،از یــک «تعمیــر تکنولوژیکــی» هســتند .ممکــن اســت
کســی بــا آنهــا همــدردی کنــد .امــا همیــن فــرد بایــد بدانــد کــه همــه فنآوریهــا
تعمیــری کوچــک هســتند .آنهــا نیازهایــی را بــرآورده میســازند و نیازهــای تــازهای
را خلــق میکننــد .ایــن ایــده کــه مهندســی آب و هــوا میتوانــد یــک بــار بــرای
همیشــه مشــکل آب و هــوا را حــل کنــد ،ایــده بیهــودهای اســت؛ امــا تصــور اینکــه
هیــچ فـنآوری ،یــا همچنیــن هیــچ نهــادی ،قــادر اســت در جهــان ســرمایه داری بــا
رشــد دائمــی و تغییراتــی دائمــی ،راه حلــی پایــدار را ارائــه کنــد ،نیــز همانقــدر
اشتباه است.
ایــن مــا را بــه دومیــن مــوردی کــه میتــوان دربــاره اش اطمینــان داشــت
میرســاند و آن اینکــه هــر واکنــش و پاســخی نســبت بــه مشــکالت ،خــود نیــز
پیامدهــای ناخواســتهای خواهــد داشــت و مخترعــان بــه دنبــال راهکارهایــی بــرای
مهــار ایــن پیامدهــا خواهنــد گشــت کــه ایــن راهکارهــا خودشــان نیــز بــا پیامدهــای
ناخواســتهای همــراه خواهنــد بــود .هیــچ راه آشــکاری بــرای خــروج از ایــن نردبــان،
یــا تردمیــل ،وجــود نــدارد .همانطــور کــه برایــان آرتــور ،35اقتصــاددان ،در کتــاب
35. W. Brian Arthur
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«ماهیــت فــنآوری( »36ســال  )۲۰۰۹نوشــت« :مشــکالت ،پاســخهای راه حلهــا
هستند».
در نبــود فعالیــت اجتماعــی ،هرگــز نمیتــوان بــرای حــل مشــکالت بــه فـنآوری
اطمینــان کــرد؛ بــاور صــرف بــه ف ـنآوری بــه عنــوان یــک کنشــگر خودمختــاری
ایــن خطــر را دارد کــه نقــش فعالیــت اجتماعــی نادیــده گرفتــه شــود .راه حــل
مناســب ،بــه نــدرت و شــاید هرگــز صرفــا بهوســیله فـنآوری اجرایــی نخواهــد شــد
و ف ـنآوری در مــورد هیــچ موضوعــی حــرف آخــر را نخواهــد زد؛ همــواره راههــای
تــازهای وجــود نــدارد و مــوارد ناشایســتی هســتند کــه بایــد بــرای اصــاح آنهــا
تــاش کــرد .چندیــن قــرن پیشــرفت بــی وقفــه در فـنآوری قــرار نیســت بــه پایــان
برســد و احتمــاال تــداوم خواهــد یافــت .درک اینکــه فـنآوری دســتور کار مخصــوص
بــه خــودش را نــدارد بلکــه در خدمــت دســتور کار دیگــران اســت و درک اینکــه بــه
طــور حتــم بــا بــرآورده ســاختن نیازهــای پیشــین ،نیازهــای تــازهای ایجــاد خواهنــد
شــد ،بــه دنبــال کــردن مســئوالنهتر پیشــرفتهای تکنولوژیکــی منجــر خواهــد
شد ،اما هرگز به مانعی بر سر راه این پیشرفتها تبدیل نخواهد شد.
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