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امپراتوری های آینده امپراتوری های ذهن خواهند بود.
- وینستن چرچیل

دو تجربه در زمان کودکی، به شکل گیری آنچه که امروز هستم ياری رساندند 
و بذر دو اشــتیاق را در وجود من کاشتند که به تعريف سرتاسر زندگیم شکل 

دادند.
نخســت، به خاطر دارم که در هشت سالگی ام همه ی آموزگاران درباره ی 
خبر درگذشت دانشمندی بزرگ سخن می گفتند. آن شب روزنامه ها تصويری 
از دفتر کار او به چاپ رســاندند، با دست نوشته ای ناتمام بر روی میز کارش. 
عنــوان خبر چنین بود که بزرگترين دانشــمند دوران ما نتوانســت بزرگترين 
شاهکار خود را به پايان برساند. از خودم پرسیدم، چه چیزی می تواند اين چنین 
دشوار باشــد که چنین دانشمند بزرگی نتوانســته آن را به پايان برساند؟ چه 
چیزی می تواند چنین پیچیده و با اهمیت باشــد؟ سرانجام اين قضیه برای من 
گیراتر از هر داســتان جنايی، و هیجان انگیزتر از هر داستان ماجراجويانه شد. 

بايد می فهمیدم که چه چیزی در آن دست نوشته ی ناتمام بود.
بعداً فهمیدم که نام آن دانشــمند آلبرت اينشــتین بود و آن دست نوشته ی 
ناتمام هم گل سرســبد دستاوردهای او، کوششــی برای ايجاد »نظريه ی همه 
چیز«، معادله ای شايد به طول يک اينچ که می توانست رازهای گیتی را آشکار 

کند و چه بسا او را قادر می ساخت که »ذهن خداوند را بخواند«.
ولی تجربه ی کلیدی ديگر در دوره ی کودکی ام هنگامی بود که شنبه صبح 
به تماشــای شــوهای تلويزيونی، و به ويژه مجموعه ی فلش گوردون با بازی 
باستر کرب می نشســتم. هر هفته، بینی من به شیشه ی تلويزيون چسبیده بود. 

پیش بینی 100 سال آینده
پیش گفتار
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من به گونه ای جادويی به دنیايی اســرارآمیز از موجودات فضايی، فضاپیماها، 
نبردهايی با تفنگهای پرتويی، شهرهای زيردريا، و هیوالها بال می کشیدم. اين 
نخستین رويارويی من با جهان آينده بود. از آن پس، هرگاه به آينده می انديشم، 

آن حس شگفت زدگی کودکی به من دست می دهد.
ولی پس از ديدن هر قسمت از اين مجموعه، درمی يافتم که گرچه همه ی 
تعريف و تمجیدها نصیب فلش می شود، دکتر زارکوف دانشمند است که واقعا 
اين مجموعه را پیش می برد. او بود که فضاناو موشــکی، سپر نامريی ساز، منبع 
نیرو برای شــهری در آسمان، و غیره را اختراع می کرد. بدون دانشمند، خبری 
از آينده  نخواهد بود. خوش چهره ها و زيباروها شــايد در جامعه دلربايی کنند، 
ولی همه ی اختراعات شگفت انگیز آينده، فراورده های جانبی دانشمندان گمنام 

و قدرناشناخته است.
بعدها در دبیرستان، بر آن شدم که در راه همان دانشمندان بزرگ گام بردارم 
و برخی از آموخته هايم را بیازمايم. می خواســتم بخشی از اين انقالب عظیمی 
باشم که می دانستم جهان را زير و رو خواهد کرد. تصمیم گرفتم يک اتم کوب 
بسازم. از مادرم اجازه خواســتم که در گاراژ منزلمان يک شتاب دهنده ی 2/3 
میلیون الکترون ولتی ذرات بســازم. او اندکــی دلواپس بود ولی به من اجازه 
داد. ســپس من به وســتگینهاوس و واريان اسوشیتس رفتم و 200 کیلو فوالد 
ترانسفورمر، 40 کیلومتر ســیم مسی تهیه و در گاراژ خانه يک شتاب دهنده ی 

بتاترونی سر هم کردم.
پیش تر يک اتاقک ابر با میدان مغناطیســی قوی ساخته و از مسیر پادماده 
عکس گرفته بودم. ولی عکســبرداری از پادماده کافی نبود. اکنون هدفم تولید 
باريکه ای از پادماده بود. ســیم پیچ های مغناطیســی اتم کوب با موفقیت میدان 
مغناطیسی عظیم 10.000 گاوسی تولید می کردند )حدود 20.000 برابر میدان 
مغناطیســی زمین، که اصوال برای بیرون کشــیدن چکش از درون دستان شما 
کافی است(. اين ماشین 6 کیلووات توان مصرف می کرد و تمام توان برق خانه 
را می بلعید. وقتی آن را روشــن می کردم، اغلب اوقات همه ی فیوزها می پريد. 
)مادر بیچاره ام بايد از اين که چرا پســرش عوض اين کارها عالقه ای به فوتبال 

ندارد شگفت زده شده باشد.(
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بدين ترتیب دو اشــتیاق در طول زندگی دلــم را برده اند: آرزوی فهمیدن 
همه ی قوانین فیزيکی گیتــی در يک نظريه ی همدوس و آرزوی ديدن آينده. 
سرانجام پی بردم که اين دو اشــتیاق در عمل مکمل همديگرند. کلید فهمیدن 
آينده عبارت اســت از فراگرفتن قوانین بنیادی طبیعت و ســپس به کارگیری 
آن ها در اختراعات، ماشــین ها، و درمان هايی که در آينده   تعريف دوباره ای از 

