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 در دهههاي اخیر بشر با شبیهسازي ساختار مغز
انسان موفق به تولید رباتهایي شده است که قادر
به انجام برخي کارهاي انســان هستند .این رباتها
مانند انسان ميتوانند راه بروند ،در کارخانه کار کرده
و حتي رانندگي کنند .رباتهاي پیشــرفتهتر امروزي
حتي قادر به تحلیل عکسهاي پزشکي و دادههاي
تحقیقاتي هســتند .بنابراین اکنون ممکن است این
ســؤال پیش آید که آیا ربات در آینده جاي انســان
را خواهد گرفت؟ آیا بســیاري از شــغلها در آینده
بــه علت حضور رباتها از بیــن خواهند رفت؟ اگر
اینطور باشد ،آینده تحصیالت عالیه به کدام سمت
خواهد رفت؟ چگونه ميتوان بشر را براي شغلهاي
آینده تربیت کرد؛ شغلهایي که با حضور رباتها از
بین نروند؟ بیش از صد سال پیش با انقالب صنعتي
بسیاري از شغلها در مزارع از بین رفت و کارگران را
روانه کارخانهها کرد .با انقالب در هوش مصنوعي و
فناوري رباتها ،باز این اتفاق خواهد افتاد و بسیاري
از مشــاغل کنونــي را رباتها انجــام خواهند داد.
بسیاري از کارهایي که نیاز به »تکرار« دارند در آینده
به وســیله رباتها انجام خواهند شــد .برای مثال
در بســیاري از کارخانهجات ماشینســازي رباتها
جاي انســان را گرفتهاند یا رباتها قادرند میلیونها
محاســبه پیچیــده ریاضــي را در کســري از ثانیه
انجام دهند.
واقعیــت ایــن اســت کــه هــر روز رباتهاي
هوشــمندتري ساخته ميشــوند .مطالعات متعدد
پیشبینــي کردهاند که بیش از نیمي از شــغلهاي
فعلي بشر در  ۲۰ســال آینده ،دیگر وجود نخواهند
داشــت .البته این پیشبیني ،خود نویددهنده ایجاد
شــغلهاي جدید دیگر در آینده است .سیستمهاي
آموزشــي ما باید نسل جدید را براي این پدیده آماده
کننــد .باید به این نکته توجه داشــت کــه با وجود
اینکه رباتها بهتدریج بهتر و باهوشتر ميشــوند،
ولي انسان ،ویژگيهایي دارد که ربات هیچگاه به آن
نخواهد رســید .باید در آموزش نسل جدید ،بهویژه
در تحصیــالت عالیه بر این ویژگيها تکیه کرد .یکي
از این ویژگيها »ابتکار« و »خالقیت« اســت .ابتکار
و خالقیت موتور محرکه پیشــرفت بشــر است .باید
آموزش طوري طراحي شود که این ویژگي را پرورش
دهد .ربات یك ماشــین برنامهریزيشده است که از
هرگونه ابتکار و خالقیت تهي اســت .بنابراین بشــر
با داشــتن این امتیاز همیشه از رباتها جلوتر است.
از دیگر ویژگيهاي بشــر ميتوان به روابط و تعامل
انساني اشــاره کرد .بسیاري از مشاغل نیاز به این دو
خصوصیت دارند که رباتها فاقد آن هستند .تعالي
و پیشرفت در روابط انسان چیزي نیست که یكشبه
در انسان ایجاد شده باشد و نیاز به تمرین و ممارست
دارد .سیســتم آموزشــي آیندهنگر ميتواند بذر این
ویژگي را در نســل جوان نهادینه کند .مشــاغلي که
به دو ویژگي »ابتکار« و »روابط انســاني« نیاز داشته
باشــند ،هرگز با رباتها جایگزین نخواهند شد .این
فرصتي است براي نســل جدید در انتخاب رشته و
شغل آینده .برعکس ،مشــاغلي که نیاز به »تکرار«
دارند ،قطعا در آینــده بهتدریج از بین خواهند رفت
زیرا رباتها بهتر از انسان قادر به انجام آنها هستند.
