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ـ به خاطر وضعیتِ ایران و اوضاع نابسامانِ جهان خراب می شود،  ـ همسرم و منـ  هرگاه حالِ ماـ 
به سراغ فیلم یا مقاله ای می رویم دربارۀ آخرین دستاوردهای علم و تکنولوژی. فضای ذهنی مان 

به طرز غریبی بهتر می شود. آینده نگری مرهمی است بر این رنجِ جانکاهِ ما.
این نوشتار، داستانِ جست وجوی بی پایان بشر است برای کشف واقعیت و دستکاری در 

طبیعت. داستانی شگفت انگیز و خواندنی.
جامعۀ بشری وضعیت عجیبی را می گذراند. قرار نبود در قرن بیست ویکم شاهد چنین اوضاعی 
باشیم. انگار ادارۀ امور از کنترل خارج شده. رهبران جوامع، در مقایسه با وظایف سنگینی که 
برعهده دارند، بیش از پیش به کوته قامتانی شبیه شده اند که، در صندلی بزرگ رهبری کشور خود، 
کوتوله ای مضحک به نظر می آیند. ساختارهای سیاسی و حکمرانی به شدت ناکارامد شده اند و 
نمی توانند برای مسائل پیچیدۀ امروز راه حل مناسب بیابند. رشد فسادِ نهادینه و سقوطِ غم انگیز 
ارزش های انسانی و نابرابری های فزایندۀ اجتماعی و اقتصادی دورنمای تاریکی از آیندۀ بشر 
ترسیم می کند. آن چه امیدبخش است، حضور پررنگ مردم بسیاری از کشورها در خیابان ها در 

اعتراض به ناکارامدی و فساد دولتمردانی است که برآنان حکومت می کنند.
اما این فقط یک روی سکۀ واقعیتِ جهانِ کنونی است. روی دیگر روند پرشتاب پیشرفت های 

تکنولوژیک است که شاید دورنمای دیگری از جامعۀ بشری نشان می دهد. علمی ـ 
هدف این نوشتار، معرفی مهم ترین دستاوردهای علمی و تکنولوژی های نوینی است که 
از منظری دیگر زندگی بشر را دگرگون می سازند. شاید با این نوشتار بتوان این پرسش مهم را 
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و تبلیغات هفت تبلیغ، 1389.
 .از همسرم، دکتر همایون شهریاری، که در تهیة این مقاله سهم ارزنده ای داشتند، سپاسگزاری می کنم 
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طرح کرد که آیا این دستاوردها در بطن خود راه حلی برای معضالتی ارائه می دهند که به کالفی 
سردرگم تبدیل شده اند؟

 نخست، حوزه های اصلی تکنولوژی های نوین و تکنولوژی های نوظهور معرفی می شوند. 
فرق این دو آن است که کاربرد دستۀ نخست فراگیر شده و آثارش محسوس است. ولی کاربرد 
و آثار دستۀ دوم چندان آشکار نشده است. در جریان بحث، آثار این تکنولوژی ها بر زندگی 
بشر مطرح خواهد شد. سعی می شود بدون موضع گیری و پیش داوری، آثار مثبت و منفی این 

تکنولوژی ها معرفی شوند. هدف طرح سوال است.
باید اعتراف کنم که روزگاری در دام علم باوری گرفتار بودم و تصور می کردم پیشرفت علم 
و تکنولوژی می تواند به خلق جامعه ای انسانی تر بینجامد. ولی واقعیت های چند دهۀ اخیر نشان 
داد که پدیده های سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی در جامعۀ بشری در آن بخش از طبیعتِ 
انسان ریشه دارند که هنوز ناشناخته مانده و تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه درازی در پیش است. 
علم و تکنولوژی نتوانسته مانع بروز فجایعی شود که قدرت طلبی، حرص و آز، انتقام جویی، منّیت، 
نبود ُمدارای فرهنگی و قومی و نژادی و، بیش از همه، جهلِ مرکبِ انسانِ معاصر، به ویژه رهبران 
کشورها، عامل آن بوده است. شاید پیشرفت های علوم مغز و اعصاب و ژنتیک بتواند در آینده ریشۀ 
فیزیکی این هیجان ها و رفتارهای آسیب رسان بشر را کشف کند و برای کنترل آن راهکاری بیابد.

پیش از باز کردن بحث، باید به نکته ای اشاره کنم. پیشرفت های علمی و تکنولوژیک در 
برخی زمینه ها، لحظه ای یا دست کم روزانه است. چه بسا هر روز چیزی نو کشف یا اختراع 
می شود. همگامی با این شتاب و روزامد نگاه داشتن مطلب شاید ممکن نباشد. سعی کرده ام 

تا آن جا که امکان داشته، دستاوردهای جدید را معرفی کنم.
 

 حوزه های اصلی تکنولوژی های نوین
پیش از معرفی حوزه های اصلی، الزم است فهم خود را از معنای تکنولوژی بیان کنم. 

تکنولوژی محصولِ تبدیل فهم و شناخت انسان از واقعیت به کاربرد است. و کاربرد، 
یعنی دستکاری در طبیعت از طریق ابزاری ساختۀ انسان. در آغاز، پیش از انقالب علمی، 
این فهم و شناخت، بیشتر تجربی و حسی بود. جرقه ای بود در ذهن یک مخترع که سعی 
داشت ابزاری بسازد که یا بارِ کار بدنی انسان را کاهش دهد، یا کارکردی تازه را وارد زندگی 
انسان کند. پس از انقالب علمی و همگامی آن با انقالب صنعتی، شاهد پیدایش نخستین 
جوانه هایی بودیم که بعدها به مراکز تحقیق و توسعه )R&D( تبدیل شدند و کارخانه های 
تکنولوژی نام گرفتند. از آن پس، روند توسعۀ تکنولوژی شتاب گرفت. علم و یافته های 
پژوهش علمی به یاری تکنولوژیست ها آمد، که با نیروی خاّلق مغز خود، این یافته ها را 
به کاربرد تبدیل می کردند. بدین ترتیب، در فرایند تولید تکنولوژی، شناخت علم از واقعیت 

جایگزین معرفت حسی و تجربی شد و شتابِ فرایندِ نوشدنِ تکنولوژی را رقم زد.
تکنولوژی های نوین و سرنوشت بشر
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با پیشرفت علم، فهم انسان از واقعیت دگرگون شد. معلوم شد که واقعیت، پیچیده، چندالیه، 
و چندبعدی است. در نتیجه، علومِ منفک و رشته های علمیِ دارای مرزهای مشخص با یکدیگر 
ترکیب شدند و علوم جدیدی پدید آمد؛ تلفیقی و میان رشته ای و فرارشته ای. در واقع، مرزهایی 

که رشته های علمی را از یکدیگر جدا 
می کرد محو و بی معنا شدند. امروزه برای 
پژوهش دربارۀ هر موضوعی، تیمی از 
دانشمندان رشته های گوناگون، از سراسر 
جهان، با یکدیگر کار می کنند. همین 
تحول در حوزۀ تکنولوژی نیز رخ داده 
است. قلمروهای جزیره ای تکنولوژی 
جای خود را به تکنولوژی های همگرا و 
تلفیقی داده اند. در هر نوآوری تکنولوژیک 
جای پای چند رشتۀ علمی دیده می شود.

امروزه هرگاه سخن از تکنولوژی های 
نوین به میان می آید،  با دستاوردی مواجه 
هستیم که از ترکیب و تلفیق و همگرایی 

چند تکنولوژی به دست آمده است.
نکتۀ مهم دیگر آن است که فهم و 
شناخت انسان، حاصل جست وجویی است 
بی پایان برای کشف واقعیت. تکنولوژی 
نیز جست وجویی است بی پایان برای 

تبدیل این فهم به کاربردی تازه.
تکنولوژ ی بنیاْد  خودش  علمی،  پژوهشِ  یعنی  واقعیت،  کشف  فرایند  دیگر،  سوی  از 
شده است. دستاوردهای تکنولوژی، کشفِ علمی را وارد عرصۀ تازه ای کرده است. علم و 
تکنولوژی دررابطه ای َدَورانی، روند تحول و شتاب تحول یکدیگر را تقویت می کنند. این 

رابطۀ شگفت انگیز، سرنوشت جامعۀ بشری را رقم می زند.
شاید این فرضیه درست باشد که جست وجوگریِ سیری ناپذیر انسان در ترکیب با نیروی 
مهارنشدنی مکانیسم بازار، محرک اصلی پیشرفت های علم و تکنولوژی در عصر حاضر باشد.

روزگاری پژوهش علمی در دست نهادهای دولتی، یعنی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی، 
بود. ولی امروزه، دولت ها بر پژوهش علمی و بر توسعۀ تکنولوژی کنترل و حتی نظارتِ 
چندانی ندارند. این شرکت های خصوصی هستند که تحت فشارِ رقابت در بازاری که نوآوری 

موتورِ محرکِ آن است، سلطۀ خود را بر هر دو اعمال می کنند.

 شهیندخت خوارزمی
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از آن جا که هدف اصلیِ این نوشتار طرح این پرسشِ مهم است که تکنولوژی جامعۀ 
بشری را به کدام سو می برد، به نکتۀ مهم دیگری نیز باید توجه داشت.

تکنولوژی از ساده ترین شکل، تا پیچیده ترین آن، همچنان چون شمشیری دوَدم کار 
می کند. هم می تواند نجات بخش باشد و هم آسیب رسان. در تحلیلِ آثارِ تکنولوژی بر زندگیِ 

انسان، توجه به این واقعیت ضروری است.
برخی تکنولوژی ها بنیان های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی جامعه را از بُن زیرورو می کنند. 
این دسته از تکنولوژی ها را گسست آفرین می دانیم. بدین معنا که با حضورِ دستاوردهایشان 
در زندگی انسان، در فرایند تحول اجتماعی گسست می آفرینند. زندگیِ انسان، قبل و بعد 
از پیدایش آن ها، با یکدیگر متفاوت می شود. بسیاری از این دستاوردها، از جمله رادیو، 

تلویزیون، هواپیما، تلفن، کامپیوتر، تلفنِ همراه و البته اینترنت از این  گونه اند.
هرقدر جلوتر می رویم این گسست عمیق تر می شود. با روندِ کنونیِ شتابِ تحولِ تکنولوژی های 
نوین، جامعۀ بشری به سمتی در حرکت است که آیندۀ آن بیش از پیش غیرقابل پیش بینی شده است.

برخی تکنولوژی ها نقش مادر را دارند. بدون آن ها تکنولوژی های دیگر به وجود نمی آمدند. 
تکنولوژی های دیجیتال، به ویژه هوش مصنوعی، از این نوع اند.

نکتۀ آخر آن که، دسته بندی تکنولوژی های نوین به دلیل ماهیت تلفیقی آن ها کار آسانی 
نیست. کارهایی که در این زمینه انجام شده، خالی از نقص نیست.

ـ انرژی، اطالعات،  موضوع علم کشف واقعیت دربارۀ سه رکن اصلی عالم هستی است: ماده 
و حیات. ماده و انرژی قابل تبدیل به یکدیگرند. حیات و تنوع گستردۀ اشکال آن در سیارۀ 
زمین نیزخود از ماده به وجود آمده است. شاید بتوان علوم و تکنولوژی های نوین را حول این 

سه محور تقسیم کرد. در این معنا سه گروه تکنولوژی خواهیم داشت:
1. تکنولوژی هایی که بر حیات و موجود زنده تمرکز دارند؛

2. تکنولوژی هایی که کارشان شناخت و دستکاری در ماده است؛ و
3. تکنولوژی هایی که کانون تمرکزشان اطالعات است.

ولی این دسته بندی نیز در عمل کارساز نخواهد بود. پس، در این نوشتار، با پرهیز از هر 
نوع دسته بندی، مهم ترین و اثرگذارترین تکنولوژی ها معرفی می شوند.

 تکنولوژی های دیجیتال و کوانتومی
این گروه از تکنولوژی ها با اطالعات و ارتباطات سروکار دارند و به همین دلیل فاوا )فناوری های 
اطالعات و ارتباطات(1 نام گرفته اند. پیش از اختراع کامپیوتر کوانتومی، به نام تکنولوژی های دیجیتال 
شهرت داشتند. در تکنولوژی دیجیتال، داده و اطالعات به هر شکلی از متن و تصویر و صدا به 
شکل کدهای دو رقمی صفر یا یک ذخیره می شود که بیت2 نام دارد و امکان ذخیره سازی حجم 
تکنولوژی های نوین و سرنوشت بشر



5 شمارة 124، زمستان 1398

عظیمی از داده را بر روی ابزاری بسیار ریز فراهم آورده است. بیت می تواند صفر یا یک باشد. 
ولی کامپیوتر کوانتومی این مبنا را به کیوبیت3 تغییر داد که می تواند همزمان هم صفر باشد و هم 
یک، یا یکی از این دو. به این معنا که داده ها به طور همزمان به شکل صفر و یک ذخیره می شوند.