تمدن ما ارائه خواهند داد.
دريافته ام که برای پیش بینی آينده کوشــش های بیشــماری صورت گرفته 
که بســیاری از آن ها سودمند و بینش مندانه هستند. با اين حال، آن ها عمدتا از 
سوی تاريخ نگاران، جامعه شناسان، و نويسندگان علمی تخیلی، و »آينده گرايان« 
نوشته شــده اند، يعنی بیرون نشینانی که بدون داشتن دانش دست  اول درباره ی 
خود علم، دســت بــه پیش بینی درباره ی جهــان علم می زنند. دانشــمندان، 
درون نشینانی که عمال آينده را در آزمايشگاه های خود ايجاد می کنند، آن چنان 
گرفتــار ايجاد نوآوری اند که فرصتی برای نوشــتن کتاب هايی درباره ی آينده 

برای همگان ندارند.
از همیــن رو، اين کتابی اســت متفاوت. امیدوارم که ايــن کتاب ديدگاه 
درون نشــینی را پیرامون دستاوردهای اعجاب انگیزی که در انتظار ماست ارائه 

دهد، و اصیل ترين و پراعتبارترين نگاه به جهان 2100 را فراهم سازد.
بديهی اســت که پیش بینی آينده با دقت کامل امکان ناپذير است. به نظرم، 
بهترين کاری که می توان کرد آن است که به افکار دانشمندانی که در مرزهای 
پژوهش از دل و جان برای اختراع آينده مايه می گذارند، نگاهی بیندازيم. آنان 
کسانی اند که دستگاه ها، اختراعات، و درمان هايی را ايجاد می کنند که تمدن را 
زير و رو خواهد کرد. و اين کتاب، داستان آنان است. من با بهره مندی از فرصت 
نشســتن در رديف جلوی اين انقالب بزرگ، با بیش از 300 نفر از دانشمندان 
تراز اول جهان، انديشــه ورزان، و رويا پــردازان برای تلويزيون و راديوی ملی 
گفت وگو کرده ام. همچنین برای فیلمبرداری از پیش نمونه های دســتگاه هايی 
برجســته که آينده ی ما را دگرگون خواهند ساخت، تصويربردارانی با خود به 
درون آزمايشــگاه های آنان برده ام. اين افتخاری است نادر که میزبان نخبگان 
علمی متعددی در تلويزيون BBC، کانال ديسکاوری، و کانال علوم بوده ام، و به 
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شرح اختراعات و دستاوردهايی برجسته از انديشمندانی پرداخته ام که دالوری 
ايجاد آينده را دارند. با داشــتن فراغــت بال در پیگیری کارم بر روی نظريه ی 
ريســمان و نیز فالگوش ايســتادن برای پژوهش های درجه يکی که اين سده 
را دگرگون خواهند ســاخت، احســاس می کنم که من يکی از خواستنی ترين 

شغل ها را در علوم دارم و رويای کودکی ام به حقیقت می پیوندد.
ولی اين کتاب با کتاب های پیشــینم فرق دارد. در کتاب هايی مانند ورای 
اينشــتین، فوق فضا، و جهان های موازی، من به شرح بادهايی تازه و انقالبی 
پرداختــه ام که در زمینه کاريم، فیزيک نظــری، می وزند، و دارند راه هايی تازه 
را بــرای فهمیدن گیتی می گشــايند. در فیزيک ناممکن ها به اين پرداخته ام که 
چگونه آخرين دســتاوردها در فیزيک می توانند سرانجام حتا خیالپردازانه ترين 

طرح های علمی تخیلی را ممکن سازند.
اين کتاب بســیار شبیه به کتاب دورانديشی ها است، که در آن شرح داده ام 
که چگونه علم در دهه های آينده تکامل خواهد يافت. خرســندم که بسیاری 
از پیش بینی های مطرح شــده در آن کتاب امروز دارد طبــق برنامه به واقعیت 
می پیوندد. دقت اين کتاب، تا حد زيادی مرهون فرزانگی و آينده نگری بسیاری 

از دانشمندانی است که با آنان گفت وگو کرده ام.
ولی کتــاب حاضر نگاهی بســیار گســترده تر به آينده دارد و به شــرح 
تکنولوژی هايی می پردازد که شايد در 100 سال آينده به بار بنشینند، و سرانجام 
سرنوشــت آدمی را تعیین کنند. چگونگی پرداختن ما به چالش ها و فرصت ها 

در 100 سال آينده، مسیر غايی نژاد آدمی را تعیین خواهد کرد.

پیش بینی سده ی آینده

پیش بینی چند ســال آينده، کاری است هراس آور، چه رسد به يک سده بعد. 
بــا اين حال، برای روياپردازی در مورد تکنولوژی هايی که فکر می کنیم روزی 
سرنوشــت آدمی را دگرگون خواهند ساخت، بايد با اين چالش دست و پنجه 

نرم کنیم.
احتماالً ژول ورن نويســنده ی بزرگ در 1863، بلندپروازانه ترين پروژه ی 
خود را آغاز کرد. او داستانی پیشگويانه به نام پاريس در سده ی بیستم نوشت، 
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و در آن از تمام توان اســتعداد عظیم خود برای پیش بینی کردن ســده ی پیش 
رو اســتفاده کرد. بدبختانه دست نوشته ی او در غبار زمان ناپديد شد، تا آن که 
نتیجه ی او از سر اتفاق آن را در صندوقچه ای پیدا کرد که تقريبا در 130 سال 
گذشــته قفل شده مانده بود. او با درک اين که به چه گنجی دست يافته، ترتیب 