مسئله دیگر این است که با پیشرفت در فناوري،
دانش و مشاغل نیز از شــکل سنتي و ثابت درآمده
و به صورت ســیال خواهند بود .بنابراین الزم است
که انســان خود را براي آمــوزش مادامالعمر آماده
کند .آنچه بشــر در مدرسه یا دانشگاه ميآموزد طي
سالها و دهههاي آینده قطعا تغییر ميکند .بنابراین
بشر باید یاد بگیرد که همیشه آموزنده باشد .با پایان
دوره تحصیالت کالســیك در مدرســه یا دانشگاه،
آموزش پایــان نميپذیرد .ایــن خصوصیت علم و
فناوري است که همیشه درحال تغییر است .بنابراین
نســل جدید باید خود را براي آن آماده کند و این امر
میسر نیست مگر با ایجاد روحیه آموزش مادامالعمر
در افراد .سیســتمهاي آموزشي باید این خصیصه را
نیز در نسل جدید نهادینه کنند.
جمعیت کره زمین روزبهروز بیشــتر ميشــود.
پیشــرفت در فنــاوري بیشازپیش مــردم را به هم
مرتبط کرده اســت .این امر خود رقابت شــدیدتري
را بین انســانها و کشــورها ایجاد خواهــد کرد .با
پیشــرفت در فناوري ،بهویژه در زمینــه کامپیوترها،
هوش مصنوعي در رباتهاي جهان به سمت آینده
متفاوتي سیر خواهد کرد؛ آیندهاي که نقش فناوري
در آن بیشــتر و بیشتر خواهد شد .بسیاري از مشاغل
و حرفههــا از بین خواهند رفت یــا اهمیت خود را
از دســت خواهند داد .البته ایــن خود ،فرصتهاي
جدیــدي ایجاد خواهــد کرد؛ فرصتهاي شــغلي
بهویژه در زمینههایي که نیاز به »خالقیت« و »روابط
انســاني« دارند که از عهده رباتها ساخته نیست.
سیســتم آموزشــي ما باید در این زمینه برنامهریزي
کنــد .بــا ورود رباتهاي پیشــرفته و نســل جدید
قطعــا فضاي کاري براي بشــر تغییــر خواهد کرد.
این پدیدهاي اســت که هماکنون نیز در بســیاري از
مشــاغل قابل رؤیت است .بسیاري از مشاغل فعلي
در آینده از بین خواهند رفت؛ همانگونه که بسیاري
از مشاغل قرن گذشــته اکنون دیگر وجود ندارند .از
اکنون باید نسل جدید را براي این تغییرات آماده کرد
که فردا دیر است.
* جراح پیوند
عضو هیئتعلمي دانشگاه علوم پزشکي تهران

متالورژی در خدمت انرژی و محیط زیست

کاربردهای جدید آلیاژهای حافظهدار به کجا میرسد؟
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺼﻄﻔﺎﯾﻰ
موضوع استحصال انرژی از مباحثی است که بشر به
دلیل نیــاز ،همواره دنبال آن بوده اســت .در این بین در
ســالهای اخیر همخوانبودن فرایندها با محیط زیست
نیز بهعنوان یک پارامتر تعیینکننده در انتخاب فرایندها
مطرح شــده اســت .زمانی این موضوع هیجانانگیزتر
میشــود که گزارش شــود در کشــورهای مختلف بین
یکچهارم تا یکســوم انرژی مصرفی صنایع به صورت
گرما به هدر میرود یا آمار دیگری بیان میکند که مقدار
انرژی اتالفی ساالنه جهان )بهصورت آب گرم( ،معادل
دو برابر انرژی نفت و گاز تولیدی در عربستان سعودی در
یک سال برآورد شده اســت .حال اگر با هر روشی بتوان
از این تلفات کاست ،خود به معنی کسب سود بادآورده
خواهد بود .در کنار مطلب یادشــده ،باید توجه داشــت
که موضوع آلیاژهای حافظــهدار مانند نوعی جادوگری
و تردستی مطرح بوده است؛ چون سطح یک فلز پس از
تغییر شکل قادر است مجددا با ریختن آب داغ روی آن،
به شکل قبلی خود بازگردد .هرچند تاریخچه این آلیاژها
قدیمی است و تقریبا تمام مهندسان متالورژی بهنوعی
به نام این آلیاژها برخوردهاند ،ولی جالب این است که با
این همه توانایی ،بهجز در چند رشــته محدود صنعتی،
آنچنان فراگیر نشــدهاند .با تمام این مسائل ،دانشگاهها
و مراکز پژوهشــی مشــهور جهان هیــچگاه از مطالعه
ایــن آلیاژها برای کاربردهای جدید دســت برنداشــتند.