کامپیوتر کوانتومی با استفاده از خواص 
کوانتومی ذّرات به ویژه برهم نهی4 و درهم تنیدگی5 
در فرایند پردازش، می تواند سرعت پردازش 
و محاسبه را به سطحی بی سابقه افزایش دهد. 
محاسباتش، ترتیبی6 نیست، بلکه همزمان7 

صورت می گیرد.
در  کوانتومی،  کامپیوتر  ترتیب،  بدین 
مقایسه با کامپیوتر دیجیتالی، همان تحولی 
را پدید می آورد که کامپیوتر دیجیتالی در 

مقایسه با ابزار آنالوگ پیش از خود.
ساخت  مشغول  هاروارد  دانشگاه  البته  و  اینتل  و  مایکروسافت  و  گوگل  شرکت های 
کامپیوتر کوانتومی و حل مشکالت ساختاری آن هستند. گوگل در اکتبر 2019 با رونمایی 
از اولین کامپیوتر کوانتومی 54 کیوبیتی خود به نام سیکامور،8 ادعا کرد که در این زمینه پیشتاز 
است9 و می گوید، در یک تست واقعی، سیکامور در 200 ثانیه کاری را انجام داده که برای 

پیشرفته ترین سوپرکامپیوترهای جهان10هزار سال طول می کشد!
رقیبش، IBM، واکنشی فوری نشان داد و ادعا کرد که این کار که شبیه سازی است، 
طی دو روز و نیم قابل انجام است نه ده هزار سال! جالب آن که این شبیه سازی بر روی 

سوپرکامپیوتر summit انجام شد که ساخت IBM  و در اختیار ناساست.
مهم نیست که ادعای کدام درست باشد. مهم آن است که کار بر روی ساخت کامپیوتر 
کوانتومی و حل مشکالت ساختاری آن آغاز شده و رقبای سرسخت و پرتوانی در این زمینه 
سخت می کوشند بر دیگری پیشی گیرند. نتیجه آن خواهد بود که بشر ابزاری در اختیار خواهد 
داشت برای انجام پردازش و محاسبات پیچیده، بر روی حجم عظیمی از داده و شبیه سازی 
سیستم های بسیار پیچیده و مدل سازی، آن هم با چنان سرعتی که تا کنون سابقه نداشته است.10
تمایز کامپیوتر کوانتومی با سوپرکامپیوترهای موجود نه تنها در سرعت حل مسائل، بلکه 
در نوع مسائلی است که می توانند حل کنند. هر مسئلۀ پیچیده ای قابل مدل سازی و هر نوع 

محاسبه ای قابل انجام می شود.
هنوز دامنۀ کاربرد کامپیوتر کوانتومی روشن نیست و تا تجاری شدن این نوع کامپیوتر شاید 
راه درازی در پیش باشد. اما می توان حدس زد که در بسیاری از زمینه ها تحولی باورنکردنی 
پدید می آورد. امکان مدل سازی با استفاده از داده های بسیار حجیمِ مالی و اجتماعی و سیاسی 

هنوز دامنۀ کاربرد کامپیوتر کوانتومی 
روشن نیست و تا تجاری شدن این 
نوع کامپیوتر شاید راه درازی در پیش 
باشد. اما می توان حدس زد که در 
بسیاری از زمینه ها تحولی باورنکردنی 

پدید می آورد.
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و زیست بومی و زیستی و کیهانی زمینه ساز کشف قلمروهای ناشناختۀ عالم هستی و تولید 
تکنولوژی هایی خواهد شد با کاربردهای مهم و جدید. از جمله، در امنیت سایبری رمزگشایی 
هر نوع رمزی ممکن می شود. از هم اکنون سازمان های امنیتی اروپا و امریکا سرگرم بررسی 

تهدیدهای آن و یافتن راهکارهای رمزگذاری مقاوم در برابر کوانتوم هستند.
اگر این گفتۀ اخیر مدیرعامل گوگل11 درست باشد که طبیعت طبق قوانین کوانتوم کار 
می کند، کامپیوتر کوانتومی باید بتواند رازهای پنهان طبیعت را کشف کند. برتری این کامپیوتر 
در توانایی باال برای شبیه سازی ملکول ها و فرایندهای ملکولی، به ویژه تحلیل رفتار پروتئین ها، 
و در نتیجه مدل سازی و مهندسی پروتئین هاست که برای استفاده در درمان سرطان و آلزایمر 
و نارسایی قلبی و... کاربرد بسیار دارد و راه را برای تولید داروهای جدید بازخواهد کرد. 
هم اکنون، شرکت های نوبنیان داروسازی با شراکت با پیشگامان کامپیوتر کوانتومی، از جمله 

گوگل و IBM، فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرده اند.
در صنعت خودروسازی یکی از مسائل افزایش طول عمر باتری در خودروهای برقی 
است. دایملر، شرکت مادر مرسدس بنز، در 2018 با گوگل و IBM قراردادی امضا کرد که 
از کامپیوتر کوانتومی در شبیه سازی سلولی استفاده کند برای ساخت باتری های جدید و 
بهتر. افزون بر آن، برای استفاده از هوش مصنوعی در هدایت بهتر خودروهای خودران در 
جاده های پرترافیک آینده، دایملر می خواهد این نوع کامپیوتر را به کار گیرد. فولکس واگن 

نیز قراردادهایی مشابه با گوگل دارد.
در صنعت مالی، پروژه های همکاری بین غول های صنعت مالی و گوگل و IBM به امضا 
رسیده، برای استفاده از این نوع کامپیوتر در مدیریت بهتر ریسک و بهینه سازی مدل های 

َکّمی موجود.
در تحلیل سیستمِ بسیار بسیار پیچیده ای از متغیرها، یعنی هواشناسی، کامپیوتر کوانتومی 
کاربرد بسیار دارد. به ویژه در پیش بینی دقیق و َکّمی هوا که حتی برای سوپرکامپیوترهای 

کنونی دشوار است.
رابطۀ هوش مصنوعی و محاسبۀ کوانتومی چیز دیگری است که در معرفی هوش مصنوعی 

به آن خواهیم پرداخت.
کاربردهای این نوع کامپیوتر به این موارد ختم نمی شود. در مدیریت انواع بحران ها، 
در کشف مواد جدید الکترونیک، در کیهان شناسی و در فیزیک ذّرات و هرجا که در حال 
حاضر با محدودیت سرعت محاسبه و شبیه سازی و مدل سازی مواجهیم، این تکنولوژی 

نوپا نقش آفرین خواهد شد.
انسان برای کشف الگوهای پنهان و شناخت و شبیه سازی پدیده های دارای پیچیدگی 
غیرقابل فهم، دستکاری، و پیش بینی و پیشگیری و البته نظارت و کنترل، به ابزاری دست 

می یابد با توانایی و قدرتی بی سابقه.
تکنولوژی های نوین و سرنوشت بشر
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پرسش اساسی این است: آیا می توان جهت تحول و استفاده از کاربردهای کوانتوم را به 
سمت انسانی تر شدن وضعیت جامعۀ بشری هدایت کرد؟ اگر بله، چگونه؟

 هوش مصنوعی
پیشینۀ تاریخی هوش مصنوعی به نیمۀ نخست قرن بیستم برمی گردد. در آن زمان در فیلم های 
ـ علمی، روبات هایی نمایش داده می شد شبیه انسان. در دهۀ 1950، ذهن بسیاری  تخیلی 
از دانشمندان و ریاضی دانان و فیلسوفان با اندیشۀ هوش مصنوعی درگیر بود. از جمله، الن 
تورینگ12 جوانِ نابغۀ انگلیسی. تورینگ کشف کرد که از نظر ریاضی، تحقق هوش مصنوعی 
امکان پذیر است. او چنین استدالل کرد که انسان برای تصمیم گیری و حل مسئله از منطق 
استفاده می کند. چرا ماشین نتواند چنین کاری را انجام دهد؟ این موضوع مقاله ای شد که 
در 1950 با عنوان  » ماشین محاسبه و هوش«13 منتشر کرد که در آن چگونگی ساخت 

ماشین های هوشمند و آزمون هوش آن ها را شرح داد.14
شش سال بعد در کنفرانسی15 برنامه ای معرفی شد به نام »نظریه پرداز منطقی«16 که با 
حمایت مالی شرکت َرند17 تولید شده بود و تقلیدی بود از مهارت حل مسئله توسط انسان. 

این کنفرانس به هوش مصنوعی رسمیت بخشید.
از آن پس، روند پیشرفت هوش مصنوعی پرنوسان شد. از سال 1956 تا 1974، هوش 
مصنوعی به سرعت شکوفا شد. اما، به تدریج، معلوم شد که مانع اصلی این پیشرفت، حافظۀ 

عی
صنو

ش م
هو
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ضعیف و سرعت پایین پردازش کامپیوترهای موجود بود. کامپیوترها نمی توانستند حجم زیادِ 
داده های مورد نیاز را ذخیره و با سرعت الزم پردازش کنند.

در دهۀ 1980، منابع مالی زیادی توسط دولت ها، از جمله دولت ژاپن، صرف پروژه هایی 
شد مربوط به هوش مصنوعی، مانند توسعه و گسترش سیستم های خبره18 یا توسعۀ قابلیت 
کامپیوتر. سیستم های خبره در صنعت به سرعت اشاعه یافت. اما هدف های جاه طلبانۀ این 

پروژه ها چندان محقق نشد.
در دهه های 1990 و 2000 بود که وضع تغییر کرد. شکست َگری گاسپاروف، قهرمان و 
استاد بزرگ و از نوابغ کم نظیر شطرنج جهان از کامپیوتر در 1997، گامی بلند بود در راه تولید 
برنامۀ تصمیم گیری مبتنی بر هوش مصنوعی. کامپیوترها به سرعت پیشرفت کردند و پاسخگوی 

نیازهای هوش مصنوعی شدند. از آن پس، هوش مصنوعی پرشتاب توسعه یافت.
با پیدایش کامپیوتر کوانتومی، هوش مصنوعی وارد عرصۀ تازه ای می شود. محدودیت 

سرعت و قدرت محاسبه از میان خواهد رفت.
ترکیب هوش مصنوعی با کامپیوتر کوانتومی است که سرنوشت آیندۀ بشر را رقم خواهد زد.

انجام  توانایی  با  است  هوشمند  ماشین هایی  ساخت  به معنای  مصنوعی  هوش  امروزه 
فعالیت های پیچیده ای مانند شناخت و ادراک و تصمیم گیری و استدالل و مدل سازی و 
استنتاج و یادگیری و ارتباط کالمی و تعامل با محیط در حدی فراتر از توانایی انسان و بدون 
دخالت انسان. نخست در روباتیک تجلی یافت و امروزه شاهد هوشمند شدن همۀ ابزاری 
هستیم که در زندگی روزمره به کار می بریم. هرکاری که انجامش به هوش انسان نیاز داشته 
باشد، به ماشین واگذار می شود. می گویند، در آینده ای نزدیک، شبکه ای از تارها و حلقه های 

هوشمند19 انسان را در آمیزه ای از فضای فیزیکی و مجازی غرق خواهد کرد.
برای فهم دقیق تر ماهیت هوش مصنوعی، باید بدانیم که از سه نوع سیستم ترکیب یافته است:

1. سیستم های تحلیلی که کارشان محاسبه و تحلیل حجم عظیمی داده است. نرم افزار دادۀ بزرگ 
)big data( از این نوع است. هر روزه 2/5 کوینتیلیون20 )10 به توان 18( بایت داده در 
فضای مجازی تولید می شود، که یک چهارم آن مفید است و کمتر از یک درصد آن تحلیل 
می شود. در فضای فیزیکی نیز داده های حجیمی تولید می شود که بدون استفاده برجای 
مانده اند. حال، به کمک نرم افزارهای هوشمند و با استفاده از قدرت کامپیوتر کوانتومی، 
همۀ این داده ها را می توان تحلیل کرد و الگوهای مهمی در آن ها کشف کرد که کاربرد 
بسیار خواهد داشت. از جمله، در بانکداری، بازاریابی، سرگرمی، مدیریت بحران، پیش بینی 
هواشناسی یا پیش بینی بروز اپیدمی در نقطه ای خاص در جهان، پیشگیری از سرطان، 
و... . نکتۀ مهم آن است که سیستم های تحلیلی هوش مصنوعی باید از داده هایی تغذیه 
شوند که اعتبار آن سنجیده شده باشد. جمع آوری و مهندسی و آماده سازی و اعتبارسنجی 

حجم عظیمی داده جز با کمک هوش مصنوعی و کامپیوتر کوانتومی امکان پذیر نیست.
تکنولوژی های نوین و سرنوشت بشر
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2. دومین نوع سیستم هوش مصنوعی ساخت ابزار و ماشین های هوشمندی است الهام گرفته 
از انسان؛ مانند انواع روبات های انسان نما. در واقع هوش مصنوعی قصد دارد ماشینی بسازد 
با قابلیت حواس پنج گانۀ انسان و شبیه انسان. پژوهش در هوش مصنوعی با شناخت 

الگوریتم های بینایی شروع شد. هدف، 
ساخت ماشین هایی بود با توانایی بینایی 
انسان. امروزه، روی ماشین هایی کار 

می کنند با توانایی بویایی انسان.
3. سومین نوع، ساخت ماشین ها و ابزاری 
است دارای توانمندی شناختی و عاطفی 
و حرکتی و اجتماعی انسان و یادگیرنده 
و خودمختار و خودآگاه و دارای قابلیت 

تعامل با انسان.
ترکیب این سه جریان تحول می تواند 

گسست آفرین شود.
بدون هوش مصنوعی، گوشی هوشمند، خودرو خودران، ترجمۀ همزمان،  دستیار هوشمند 
در محیط کار و خانه، روباتِ هوشمند، لوازم خانگی هوشمند و اینترنت اشیا، و نرم افزارهای 
پیشنهاد فیلم و موسیقی دلخواه مانند Netflix و Pandora و پهپادهای تحویل کاال و البته 

واقعیت افزوده21 و واقعیت مجازی22 و بسیاری دیگر وجود نمی داشت.
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده ما را در یک مکان، اتاق نشیمن خانه یا هر جایی دیگر، 
به عمق جنگل و اقیانوس یا در فضای بیکران و هر جایی که بخواهیم می برند، تا هر تجربه ای 
را که آرزو داریم و امکان آن در دنیای فیزیکی میسر نیست، برایمان فراهم آورند. به کاربرد 

این دو تکنولوژی در آموزش و یادگیری بعد خواهیم پرداخت.
 machine( هوش مصنوعی در رابطه با دو مفهوم دیگر قابل درک است: یادگیری ماشینی
learning( و یادگیری عمیق )deep learning(. در یادگیری ماشینی، داده های ساخت یافته23 
به ماشین داده می شود تا بر اساس آن محاسبه و تحلیل موردنظر را انجام دهد. ولی در یادگیری 
 artificial neural( عمیق که مرحله ای پیشرفته تر در هوش مصنوعی است، شبکۀ عصبی مصنوعی
network( خودش داده ها را جمع آوری و تجزیه و تحلیل می کند. این سیستم، متفکر، خودآگاه، 
خودمختار و یادگیرنده است. ترکیب این دو است که هوش مصنوعی را وارد عرصه های تازه 