انتشار آن را در 1994 داد که به کتابی پرفروش تبديل شد.
در 1863 هنوز پادشــاهان و امپراتورها فرمانروايی می کردند، و کشاورزان 
فقیر به کار طاقت فرســا در کشتزارها می پرداختند. آمريکا درگیر جنگ داخلی 
خانمان ســوزی بود که تقريبا کشور را دو پاره کرده بود، و توان بخار شروع به 
زيــر و روکردن دنیا کرده بود. امــا ژول ورن پیش بینی کرده بود که پاريس در 
1960 دارای آسمان خراش های شیشه ای، تهويه مطبوع، تلويزيون، آسانسورها، 
قطارهای پرســرعت، خودروهای بنزين سوز، ماشین های فکس، و حتا چیزی 
شبیه به اينترنت خواهد بود. ژول ورن با دقتی باورنکردنی، زندگی در پاريس 
مدرن را به تصوير کشــیده بود. اين از سر اتفاق نبود، زيرا تنها چند سال بعد 
او دســت به پیش بینی خیره کننده ی ديگری زد. در 1865، او از زمین به ماه را 
نوشت، که در آن او به پیش بینی جزئیات ماموريتی پرداخت که فضانوردان را 
در بیش از 100 ســال بعد، پیش از 1969 به ماه می فرستاد. او با دقت اندازه ی 
کپســول فضايی را تنها در حد چند درصد، مکان پايگاه پرتاب در فلوريدا نه 
چنــدان دورتر از کیپ کاناورال، تعداد فضانــوردان در ماموريت، مدت زمان 
ســفر، بی وزنی ای که فضانوردان تجربه خواهند کــرد، و فرودآمدن پايانی در 
اقیانوس را پیش بینی کرد. )تنها اشــتباه عمده ی او آن بود که به جای سوخت 
موشــک برای بردن فضانوردان به ماه، از باروت استفاده کرد. ولی موشک های 

با سوخت مايع تا هفتاد سال بعد اختراع نشدند.(
چگونه ژول ورن توانســت با چنین دقت حیرت انگیزی به پیشی بینی 100 
سال آينده بپردازد؟ سرگذشت نويسان او دريافته اند که گرچه ژول ورن دانشمند 
نبود، پیوســته سراغ دانشــمندان می رفت، و آنان را درباره ی دورانديشی شان 
برای آينده سوآل پیچ می کرد. او بايگانی بزرگی از خالصه نويسی دستاوردهای 
بزرگ علمی زمان خــودش گرد آورده بود. ژول ورن بیش از ديگران فهمیده 
بود که علم موتور لرزاننده ی بنیادهای تمدن اســت، و با شگفتی ها و معجزات 
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نامنتظره آن را به درون ســده ی جديد پیش می راند. کلید دورانديشی و بینش 
ژرف ژول ورن چیزی نبود جز پی بردن به توان علم در زير و رو کردن جامعه.
لئوناردو دا وينچی نقاش، انديشــمند، و دورانديش، ديگر پیشگوی بزرگ 
تکنولوژی بود. در اواخر دهه ی 1400 او نمودارهايی زيبا و دقیق از ماشــین ها 
می کشــید که روزی آســمان ها را در می نوردند: طرح هايــی از چتر نجات، 
هلیکوپتر، گاليدر، و حتا هواپیما. حیرت انگیز اســت که بسیاری از اختراعات 
وی بــه پرواز درآمدند. )با اين حال، ماشــین های پرنده ی او نیازمند يک جزء 
ديگر بود: دســت کم موتوری با 1 اســب بخار، چیزی که تا 400 سال بعد در 

دسترس قرار نمی گرفت.(
لئوناردو نقشــه ی دقیقی از ماشــین جمع زنی مکانیکی هم کشید که شايد 
150 ســال جلوتر از زمان خودش بود. در 1967، دست نوشــته ای از او مورد 
تجزيه و تحلیل دوباره قرار گرفت که نشانگر ايده ی او برای ماشین جمع زنی 
با چرخ های سیزده رقمی بود. اگر کسی میله ای را می چرخاند، دنده های درونی 
به ترتیب می چرخیدند و محاســبات عددی را انجام می دادند. )اين ماشین در 

1968 ساخته شد و کار کرد.(
عالوه بــر آن، در دهــه ی 1950 دست نوشــته ی ديگری يافت شــد که 
ـ   ايتالیايی  دربرگیرنده ی طرحی برای ماشین واره ی جنگجويی بود با زره آلمانی 
بر تن، که می توانست از جا برخیزد و بازوها، گردن، و فک خود را تکان دهد. 