این گویای آن اســت که آنها از هیــچ موضوع کوچکی
نیز نمیگذرند و به وظیفه خــود درباره رصد فناوریها
عمــل میکنند و این شــاید دلیل تفاوت دانشــگاهها و
پژوهشــگاههای داخلی بــا این مراکز مشــهور خارجی
باشد و اینجاست که نقش انکوباتورهای علمی یا همان
مراکز رشد برای زندهنگهداشتن ایدههای جدید و قدیمی
مطروحه در دانشگاهها و جامعه نمایانتر میشود.
محفلیبرایاختراع
همین چند ســال قبل بــود که در شــهر دوبلین در
ایرلند ،یک دانشــمند ،یک مهندس و یک تاجر در محلی
گردهم آمدند تا آزمایشی را تجربه کنند .آنها ابتدا آب را
درون یک چایســاز برقی گرم کردند ،سپس این آب داغ
را روی لولــهای که به صورت طولی از وســط به دو نیم
تقسیم شــده بود ،جاری کردند .در انتهای این نیملوله،
چند سانتیمتر سیم قرار داشت و یکی از آن سه نفر یک
خطکش را در کنار این سیم قرار داده بود .با جریانیافتن
آب داغ روی لوله ،طول این سیم چند سانتیمتر کاهش
یافت و وقتی دوباره آب سرد روی این نیملوله جاری شد،
طول سیم به اندازه قبلی خود بازگشت .در اینجا بود که
آن ســه نفر دریافتند به کشف بزرگی دست یافتهاند .آن
ســیم عجیب و تغییرشکلدهندهای که آنها در آزمایش
خود از آن اســتفاده کرده بودند ،از مادهای ساخته شده
بود که به آن آلیاژ حافظهدار گفته میشــود .این فلزات
)و بعضــی از غیرفلزات( زمانی کــه در معرض بعضی
دماها یا فشــارها یا تحریکهــای الکتریکی قرار بگیرند،
به شــکلهای ازپیشتعیینشــده خود تبدیل میشوند.
از حدود  ۶۰ســال پیــش که این آلیاژها اختراع شــدند،
در کاربردهــای مختلفی از قبیل مهندســی پزشــکی و
هوانوردی مورد اســتفاده قرار گرفتهاند؛ ولی شاید یکی
از کاربردهای دور از ذهن آنها برای اســتحصال انرژی از

آب داغ باشــد .شــاید به همین دلیل بود که آن سه نفر
حاضر در آزمایش یادشــده ،شــرکتی را به نام Exergyn
پایه نهادند و مدعی هستند موتوری ساختهاند که از این
ســیمهای تغییرشــکلدهنده و آب داغ استفاده کرده و
قادر اســت در فرایندهای صنعتی ،برق تولید کند .طبق
بعضی از تخمینها در آمریکا حدود یکســوم از انرژی
مصرفــی در صنایع به صورت گرما هــدر میرود .آقای
»آدونیکوال« پروفســوری در دانشگاه کیسوسترن است
کــه در علــوم ماکرومولکولی کار میکند و کارشــناس
حرارت اتالفی صنایع نیز بهشــمار میرود؛ ولی ارتباطی
با شــرکت  Exergynنــدارد .او میگویــد» :زمانی که از
آب برای خنککردن ماشــینآالت و نیروگاهها اســتفاده
میشــود ،انــرژی زیــادی در فرایندهای صنعتــی و نیز
دستگاههای تبادل حرارت به هدر میرود« .البته این آب
گرمی که بهعنوان محصول جانبی فرایندهای صنعتی و
نیروگاهها بهشمار میرود ،آنقدر داغ نیست که بتوان از
آن بخــار تولید کرده و آن را برای بهحرکتدرآوردن یک
ژنراتور دیگر مجددا مورد استفاده قرار داد.
آیاوضعموجودتغییرخواهدکرد؟
البتــه بعضی از نیروگاهها و صنایــع ،آب داغ اتالفی
خود را وارد موتورهای ثانویهای میکنند که قادر اســت
درصد کمی از انرژی موجود در این آب را با اســتفاده از
فرایندی که »چرخه آلی رانکین« خوانده میشود ،به برق
تبدیل کند .البته در این فناوری نیز مشکالتی وجود دارد
چون این فرایند بــرای تولید برق از آب داغ نیازمند مواد
شیمیایی اســت و به همین دلیل است که از کلمه آلی
استفاده میشود چون از یک سیال آلی استفاده میشود
که عموما وزن مولکولی آن زیاد اســت .آن دسته از این
مواد شیمیایی آلی که با راندمان باالیی این تبدیل را انجام
میدهند ،عموما یا خطرناک هســتند یا به محیط زیست
آسیب میرسانند و در عوض آن دسته از مواد شیمیایی
که پاکتر و کمخطرتر هســتند ،راندمان مناسبی ندارند.