کرده است. برخی معتقدند این دو مفهوم جایگزین واژۀ هوش مصنوعی خواهند شد.
ساخت انسانِ مجازی یا آواتار انسان واقعی به کمک یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق، 
تحولی است انقالبی. ساختِ نسخۀ بی نقصی از خودمان یا ساخت آواتاری از هر موجود زنده. 
صنعت فیلم سازی با این تکنولوژی و استفاده از واقعیت مجازی و واقعیت افزوده دگرگون 

دومین نوع سیستم هوش مصنوعی 
ساخت ابزار و ماشین های هوشمندی 
است الهام گرفته از انسان؛ مانند انواع 
روبات های انسان نما. در واقع هوش 
مصنوعی قصد دارد ماشینی بسازد با 
قابلیت حواس پنج گانۀ انسان و شبیه 

انسان.
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شده است. دیگر به بازیگر نیازی نیست. حیوانات و انسان های مجازی شبیه اصل خود نقش 
بازی می کنند. خوانندۀ مشهور مجبور نیست برای برگزاری کنسرت به کشوری دیگر سفر 
کند؛ استاد برجسته می تواند در خانه اش بماند و شخصیت مجازی او در کنفرانس، در هر 
جایی، حضور یابد و درست مانند خودش با همان حرکات بدن و چهره و آهنگ صدا و سایر 
مشخصات، سخنرانی کند. آواتار او متن سخنرانی را به هر زبانی ترجمه و ارائه می دهد. روی 
دیگر این تحول، دستیابی انسان است به ابزاری برای فریبکاری از نوعی که تا به حال سابقه 
نداشته است. شخصیت مجازی هرکسی را می توان ساخت و هرکالمی را بر زبان او جاری 
و به سرعت پخش کرد. مرز میان واقعیت و فریب محو شده و تشخیص واقعی از غیرواقعی 

توسط انسان ناممکن می شود.24
یک فعال سیاه پوست به نام گلِن که البته تکنولوژیست هم هست، با استفاده از واقعیت 
افزوده، رویکرد نژادپرستانۀ شهردار نیویورک را به چالش کشید. این شهردار 150 مجسمۀ یادبود 
کسانی را در سرتاسر شهر نصب کرده بود که در برده داری نقش داشتند. گلن شهر را پر کرد از 
مجسمه های مجازی مردان و زنان سیاه پوستی که یا قربانی نژادپرستی بودند یا قهرمان مبارزه 
با آن. هرکس که از نزدیکی برج ترامپ عبور کند، یکی از این چهره ها را می بیند. با کمک این 
تکنولوژی، داستان های ناگفتۀ این افراد و تاریخ تحریف شدۀ برده داری در امریکا را در سرتاسر 

شهر پخش کرد. نمی توان این تصاویر و مجسمه ها را از سطح شهر برچید.25
در حوزۀ سالمت و درمان، کاربردهای هوش مصنوعی شگفت انگیز است و دامنۀ وسیعی از 
روبات های جراح تا داروهای جدید و درمان بهتر را در بر می گیرد.26 نظام بایگانی الکترونیک و 
کمک به جمع آوری و ثبت و تحلیل و مدیریت داده ها و رصد کردن و ارزیابی برنامه های سالمت، 
تا تشخیص و کمک به تصمیم گیری بهتر پزشکان برای درمان بیمار و تجویز درمان خاصِ هر 

فرد و تجهیزات هوشمند پزشکی و جراحی و البته حس گرهای پوشیدنی نمونه ای است از آن.
در میدیا لب27 مؤسسۀ تکنولوژی ماساچوست )MIT( دانشجویان مدام در حال ساخت 
حس گرهای هوشمندِ پوشیدنی مانند ساعت یا مچ بند هستند، برای سنجش شبانه روزی هیجان های 
انسان، از جمله استرس. در جریان ساخت و آزمایش چنین ابزاری بود که متوجه شدند این ابزار 
داده های پزشکیِ باارزشی تولید می کنند. از جمله، متوجه شدند که باالترین میزان استرس طی 
شبانه روز، هنگام خواب رخ می دهد. مغز هنگام خواب به کارنظم دهی و ترکیب و ساماندهی 
حافظه مشغول است. از آن مهم تر، این حس گرها می توانند حملۀ مهم مغزی افراد مبتال به 
اوتیسم یا فلج اطفال را 20 دقیقه قبل از بروز حمله پیش بینی کنند. آن هم زمانی که فرد آرام 
و ساکت به نظر می رسد. 20 دقیقه فرصت هست برای نجات بیمار از مرگ. این حس گرها، 
در مورد افراد عادی نیز مانند فرشتۀ نگهبان یا مغزی بیرون از ما عمل می کنند که 24 ساعته 
مراقب ماست؛ ما را بهتر از خودمان می شناسد؛ با ماست؛ در کنار ماست؛ با ما زندگی می کند؛ 

همیشه در حال پردازش داده است؛ و همیشه در دسترس.
تکنولوژی های نوین و سرنوشت بشر
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بخشی از مرگ ومیرها ناشی از خطای پزشکی و تشخیص نادرست است. دقت و سرعت 
هوش مصنوعی در تشخیصِ به موقع در حدی است که هیچ پزشکی نمی تواند با آن رقابت 
کند. در مطالعه ای که انجام شد، سیستم هوش مصنوعی با استفاده از یادگیری عمیق توانست 
سرطان را در فردی تشخیص دهد که 11 پاتولوژیست آن را تشخیص نداده بودند. هوش 

مصنوعی رادیولوژی را دگرگون کرده و دگرگون تر خواهد کرد.
هر پزشکی به کمک هوش مصنوعی می تواند به پرونده ای دربارۀ بیمار دسترسی یابد، 
حاوی انواع اطالعات دربارۀ وضعیت ژنتیک و نتایج آزمایش های گوناگون و اطالعات 
رادیولوژی و داده هایی که از طریق حس گرهای پوشیدنی به دست آمده است. دستیار هوشمند 
می تواند با بررسی مجموعۀ داده ها وضعیت بیمار را تشخیص دهد. با کمک این تکنولوژی، 
پزشکان می توانند با دقت و سرعتِ به مراتب بیشتری مشکل بیمار را تشخیص دهند، بدون 
آن که بیمار در معرض پرتوهای زیان بار دستگاه های تشخیص کنونی قرار گیرد. یادگیری 
عمیق و یادگیری ماشینی به هر ابزاری امکان می دهند تا خودش قوانین را کشف کند. در 

نتیجه، می تواند واقعیت هایی را ببیند که از دید انسان پنهان است.28
در 11 سپتامبر 2019 اعالن شد که با استفاده از شبکۀ عصبی هوش مصنوعی در دستگاه نوار قلبی 
)ECG(، با هر ضربان قلب می توان احتمال بروز سکتۀ قلبی را با صددرصد اطمینان تشخیص داد.29
کاربردهای یادگیری ماشینی در حوزۀ پیشگیری در سطح فردی و جمعی، خطر مرگ زای 
بیماری ها را کاهش می دهد. داده های مربوط به وضعیت هر فرد که در پرونده های الکترونیک او 
ثبت شده، در ترکیب با شناخت وضعیت ژنتیک فرد،  پیشگیری را به سطحی تازه ارتقا می دهد. 
هرکس می تواند با دسترسی به یافته های داده های تحلیل شدۀ مربوط به خود، سبک زندگی خویش 
را به گونه ای انتخاب کند که احتمال بروز بیماری را کاهش داده و اززندگی سالم تری برخوردار شود.

به کمک هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی روانپزشکان به نرم افزاری دست یافته اند که با 
تشخیص نوع بیماری روانی و پیگیری نشانه های آن از فاصله دور، این حرفه را متحول کرده 
است. این کار با ثبت و تحلیل تغییرات گفتاری روزانۀ بیمار انجام می شود. گویی روانپزشکان 
به ابزاری با توانایی آزمایش خون در تشخیص بیماری دست یافته باشند. گام بعدی استفاده 
از شبکۀ عصبی هوش مصنوعی است. تا همین جای کار، زندگی بیمارانی دگرگون خواهد 
شد که به خاطر زندگی در نواحی دوردست و روستاها به روانپزشک دسترسی ندارند، یا 

بیمارانی که برای دریافت خدماتِ پرهزینۀ روانپزشکی پول کافی در اختیار ندارند.30
در حوزۀ مدیریت سالمت، کافی است به رصدخانۀ سالمت در وزارت بهداشت و درمان 
ایران اشاره شود که راه اندازی شده است. هر نوع داده ای که در سطح ملی مربوط به حوزۀ 
سالمت تولید می شود، در سیستم های این رصدخانه ذخیره و با نرم افزارهای داده کاوی و 
دادۀ بزرگ و هوش مصنوعی پردازش و تحلیل می شود. هدف استفادۀ بهینه از یافته ها برای 

سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزۀ سالمت است.
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بدون هوش مصنوعی کشف های علمی در مورد مغز و ژنتیک و DNA  ممکن نبود.
کاربرد مهم دیگر هوش مصنوعی در آموزش و آموزش الکترونیک است. بانک جهانی، 
آموزشِ هوشِ مصنوعی بنیاْد را تنها راه توسعۀ انسانی می داند. هوش مصنوعی در همۀ سطوح 
آموزش، از پیش دبستانی تا ابتدایی و دبیرستان و دانشگاه و آموزش بزرگساالن و آموزش 
افراد خاص، آموزش را از بنیان دگرگون کرده و به یادگیرنده کمک می کند تا بهتر و سریع تر 
بیاموزد. افراد در سرعت و کیفیت یادگیری با یکدیگر تفاوت دارند. هوش مصنوعی امکاناتی 
فراهم آورده تا آموزش فردمحور به سطح تازه ای ارتقا یابد. هرکس می تواند هرموقع و هرجا، 
طبق استعداد و عالیق و شرایط خودش، بیاموزد. پروندۀ الکترونیک آموزشی هر فرد درست 
مانند پروندۀ سالمت او حاوی داده های باارزشی است برای برنامه ریزی یادگیری خاص آن 
شخص. پیش بینی شده تا سال 2024، حدود 47 درصد از ابزار مدیریت یادگیری هوشمند 
شوند. در 2024، این ابزار وارد بازاری شش میلیارد نفری خواهند شد. دورافتاده ترین نقاط سیارۀ 
زمین می توانند به این ابزار دسترسی یابند. محتوای آموزش الکترونیک نیز به کمک یادگیری 
عمیق و یادگیری ماشینی تولید می شود. عصر کتاب های درسی چاپی پرحجم به پایان رسیده 
و هوش مصنوعی کاغذ را از فرایند یادگیری حذف می کند. با کمک هوش مصنوعی در فضای 
مجازی شرایطی فراهم می شود برای هر نوع تعامل دوسویه میان استاد و معلم با یادگیرنده. 
دستیاران مجازی گویای هوشمند به هر زبانی پاسخ گوی پرسش های یادگیرنده می شوند، و 
فرایند یادگیری هر فرد را طبق شرایط خودش هدایت می کنند. همین دستیاران می توانند به 
معلمان در ادارۀ امور کالس، از جمله ارزیابی فراگیران، کمک کنند. چنین دستیارانی هم اکنون 
 Siri ،از گوگل Home ،از آمازون Alexa توسط شرکت های بزرگ در بازار موجودند: مانند
از اپل و Cortana از مایکروسافت. در دانشگاه های امریکا، مثالً دانشگاه آریزونا، استادان از 

این دستیاران استفاده می کنند.31
روبات های هوشمند و واقعیت افزوده و واقعیت مجازی در آموزش و یادگیری تأثیری 
و  بسیار  روستایی  با جمعیت  ایران  مانند  در کشورهایی  به ویژه  داشت،  انقالبی خواهند 
کودکان و جوانانی بااستعداد که در روستاهای دارای فقر فرهنگی بسیار زندگی می کنند و 
البته با نظام آموزش رسمی ناکارامد و هدردهندۀ منابع و فرصت ها. با کمک هوش مصنوعی 
می توان آموزش هایی با کیفیت عالی در اختیار میلیون ها کودک و نوجوان روستایی ایران قرار 
داد که در دام نظام آموزش رسمی کنونی گرفتار آمده اند و فرصت چندانی برای شکوفایی 
استعدادهای خود در اختیار ندارند. وزارت ارتباطات ایران موظف است تمام روستاهای 
ایران را به اینترنت پرسرعت مجهز کند. طرحی که برای این کار تعریف شده، 32USO نام 
دارد. تاکنون این طرح در 30 هزار و 779 روستای کشور اجرا شده است. یعنی بیش از 
70% از روستاهای کشور به اینترنت دسترسی دارند. با استفاده از این بستر و با کمک هوش 
مصنوعی، یعنی یادگیری ماشینی و شبکۀ عصبی مصنوعی و واقعیت مجازی و واقعیت 
تکنولوژی های نوین و سرنوشت بشر
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افزوده، می توان در فضای مجازی امکان دسترسی کودکان و نوجوانان را به پیشرفته ترین 
تجهیزات آزمایشگاهی و آموزشی در همۀ رشته های علمی و فنی و آموزش انواع مهارت های 
پیشرفتۀ فنی و حرفه ای فراهم آورد. کودکی که در این فضا کار با هر سیستم پیچیده ای را 

می آموزد، در فضای واقعی می تواند در زمان کوتاهی آن مهارت را به کار گیرد.
همسرم و من، به کمک دو تن از دوستانِ عاشق این سرزمین، قصد داشتیم این ایده را عملی 
سازیم. در دانشگاه های ایران بیش از 600 دانشجوی بااستعداد در رشتۀ هوش مصنوعی در 
دورۀ دکترا مشغول تحصیل هستند. در نتیجه، چنین پروژه ای نیازی به کارشناس و متخصص 
خارجی ندارد. برای فاز صفر آن به 14 میلیارد تومان بودجه نیاز بود تا تیم های متخصص کار 
خود را شروع کنند. نتوانستیم چنین پولی را فراهم کنیم، آن هم در سرزمینی که برای دولت و 