اين طرح نیز بعدا ساخته شد و به کار پرداخت.
لئوناردو نیز مانند ژول ورن از طريق مشاوره با تعدادی از کسانی که جلوتر 
از زمان خود می انديشیدند، قادر به کسب بینشی ژرف از آينده بود. او بخشی 
از حوزه ی کوچکی از آدم ها بود که پیشــرو اختراعات بودند. گذشــته از آن، 
لئوناردو همیشــه دســت به کار آزمايش کردن، ساختن، و طراحی مدل ها بود، 

يعنی ويژگی کلیدی کسی که می خواهد انديشه را به قلمرو واقعیت بکشاند.
با در دست داشتن بینش های پیشــگويانه و بی شمار ژول ورن و لئوناردو 
دا وينچــی، آيا امکان دارد که جهــان 2100 را پیش بینی کنیم؟ با بهره گیری از 
سنت ژول ورن و لئوناردو، اين کتاب از نزديک به آزمودن کارهای دانشمندان 
پیشــرويی خواهد پرداخت که پیش نمونه هايی را از تکنولوژی هايی می سازند 
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که زندگی ما را دگرگون خواهند کرد. اين کتاب نه داســتانی است تخیلی، نه 
فراورده ی جانبی خیالپردازی های يک فیلمنامه نويس هالیوودی، بلکه بر پايه ی 
علم نابی است که در آزمايشــگاه های بنام سراسر جهان امروز در حال انجام 

است.
پیش نمونه هــای همه ی ايــن تکنولوژی ها هم اکنــون در اختیارند. ويلیام 
گیبســن، نويســنده ی Neuromancer که واژه ی فضای سايبر )cyberspace( را 
ابداع کرد، زمانی گفت »آينده هم اکنون اينجاســت، و تنها اينجا و آنجا پراکنده 

شده.«
پیش بینی جهان 2100 کاری اســت دلهره آوره، زيرا ما در دوران آشفتگی 
علمی عمیقی به ســر می بريم که در آن سرعت اکتشافات همواره رو به فزونی 
اســت. در چند دهه ی گذشــته بیشــتر از تمام طول تاريخ آدمی دانش علمی 
بیشــتری انباشته  شده است. و تا 2100، اين دانش علمی بارها دو برابر خواهد 

شد.
اما چه بســا بهترين شــیوه برای فهمیدن عظمت پیش بینی کردن 100 سال 
آينده آن اســت که جهان 1900 و زندگی هــای پدربزرگ هايمان را به خاطر 

بیاوريم.
مارک ســالیوان روزنامه نــگار از ما می خواهد که تصور کنیم کســی دارد 

روزنامه ای در سال 1900 را می خواند:
در روزنامه ی 1 ژانويه 1900، فرد آمريکايی واژه ای مانند راديو نخواهد 
يافت، چون هنوز بیست سال مانده تا پیدايش شود؛ همین طور »فیلم«، 
چون اين هم عمدتا مال آينده است: همین طور شوفر، چون اتوموبیل به 
تازگی سر و کله اش پیدا شده و »گاری بی اسب ...« نامیده می شود. خبر 
از واژه ای چون هوانورد نیســت ... تراکتور به گوش کشاوران نخورده، 
و بانکدارهــا هم چیزی از خزانه داری فدرال نشــنیده اند. بازرگانان از 
فروشگاه زنجیره ای و »سلف سرويس« چیزی نمی دانند؛ و دريانوردان 
از موتورهای نفت ســوز ... هنوز در جاده های روستايی می شود جفت 
ورزاها را ديد ... اسبها و قاطرها به عنوان کشنده گاری و کالسکه عمال 
جهانی اند ... آهنگر مشغول به کار زير سايه سار شاه بلوط واقعی است.
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برای درک دشــواری پیش بینی کردن 100 ســال آينده، مجبوريم دشواری 
پیش روی آدم های ســال 1900 در پیش بینی کردن جهان 2000 را بفهمیم. در 
1893، به عنوان بخشــی از نمايشگاه جهانی شــیکاگو، از هفتاد و چهار آدم 
سرشناس درخواست شد که بگويند زندگی در 100 سال آينده چگونه خواهد 
بود. يک مشــکل در آن بود که آنان به طور يکدســت سرعت پیشرفت علم 
را دســت کم می گرفتند. مثال، بسیاری به درســتی پیش بینی کردند که روزی 
هواناوهــای تجــاری ورای آتالنتیک وجود خواهند داشــت، ولی آن ها را به 
صورت بالون در نظر می گرفتند. سناتور جان ِجی. اينگالز گفت »روزی بالون 
همانند آنچه که اکنون درشــکه و چکمه هست، برای شهروندان عادی خواهد 
شــد.« همچنین همگی آنان چیزی از آمدن خودرو نگفتند. رئیس اداره پست 
جان وانامیکر اظهار داشــت که حتا در 100 سال آينده هم نامه ها در آمريکا با 

کالسکه و اسب تحويل داده خواهند شد. 
اين دســت  کم گرفتــن علم و نوآوری حتا بــه اداره ی ثبت اختراعات هم 
کشیده شد. در 1899، چارلز اچ. ديول، صاحب منصب اداره ی ثبت اختراعات 

آمريکا گفت »هر چیزی را که بتوان اختراع کرد اختراع شده است.«
گاهی خبرگان در زمینه ی کاری خودشــان نیز آن چه را که دارد درســت 
زير دماغشــان رخ می دهد دست کم می گیرند. در 1927، هنری ام. وارنر، يکی 
از بنیانگــذاران وارنر برادرز، در دوران فیلم هــای صامت بیان کرد »کی دلش 

می خواد هنرپیشه ها حرف بزنن؟«
و تامس واتســن، رئیس هیئت مديــره IBM، در 1943 گفت »فکر می کنم 

بازار جهانی شايد ظرفیت پنج کامپیوتر را داشته باشد.«
اين دســت کم گیری توان اکتشاف علمی حتا به روزنامه ی وزين نیويورک 
تايمز هم کشیده شد. )در 1903، درست يک هفته پیش از اين که برادران رايت 
بــا موفقیت هواپیمای خود را در کیتی هاوک در کارولینای شــمالی به پرواز 
درآوردند، تايمز اعالن کرد که ماشــین های پرنــده جز هدردادن وقت چیزی 
نیستند. در 1920، تايمز به دانشمند موشکی رابرت گودارد تاخت و کار او را 
احمقانه خواند چون موشک ها نمی توانند در خأل حرکت کنند. چهل و نه سال 
بعد، هنگامی که فضانوردان آپولو 11 بر روی ماه فرود آمدند، تايمز، محترمانه 
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عقب نشینی کرد »اکنون به يقین معلوم شد که موشک می تواند در خأل کار کند. 
تايمز از اين خطا پوزش می خواهد.«(

درسی که می آموزيم آن است که شــرط بندی بر سر آينده واقعا خطرناک 
است.

