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ــان به عمر  ــدرن، با وجود آن که میل انس در دوران م
ــرى مانند آب  ــت، اما تعابی ــان باقى اس ابدى همچن
ــیر زندگى نیز معناى مدرنى پیدا کرده  حیات و اکس
ــرکت کالیکو (CaLiCo) که در سال  است. مثال ش
ــوگل راه اندازى  ــط کمپانى گ 2013 (1392) توس
ــد، دقیقا به دنبال یافتن راهى است که با استفاده  ش
ــان  را تا 150  ــى، عمر انس از روش هاى زیست شناس
 Arthur) «سال افزایش دهد. «آرتور دى. لوینسون
ــو مى گوید:  ــرکت کالیک D. Levinson) مدیر ش
«انسان هاى یک نسل پیش از ما حتى نمى توانستند 
ــوى کره ى زمین با وسیله  تصور کنند دو نفر از دو س
کوچکى که در جیب جاى مى گیرد، بتوانند با یکدیگر 
ارتباط صوتى و تصویرى برقرار کنند. اتفاقى که براى 
ــى از آن تعجب هم  ــت که حت ما به قدرى عادى اس
نمى کنیم، گویا زندگى روى زمین همواره همین طور 
ــن موضوع که  ــاور ای ــکل، ب ــت. به همین ش بوده اس
ــال بوده است، براى نسل هاى  میانگین عمر ما 70 س
ــخت خواهد بود. به عبارت دیگر عمر 150  آینده س
ــاله در نظر آن ها عمرى طبیعى و عادى محسوب  س

خواهد شد.»

 کپی انسانی
ــق میانگین 150  ــروژه و تحق اگرچه موفقیت این پ
ــت، اما  ــال، حیرت برانگیز و  وراى حد تصور ماس س
ــال  ــى خیلى بیش از 150 س ــا از جاودانگ مقصود م
ــبیه موضوع  ــت. در واقع چیزى ش ــال اس و 200 س
ــان با  فیلم هاى علمى-تخیلى که در آن ها آگاهى انس
سامانه هاى هوش مصنوعى تلفیق مى شود. آواتارهایى 
ــازى در دنیاى  ــاده همان بازآفرینى   مج (به زبان س
ــتند؛ ذهنى  ــه در کنترل ذهن ما هس کامپیوترى) ک
که روى یک شبکه ى نرم افزارى بارگذارى شده است 
و هرجایى در شبکه ي جهانى، مى تواند روى یک بدن 
رباتیک پیاده سازى (دانلود) شود. در نگاه اول، چنین 
پروژه هایى شاید بى نهایت بلندپروازانه و انجام ناپذیر 
ــمندان و  ــت بدانیم دانش ــا بد نیس ــد؛ ام به نظر برس
ــا در پى محقق  ــر دنیا واقع ــگرانى در سراس پژوهش
ــتند. پروژه هاى هوش مصنوعى  کردن این طرح هس
 که مثال در اپیزود چهارم مجموعه ى «آیینه ي سیاه»

 Be Right :ــزود ــوان اپی (Black Mirror) (عن
ــت؛ نرم افزارى که پس از  Back) نشان داده شده اس
ــتفاده از صداها و ویدئوها و تصاویر  مرگ انسان، با اس
ــبکه هاى  ــالیق او در ش ــل ایده ها و س فرد و با تحلی
ــى مجازى خود  ــازى، در دنیاى اینترنت به زندگ مج
ــت مى کند و مثال  ــتان خود چ ادامه مى دهد، با دوس
ــتاگرام عکس جدید مى گذارد. با گذر زمان،  در اینس
ــامانه ى هوش مصنوعى مدام خود را به روزرسانى  س
می کند و با داده هاى محیطى جدید سازگار مى کند. 
ــود. این  ــاز عجیبى مى ش ــه چیز وارد ف در ادامه هم
ــتم هوش مصنوعى که پس از مرگ به دوستان  سیس
خود پیامک مى فرستاد و حتى با آن ها تماس تلفنى 
ــته صحبت  ــا همان صداى فرد درگذش مى گرفت و ب
ــدن روى یک بدن  ــک نیازمند دانلود ش مى کرد، این
ــت، اما با  ــه رباتیک اس ــت. بدنى که اگرچ جدید اس
بهره گیرى از بافت هاى شبیه سازى شده ساخته شده. 
بدنى که تشخیص آن از بدن واقعى فرد دشوار است و 
تقریبا بى کم وکاست شبیه بدن فرد درگذشته است.  