آقای »کومی« مدرس سیســتمهای زمین در دانشــکده
علوم زمین ،انرژی و محیط زیســت دانشــگاه استنفورد
است و ارتباطی با شرکت  Exergynندارد .او معتقد است
هزینههــای عملیاتی این موتورهای ثانویه نیز بهگونهای
اســت که آنها همواره مقرونبهصرفه تمام نمیشــود.
اگر بخواهیــم درباره سیســتمهای تغییرشــکلدهنده
صحبت کنیم ،باید متذکر شویم که آلیاژهای حافظهدار
از خواص مولکولی منحصربهفردی برخوردار هستند که
با توجه به دمای آنها به شــکلهای از پیش تعیینشده،
تبدیل میشــوند .این همان دلیلی اســت کــه این مواد
در قلب موتورهای جدید شــرکت  Exergynبه خدمت
گرفته شدهاند .این آلیاژها ،نیتینول ) (NiTiNOLنامیده
میشوند که گونهای از همان آلیاژهای حافظهدار اولیه
شناخته میشــوند .آقای »مک دوگال« پروفسور شیمی
در دانشگاه ایالتی میدلتنسی است و ارتباطی با شرکت
 Exergynندارد .او در این زمینه میگوید» :این نامگذاری
حاصل تلفیق نام نیکل ) ،(Niتیتانیوم ) (Tiو  NOLاست
که مخفف آزمایشگاه اردنانس )مهمات( نیروی دریایی
آمریکاست که نیتینول را اختراع کرده است«.
قائمه،حادهومنفرجهمیشود
البته ســاختار نیتینول در مقیاس مولکولی شــدیدا

مرتب است .آقای »مک دوگال« گفته است» :در مقیاس
مولکولی اکثر آلیاژها ساختمان واقعی ندارند .آنها شبیه
محلــول فلزات هســتند و آرایش آنهــا مخالف آرایش
یک کریســتال نمک یا الماس اســت .با این وجود در زیر
میکروسکوپ مولکولهای نیتینول از مکعبهای منظم
با زاویه  ۹۰درجه تشــکیل شــده اســت و انسان تصور
میکند که یک دســته جعبه کفش روی همدیگر چیده
شــدهاند« .حال اگر این مولکولها حرارت ببینند زوایای
آنهــا اندکی تغییر کرده و به زاویه حاده و منفرجه تبدیل
میشــود و مانند آن اســت که فلز منقبض شده است.
ولی با سردشــدن این فلزات مجددا مکعبهای با زاویه
 ۹۰درجه تشــکیل شــده و فلز اندازه و شکل اولیه خود
را باز خواهد یافت .موتور شــرکت  Exergynاز این رفتار
تغییرشــکلدهنده اســتفاده میکند تا انرژی موجود در
آب گــرم اتالفی صنایع را به برق تبدیل کند .ســازندگان
این موتور میگویند که این موتور را میتوان در سیســتم
لولهکشــی حرارت اتالفی قرار داد تا به صورت سیکلی
آب داغ وارد قسمت سیلندر پیستون آن شود .هر پیستون
به یک سیســتم نیتینول متصل شده اســت .آقای »آلن
هیلی« رئیس هیئتمدیره شــرکت  Exergynاســت .او
توضیح میدهد که »زمانی که آب داغ وارد میشود ،این
سیستم مقدار کمی منقبض میشود ،ولی قدرت آن زیاد
است و ســپس آب سرد وارد سیستم پیستون میشود«.