پیش بینی های آينده، با چند اســتثنا، همواره سرعت پیشرفت تکنولوژی را 
دست کم گرفته اند. بارها به ما گوشزد شده که تاريخ را خوش بینان می نويسند، 
نه بدبینان. رئیس جمهور دوايــت آيزنهاور زمانی گفت »بدبینی هرگز جنگی 

را نبرده.«
حتا می توانیم ببینیم که نويسندگان علمی تخیلی نیز سرعت اکتشاف علمی 
را دســت کم گرفته اند. هنگامی که بازپخش ســريال تلويزيونی قديمی دهه ی 
1960 پیشتازان فضا را ببینید، متوجه می شويد که بیشتر اين »تکنولوژی سده ی 
بیســت وسوم« هم اکنون در دسترس است. در آن هنگام، بینندگان تلويزيون از 
ديدن تلفن های موبايل، کامپیوترهای پرتابل، ماشــین هايی که می توانند حرف 
بزنند، و ماشــین تحريرهايی که ديکته می نويســند شگفت زده می شدند. ولی 
همــه ی اين تکنولوژی ها امروز وجود دارند. بــزودی آمدن انواع مترجم های 
همگانی، که همزمان با حرف زدن شما به سرعت کار ترجمه را انجام می دهد، 
و نیز »ترای کوردر451« که از دور بیماری را تشخیص می دهد خواهیم بود. )به 
غیر از موتورهای واپیچشــی و منتقل کننده ها، بیش تر اين علم سده ی بیست و 

سوم اکنون موجود است.(
با آگاهی از اشتباهات فاحشی که آدم ها در فهمیدن آينده مرتکب شده اند، 
چگونه می توانیم پی ريزی علمی مســتحکم تری برای پیش بینی هايمان داشــته 

باشیم؟

فهمیدن قوانین طبیعت

امروز، ديگر ما در قرون وسطای علم به سر نمی بريم، دورانی که تصور می شد 

Tricorder .1، در دنیای پیشــتازان فضا، ترای کوردرها دســتگاه های چندمنظوره ی دستی اند که برای 
اسکن کردن، تحلیل داده ها، و ضبط داده ها به کار می روند . با نوع پزشکی آن می توان از راه دور بیماری 

را تشخیص داد. م
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آذرخش و بیماری ها کار خدايان هســتند. ما از مزيــت بزرگی بهره منديم که 
ژول ورن و لئونــاردو دا وينچی از آن بی بهره بودند: درک بی کم و کاســتی از 

قوانین طبیعت.
پیش بینی ها هیچ گاه بی نقص نخواهنــد بود، ولی راهی برای پراعتبارکردن 
آن ها تا حد ممکن عبارت است از درک چهار نیروی بنیادی که سرتاسر گیتی 
را در بر دارند. هرگاه که يکی از آن ها فهمیده و توضیح داده شده است، تاريخ 

آدمی زاد نیز دگرگون شده است.
نخســتین نیرويی که بايد شــرح داده می شــد، نیروی گرانش بود. آيزاک 
نیوتون مکانیکی را به ما عرضه کرد که می توانست حرکت  اجسام را از طريق 
نیروها، و نه ارواح رازآلود و متافیزيک، شــرح دهد. اين باعث هموارشدن راه 

انقالب صنعتی و ورود توان بخار، به ويژه لوکوموتیو شد.
دومین نیرويی که بايد فهمیده می شــد، نیروی الکترومغناطیســی بود، که 
شــهرهای ما را روشــن می کند و به لوازم خانگی مان توان می بخشد. هنگامی 
که تامس اديســن، مايکل فارادی، جیمز کلرک مکسول، و ديگران به تشريح 
الکتريسته و مغناطیس ياری رساندند، انقالبی الکترونیکی برپا شد که به وفور 
شگفتی های علمی انجامید. هرگاه که برق می رود، هنگامی که جامعه ناگهان به 

100 سال پیش بازمی گردد، اين را می بینیم.
نیروهای ســوم و چهارمی که بايد درک می شدند، عبارت اند از دو نیروی 
 E = mc2 هسته ای: نیروهای قوی و نیروهای ضعیف. هنگامی که اينشتین نوشت 
و هنگامی که در دهه ی 1930 اتم شــکافته شد، برای نخستین بار دانشمندان 
شــروع به فهمیدن نیروهايی کردند که آسمان ها را روشــن می کنند. اين راز 
ستارگان را آشکار ساخت. اين درک نه تنها توان فوق العاده ی تسلیحات اتمی 
را رها ساخت، بلکه نويدبخش خوشه چینی از اين خرمن پرتوان برروی زمین 

هم شد.
امروز ما فهم بســیار خوبی از اين چهار نیرو داريم. نخستین نیرو، گرانش، 
اکنون بر حسب نسبیت عام اينشــتین توصیف می شود. و سه نیروی ديگر به 
زبان مکانیک کوانتومی بیان می شــوند، که به ما امکان می دهد پرده از رازهای 