برای رانت خوارانِ آزمند این رقم ناچیز است. البته دست از تالش بر نمی داریم.
افزایش جمعیت و کمیابی زمینِ زراعی و مشکل مهم کم آبی باعث شده که کشاورزان 
در پی راهکارهای نوینی برآیند که با استفاده از هر مترمربع زمین و هر قطرۀ آب موجود، 
محصول بیشتری برداشت کنند. کشاورزی در جهان، صنعتی پنج هزار میلیارد دالری است، و 
این صنعت برای برداشت محصوالت سالم تر و مقابله با آفت و مدیریت خاک و بهبود شرایط 
رشد محصول و ساماندهی داده ها و کاهش حجم کار و بهبود انواع مشاغل در فرایند تولید 
مواد غذایی به هوش مصنوعی روی آورده است. در هر مزرعه ای روزانه هزاران داده تولید 
می شود. با استفاده از داده هایی چون وضعیت خاک و پیش بینی دمای هوا و رطوبت و سرعت 
باد و تابش خورشید و مصرف آب و مانند این ها، کشاورز می تواند محصول بهتری برای 
کشت انتخاب کند. بهترین بذر را بکارد و محصول بهتر و بیشتری برداشت کند. با استفاده از 
هوش مصنوعی می تواند به موقع کمبود مواد معدنی الزم و وجود آفت و نوع بیماری گیاه و 
علف هرز را کشف و با آن مقابله کند. با استفاده از حس گرهای هوشمند می توان برای هر گیاه 
یا هر نقطه ای از مزرعه راه حل مناسب یافت. در نتیجه، مصرف سم و کود به شدت کاهش 
می یابد و مواد غذایی سالم تری تولید می شود. با کمک هوش مصنوعی می توان وضعیت هوا 
را به طور فصلی پیش بینی کرد و از چند ماه قبل برای هوای نامناسب آماده شد. این دستاورد 
برای مزارع کوچک کشورهای درحال توسعه که بخشی از موادغذایی جهان را تولید می کنند 
از اهمیت خاصی برخوردار است. کاربرد دیگر در جمع آوری داده های فضایی از طریق 
پهپادهای هوشمندی است که بر فراز مزرعه پرواز می کنند. به کمک تصاویری که این پهپادها 
از کل مزرعه می گیرند، می توان وضعیت مزرعه را رصد و مدیریت کرد. با کاهش نیروی کار 
در بخش کشاورزی، روبات های هوشمند می توانند این نیاز را تأمین کنند. این ابزار، سریع تر و 
بهتر از انسان، کار کاشت و برداشت را انجام می دهند؛ بهتر از هر انسانی علف هرز را تشخیص 
می دهند و آن را از میان می برند و با انجام کار شبانه روزی هزینه را به شدت کاهش می دهند.33

ترکیب روباتیک با هوش مصنوعی، کشاورزی را از بنیاد دگرگون خواهد ساخت.
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معرفی کاربردهای هوش مصنوعی در سایر حوزه ها در این نوشتار عملی نیست. می دانیم 
که بخش صنعت را متحول ساخته و در حوزۀ تسلیحات و امنیت کاربردهای شگفت انگیزی 
دارد. صنعت سرگرمی بدون هوش مصنوعی قابل تصور نیست. حمل و نقل و ترابری که جای 

خود دارد. کیهان شناسی و اخترفیزیک شناسی که داستان شگفت انگیز خود را دارد.
هوش مصنوعی، در ارتباط با سایر تکنولوژی ها، تکنولوژی مادر محسوب می شود. پیشرفت 

تکنولوژی های نوین مرهون هوش مصنوعی است.
هوش مصنوعی بسیاری از مشاغل را در قلمرو IT از بازار کار حذف و مشاغل جدیدی 
را جایگزین کرده است. مهندسی نرم افزار و بسیاری از درس هایی که در دانشگاه ها تدریس 
می شوند،  به زودی منسوخ خواهند شد، و مهندسی داده و هر نوع شغلی در ارتباط با داده های 
مورد نیاز سیستم های هوش مصنوعی، و البته طراحی و ساخت سیستم های هوشمند مبتنی 
بر یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق، آینده ای درخشان دارند. به سخنی کوتاه، سه روند 

مهم در تحول تکنولوژی مشاهده می شود:
1. خودمختار شدن: خودروها، پهپادها، سالح ها، ابزار و همه چیز در چهار محیط زمینی، 

دریایی، فضایی، و مجازی بیش از پیش خودمختار می شوند؛
2. هوشمند شدن، یعنی کسب قابلیتی به مراتب باالتر از هوش انسان در یادگیری و 

محاسبه و نوآوری و خالقیت؛ و
3. اتصال ابزار و اشیا به یکدیگر و تعامل با هم.

این سه روند بر آیندۀ بشر تأثیری عمیق خواهد داشت. در هر سه روند هوش مصنوعی 
نقشی تعیین کننده دارد.

گوگل چندی پیش دو پروژه در دو مکان مختلف در دست اجرا داشت، با هدف استفاده 
از هوش مصنوعی در موتور جست وجو و ترجمۀ همزمان متن و کالم. کارشناسان پس از 
مدتی متوجه شدند که این دو سیستم با یکدیگر تعامل دارند و برای این تعامل زبان خاص 
خود را اختراع کرده اند که برای انسان نامفهوم است. هر دو پروژه را متوقف کردند. واقعیتی 

که با آن مواجه شدند ترسناک بود!
پرسش اساسی این است: آیا می توان جهت تحول هوش مصنوعی را به سمت انسانی تر 

شدن جامعۀ بشری هدایت کرد؟ اگر بله، چگونه؟

 اینترنت اشیا34
دسترسی به اینترنتِ پهنْ باند و کاهش روزافزون هزینۀ دسترسی به آن و تولید بیش از پیش 
ابزاری با قابلیت اتصال به وای فای و دارای حس گر درونی و کاهش هزینه های تکنولوژی و 
همگانی شدنِ گوشی های هوشمند همگی دست به دست هم داده و بستر مساعدی برای اینترنت 
تکنولوژی های نوین و سرنوشت بشر
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اشیا پدید آورده اند. اینترنت اشیا نمادِ اتصال و تعامل اشیا با یکدیگر در فضای مجازی است.
اینترنت اشیا سیستم یا شبکه ای است از ابزار هوشمند که با یکدیگر تعامل دارند و 
مجهزند به حس گر و پردازشگر و سخت افزار ارتباطی برای جمع آوری و ارسال و پردازش 
داده هایی که از محیط جمع آوری می کنند. به بیانی ساده، اینترنت اشیا شامل هر وسیلۀ 
هوشمندی می شود که به اینترنت یا به دستگاهی دیگر وصل شود. یکی از کاربردهای 
آن خانۀ هوشمند است. در چنین خانه ای، اغلب وسایل از یخچال و ماشین لباسشویی و 
گوشی هوشمند و هدفون و قهوه ساز و چای ساز و اجاق گاز و پلوپز و تلویزیون و قفل در 
ورودی و... قابلیت اتصال به اینترنت و تعامل با یکدیگر را دارند. پیش بینی شده بود که تا 
پایان سال 2019، حدود 26 میلیارد وسیله خواهیم داشت که در فضای اینترنت به هم وصل 
هستند. برخی اعتقاد دارند که این رقم به زودی به 100 میلیارد خواهد رسید. این ابزارها 
می توانند با ابزار مربوط دیگر نیز ارتباط برقرار کنند و طبق اطالعاتِ مبادله شده عمل کنند. 

این پدیده شیوۀ زندگی و شیوۀ کارمان را دگرگون ساخته است.
اینترنت اشیا شبکۀ عظیمی است از اشیا و افرادِ به هم وصل شده. در آن سه نوع ارتباط 

خواهیم داشت: ارتباط فرد با فرد، ارتباط فرد با اشیا، و ارتباط اشیا با اشیا. 
این تحول سبک جدیدی از زندگی را اشاعه می دهد. فرض کنید در خانه هستید و 
می خواهید برای شرکت در جلسه به جایی بروید. ساعت شما سر ساعت شش صبح شما را 
بیدار می کند و به قهوه ساز اطالع می دهد که برای ساعت شش ونیم قهوۀ شما را آماده کند. 

شیا
ت ا

ترن
این
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اگر قهوه ساز نقصی داشته باشد، به شرکت خدمات پس از فروش اطالع می دهد تا قطعۀ 
مورد نظر را بیاورد و تعویض کند. یخچال نیز می داند چه موقع به سوپرمارکت سفارش 
چه نوع مواد غذایی را بدهد. خودروی شما هم تقویم کاری شما را دارد و می داند بهترین 
مسیر برای رساندن شما به مقصد کدام است. اگر با راه بندان سنگین مواجه شوید، خودروی 
شما به مسؤل جلسه اطالع می دهد که تأخیر خواهید داشت. دستبند شما نیز تمام نشانه های 
حیاتی و وضعیت فعالیت و پروندۀ پزشکی شما را دارد و بموقع اطالع می دهد که به پزشک 
مراجعه کنید یا ورزش کنید یا به استراحت نیاز دارید یا باید برنامۀ غذایی خود را تغییر دهید 

و حتی می داند چه ساعتی از روز بازدهِ کاری شما باال یا پایین بوده است و...
مهم ترین چالشِ خانۀ هوشمند امنیت داده های شخصی و نیز ایجاد وابستگی دم افزون به 
تکنولوژی است. حریم خصوصی از این طریق از دست می رود. همۀ داده های ما از طریق 
اینترنت در دسترس هر فرد یا سازمانی قرار خواهد گرفت که با کمک این داده ها می تواند 
پول بسازد. در ضمن، ابزار هوشمند را می توان هک کرد. از آن مهم تر، وابستگی به زندگیِ 
تکنولوژی بنیادِ این چنینی فرد را آسیب پذیر خواهد ساخت. هر نوع اختاللی در سیستم و به 
هر دلیلی زندگی را به هم می ریزد. کافی است سیستِم تشخیص قفل در ورودیِ خانه ما را 
نشناسد. آن هم درست لحظه ای که خسته و کوفته از محل کار آمده ایم و باید وارد خانه شویم.

بازگشت به سبک زندگی قبلی چندان آسان نیست.
چالش دیگر، حجم عظیم داده هایی است که هر لحظه تولید می شود و شرکت ها نمی دانند 
با آن چه باید کرد.35 مگر کامپیوتر کوانتومی کاربردهای مفیدی برای آن بیابد و برای این کار 
کسب و کارهای جدیدی پدید آید که کارشان مهندسی و تحلیل و فروش چنین داده هایی باشد.
در کارخانه و محل کار نیز همین وضع را خواهیم داشت. دستگاه ها و وسایل و ابزار به 
هم وصل می شوند و اطالعات مبادله می کنند. داده های مربوط به کار هر دستگاه یا کیفیت 
و کمیت کار هر فرد به دستگاه های هوشمندی انتقال می یابد که کارایی را می سنجند و این 
داده ها را به سیستمی منتقل می کنند که بتواند کارایی را ارزیابی کند و بهبود بخشد. مشکل 
نگهداری پیشگیرانه به کلی حل می شود. نقص دستگاه ها به موقع برطرف می شود و عمر 
مفید آن افزایش می یابد. بازدهِ کار افراد نیز قابل ردیابی و اصالح است. بُرد با شرکت هایی 

است که زودتر روی اینترنت اشیا سرمایه گذاری کرده باشند.
اغلب این ابزارها می توانند ارتباط صوتی برقرار کنند، آن هم با لحنِ طبیعیِ گفتار انسان. 
تحولِ دیگر توانایی ابزار در حذف داده های زائد است. برای مثال، دوربین های امنیتی جدید 

می توانند تنها تصاویر و فیلم های مشکوک را ذخیره کنند.
با کمک هوش مصنوعی و یادگیری عمیق، می توان هم کیفیت ارتباط میان اشیا را بهبود 
بخشید و هم با تحلیل داده ها فرصت های پنهان را برای بهبود عملکرد و کارایی دستگاه ها و 
سیستم ها یا امکان بروز مشکل و بحران را کشف کرد. با افزایش حجم و پیچیدگی اینترنت 
تکنولوژی های نوین و سرنوشت بشر
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اشیا، وابستگی آن به هوش مصنوعی و یادگیری عمیق افزایش خواهد یافت.
با گسترش شبکه های 5G که سرعتی ده ها برابر شبکه های موجود موبایل دیتا دارند، 

مشکل سرعت و نقاط کور ارتباطی برای اینترنت اشیا برطرف خواهد شد.36
کاربرد دیگر آن در شهر هوشمند است. شهر هوشمند شهری است که در آن با استفاده از 
تکنولوژی های نوین، از جمله اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، انواع خدمات شهری، مانند 
حمل و نقل و انرژی و آب و برق و تلفن و گاز و مدیریت زباله و...، به صورت شبکه ای به هم 
متصل، با کیفیت بهتر و سریع تر و با صرف هزینه و منابع و انرژی کمتر و با تولید آلودگی و 
ضایعات کمتر به مردم ارائه می شود. شهروندان نیز به این شبکه وصل هستند و با آن تعامل دارند.
در رتبه بندی جهانی 2019، پنج شهر هوشمند اول جهان به ترتیب، سنگاپور، زوریخ، 
ژنو، اسلو، و کپنهاگ بودند. در شاخص این رتبه بندی، ایجاد توازن میان ابعاد اقتصادی و 

تکنولوژیک ارائۀ خدمات شهری با ابعاد انسانی آن محور اصلی ارزیابی بوده است.37
به هدف های  دستیابی  برای  نوین  تکنولوژی های  از  که  است  شهر هوشمند شهری 
در  برابری  ایجاد  معنای  به  اجتماعی  هدف های  و  پاک  محیط  جمله  از  زیست محیطی، 
بهره گیری از خدمات و کاهش نابرابری اقتصادی، استفاده می کند. اقتصاد، در چنین شهری، 
دایره ای است نه هرمی. امکانات رفاهی هرمی توزیع نشده. بلکه، دایره ای است که همه از 
آن بهره مند می شوند. امروزه بخش مهمی از جمعیت جهان در شهرها زندگی می کنند. اگر 
شهرها به چنین محیطی تبدیل شوند، بسیاری از مصایب کنونی جامعۀ بشری حل خواهد شد.
پرسش اساسی: اینترنت اشیا جامعۀ بشری را به کدام سو می برد؟ انسان به جایگاه و 
شأن باالتری دست می یابد؟ آیا می توان سمت و سوی این جریان تحول را به سمت بهبود 
کیفیت زندگی انسان هدایت کرد؟ زندگی خوب در چنین فضایی به چه معناست؟ چگونه 