در طرف دیگر پیستون یک سیال با ویسکوزیته باال وجود
دارد .پیســتون متحرک باعث جابهجایی ســیال و ایجاد
انتقال هیدرولیکی میشود که باعث به گردش درآوردن
ژنراتور و تولید برق خواهد شــد .آقای »آدونیکوال« بیان
داشــته اســت که »اســتفاده از خواص این مــواد برای
تولیــد برق غیرمحتمل به نظر میرســید ،ولی این همه
حرف ،نیســت« .باید اذعان داشت که دانشمندان بیش
از نیمقرن پیش آلیاژهای حافظــهدار را اختراع کردند و
مهندسین نیز به دنبال استفاده از پتانسیلهای استحصال
انــرژی این آلیاژها بودهانــد .در دهه  ۱۹۷۰یک مهندس
مکانیک به نام »بانکز« که در آزمایشــگاه ملی الورنس
برکلی مشــغول فعالیــت بــود ،موتوری بــا آلیاژهای
حافظهدار ســاخت کــه اعتقاد داشــت میتواند باعث
صرفهجویی چندمیلیارددالری در هزینه انرژی نیروگاهها
و دیگر صنایع شــود .هرچند او این موتور را ثبت اختراع
کرد ،ولی نتوانست انقالبی را که انتظار داشت در صنایع
ایجاد کند .از آنجایی که این فناوری پیچیده بود و نیازمند
مواد شیمیایی زیادی بود ،سیستمهای تغییرشکلدهنده
ســریعتر از آنکه تصور میشــد از بیــن میرفتند .البته
دانشــگاهیان و مهندســین ایــن ایــده را در ژورنالها و
آزمایشــگاههای سراسر جهان زنده نگاه داشتند .در سال
 ۲۰۱۰شرکت جنرالموتورز با بخش پروژههای تحقیقاتی
پیشرفته در وزارت انرژی آمریکا شریک شدند تا آلیاژهایی
را بر پایه فلزات تغییرشکلدهنده بیابند تا بتواند انرژی را
از حرارتهای اتالفی استحصال کند .با این وجود شرکت
جنرالموتــورز فقط آلیاژهــای حافظــهدار را جایگزین
بعضی از قســمتهای خودروهای خــود کرد که »مثال
راحتتر بسته شوند« .البته شرکت  Exergynمدعی یک
تحول بزرگ در صنعت نیســت .آقای »هیلی« میگوید
شــرکت آنها فقــط از دانــش ایجادشــده در چند دهه

تحقیق و پژوهش اســتفاده کرده اســت تا سیستمهای
نیتینول محکمتری تولید کنــد .هرچند اطالعات زیادی
درخصــوص نحــوه حصول بــه این فرموالســیون ذکر
نکرده است.
بارقههایامید
آقای »هیلی« معتقد اســت که به این پیشرفت نیاز
بوده اســت چون در گذشــته آلیاژهای حافظهدار پس
از تعداد معینی تغییر شــکل ،خراب میشــدند و از بین
میرفتند .باید توجه داشــت که جایگزینی سیستمها در
مقیاس بزرگ نیز امری آزاردهنده و هزینهبر بوده اســت
و از ایجاد یک بازار مناســب برای این موتورها جلوگیری
میکــرد» .هیلی« میافزاید» :چندین ســال قبل بهترین
نوع این آلیاژها فقط میتوانســت یک میلیون بار سیکل
گرمایشــی و سرمایشــی را انجام دهد ،ولی سیم ما قادر
اســت  ۱۰میلیون بار ایــن کار را انجام دهد« .او اشــاره
میکند کــه »به صنعت بیوگاز بهعنوان اولین مشــتری
خود مینگرد« و اساسا کمبود مشتری برای این فناوری
احســاس نمیکند چون بعضی از صنایع غذایی هنگام
تمیزکــردن تجهیزات خود آب گرم اتالفی تولید میکنند
و بعضی از مراکز دادهها نیز برای خنککردن سرورهای
خود از آب بهره میجویند« .البته موتور  Exergynهنوز
ارزش خود را اثبات نکرده اســت .در هر صورت شرکت
خریــدار موتورهــای  Exergynمیخواهــد ببیند که آیا
ایــن فناوری میتواند پس از یــک دوره معین ،پول خود
را بازگرداند و باعث صرفهجویی در هزینه برق شــرکت
شــود؟ آقای »کومی« میگوید» :باید دید هزینه متوسط
برق بــرای مشــتریان صنعتی چقــدر درمیآیــد« .این
شــرکت باید به موتورهای سیکل رانکین که بازار آنها از
قبل وجود داشــته اســت و از حرارت اتالفی ،برق تولید
میکرده است ،رقابت کند .البته کارشناسان بر این باورند
که موتور  Exergynدارای یک مزیت ذاتی است» .کومی«