جهان زيراتمی برداريم.
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نظريه ی کوانتومــی نیز به نوبه ی خود به ما ترانزيســتور، لیزر، و انقالب 
ديجیتــال را ارزانی داشــت که نیروی پیش برنده ی جامعه ی مدرن اســت. به 
همین ترتیب، دانشــمندان توانســتند از نظريه ی کوانتومی برای رمزگشايی از 
مولکول DNA اســتفاده کنند. ســرعت خیره کننده ی انقالب بیوتکنولوژيکی 
نتیجه ی مســتقیم تکنولوژی کامپیوتری اســت، زيرا توالی سازی DNA کامال 

توسط ماشین ها، روبوت ها، و کامپیوترها صورت می گیرد. 
در نتیجــه، برای ديدن جهتــی که علم و تکنولوژی در ســده ی پیش رو 
برمی گزينند، ما از توانايی بهتری برخورداريم. همواره شگفتی هايی نامنتظره و 
بديع وجود خواهند داشت که نفسمان را می گیرند، ولی بنیان فیزيک، شیمی، و 
زيست شناسی مدرن از پیش پی ريزی شده، و انتظار نداريم که بازبینی عمده ای 
در اين دانش های پايه، دســت کم در آينده ی قابل تصور، صورت پذيرد. پس 
پیش بینی هايی که در اين کتاب می کنیم چیزی نیســتند جز برآوردهايی معقول 
از زمانی که پیش نمونه های تکنولوژی های امروز سرانجام به بلوغ می رسند، و 

نه گمانه زنی های بی مايه.
بديــن ترتیب، چندين دلیل برای اين باور هســت که می توانیم چارچوب 

جهان 2100 را ببینیم:
1. اين کتاب بر اساس گفتگوهايی با بیش از 300 دانشمند است، کسانی که 

در خط مقدم اکتشافات قرار دارند.
2. هر دســتاورد علمی آمده در اين کتاب با قوانین شناخته شــده ی فیزيک 

همخوانی دارند.
3. چهار نیرو و قوانین بنیادی طبیعت عمدتا شناخته  شده اند؛ ما چشم انتظار 

هیچ تغییر بزرگ تازه ای در اين قوانین نیستیم.
4. پیش نمونه هــای همــه ی تکنولوژی های آمده در اين کتــاب هم اکنون 

موجودند.
5. ايــن کتاب نوشــته ی يــک »خودی« اســت که نگاهی دســت اول به 

تکنولوژی هايی دارد که در لبه ی پژوهش جا دارند.
برای مدت هايی بسیار مديد ما تنها مشاهده گرانی بی کنش  از رقص طبیعت 
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بوديم. ما تنها با شگفتی و ترس به شهاب ها، آذرخش ها، فوران های آتشفشانی، 
و بیماری ها خیره می شــديم، و می انديشــیديم که آن ها ورای درک و فهم ما 
هستند. برای باستانیان، نیروهای طبیعت رازی بودند جاودانه، شايسته ی ترس 
و پرســتش، پس آنان خدايان اســاطیری را آفريدند تا از جهان پیرامون خود 
ســر درآورند. باستانیان امید داشتند که با پرستیدن اين خدايان، آنان بخشايش 
خود را نشان خواهند داد و پربهاترين آرزوهای پرستندگان را برآورده خواهند 

ساخت.
امروزه ما در جايگاه طراحان رقص طبیعت، می توانیم در هر گوشه و کنار 
در قوانین طبیعت به ظرافت دســت ببريم. ولی تا 2100 ما در جايگاه اربابان 

طبیعت خواهیم نشست.

2100: تبدیل شدن به خدایان اساطیری

امروز اگر کسی بتواند ديداری از نیاکان باستانی ما داشته باشد و وفور علم 
و تکنولوژی مدرن را به آنان نشــان دهد، آنان مــا را جادوگر تصور خواهند 
کرد. به ياری اعجــاز علم، می توانیم هواپیماهای جت را که می توانند ابرها را 
 MRI بشکافند، موشک هايی را که می توانند به ماه و سیارات برسند، اسکنرهای
را که می توانند به درون بدن زنده بنگرند، و تلفن های موبايلی را که می توانند 
تماس ما را با هرکســی در روی اين کره ی خاکی برقرار کنند، به آنان نشــان 
دهیــم. اگر کامپیوترهای لپ تاپ را به آنان نشــان دهیم که می توانند تصاوير 
متحرک و پیام ها را در آنی به آن ســوی قاره ها بفرستند، بی ترديد از ديد آنان 

دست به معجزه زده ايم.
ولی اين تازه آغاز کار اســت. علم لَخت و ساکن نیست. علم در گرداگرد 
ما دارد به طور نمايی رشــد می کند. اگر تعداد مقاالت علمی منتشرشــونده را 
بشماريد، پی  می بريد که حجم خالص علم تقريبا هر ده سال دو برابر می شود. 
نوآوری و اکتشــاف دارند تمام چشم اندازهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی 
را دگرگون می ســازند، و همه ی باورها و تعصبات پاس داشته ی کهن را کنار 

می زنند.
اکنون بیايید دنیای سال 2100 را تصور کنیم.
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تا 2100، سرنوشت ما آن است که در جايگاه خدايانی بنشینیم که زمانی 
به پرستیدن و هراسیدن از آنان می پرداختیم. ولــی ابزار ما، نه چوب دســتی و 
معجون های جادوگری، که عبارت خواهد بود از علم کامپیوتر، نانوتکنولوژی، 
هوش مصنوعــی، بیوتکنولوژی، و مهم تر از همه، نظريه ی کوانتومی، که بنیان 