می توان این جریان عظیمِ تکنولوژیک را به آن سمت مطلوب هدایت کرد؟

 نانو
نانو، واژه ای است یونانی به معنای کوتوله. قطر یک تارِ موی نرمالِ انسان 0/06 تا 0/08 
میلی متر است، برابر با 60 تا 80 هزار نانومتر. سلول قرمز، شش تا هشت هزار نانومتر، و 

قطِر نانوتیوبِ کربن، دو نانومتر است.
با نسلی از تکنولوژی مواجه ایم که ابعاد آن چنان ریز است که مقیاس سنجش خودش 
را خلق کرده: نانومتر. هر نانومتر، یک هزارم میکرون و هر میکرون، یک میلیونیوم متر 
است. هر نانومتر ده به توان منهای نُه متر است. یعنی کسری با صورت 1 و مخرج 10 با 

9 صفر جلوی آن.
بنیادِ نانو قواعدی است که علم کوانتوم کشف کرده است. علم کوانتوم با سطح زیر اتم 

یعنی ذّرات سروکار دارد. نانو بدون هوش مصنوعی بی معناست.
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نانو علم مواد است در سطح ملکولی و زیراتمی. در 1959، ریچارد فین من38، فیزیکدان 
برندۀ جایزۀ نوبل )1965(، آن را بنیاد گذاشت. تکنولوژی های نانو ابزار و ماشین هایی هستند 
چنین ریز و قابل برنامه ریزی و دارای خواص شیمیایی و بیولوژیکی و فیزیکی متفاوت با مقیاس 
بزرگ و البته هوشمند و دارای کاربردهای گسترده در بسیاری از قلمروها از جمله  در پزشکی و 
دندانپزشکی و سالمت و داروسازی، مدیریت انرژی )جذب، ذخیره، و انتقال انرژی(، نساجی، 
صنایع غذایی، بیوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، صنایع نظامی و امنیتی، تولید لوازم آرایش، مهندسی 

اپتیک، الکترونیک، تکنولوژی های اطالعات و ارتباطات، روباتیک، و...
به کمک نانو می توان روبات و کامپیوتر و هر ابزاری در ابعاد نانومتر ساخت و حتی 
مواد جدیدی تولید کرد. یکی از پرکاربردترین این مواد نانوتیوب کربن39 است که از ورق 
گرافیتی ساخته می شود در ابعاد نانو با انواع کاربرد، از جمله تولید مواد جدیدی که در 

ساخت آسانسور فضایی و هواپیماهای آینده نقش مهمی خواهند داشت.
در قلمرو نانو، هر تحولی در کاهش اندازه باعث پیدایش کارکردهای نوینی می شود.

به چند مورد از کاربردهای مهم نانو نگاه کنیم.
پزشکی نانو40 به مفهوم رایجی تبدیل شده است. معنای وسیعی دارد. علم و تکنولوژیِ 
تشخیص و درمان و پیشگیری بیماری است با استفاده از مواد نانو و بیوتکنولوژی و مهندسی 
ژنتیک و به کارگیری نانوماشین های دارای سیستم پیچیده و نانوروبات ها در جراحی و سایر 

فرایندهای پزشکی. 
مهم ترین کاربرد نانو در درمان کمک به بیمار و پزشک از طریق ترکیب خواص شیمیایی 
دارو با قابلیت های مکانیکی ابزار نانو است. این ابزار، که در واقع نانوروبات های هوشمند به 
شمار می آیند، با انتقال دقیق دارو، دما و نور یا هر چیزی که برای درمان ضروری باشد، به 
سلول مورد نظر سه مشکل مهِم درمان و کاهش درد و ترمیم زخم های عمیق را حل می کنند. 
با این کار سلول های سالم از آسیب روش های موجود مصون می مانند و اثربخشی و سرعت 
درمان در مقایسه با خوردن قرص و تزریق آمپول و شیمی درمانی و سایر درمان های متعارف، 
به مراتب بیشتر می شود. به عکسِ داروهای موجود، ذرات نانو می توانند از هر مانع بیولوژیکی 
عبور کنند و خود را به سلوِل هدف برسانند. هرچند هنوز برخی از این داروها تجاری نشده، 
ولی پیش بینی شده بود که ارزش بازارجهانی داروهای نانو تا پایان سال 2019 به 177/6 میلیارد 
دالر برسد.41 تکنولوژی نانو وعده می دهد که در آینده بتوان بیماری های سرطان و آلزایمر و 
دیابت را درمان کرد. تولید بافت های زنده با کمک مهندسی نانو نیز از کاربردهای دیگر آینده 
است. کاربرد دیگر نانو از بین بردن باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک در بدن است. نانو 

در شیمی درمانی و رادیولوژی نیز کاربردهای بسیار دارد.
کاربرد دیگر آن در تشخیص به موقع نشانه های بیماری در سطح سلولی و ملکولی و 
شناسایی به موقع پیدایش سلول های سرطانی یا وجود ملکول های سّمی در بدن، با استفاده 
تکنولوژی های نوین و سرنوشت بشر
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از بررسی مایعات بدن یا بافت بدن است. چنین تشخیصی به مراتب دقیق تر از روش های 
متعارف است.

در جراحی، نانو روبات از طریق تزریق وارد بدن می شود و خود را به بافت آسیب دیده 
می رساند و، با تشخیص پاتولوژیک، آن بافت 
را درمان یا از بدن خارج می کند. این فرایند 
با نظارت جراح و تیم درمان انجام می شود.

این ماشین های ریز و هوشمند و پرتوان 
در پزشکی و دندانپزشکی و سالمت می توانند 

معجزه بیافرینند.
بازسازی  کارش  که  ترمیمی  پزشکی 

بافت ها و اعضای آسیب دیدۀ بدن است، با کمک مهندسی بافت42 همواره سعی دارد، با 
به کارگیری اصول پیوند سلولی و علوم مواد و مهندسی بیو، راهکارهای بیولوژیکی بیابدکه 

بتواند بافت آسیب دیده را ترمیم و بازسازی کند. نانو در این زمینه وعده های بسیار دارد.
نانو فهم ما را از بنیان پاتوفیزیولوژیک بیماری تغییر می دهد.

استفاده از نانوروبات هایی از جنس DNA با قدرتی شگفت انگیز در از بین بردن سلول های 
سرطانی داستان دیگری است که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.

نقش نانو در تشخیص و پیشگیری و درمان، در کشورهای کم توسعه یافته، به مراتب 
مهم تر خواهد بود.

کاربردهای نانو در صنعت نیز بی شمار است. کاهش هزینه و افزایش بهره وری و بهبود 
کیفیت مواد از نتایج استفاده از این تکنولوژی است. به کمک تکنولوژی نانو، فوالدی تولید 
شده است به مراتب نازک تر و سبک تر و قوی تر از فوالد معمولی. یا لعاب نانو کامپوزیتی 
برای پوشش لوله های گاز می سازد که در برابر خوردگی مقاوم است. چون این لعاب در 
دمای کمتر و با سرعت بیشتر قابل اعمال است، هزینۀ تمام شده را کاهش می دهد و به تولید 

لوله های ارزان تر منجر می شود.
در مدیریت انرژی، نانو در تمام مراحل، از کشف و تولید و ذخیره سازی تا توزیع و مصرف 
تمام انواع انرژی از انرژی های فسیلی تا انرژی های پاک، کاربرد دارد. تولید سلول های خورشیدی 
در مقیاس نانو باعث می شود سه برابر انرژی بیشتر جذب شود. استفاده از مواد نانو در مصالح 

ساختمانی با قابلیت باال در جذب دما و نور، باعث صرفه جویی در مصرف انرژی خواهد شد.
در حوزۀ تسلیحات و امنیت، نمونه ای از کاربرد نانو، طراحی و ساخت هواپیمای نانو به نام 
هامینگ برد43 به طول 15 سانتی متر و وزنی معادل 19 گرم و پهنای بال 16 سانتی متراست. این 
نام پرنده ای است که هواپیما به شکل آن طراحی شده است.44 این هواپیمای کوچک می تواند 
در محیط هایی پرواز کند که انسان به آن دسترسی ندارد. در هر زاویه ای می تواند بچرخد و 

کاربردهای نانو در صنعت نیز بی شمار 
است. به کمک تکنولوژی نانو، فوالدی 
تولید شده است به مراتب نازک تر و 
سبک تر و قوی تر از فوالد معمولی.
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در هر جهتی حرکت کند و قابل هدایت از فاصلۀ یک کیلومتری است. همۀ اجزای الزم از 
موتور و باتری و سیستم کنترل و سیستم ارتباطی و نیز دوربینی دارد برای بازرسی و پایش و 
نظارت و البته جاسوسی. سرعت آن 18 کیلومتر در ساعت است. برای مأموریت های شهری 
بسیار مناسب است. می تواند وارد ساختمان شود و تهدیدهای پنهان مورد نظر را شناسایی کند.
در صنایع دفاعی، نانو به ساخت تجهیزات بسیار کوچک تر و سبک تری منجر شده است 

که حمل آن ها برای سربازان بسیار آسان تر است.
در صنعت نساجی، فیبرهای نانو45 کاربردهای گوناگونی دارند، از جمله در تولید پارچه های 
مورد نیاز پزشکی، مانند انواع باند و چسب های زخم. در دندانپزشکی و داروسازی، مهندسی 
شیمی و علوم مواد و صنایع لوازم آرایش و در ساخت حس گرها و انواع صافی ها و مهندسی 

بافت و بسیاری موارد دیگر، نانو تحول آفرین شده است.
در صنعت لوازم آرایش، استفاده از مواد نانو در کرم های مرطوب کننده و ضدچروک 
و محصوالت مراقبت از مو و مانند آن مدتی است رایج شده و باعث بهبود کیفیت این 
نداریم ولی یک  کافی  مواد شناخت  این  زیان های  دربارۀ  محصوالت شده است. هنوز 
خاصیت مهم این مواد کاهش خطر پرتو ماورای بنفش آفتاب از طریق محصوالت ضدآفتاب 
است، و دیگری داشتن مواد فعالی است که می تواند، در کرم های مرطوب کننده و ضدچروک، 

خاصیت ترمیم کننده داشته باشد.
در حوزۀ ارتباطات، ابزار نانو محور اصلی ارتباطاتِ بی سیم آینده را تشکیل می دهند، و 
به همگامی شبکه های بی سیم با ابزار ارتباطی و البته جاسوسی کمک خواهد کرد. می توان 
ابزار هوشمند نانو با قابلیت دریافت و ارسال داده و اطالعات را زیر پوستِ بدن کار گذاشت 
یا مانند سنجاق سینه و انگشتر بسیار ریز و امثال آن با خود حمل کرد، یا در جیب و لباس 

یا محل کار فرد مورد نظر قرار داد.
کاربردهای آن؟ از پروندۀ پزشکی و شناسنامه و گذرنامه و کیف پول تا جاسوسی!

5G بدون تکنولوژی نانو قابل تصور نبود.
کاربرد نانو در مدیریت محیط زیست آن قدر پردامنه است که در این نوشتار نمی گنجد.
شکی نیست که نانو برای بشر دستاوردهای بسیار دارد اما در ضمن می تواند ابزاری 
و  جنگ افروز  و  مستبد  حاکمان  اختیار  در  کشتار  و  سرکوب  و  جاسوسی  برای  پرتوان 

خرابکاران قرار دهد.

 چاپگر سه بعدی
بیش از یک دهه از عمر این تکنولوژی نمی گذرد ولی آن قدر سریع توسعه یافته که به نظر 
می رسد آثار عمیقش از هم اکنون آشکار شده باشد. با کمک این تکنولوژی امکان چاپ هر 
چیزی از مجسمۀ سه بعدی خودمان تا تولید مواد غذایی و خودرو و حتی موتور موشک 
تکنولوژی های نوین و سرنوشت بشر



21 شمارة 124، زمستان 1398

وجود دارد. پل فلزی در آمستردام با این تکنولوژی ساخته شد. اندام های بدن مانند قلب و 
قرنیۀ چشم و پوست و هرچیزی که نیاز به پیوند داشته باشد، نیز با این دستگاه قابل چاپ 
است. در آغاز از مواد خاص استفاده می شد، ولی امروزه انواع فلزات را نیز می توان به کار برد.
در ابتدا تولید هر چیزی، به دلیل هزینۀ باالی مواد و دستگاه، گران تر از نمونۀ آن در 

بازار بود. امروزه دیگر چنین نیست.
به نقل از نشریۀ اکونومیست، تأثیر گسست آفرین آن مانند اختراع موتور بخار است در 

1450 و چاپ روزنامه در 1750 و ترانزیستور در 1950 .46
چاپگر سه بعدی تکنولوژی ساخت دیجیتالی47 نیز نام دارد. اشیای فیزیکی طبق نقشه و 
طرحی که موجود است، با افزودن تدریجی مواد ساخته می شوند. نه خط تولیدی وجود دارد 
و نه کارخانه ای. یک دستگاه است که روزبه روز بهتر و ارزان تر می شود و انواع گوناگون آن 
در سرتاسر جهان در بازار موجود است. از هر طرحی که در دسترس باشد می توان در هر 
زمینه ای از کشاورزی و بهداشت و درمان و هوافضا و خودروسازی و صنعت لوکوموتیو نمونۀ 
کاالیی آن را چاپ کرد. با این تکنولوژی، سرعت و هزینۀ  تولید به مراتب کاهش می یابد. تولید 
کامالً سفارشی است و مشتری می تواند در کل فرایند سلیقۀ خود را اعمال کند. کنترل کیفیت 
نیز به طور کامل انجام می شود. بدین ترتیب، تقاضا برای این نوع کاالها رو به افزایش است. 
این دستگاه معموالً نزدیک به مشتری قرار می گیرد تا کاال به محض تولید به وی تحویل شود. 
بدین ترتیب، هزینۀ حمل و نقل و در نتیجه آالیندگی ناشی از جابه جایی به صفر می رسد. در 
وقت و مصرف انرژی و هزینه های کمرشکن سربار و انبارداری و تدارکات و... نیز صرفه جویی 