اظهار داشــته است» :احتماال دستگاهی با تعداد زیادی
قطعات متحرک و ســیاالت درونی )مثل موتور رانکین(
بسیار گرانتر از موتوری خواهد بود که از فلزی با قابلیت
جلو و عقب رفتن اســتفاده کرده اســت ،ولی اثبات این
سخن را باید در عملکرد این دستگاه دید« .درحالحاضر
برای حصول به یک چنین نتایجی فقط دستگاه نمونهای
در دفتــر شــرکت  Exergynدر دوبلین وجــود دارد .این
دستگاه قادر اســت پنج کیلووات برق تولید کند .هر ۲۴
ســاعت تولید این مقدار برق پاسخگوی نیاز روزانه چهار
خانوار اســت .گفته شده اســت که اولین آزمایشهای
واقعی در سال آینده انجام خواهد شد چون در آن موقع
 Exergynخواهد توانست  ۹میلیون دالر از سرمایهگذاران
خود و دیگر اهداکنندگان کمکهای مالی به دست آورد
و موتورهــای  ۱۰کیلووات خود را در چندین واحد بیوگاز
در دوبلین نصب کند .آقای »هیلی« معتقد است که »این
موتورها باالخره مســیر مقرونبهصرفهای را برای تولید
انرژی ارزان نشان خواهد داد .بازار تا زمانی که گزینهای را
معرفی نکنید که باعث صرفهجویی در پول آنها شود ،راه
درست را نخواهد یافت« .البته همه و همه این مطالب
نشــان میدهد که برای کسب اطالعات بیشتر بد نیست
سری به سایت این شرکت زد.
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»اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ« ،ﻓﺘﺢ ﻓﻀﺎ و روﺷﻨﻔﮑﺮى اﯾﺮاﻧﻰ
اولویتهای انسانی در همهجا یکسان هستند

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ ﻧﺎﺻﺮﻣﻘﺪﺳﯽ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب
فالکون هوی که از ســوی شرکت اسپیسایکس
ســاخته شــده بود ،با موفقیت به فضا پرتاب شــد.
فالکون هوی که شامل یک راکت مرکزی و دو بوستر
کناری بود ،خودروی شخصی »ایالن ماسک« ،پایهگذار
اســپیسایکس ،را به فضا حمل میکرد .بیشک این
راکت بســیار قدرتمند موفقیت بسیار بزرگی در فتح
فضا و بهخصوص در ســفر احتمالی انسان در آینده
به ســیاره مریخ بهشــمار میرود ،امــا در دورنمایی
وسیعتر ،پروژه فالکون هوی تحقق رؤیای بلندپروازانه
انسان است؛ انسانی که بهشدت تمایل به پیشرفتن
دارد .اینبار البته نه پیشرفتن در مرزهای سیاســی یا
فرهنگی ،بلکه میخواهد وسعت دید خود را از زمین

کنده و خود را به فضا یا بهتر بگوییم به کیهان بیکران
تحمیل و اثبات کند .رسیدن به چنین موقعیتی بیش
از هر چیز ناشــی از بلندنظری و درک وسیع انسان از
موقعیت خود در جهان اســت ،اما چهچیزی باعث
میشــود تا ما ضرورت کندن و جداشــدن از زمین را
در خود احســاس کنیم؟ چگونه کســی مانند »ایالن
ماسک« ظهور میکند که رؤیای کودکیاش را که فتح
فضا بوده ،اینگونه با تالش و پشــتکار شبانهروزی و
خالقیت بیکران محقق میکند؟ »ایالن ماسک« صرفا
یک مهندس ،مخترع یا کارآفرین نیست .او متفکری از
جنس آینده است که اولویتهای فرازمینی و جهانی
ما را بهخوبی درک کرده اســت .آنان که این فرصت
نــاب را داشــتهاند که از فضا به زمیــن بنگرند ،آن را
کرهای آبی و بسیار زیبا توصیف کردهاند که نمیتوان
هیچگونه مرز یا تقسیمبندیای را در آن مشاهده کرد،
اما هرچه از فضا به زمین نزدیک و نزدیکتر میشویم،
آنچه بیشتر خود را به رخ میکشد همین مرزهای گاه

حتی خونین اســت .برای اینکــه بتوانیم فضا را فتح
کنیم ،اول باید بتوانیــم از این مرزبندیها عبور کنیم.
برای چنین عبوری بیــش از هر چیزی نیازمند آزادی
هســتیم؛ آزادیای که به ما قــدرت تفکر و تجربه را
بدهد .تنها در این صورت اســت که میتوان از زمین
گذشت و کیهان بیکران را مشاهده کرد.