تکنولوژی های قبلی است. 
تا 2100، همانند خدايان اســاطیری، خواهیم توانســت بــا توان ذهنمان، 
اشیا را دســتکاری کنیم. کامپیوترها، که به آرامی انديشه هايمان را می خوانند، 
خواهند توانســت خواسته های ما را برآورده ســازند. ما خواهیم توانست تنها 
با انديشــیدن اجســام را به حرکت درآوريم، توان دورجنبانی1 که معموال تنها 
مخصوص خدايان بود. با توان بیوتکنولوژی، بدن هايی بی عیب و نقص درست 
خواهیم کرد و طول عمرمان را افزايش خواهیم داد. همچنین خواهیم توانست 
شــکل هايی از حیات2 را بیافرينیم که تاکنون برروی زمین گام برنداشته اند. با 
توان نانوتکنولوژی، خواهیم توانســت جســمی را به جسم ديگر تبديل کنیم، 
و چیزی را گويی از دل هیچ چیز بیرون بکشــیم. ما نه تنها سوار بر ارابه های 
آتشــین خواهیم شــد، که وسايل نقلیه ی خوش دســتی را خواهیم راند که به 
خودی خود و بدون تقريبا هیچ سوختی اوج خواهند گرفت و بی هیچ زحمتی 
در آســمان شــناور خواهند ماند. با موتورهايمان، خواهیم توانست از انرژی 
بی پايان ســتارگان بهره بجويیم. همچنین در آســتانه ی فرستادن فضاناوهای 

ستاره ای برای کند و کاو همسايگان نزديک خواهیم بود.
هرچند اين توان خداگون به طرز غیر قابل باوری پیشرفته به نظر می رسد، 
بذرهای همه ی اين تکنولوژی ها، حتا در همین هنگام، دارد افشــانده می شود. 

ما اين توان را نه با ورد و افسون، که با علم مدرن به دست خواهیم آورد.
من يک فیزيکدان کوانتوم هســتم. هر روز، من با معادالتی دست و پنجه 
نرم می کنم که بر ذرات زيراتمی که گیتی از آن ها ساخته شده، فرمان می رانند. 
جهانی که من در آن به سر می برم، گیتی فوق فضای يازده بعدی، سیاهچاله ها، 
و درگاه های بســگیتی3 اســت. ولی از معادالت نظريه ی کوانتومی، که برای 
تشريح ســتارگان منفجرشــونده و بیگ بنگ به کار رفته اند، نیز می توان برای 

1. Telekinetic   2. Life-form
3. Multiverse



20   فیزیک آینده

رمزگشايی از چارچوب آينده مان استفاده کرد.
ولی همه ی اين پیشرفت های تکنولوژيکی به کجا می انجامد؟ مقصد نهايی 

اين سفر طوالنی در علم و تکنولوژی کجاست؟
نتیجه ی نهايی تمام اين کشاکش ها عبارت است از تشکیل تمدن سیاره ای، 
که فیزيکدانان آن را تمدن نوع 1 می نامند. شــايد اين گذار، بزرگترين گذار در 
تاريخ باشد و نشــانگر پشت سر گذاشتن آشکار تمامی تمدن های پیشین. هر 
تیتر اصلی خبری، به گونه ای، بازتاب درد زايمان اين تمدن ســیاره ای اســت. 
تجارت، بازرگانی، فرهنگ، زبان، ســرگرمی، تفريــح، و حتا جنگ، همگی با 
ظهور اين تمدن ســیاره ای دگرگون خواهند شــد. با احتساب برونداد انرژی 
اين ســیاره، می توان برآورد کنیم که در 100 ســال به وضعیت نوع 1 خواهیم 
رســید. اگر به دام نیروهای آشوب و نابخردی نیفتیم، گذار به تمدن سیاره ای 
گريزناپذير اســت، فراورده ی پايانی نیروهای عظیــم و توقف ناپذير تاريخ و 

تکنولوژی ورای کنترل هر کسی.

چرا گاهی پیش بینی ها درست درنمی آیند

ولــی برخی از پیش بینی های صورت گرفته در مورد عصر اطالعات به وضوح 
نادرســت از آب درآمده اند. مثال آينده گرايان زيادی »ســازمان های بی کاغذ« 
را پیش بینی کردند، يعنی کامپیوتر به کنارگذاشــتن کاغذ می انجامد. راســتش 
برعکس آن رخ داد. نگاهی به هر دفتر کاری نشــان می دهد که میزان مصرف 

کاغذ حتا از گذشته هم بیشتر شده. 
همچنین برخی دست به پیش بینی »شهر بی آدم« زدند. آينده گرايان پیش بینی 
کردنــد که مالقات از دور1 از طريق اينترنت نشســت های بازرگانی رو در رو 
را غیر ضروری می کند، پس ديگر نیازی به رفت و آمد نخواهد بود. در واقع، 
چون مردم به جای کار در اداره به کار در خانه ی خود می پردازند، شــهرها تا 

حد زيادی خلوت خواهند شد و به صورت شهر ارواح در می آيند.
به همین ترتیب، شاهد افزايش »گردشگران سايبری«2 تن پروری خواهیم بود 