می شود. دالیل کافی وجود دارد برای آن که کسب و کارها و صنایع به آن روی آورند.
شکی نیست که چاپگر سه بعدی باعث بیکار شدن نیروی کار ساده و نیمه ماهر در 
کشورهایی خواهد شد که با صنایع کاربَر و کارگربَر مشکل اشتغال خود را حل می کنند. 
تهدید دیگر آن است که هرکسی هرکاالیی را، از جمله انواع سالح های مرگبار، می تواند 

تولید کند، به شرط داشتن نقشه و طرح کاالی مورد نظر و البته داشتن چاپگر مناسب.
این دستگاه انواع گوناگون دارد که خارج از بحث ماست. انواع موادی که به کار می رود 
همگی باید دارای باالترین کیفیت باشند. امکان استفاده از فلز باعث شده که چاپگر سه بعدی 
وارد عرصۀ خودروسازی و ساخت هواپیما و پل و موشک و حتی لوازم ارتوپدی و قطعات 
پیچیدۀ تجهیزات هوافضا و هرچیزی شود که نیاز به فلز داشته باشد. از جمله فلزاتی که 
کاربرد زیاد دارد، آلومینیوم، فوالد ضدزنگ، ُکبالت، نیکل، و تیتانیوم است. ُکبالت برای تولید 

مواد دندانپزشکی بسیار مناسب است.
انواع پلیمرها، سرامیک ها و کامپوزیت ها و مواد هوشمند سایر موادی هستند که در 
چاپگر سه بعدی به کار می روند. مواد هوشمند موادی هستند که با تغییر دما یا در آب شکل 

و هندسۀ آن ها تغییر می کند. روبات های نرم با این مواد ساخته می شوند.
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برای چاپ غذای دلخواه، انواع مواد غذایی مانند شکالت و گوشت و ماکارونی و سس 
و هرچیزی که برای چاپ آن غذا الزم باشد، وارد چاپگر می شود. غذایی به سلیقۀ مشتری 

با موادی به انتخاب خودش و سالم و البته خوشمزه از دید مشتری.
صنعت ُمد برای چاپ پارچه و زینت آالت به خاطر هزینۀ پایین و سرعت تولید از این 

تکنولوژی بسیار استقبال کرده است.
و اما در بهداشت و درمان، این چاپگر نقشی انقالبی دارد. چاپ سه بعدیِ پوست و 
بافت و عضو و استخوان و غضروف و هر محصول بیومدیکال و دارو متداول شده است. 
از آن مهم تر، قابلیت آن در مدل سازی و ساخت نمونۀ اولیه کاربرد مهمی است در پژوهش 

و آموزش پزشکی.
با استفاده از پوست چاپ شده به جای پوست طبیعی، در تست دارو و مواد آرایشی و مواد 
شیمیایی، دیگر نیازی به پوست حیوانات نیست. پژوهشگر نیز نتایج دقیق تری به دست می آورد.
در صنعت ساختمان با این تکنولوژی می توان اجزای یک ساختمان یا کل آن را ساخت. 

سه نمونه از آن در روسیه و آمستردام و دبی ساخته شده است.48
چالش مهم دسترسی به نقشه و طرح کاالست. تکنولوژی مهم دیگری این چالش را 

برطرف می کند.
پرسشی که مطرح است این است: چاپگر سه بعدی جامعۀ بشری را به کدام سو می برد؟ 
آیا مجبورمان نمی کند مفاهیم، اندیشه ها و ساختارهای موجود نظام اقتصادی و مفهوم بازار را 

مورد بازنگری قرار دهیم؟

حال می پردازیم به دو قلمرویی که نشان می دهد علوم و تکنولوژی های نوین فهم و 
معرفت ما را دربارۀ انسان و البته موجود زنده چگونه تغییر داده اند: ژنتیک و مغز.

 ژنتیک
شاخه ای است از علم دربارۀ ژن و وراثت و گوناگونی موجودات زنده. مانند هر رشتۀ علم 

و تکنولوژی دو هدف عمده دارد: کشف واقعیت و دستکاری در واقعیت.
انسان و هر موجود زنده ای از مجموعه ای سلول ترکیب یافته است که اندام های او را تشکیل 
می دهند. هر سلول هسته ای دارد، حاوی تعدادی کروموزوم. هر کروموزوم از تعدادی ژن تشکیل 

شده است. مجموعۀ ژن ها ژنوم نام دارد که ویژگی های موجود زنده را تعیین می کند.
هر کروموزوم از دو نوار مارپیچ به نام DNA ترکیب یافته که دربردارندۀ ژن هاست. هر ژن 
در کروموزوم برای خود مکانی خاص دارد، و هر ژن بر حسب نوع خود دارای چندین جفت 
 )C( 53وسیتوزین ،)T( 52تایمین ،)G( 51گوانین،)A( 50باز49 است: چهار باز به نام های آدنین
 DNA که با باند هیدروژنی به هم وصلند ساختار مارپیچی G-C و A-T به صورت جفت های
تکنولوژی های نوین و سرنوشت بشر
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را به وجود می آورند. پس، ژن بخشی است از DNA که تعدادی از این جفت ها را دارد. تعداد 
جفت ها بستگی به نوع ژن دارد. تعداد بازها اندازۀ ژن را تعیین می کند که از چند صد باز تا 
بیش از دو میلیون باز را دربرمی گیرد. ژن رمز اطالعاتی را در خود دارد که راهنمایی است 
برای تولید پروتئینی خاص. این پروتئین ها اَعمال حیاتی و همۀ ویژگی های ما و هر موجود 

زنده ای را شکل مي دهند. در انسان به تعداد ژن های فعال باید پروتئین وجود داشته باشد.
در هر موجود زنده تعداد کروموزوم ها ثابت است. در انسانِ نرمال، هر سلول به طور معمول 
23 جفت کروموزوم دارد. 22 جفت آن در مرد و زن مشابه اند. اما در جفتی که کروموزوم های 
جنسی هستند چنین نیست. دو کروموزوم در مرد XY و در زن XX نامگذاری شده اند. ژن ها 

از پدر و مادر به ارث می رسند و رمز وراثت محسوب می شوند.

ژن ویژگی های جسمی و روانی ما و در واقع هویت ما را تعیین می کند. این ژن ها از 
نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند و این ویژگی ها را انتقال می دهند. شاید معنای جاودانگی 

در همین ویژگی انسان باشد.
علم ژنتیک طی سال های اخیر توانسته است به کشف های شگفت انگیزی دست یابد. 
پروژه ای بین المللی در سال 1990 شروع شد که 13 سال طول کشید و یافته های آن در 
2003 منتشر شد: کشف ژنوم انسان به معنای شناسایی تعداد ژن های انسان و کارکردهای 
آن. بیست تا بیست وپنج هزار ژن شناسایی شد که رمز تولید پروتئین را با خود دارند. ژن های 

دیگری هم هستند که چنین خاصیتی ندارند.
بدین ترتیب، نقشۀ ژنوم انسان طراحی شد، بدین معنا که هم ترتیب جفت های باز در 

ژنتیک
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ژنوم، که DNA ما را می سازند، مشخص شد و هم معلوم شد در بخش های اصلی کروموزوم، 
هر ژن در کجا قرار دارد.

از آن زمان تا کنون در علم ژنتیک از بسیاری واقعیت ها رمزگشایی شده است.
با استفاده از مجموعه ای از تکنولوژی، امکان دستکاری و اصالح در ساختار ژنتیک هر 
موجود زنده ای، ازجمله انسان، فراهم آمده است که مهندسی ژنتیک نام دارد. امروزه با آن 
حتی می توان خواص ژنتیکی یک موجود را به موجودی دیگر انتقال داد و نوع جدیدی از 

آن موجود را، با ویژگی های جدید، به وجود آورد.
مهندسی ژنتیک سابقه ای هزار ساله دارد. به زمانی برمی گردد که انسان انتخاب طبیعی را با 
تولیدمثلِ گزینشی جایگزین ساخت. در دوره های بعد انسان با استفاده از قرار دادن بذر گیاه 
در معرض مواد شیمیایی و پرتوهای خاص، زمینۀ تولیدمثل جهشی54 را فراهم آورد. جهش هر 

تغییری است در ژنوم موجود زنده که به طور طبیعی یا مصنوعی ایجاد می شود. 
مهندسی ژنتیکِ نوین، به معنای دستکاری در DNA، فراتر از تولیدمثل گزینشی یا جهشی، 
از دهۀ 1970 مطرح شد. به بیانی ساده، مهندسی ژنتیک راهکاری است برای تغییر صفات در 
گیاه و حیوان و انسان یا هر موجود زنده و جایگزینی آن با صفاتی دیگر. با مهندسی ژنتیک 
می توان زمینۀ بروز انواع بیماری را در انسان از دوران جنینی ازبین برد، حیواناتی با صفات بهتر 
خلق کرد، گیاهانی با باردهی بیشتر و مقاوم تر در برابر انواع آسیب ها پدید آورد، و با آن بسیاری 

از دغدغه های انسان معاصر، از جمله بیماری و بحران غذا، را کاهش داد.
آخرین روش اصالح ژنتیکCRISPER 55 نام دارد. کریسپر را پژوهشگری ژاپنی در 1987 
در دانشگاه ازاکا در یک باکتری به نام e-coli که در رودۀ انسان هم وجود دارد کشف کرد. 
اهمیت بیولوژیکی این کشف را 25 سال بعد، در 2012، جنیفر دودنا56 از دانشگاه برکلی و 
امانوئل چارپنتیر57 از دانشگاه اومئا58 در سوئد درک کردند که بر روی آنزیم  cas9 پژوهش های 
گسترده ای انجام داده اند. یافته های آنان زمینۀ تجاری سازی تکنولوژی نوینی را فراهم آورد که 

امروزه به نام CRISPER/cas9 تحولی عمیق در مهندسی ژنتیک ایجاد کرده است.
این تکنولوژی سیستمی است برای ویرایش هدفمند ژنوم. روشی است به مراتب ارزان تر 
و سریع تر و دقیق تر از روش های قبلی اصالح ژنتیک و با کاربردهای بسیار در پزشکی و 
کشاورزی. با این روش می توان فرایند تغییر ژن را که قبالً برای مثال یک ماه طول می کشید و 
بسیار گران بود، در یک روز و با هزینۀ کم انجام داد. از آن مهم تر، می توان ترمیم و بازسازی 

DNA را تسریع کرد.
به گفتۀ دیوید لیو،59 زیست شناس شیمیدان، 90% از 75 هزار بیماری ژنتیکی که در 
پایگاه دادۀ مؤسسۀ ملی بهداشت امریکا منتشر شده، با این تکنولوژی قابل درمان خواهد 
بود. افزون بر آن، پژوهشگران با این تکنولوژی بهتر می توانند بیماری را در آزمایشگاه 

مدل سازی کنند و کارکرد ژن های خاص را مطالعه کنند.60
تکنولوژی های نوین و سرنوشت بشر
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با این تکنولوژی، بشر قادر به هرنوع دستکاری در بافتار ژنتیک موجود زنده است. همین 
واقعیت نگرانی های بس جدی پدید آورده است. با آن که تکنولوژی نوپاست، ولی دورنمایی از 
آینده ترسیم می کند که هم نوید بخش است و هم ترسناک. این نگرانی زمانی اهمیت می یابد که 
دریابیم رقابتی سخت در میان شرکت ها و سازمان ها برای پیشی  گرفتن بر دیگری و بهره گیری 

سودجویانه از مواهب تکنولوژی های نوین ویرایش ژن در جریان است.

Epigenetics
معادل فارسی مناسبی برای آن نیافتم. همان مبحث دیرینۀ رابطۀ وراثت با محیط است. 
Epi برگرفته از واژه ای یونانی است به معنای پیرامون یا فرا. موضوع اپی ژنتیک بررسی 
مواد جزئی  این  آن هاست.  فعالیت  یا  بیان61 ژن ها  بر  پروتئین ها  مواد شیمیایی و  تأثیر 
به  تغییر می دهند.  به آن می چسبند و فعالیت ژن ها را  به دلیلی  بلکه  نیستند   DNA از 
زبان علمی، اپی ژنیک فرایندهای ملکولی را مطالعه می کند که بر جریان اطالعات میان 
توالی ثابتِ DNA  و الگوهای متغیرِ بیانِ ژن تأثیر می گذارد. در چنین فرایندی، بدون 
تغییر می کند. سلول اطالعاتِ روی ژن  فِنوتیپ63 آن   ،DNA  62 یا ژنوتیپِ تغییر توالی 
را به گونه ای دیگر می خواند. به بیانی ساده، اپی ژنتیک به ما می گوید رفتار موجود زنده 
برایند تعامل ژنوم او با محیط است. در این تعامل چه بسا ژن های فعالی خاموش شوند 
نوع  این  بدهد.  را  پروتئین خاصی  تولید  فرمان  ژن  یا  فعال شوند  غیرفعالی  یا ژن های 
تغییر با تغییرات ناشی از جهش ژنتیکی یا مهندسی ژنتیک تفاوت دارد. به چنین ژنومی 
اپی ژنوم گویند. بهترین مثال آن تأثیر سبک زندگی بر ژن هاست. استرس، سیگار، مصرف 
یک  هر  می کنند.  ایجاد  را  تغییراتی  چنین  تغذیه  الگوی  و  هوا، ورزش،  آلودگی  الکل، 
یا تولید پروتئین هایی در بدن می شود که فعالیت  این ها باعث ترشح مواد شیمیایی  از 
ژن ها را در جهت خوب یا بد تنظیم می کند. این نوع تغییرات پایدار می مانند و به نسل 
بعدی منتقل می شوند. الگوی چنین تغییراتی در افراد یا در اندام ها و حتی در سلول ها 

با یکدیگر متفاوت است.64
اگر ژنوم انسان نقشۀ راهی باشد برای شکل دهی به هویت ما، و رفتار ما را تعیین کند، 
اپی ژنتیک می گوید موجود زنده، و بیشتر انسان، به هیچ وجه اسیر ژنوم خویش نیست. بلکه 
تعامل پیچیدۀ ژنوم با محیط است که سرنوشت او را رقم می زند. محیط نیز دیگر آن محیط 
طبیعی دوران پیش از علم و تکنولوژی نیست. محیطی است ساختۀ خود انسان که مدام 
در حال شکل گیری است و گرفتار اصِل تکامِل پیچیدگی. تعامل با محیط، فعالیت ژنوم را 

تغییر می دهد.
اپی ژنتیک ما را از ذاتِ پویای انسان باخبر می سازد و نیز قابلیت شگفت انگیز مغزش 

برای یادگیری و شکل دادن به سرنوشتی که محتوم ژنوم نیست.
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65 ) DoT( ی اشیا DNA 
در 2016، ری کورتزوایل،66 نظریه پرداز و آینده نگر، گفت انقالب بعدی در تکنولوژی 

انقالب DNA است. شاید این ادعا درست باشد.
 DNA همگرایی دستاوردهای بشر در حوزۀ ژنتیک و نانو است. این تکنولوژی از DoT

برای ذخیرۀ داده استفاده می کند.
DNA ی موجود زنده هم حاوی دستورالعمل هایی است برای شکل گیری موجود زنده و 
چگونگی فعالیت های آن و هم دربردارندۀ داده هایی است دربارۀ چگونگی تکوین آن موجود. 
اشیا چنین قابلیتی ندارند. اما این تکنولوژی نوپا قصد دارد به اشیا نیز چنین قابلیتی ببخشد.