وقتی چنین وســعت دید و دایره وسیع تفکری را
مشــاهده میکنیم که هر روز اتفــاق مهم و جدیدی
را رقم میزند ،این ســؤال برایمــان پیش میآید که
چرا مــا در دایره تفکــری روشــنفکران ایرانی چنین
وسعتنظری را مشاهده نمیکنیم؟ همواره از سوی
همین روشنفکران شــنیدهایم که اولویت تفکری در
جامعه ما با جوامع پیشــرفته متفاوت است .من نیز
همینگونه میاندیشــیدم ،ولی هرچه تحوالت بزرگ
جهانی را دنبال میکنم احســاس میکنم این شیوه
اندیشــیدن صرفا به هرچه عقبمانــدن ما از قافله
جهانــی منجر خواهد شــد .بهگمانــم اولویتهای

انسانی در همهجا یکسان هستند و صدالبته مهمترین
این اولویتها وجود آزادی است ،اما باید توجه داشت
که آزادی در زمانهای مختلف معانی متفاوتی کسب
میکنــد و بالطبع مفهــوم آزادی در زمان ما بســیار
گســتردهتر اســت؛ آزادیای که ما را به درک عمیقی
از هویت خود برســاند ،رابطه مــا را با زمین و کیهان
توضیح داده و به این شــکل اولویتهای ما را شکل
دهد .متأســفانه اصــال چنین دغدغههایــی در میان
روشــنفکران ایرانی دیده نمیشود .فالکون هوی در
این ســفر هیجانانگیز حامل یک شــیء بسیار خاص
و درعینحال بســیار شخصی بود .او ماشین شخصی
»ایالن ماسک« را با خود به فضا برد تا برای میلیاردها
ســال حامل بلندپروازیهای انســان در کیهان باشد.
انگار »ایالن ماســک« در یک رؤیــای فانتزی خود را
بهمثابه ســوار جاویدانی ترسیم کرده که برای اعصار
متمادی قرار اســت در فضا برانــد و بتازد و دنیاهای
جدید را کشف کند.

 رمــان علمی-تخیلــی »مریخــی« ،داســتان
گروهی از فضانوردان اســت که روی ســطح مریخ
فــرود میآیند ،امــا به دلیــل وقوع توفان شــدید
مجبور میشــوند مریــخ را با عجله تــرک کنند .در
حین ایــن عملیات اضطراری ،یکــی از فضانوردان
آســیب میبیند و فضانوردان دیگــر به تصور اینکه
او مــرده ،رهایش میکنند و از مریــخ میروند .اما
فضانورد آسیبدیده زنده میماند ،درحالیکه جیره
غذایــیاش محدود اســت و ارتباطی هــم با زمین
ندارد .قهرمان داســتان برای زندهماندن دســت به
هــر کاری میزند و به مدد دانــش خود ،گامبهگام
بــر چالشهای شــگفتانگیزی که پیــش رویش
قرار میگیرد ،غلبه میکنــد .توجیه علمی اتفاقات
داســتان از ویژگیهــای برجســته و هیجانانگیــز
این داســتان اســت .از قضا در زمان خواندن کتاب
»مریخی« ،همین دقت اطالعات علمی و مهندسی
آن مرا بهتزده کرد .تصمیم گرفتم درباره اندی ویر،
نویسنده رمان مریخی ،کندوکاوی کنم.
پیش از جســتوجو» ،اندی ویر« را نمیشناختم.
میدانستم که روایت ســینمایی مریخی را فیلمساز
بزرگی )ریدلی اسکات( با بازیگران هالیوودی به روی
پرده سینما برده و با استقبال گسترده جهانی روبهرو
شده است .بنابراین گمان میکردم که اندی ویر باید از
جمله نویسندگان مشهور و موسفیدکردهای باشد که
رمانهای متعدد و پرفروشی به قلم آنها منتشر شده
اســت .به بیان سادهتر ،انتظار داشــتم با نویسندهای
حرفهای و مشــهور روبهرو شــوم که کارنامه موفق
او ،کارگردان بزرگ هالیوود را جذب کرده باشــد .اما
به محض جســتوجو ،بهشدت غافلگیر شدم! اندی
ویر نویسندهای مشهور نبود! سابقه درخشانی هم در
نگارش نداشت! حتی پیش از آن نویسنده هم نبوده
است؛ »مریخی« نخستین کتاب او بود!