1. Teleconference   2. Cybertourists
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که تمام روز را در مبل خود لم می دهند و از راه اينترنت روی کامپیوترهايشان 
دســت به گشــت و گذار در دنیا و تماشــای مناظر خواهند زد. همچنین با 
»خريداران ســايبری«1 روبه رو خواهیم شد که می گذارند ماوس کامپیوترشان 
راه برود. مراکز خريد ورشکسته خواهند شد. و »دانشجويان سايبری«2 که سر 
تمام کالســها به طور آنالين حضور می يابند و همزمان به بازی های ويديويی 
می پردازند و لبی تر می کنند. به دلیل نبود عالقه، دانشگاهها بسته خواهند شد.
يا سرنوشت »تلفن تصويری«3 را در نظر بگیريد. در نمايشگاه جهانی 1964 
شــرکت AT&T حدود 100 میلیون دالر هزينه کرد تــا صفحه ی تلويزيونی 
بسازد که بتواند به سیستم تلفن متصل شود، تا شما بتوانید شخصی را که داريد 
بــا او حرف می زنید ببینید و برعکس. اين ايده راه به جايی نبرد. AT&T تنها 
100 دســتگاه از آن ها را فروخت، به قیمت هر عدد تقريبا 1 میلیون دالر. اين 

شکست تحقیرآمیز بسیار گران قیمتی بود.
و سرانجام، تصور می شــد که مرگ رسانه ها و سرگرمی های سنتی قريب 
الوقوع است. بعضی آينده گرايان مدعی بودند که اينترنت غول چراغ جادوست 
که تئاتر، ســینما، راديو، و تلويزيون را خواهــد بلعید و به زودی بايد تنها در 

موزه ها نشانی از آن ها بیابیم.
راســتش برعکس اين داســتان رخ داد. گره های ترافیکی روز به روز بدتر 
می شــوند ـ ويژگی جدايی ناپذير زندگی شــهری. مردم گروه گروه به سراغ 
ســفرهای خارجی می روند، و گردشــگری را به يکی از پررونق ترين صنايع 
بــرروی زمین تبديل کرده اند. با وجود اوضــاع ناگوار اقتصادی، خريداران از 
فروشــگاهها دل نمی کنند. به جای تکثیر کالس های سايبری، دانشگاهها هنوز 
هم تعداد روزافزونی دانشجو را ثبت نام می کنند. مطمئنا افراد بیشتری تصمیم 
می گیرنــد که از منزل به کار خود بپردازنــد و با همکاران خود مالقات از راه 
دور داشــته باشند، ولی شــهرها به هیچ وجه خلوت نشده است. در عوض، 
آن ها به شــکل ابرشهرهايی بدقواره پوست انداخته اند. امروزه انجام مکالمات 
ويديويی برروی اينترنت کاری ســاده اســت، ولی بیشتر مردم تمايل چندانی 

1. Cybershoppers   2. Cyberstudents
3. Picture phone
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به اين که از آنان فیلم گرفته شــود ندارند و نشســت های رو در رو را ترجیح 
می دهند. و البته اينترنت تمام چشــم انداز رسانه ها را دگرگون ساخته است، به 
طوری که غول های رسانه درباره ی چگونگی کسب درآمد از اينترنت سردرگم 
مانده اند. ولی اين فرســنگ ها با حذف تلويزيــون، راديو، و تئاتر زنده فاصله 

دارد. چراغ های برادوی به همان درخشندگی سابق روشن اند.

اصل مرد غارنشین

چرا اين پیش بینی ها درست از آب در نیامدند؟ گمان می کنم به دلیل چیزی که 
آن را اصل مرد غارنشین )يا زن غارنشین( می نامم، مردم عمدتا اين پیشرفت ها 
را نپذيرفتند. شــواهد ژنتیکی و فسیلی نشان می دهند که انسان های جديد، که 
ظاهری شــبیه به ما دارند، بیش از 100.000 سال پیش از آفريقا سر برآوردند، 
ولی هیچ مدرکی در دســت نداريم که نشــان دهد مغز و شــخصیت ما از آن 
هنگام چندان دگرگون شده باشد. اگر شما فردی از آن دوران را ظاهر کنید، از 
نظر آناتومی شــبیه به ماست: اگر او را حمام و اصالح کنید، کت و شلوار سه 
تکه به او بپوشانید، و سپس او را به وال استريت ببريد، از نظر بدنی مانند هر 
کس ديگری خواهد بود. به همین ترتیب نیز خواسته ها، روياها، شخصیت ها، 
و آرزوهای ما به احتمال در 100.000 ســال چندان تغییر نکرده اســت. ما به 

احتمال هنوز هم مانند پیشینیان غارنشینمان می انديشیم.
نکته اين است: هرگاه که تضادی بین تکنولوژی مدرن و آرزوهای نخستی 
ما پیدا شود، همیشه برد با آرزوهای نخستی است. اين است اصل مرد غارنشین. 
مثال مرد غارنشین همواره به دنبال »مدرک کشتن« بود. الف زدن درباره اين که 
شــکاری گنده از چنگــم در رفت اصال کافی نبود. داشــتن جانوران تازه در 
دســتانمان همواره به داستان هايی درباره يکی که فرار کرد ترجیح داده می شد. 
به همین ترتیب وقتی که با پرونده ها ســروکله می زنیم نیاز به نســخه ی چاپی 
داريم. ما به طور غريزی به الکترون های شــناور در صفحه تصوير کامپیوترمان 
اعتماد نمی کنیم، پس ايمیل هــا و گزارش ها را چاپ می کنیم، حتا هنگامی که 

ضرورتی در کار نیست. پس دفتر کار بی کاغذ هرگز به واقعیت نپیوست.
بــه همین ترتیب، پیشــینیان ما همواره برخوردهای رو در رو را دوســت 