این تکنولوژی آغازی است بر جان  بخشیدن به موجودات بی جان!
DNA قابلیت ذخیره سازی حجم عظیمی از اطالعات فشرده را دارد. هر نوع دادۀ دیجیتالی 
را می توان روی آن ذخیره کرد. در هر نوکلئوتید آن )یا هر گرم آن( می توان تا 300 هزار ترابایت 
داده ذخیره کرد. ویژگی مهم آن این است که این بستر ذخیره سازی داده ها از ماندگاری باالیی 
برخوردار است. داده های ذخیره شده تا هزاران سال از بین نمی روند. به همین دلیل است که از 
روی DNA ی فسیل های هزاران سال قبلِ موجودی زنده می توان هم خصوصیات آن موجود 
را شناسایی کرد و هم مشابه آن را ساخت. از روی سقزی که 5700 سال پیش دختری آن 

را جویده بود، ژنوم آن دختر را پیدا کرده اند.67
یادمان باشد که ابزارهای متعارف ذخیره سازی داده، از لوح فشرده تا دیسک سخت، 
شکل های هندسی دارند که اگر شکل آن ها تغییر یابد، داده های ذخیره شدۀ روی آن ها پاک 

خواهد شد ولی DNA چنین نیست.
DNA تنها شکل ذخیره سازی داده است که می تواند به شکل مایع باشد و به هر چیزی 

با هر شکلی تزریق شود.
در تکنولوژی DoT، ملکول های DNA داده ها را ذخیره می کنند. سپس این ملکول ها در 
ذرات سلیکانیِ نانو کار گذاشته می شوند. این ذرات را در هر چیزی می توان جاسازی کرد. 
با این کار آن چیز هم حاوی اطالعاتی می شود دربارۀ چگونگی ساخت خودش و هم هر 
نوع اطالعاتی را ثبت می کند که به آن منتقل شود. برای مثال، اگر در سپر خودرو به کار رود 
و آن سپر آسیب ببیند، صاحب خودرو می تواند، در صورت خواندن داده های ذخیره شده، 
بداند که آن سپر چگونه و از چه موادی ساخته شده و از این داده ها نه تنها برای تعمیر بلکه 

چاپ سه بعدی همان سپر استفاده کند.
بدین ترتیب مهم ترین چالش چاپگر سه بعدی حل می شود: دسترسی به نقشۀ هر چیزی که قرار 
است نسخۀ سه بعدی آن چاپ شود. هر یک از اشیا نقشه و راهنمای چاپ نسخۀ خود را دارند. 

تکه ای از آن شی ء نیز چنین خاصیتی دارد. حتی قرن ها بعد می توان عین آن شی ء را تولید کرد.
با افزودن ذرۀ نانو حاوی ملکولِ DNA ی خرگوش به مادۀ پالستیک، خرگوشی پالستیکی 
تکنولوژی های نوین و سرنوشت بشر
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چاپ شد شبیه خرگوش واقعی که هر ذرۀ آن دربردارندۀ داده های الزم برای تولید نسخه های 
متعدد آن خرگوش است.

کاربرد دیگر آن ثبت داده های محرمانه و خصوصی روی هرچیزی و انتقال آن به شخص 
یا مکانی امن است. حجم زیادی داده را می توان روی دکمۀ پیراهن یا لنز عینک و امثال آن 
ذخیره و سال ها و حتی قرن ها بعد آن را بازخوانی کرد. از آن مهم تر، هر نوع اطالعاتی را 

می توان از پیشرفته ترین سیستم امنیتی عبور داد بدون آن که دستگاه آن را بیابد.68
پژوهشگران قصد دارند کدهای DNA را در اشیای با اهمیتی مانند ردیاب های زمین شناسی، 
ایمپلنت های پزشکی، مصالح ساختمانی، قطعات الکتریکی، لوازم خودرو، و هرچیزی که 
تعویض آن دشوار باشد، رمزنگاری کنند. کاربرد آن در موادغذایی و دارو مشکل کنترل 

کیفیت را حل می کند.69
از آن جا که DNA قابلیت تکثیر خود را دارد، می توان از آن برای تولید لشکری از نانو روبات 

برای مقاصد گوناگون نیز استفاده کرد.
با این تکنولوژی مشکل ذخیره سازی حجم عظیم داده و حفظ آن به کلی از بین می رود. 
تمام معرفت بشری و دستاوردهای تمدنی آن قابل ثبت در فضایی کوچک و انتقال آن پس 

از هزاران سال به نسل های بعدی است.
DoT دوران جنینی خود را می گذراند. در سرتاسر جهان، توجه پژوهشگران و نوآوران 
بسیاری را به خود جلب کرده است. هنوز نمی دانیم جامعۀ بشری را به کدام سمت می راند.

 مغز
دستاوردهایی که برشمردیم، محصول پدیدۀ شگفت انگیز و همچنان پُررمزورازی است به 
نام مغز انسان. این پدیدۀ 1/5 کیلوگرمی، با 86 میلیارد نورون یا سلول عصبی، فرماندهی 
انسان را در دست دارد و شگفت انگیزترین ماشین پردازش اطالعات  پیچیدۀ بدن  نظام 

به شمار می آید.
تکنولوژی های نوین و نوپا، از جمله 70FMRI، گوشه ای از رازهای این پدیده را آشکارساخته اند. 

اما دربارۀ مغز همان قدر می دانیم که دربارۀ درون سیاهچاله ها. هنوز در آغاز راه هستیم.
مغز رابط انسان با واقعیت بیرونی است. حواس پنجگانه تصاویری از واقعیت را به مغز 
منتقل می کنند. مغز این تصاویر را ثبت و پردازش و تحلیل و تفسیر کرده و ما براساس نتایج 
این فرایند پردازش در برابر آن واقعیت واکنش نشان می دهیم. ذهن این گونه شکل می گیرد. 

این مغز است که سازندۀ ذهن و تصویر ذهنی ما از واقعیت است.
چه بسا این تصویر با واقعیت انطباق نداشته باشد. در فرایند انتقالِ داده توسط حواس به 
مغز و پردازش این داده ها، بخشی از واقعیت از دست می رود. ما بر پایۀ واقعیت متصوری 

رفتار می کنیم که این دستگاه عظیم داده پردازی ساخته است.
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مغز از شبکه های نورونی به هم مرتبط تشکیل شده است. به محض دریافت پالسی از 
محیط پیرامون یا درون بدن، اتصال های الکتریکی نورون ها فعال و مواد بیوشیمیایی ترشح 
می شود تا میان شبکه های نورونی ارتباط برقرار کند. این گونه است که این دستگاه عجیبِ 
پردازش موازی و یکپارچه ساز به راه می افتد و به دریافت های حسی و ادراکی معنا می بخشد و 
زمینه ساز ایجاد قابلیت هایی در انسان می شود، مانند خالقیت و یادگیری و تفکر و خودآگاهی.

انسان موجودی است نوپا روی سیارۀ زمینِ 4/543 میلیارد ساله، که در مقایسه با موجوداِت 
پیشین خود، حدود 200هزار سال است که شبیه انسان امروزی پدید آمده است. طی این 
دوران، در تعامل با محیط، مغزش تکامل یافته و بخش های جدیدی به آن افزوده شده تا بتواند 
با پیچیدگی های دم افزون محیطِ مدام درحال تحولِ ساختۀ خودش سازگار شود. در جریان 
این تکامل بیولوژیک است که مغز به قابلیت های تازه ای برای انجام فرایندهای پیچیده تر 
پردازش اطالعات دست یافته است. بدین ترتیب می توان گفت مغز سیستمی است دارای 
ساختاری بسیار منعطف و پویا و دارای شکل پذیری شگفت انگیز.71 از آن مهم تر، حتی مغز 
یک فرد بالغ نیز می تواند سلول های عصبی جدید تولید کند. پژوهش ها نشان می دهند که 
ورزش می تواند نه تنها باعث تولید سلول های عصبی جدید شود، بلکه پیرشدن مغز را ُکند 

کند و بروز بیماری های مغزی مانند آلزایمر را به تأخیر اندازد.72
با کمک تکنولوژی های نوینِ تصویربرداری، مانند 73PET ،FMRI، و 74MEG و محاسبات 
کوانتومی، ابزار هوشمند نانو و هوش مصنوعی و برخی دیگر، بشر نه تنها به معرفت تازه ای 
دربارۀ ساختار و کارکرد مغز خودش دست یافته، بلکه می تواند در کارکردهای مغز دستکاری 

کند و قابلیت های آن را توسعه دهد.
تازه ترین تکنولوژی تصویربرداری کارکردی، 75MATRIEX نام دارد که می تواند در 
آنِ واحد از چندین ناحیۀ مغز، به طور همزمان، در حین انجام کاری خاص، تصاویری با 
کیفیت عالی بردارد. این تکنولوژی کمک می کند کارکرد نواحی گوناگون مغز را در سطح 

سلولی و زیرسلولی مورد مطالعه قرار دهیم.76
در همین یک سال گذشته، 2019، با انجام چند پژوهش علمی و با استفاده از این 

تکنولوژی ها دریافتیم که:
چگونه مغز از ما دربرابر اندیشۀ مرگِ خودمان محافظت می کند. مغز به طور عادی براساس 
داده های مربوط به گذشته می تواند آینده را پیش بینی کند ولی وقتی موضوع فکر کردن به مرگ 
خودمان مطرح می شود، مغز سعی می کند ذهن مان را از این اندیشه منحرف سازد. شاید به 
این دلیل که پذیرش واقعیت مرگ خودمان انگیزۀ ما را برای تالش و دست و پنجه نرم کردن 
با مشکالت کاهش می دهد. معلوم شد که چگونه تنهایی باعث کوچک شدن بخشی از مغز 
می شود که وظیفۀ یادگیری و حافظه را برعهده دارد و به کاهش تولید پروتئینی منجر می شود که 
برای رشد و بقای نورون های جدید و برقراری اتصال های جدید الزم است. کشف کردیم که 
تکنولوژی های نوین و سرنوشت بشر
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حتی در نبود بخشی از مغز، مغز به کارش ادامه می دهد. برای مثال در نبود آن بخش از مغز که 
وظیفۀ بویایی را برعهده دارد، افرادی هنوز می توانند بوها را تشخیص دهند، شاید به این دلیل 

که بخش دیگری از مغز عهده دار این وظیفه می شود.
از این ها مهم تر، مغز قابلیت عجیبی برای تغییر و سازگاری دارد. مطالعه بر روی کسانی 
که نیمی از مغزشان، یعنی یک نیمکره، به دلیل فلج اطفال یا هر دلیل دیگری برداشته شده 
بود، نشان داد که نیمۀ دیگر کارش را به خوبی انجام می دهد. در این افراد حتی اتصال بین 
شبکه های مغز قوی تر از افراد معمولی است. این یافته بیانگر قابلیت حیرت انگیز مغز در جبرانِ 
نقش بخش های ازدست رفته است . در 2019، در مطالعه ای بر روی امواج مغزِ یکصد بیماری 
که به دلیل آسیب مغزی به ُکما رفته بودند، معلوم شد که از هر هفت مریض یک نفر واکنشی 
نشان می دهد بیانگر وجود آگاهی پنهان.77 از این بیماران خواسته شد که دستشان را حرکت 
دهند. بیماران دارای آگاهی پنهان فرمان را فهمیدند ولی نتوانستند دست خود را حرکت دهند. 