در کمــال شــگفتی دریافتم کــه انــدی ویر در
حقیقــت برنامهنویس رایانه و مشــتاق شــورمند و
خودآموختــه علم فضاســت .او اوقــات فراغتش
را به نوشــتن داســتانهای کوتاه و انتشــار آن روی
وبســایتش اختصــاص مــیداده .در ســال ۲۰۱۱
) (۱۳۹۰به پیشــنهاد خوانندگانش داســتان مریخی
را به صورت شخصی روی وبســایت آمازون برای
فروش میگــذارد .این کتاب بهســرعت به پدیدهای
در داســتانهای علمی-تخیلی تبدیل میشود .یکی
از خوشخوانترین داســتانهای علمی-تخیلی که
بــه دقت علم وفادارند .در ســال  (۱۳۹۳) ۲۰۱۴این
کتاب دوباره به صورت رســمی منتشر میشود .پس
از آن در سال  (۱۳۹۴) ۲۰۱۵ریدلی اسکات جمعی از
بهترین بازیگران ســینما را گرد هم میآورد تا روایت
ســینمایی مریخی را به تصویر بکشد و موفقیتهای
بعدی هم یکی پس از دیگری از راه میرسند.
اما دلیل نگارش این متن ،نکته مهم نهفته در این
داستان است؟ اگر شوق آفرینش در درون شما باشد،
هیچ امری نمیتواند راهتان را ســد کند؛ نه شــغل و
عنوان شغلی ،نه رشــته دانشگاهی و نه هیچ عامل
دیگری .درســت مثــل آب روانی کــه راه خودش را
مییابد و جاری میشود.
اندی ویر نمونه انســانی خالق اســت که شوق
آفرینش دارد .همین امر اجازه نمیدهد که کار روتین
اتاق کاِر کوچک ،جلودار
و تکراریاش در گوشه یک ِ
او شــود .او اجازه نمیدهد که پیشــینه تحصیلی یا
حتی عنوان شغلیاش او را تعریف و محدود کند .او
برای خلق آینده ،منتظر فرش قرمز کســی نمیماند.
در عوض ،عالقه و دانش عمیق خود به فضا را اهرم
میکند تا داســتانی جــذاب بیافرینــد .او حتی برای
انتشار داستانش چشمانتظار هیچ ناشری نمیماند.
اما داستانش راه خود را باز میکند و جهانی میشود
و میلیونها نفر را به شــوق میآورد .همین داستان،
جشنوارهای از شورمندی انســان در فتح فضا به راه
میاندازد و شوق اکتشــاف مریخ را دوباره شعلهور
میکند .در نتیجه همین اشــتیاق جمعی ،پروژههای
دهها میلیارد دالری اکتشــاف مریخ دوباره به جریان
میافتنــد؛ یعنی آفریــده اندی ویر جهانــی را تغییر
میدهد .به همین ســادگی! شــوق آفرینش جریانی
است که راه خودش را پیدا میکند.
مراد از نقل داستان نویسنده مریخی این است که
برای نوآوری و آفرینش نباید چشمانتظار فرش قرمز
کســی ماند .نباید محدودیت امور تکــراری و انواع
برچســبهای اداری را پذیرفت .باید میل به آفریدن
را در درون خود زنده نگاه داشــت .شــوق آفرینش
در هر شــخصی جلوه ویژه خودش را دارد .اما مهم
زندهنگهداشتن عطش آفرینش و بالوپردادن به آن
اســت .در آنصورت ،جریان آفرینش راه خود را پیدا
میکند .مخاطب این پیام افرادی هستند که استعداد
آفرینش را در خــود میبینند امــا در دام تکرارها و
انواع موانع سازمانی و اجتماعی گرفتارند .تعداد این
افراد در نسل جوان ایرانی کم نیست.
اما مدیران شــرکتهای ایرانی هم نقش مهمی
در این ارتبــاط دارند .شــرکتهایی زین پس موفق
خواهند بود که با هوشــمندی ،شــوق آفرینش را در
تکتــک کارکنان خود تقویت کرده و آن را در مســیر
اهداف و راهبردهــای نوآورانه خــود هدایت کنند.
همراستایی قدرت آفرینندگی کارکنان با جهتگیری
حرکت شــرکت ،جریانی زاینده و قدرتمند میســازد
که میتواند رشــد و ســودآوری پایدار کسبوکار را
درپی بیاورد.