این دسته از بیماران شانس بیشتری برای بهبودی داشتند.
قبالً می دانستیم که مغز هنگام خواب فعال است ولی در 2019 بود که برای نخستین بار 
مایعی78 کشف شد که مغز و نخاع را احاطه کرده و از آن دو محافظت می کند. وقتی خواب 
هستیم، خون از مغز خارج و این مایع وارد می شود و فعالیت مغز کاهش می یابد. این مایع مغز 
را از پروتئین های سمی پاکسازی می کند. همین کشف به درک بهتر فعالیت های مغزی مربوط 

به فرایند پیرشدن کمک خواهد کرد.79
در مورد معرفت تازه، دریافته ایم که در مغز برای هر حسی و ادراکی و هر هیجان و عاطفه ای 
و هر فکری مکانی خاص وجود دارد. مغز نه تنها مسئولیت تنظیم فعالیت های بدن را بر عهده 
دارد، بلکه عهده دار وظایفی است که قبالً تصور می شد ماهیتی روانی دارند. انواع هیجان ها از 
خشم و کینه توزی و حسادت و خشونت و قدرت طلبی و خست و دست و دلبازی تا مهرورزی 
و عشق و ترس و درد و رنج و حتی باورها و اعتقادات مذهبی، خداشناسی و خداناباوری 
و نگرش های سیاسی، همۀ این ها نتیجۀ طبیعی فعالیت های مغز انسان است. مکان برخی از 
این ها هم اکنون در مغز مشخص شده است و در مورد برخی دیگر پژوهش ها نشان می دهد 

که کانون آن در مغز پراکنده است.
مغز زن و مرد از نظر بیولوژی و کارکرد با هم تفاوت دارند. چندین مطالعه با استفاده از 
FMRI نشان داده است که در چندین ناحیه از مغز، مانند ناحیه های مسئول کنترل اضطراب یا 
روحیه و تصمیم گیری، مغز زنان بسیار فعال تر است. در نتیجه، زنان در کنترل نفس و همدلی 
بهتر از مردان اند و، در عین حال، بیش از مردان دچار آلزایمر و افسردگی می شوند. ولی اوتیسم 
در مردان بیشتر است. زنان می توانند در آنِ واحد چند کار را به طور همزمان انجام دهند ولی 
مردان، وقتی مشغول کاری هستند، بر آن کار متمرکز شده اند و نمی توانند به چیز دیگری فکر 
کنند. یا مردان به محض رفتن به رختخواب به سرعت به خواب می روند ولی مغز زنان فعال 
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است و باعث می شود حتی در رختخواب به مسائل گوناگون فکر کنند. این یافته ها چنان 
جذاب است که باید در نوشتاری دیگر به آن پرداخت.

چهار مادۀ شیمیایی در مغز ترشح می شوند که باعث ایجاد حس خوب می شوند و ما را شاد 
می کنند: دوپامین، سروتونین، اندورفین، و آکسی توسین. هر یک حس خوب خاصی را برمی انگیزند. 
پژوهشگران مؤسسۀ کارولینسکا،80 سوئد، سعی کرده اند بفهمند آن بخش درونی از مغز که اعتیاد و 
انگیزش را تنظیم می کند، در سطح ملکولی چگونه سازمان می یابد. این مهم ترین شبکۀ تصمیم گیری 
در مغز است. هر کاری که به ما حس خوبی بدهد، از جمله هم آغوشی و مصرف مواد مخدر، و لذت 
از پایانِ کاری سخت، و... آن حس خوب در این مرکز تنظیم می شود. با این دانش جدید می توان 
کارکرد سلول های عصبی را در نواحی گوناگون معین در سطح ملکولی تحلیل کرد. حتی می توان بر 

اساس آن درمان های جدیدی به دست آورد.81
این مغز است که به ما می گوید چه بکنیم، چه بگوییم، به چه فکر کنیم. زندگی ما در 

دست این اندام است.
سخت است که بپذیریم افکار و عقاید و رفتارهای ما برایند فرایندهای الکتریکی و 

بیوشیمیایی است که در مغز رخ می دهند.
هرچه شناخت ما از کارکرد مغز بیشتر می شود، موضوع هایی که در قلمرو علم روان شناسی 
قرار داشت، بیش از پیش به قلمرو علوم مغز و اعصاب منتقل می شوند. به همین دلیل است 
که شاهد پیدایش دم افزون رشته های علمی جدیدی هستیم که از تلفیق این دو قلمرو علمی 

به وجود آمده اند.
هر کشف علمی زمینۀ دستکاری انسان در آن پدیده را فراهم می آورد. به ویژه اگر قدرت 

کم نظیر تکنولوژی های نوین را به کار گیرد.
روز سوم دسامبر 2019 ، پژوهشگران دانشگاه بث82 در انگلستان اعالن کردند که تراشۀ 
سیلیکانی جدیدی ساخته اند که می تواند روزی جایگزین سلول های آسیب دیدۀ مغزی شود. 
این تراشه به فعالیت الکتریکی درست مانند یک نورون واقعی واکنش نشان می دهد. یعنی 

فعالیت الکتریکی نورون را بازتولید می کند.83
در میان ده خبر مهم علمی جهان در 2019، آمده که دانشمندان چینی ژن هوش انسان را به مغز 
میمون وارد کرده اند. این خبر دانشمندان بسیاری را نگران پیامدهای چنین دستاوردی کرده است.

MiniBrain  یا ریزاندام مغز84
مینی مغز یا ریزاندام مغز اندامی مینیاتوری است به اندازۀ دانۀ نخود که در لولۀ آزمایشگاه 
با استفاده از نوعی سلول بنیادی انسان کشت داده می شود که قابلیت تبدیل شدن به چندین 
سلول را داشته باشد. مغز انسان به دلیل پیچیدگی ساختاری و تعداد زیاد نورون ها نمی تواند 
مدل مناسبی برای پژوهش های مغز و اعصاب و روان باشد، حال آن که مینی مغز برای مطالعۀ 
تکنولوژی های نوین و سرنوشت بشر
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انواع بیماری های ژنتیکی و روانی و نارسایی های مغزی چون آلزایمر و پارکینسون و حتی 
مطالعۀ تکامل مغز بسیار مناسب است. مطالعات قبلی نشان دادند که تغییراتی در ژن یا در 
پروتئین می تواند عامل بروز چنین نارسایی هایی باشد. ولی مطالعۀ کارکردهای مغزِ دچار 
بیماری و این که بدانیم هنگام بیماری نورون ها چگونه کار می کنند و با سایر سلول ها چه 

نوع تعاملی دارند، چالش مهمی است.
نورون ها با یکدیگر از طریق ارسال پیام الکتریکی تعامل می کنند. پس برای فهم کامل 
کار نورون ها باید چگونگی عملکرد الکتریکی آن ها را بشناسیم. دانشمندان دریافته اند که 
مینی مغزها می توانند پیام الکتریکی بفرستند و در چهارماهگی قادرند امواج مغزی شبیه 
تنوع سلولی  این مغزها  با گذشت زمان در  انسان هنگام خواب تولید کنند.  امواج مغز 
افزایش می یابد. در ده ماهگی، از نظر فعالیت الکتریکی و ساختار و ترکیب سلولی و برخی 
از کارکردهای مغز، به جنین انسان نزدیک می شود. ولی تا رسیدن به قابلیت افکار پیچیده 

راه درازی در پیش است.
در همین حد نیز فیلسوفان و دانشمندان نگرانند که در آینده ای نزدیک بتوان در آزمایشگاه 

مغزی تولید کرد با قابلیت آگاهی.
بحث های اخالقی درخصوص پیامدهای تکنولوژی هایی از این دست بسیار عقب تر از 

روند رشدِ شتابان این تکنولوژی هاست.
مینی مغز برای نخستین بار در سال 2013 تولید شد ولی دوران شکوفایی ریزاندام ها، با 

کاربرد پژوهشیِ بسیار تازه آغاز شده است.

 پیشرفت تکنولوژی در سالِ 2020 چنین آغاز شد:
 ساخت نخستین روبات های زنده از سلول های بنیادی قورباغه با کمک سوپرکامپیوتر.85
 ساخت کامپیوتر DNA در دانشگاه راچستر در نیویورک، در لولۀ آزمایشگاه با 
استفاده از 32 نوار مارپیچ DNA برای ذخیره و پردازش اطالعات. این کامپیوتر 
می تواند ریشۀ اعداد مربع را از 1 و 4 و 9 تا 900 محاسبه کند. این آغاز کار است. 
ولی قابلیت آن را دارد که مسائلی را حل کند که برای کامپیوترهای معمولی دشوار 

یا ناممکن است.86
 پژوهشگران کامپیوتر کوانتومی با استفاده از قابلیت درهم تنیدگی کوانتومی، موفق 
شدند روی دو تراشۀ سیلیکانی، بدون نیاز به پردازشگر، اطالعات را از راه دور 
منتقل کنند. افزایشِ سرعتِ پردازش و کاهشِ پارازیت و حذف هزینۀ استفاده از 
پردازشگرهای مکانیکی از مزایای این پیشرفت است. در عین حال تهدیدی است 

برای رمزگذاری، از جمله در ارزِ دیجیتالی بیت کوین. 87
 قبالً تصور می شد که سلول های عصبی مغز هر یک به تنهایی قابلیت پردازش اطالعات 
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را ندارند. ولی پژوهشگران مغز و اعصاب کشف کردند که برخی سلول های عصبی 
در خود یک مینی کامپیوتر دارند. دنِدریت این سلول ها )زایده هایی رشته مانند که به 
سلول های عصبی متصل اند( می تواند عملیات منطقی را انجام دهد که کل شبکه های 
عصبی عهده دار آن بودند. این کشف برای طراحان شبکه های هوش مصنوعی نیز 
فهم جدیدی ارائه می دهد. گویا هنوز در کشف واقعیت های مغز و شبکۀ اعصاب 

در آغاز راه هستیم. 88
نفر  از دو  ایی ساخته شده، دونفره که در آن واحد   fMRI اولیۀ دستگاه  نمونۀ   
تصویرداری می شود. با کمک این دستگاه پژوهشگران مغز و اعصاب می توانند 
از مغز دو نفر در حال تعامل با یکدیگر تصویربرداری کنند. این امکان تا به حال 
وجود نداشت و به رغم پیچیدگی و هزینۀ باالی ساخت، پژوهش مغز انسان را به 

سطح تازه ای ارتقا می دهد.89
 ژنِ پیر شدن چشم )ELOVL2( در موش شناسایی شد. این ژن در انسان نیز وجود دارد.90

 ساخت آواتارهایی هوشمند کامالً شبیه انسان برای ایفای نقش به جای انسان در 
موقعیت های مختلف، توسط شرکت سامسونگ.

)موسسۀ   Caltech در  ثانیه،  در  فریم  تریلیون  یک  سرعت  با  دوربینی  ساخت   
تکنولوژی کالیفرنیا(.

 سخن آخر
آن چه بیان شد، گوشه ای است از دستاوردهای بشر در قلمرو علم و تکنولوژی. پایۀ اساسی 

این پیشرفت ها ریاضی و فیزیک است.
داستان کیهان شناسی و فیزیک  ذرات و علوم و تکنولوژی هایی که معرفت ما را دربارۀ عالم 
هستی و جایگاه انسان در آن از بنیاد تغییر داده اند، بیان نشد. شاید بتوان گفت که عظیم ترین 
و پیشرفته ترین مجموعۀ تکنولوژی برای شناخت چگونگی پیدایشِ عالم هستی خلق شده 
و مدام درحال توسعه است. شتاب دهنده هایی که شاهکار تکنولوژی هستند ذرات را با هم 
برخورد می دهند تا آن ها را به ذراتی ریزتر تبدیل کنند و راز و رمز پیدایش این عالم سرشار 

از شگفتی را کشف کنند.
روباتیک و سلول های بنیادی دو مبحث مهم دیگری است که مطرح نشد، یا علوم و 
انسان را کشف کنند و  تکنولوژی هایی که سخت می کوشند رمز و راز پیرشدن و مرگ 

راهکاری برای جاودانگی انسان بیابند.
انسانِ  پیدایش  و  در هوش  انسان  بر  ماشین  گرفتن  پیشی  و   )singularity( یکتایی 
انسانی که در بدن و حتی مغزش تکنولوژی هایی کار گذاشته  به معنای  دستکاری شده، 
تکنولوژی های نوین و سرنوشت بشر
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می شود تا به او قابلیت های جدیدی ببخشد، یا انسانی برآمده از دستکاری های ژنتیک، 
دغدغۀ جدی دانشمندان و فیلسوفان معاصر است.

انگیزۀ من طرح پرسش هایی است مربوط به سرنوشت بشر. اگر برای لحظه ای ذهن مان 
را از بحران ها و چالش ها و معضل کالف سردرگِم نتایج مدیریت نابخردانۀ رهبران جهان 
و رنجِ جانکاه تماشای این وضعیت دور سازیم، آن گاه خواهیم توانست جریان پرخروش 

تحولِ بنیان َکنی را ببینیم که آیندۀ بشر را رقم می زند.
همگرایی این تحوالت امیدهای بسیاری می آفریند. برخی دغدغه های بشر از بین خواهد 

رفت ولی سطح و نوع دیگری از نگرانی پدیدار می شود.
فرض بر این است که بشر نمی تواند جلوی این سیل خروشان بایستد و حتی نمی تواند 

جریان آن را ُکند سازد.
آیا می توانیم آن را به گونه ای هدایت کنیم که ضمن برخورداری از مواهب آن، آسیبِ 

جدی کمتری وارد شود؟ آیا طرح چنین پرسشی درست است؟
آیا نسل معاصر حق دارد برای زندگی نسلی تصمیم بگیرد که معلوم نیست چقدر به 

خودش شباهت داشته باشد؟ آینده قابل پیش بینی است؟

پی نوشت ها
1. Information and communications technologies (IT or ICT)                   2. bit                   3. qubit

superposition .4. این اصل می گوید، وقتی ندانیم که هر چیزی در چه وضعیتی است، تا وقتی که آن وضعیت را ندیده 
باشیم، می تواند به طور همزمان همۀ حالت های ممکن را داشته باشد.

entanglement .5. هرگاه دو ذّره یا گروهی از ذّرات باهم تعامل داشته باشند، حتی اگر به فاصلۀ هزاران سال نوری از هم 
دور باشند، حالت کوانتومی آنان به گونه ای به هم وابسته می شوند که هر نوع اندازه گیری خاصیت یک ذّره بر روی همان 
خاصیت ذّرۀ دیگر اثر می گذارد. برای مثال، اگرپس از سنجش معلوم شود که سپین )spin( یکی از دو الکترون درهم تنیده  

رو به باالست، سپین دیگری در هر فاصله ای که باشد، رو به پایین خواهد بود.
6. sequential                                                 7. simultaneous                                                 8. sycamore

9. "Hello quantum world! Google publishes landmark quantum supremacy claim". Nature. 23.10.2019.

 "Google Claims Breakthrough in Blazingly Fast Computing". The New York Times. 23.10.2019.
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11. Sundar Pichai                    12. Alan Turing                   13. "Computing Machinary and Intelligence"
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Rockwell Anyoha. "The History of Artificial Intelligence, Can Machines Think", SITN, Harvard 
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