 پروژه ي2045
ــابه  یکى از پروژه هاى بلندپروازانه اى که در عمل مش

ــده در سریال آیینه ي  همین ایده ى به کار گرفته ش
سیاه است، پروژه اى است که 2045 نام گرفته است. 
ــال پیش توسط  ــش س پروژه ى 2045 که حدود ش
ــکوف» (Dmitry Itskov) در  ــرى ایتس «دیمیت
ــت، با هدف نامیرا  مسکو روسیه پایه گذارى شده اس
ــان و انتقال آگاهى او به بدنى غیرزیستى  کردن انس
شکل گرفته است. پروژه ى 2045 چهار فاز اصلى دارد 
که در هر یک از این مراحل قرار است بین مغز انسان 
ــود؛ ارتباطى  و یک آواتار کامپیوترى ارتباط برقرار ش
که در نهایت به ساخت مدلى کامپیوترى از مغز منجر 
خواهد شد و طبق برنامه ى زمان بندى، در سال 2045 
ــت و  ــان را در بدنى بدون گوش (1424) زندگى انس

پوست و استخوان بارگذارى خواهد کرد.
 

 هیبرید انسان و کامپیوتر در چهار فاز
ــاس برنامه، هدف نهایى  دست کم روى کاغذ و بر اس
ــت طى چهار فاز محقق شود.  پروژه ي 2045 قرار اس
در فاز نخست یعنى تا سال 2020 (1399)، قرار است 
ــان درآید. رباتى که  آواتار رباتیک به کنترل مغز انس
تمامى حرکاتش در کنترل مغز انسان است و مى تواند 
ــت خود را باال بیاورد یا شروع به راه  با تصمیم ما، دس
رفتن کند. در فاز دوم و تا 2025 (1404)، پروژه باید 
به مرحله اى برسد که مغز انسان را به ربات پیوند بزند. 
در فاز سوم یعنى تا سال 2035 (1414)، پژوهشگران 
ــند که آگاهى انسان را  باید به این مرحله رسیده باش
ــد  و راه را براى حیات ابدى  روى کامپیوتر کپى کنن
انسان باز کنند. طبق جدول زمان بندى پروژه، در فاز 
نهایى یعنى تا سال 2045 (1424)، به صورت رسمى 
از آواتار نامیراى انسانى رونمایى خواهد شد. «رینولد 
ــر مرکز مطالعات  پاپ» (Reinhold Popp) مدی
آینده در دانشگاه زالتسبورگ اتریش مى گوید: «شاید 
زمان بندى فاز اول واقع بینانه باشد، اما فازهاى دیگر 
این پروژه یک مسئله مهم را در نظر نمى گیرند. انتقال 
و کپى آگاهى انسانى روى کامپیوتر به این سادگى ها 
ــت و  ــانى بى نهایت پیچیده اس ــت. آگاهى انس نیس
ــم مى توان در  ــاده انگارانه خواهد بود که فکر کنی س
چنین زمان محدودى، تمام رازهاى آگاهى انسان را 

کشف کرد و آن را به کامپیوتر پیوند زد.»
ــان روى  ــد: «پیوند آگاهى انس ــاپ مى گوی رینولد پ
ــترس است؛ این  آواتار رباتیک بیش از حد دور از دس
کار رویایى همانند رویاى آب حیات براى جاودانگى 

انسان است.» 

 ترس از جاودانگى، هراس از هوش مصنوعى
«جف نسبیت» (Jeff Nesbit) مدیر حقوقى بنیاد 
ملى علوم آمریکا نسبت به پیامدهاى پیشرفت هوش 
مصنوعى چندان خوش بین نیست و مى  گوید: «نسل 
ــال 2050 (1429) منقرض  ــت تا س بشر ممکن اس
ــت که  ــود. حالت دیگرى هم وجود دارد و این اس ش
ــویم. به هر حال  ما به کمک هوش مصنوعى نامیرا ش
ــد». «رى  ــت دوم اتفاق بیفت ــح مى دهیم حال ترجی
کورتسوایل» (Ray Kurzweil) معتقد است هوش 
ــال 2045 (1424) بر هوش انسانى  مصنوعى در س

غلبه خواهد کرد. 
ــاره به قانون مور (Moore’s Law) تخمین  او با اش
ــا 2050 (1424 تا  ــال هاى 2045 ت ــد بین س مى زن
1429) این هوش مصنوعى است که از انسان پیشى 
خواهد گرفت. قانون مور مى گوید تعداد ترانزیستورها 

در یک تراشه ى واحد،  هر دو سال،  دو برابر مى شود.

 آب حیات قرن21
«پى. زى. مایرز» (Paul Zachary Myers) استاد 
ــگاه مینه سوتا در وبالگ  مشهور زیست شناسى دانش
ــاره ى این موضوع  ــود، pharyngula، مدام درب خ
صحبت کرده است. او به خصوص ایده ى کورتسوایل 
را صراحتا به نقد مى کشد. کورتسوایل مهندس است، 
محاسبه مى کند و بر اساس محاسبات دقیق ریاضى 
ــا مایرز به  ــازى مى بیند. ام همه چیز را قابل شبیه س
عنوان زیست شناس، حیات و آگاهى انسان را به شکل 
ــتگاه عصبى و نورون ها  دیگرى مى بیند. از دید او دس
و انتقال اطالعات بین آن ها به مراتب پیچیده تر از آن 
ــبه و عینا  ــت که بتوان آن ها را جزء به جزء محاس اس
ــادگى با  ــازى کرد. به باور مایرز، حیات به س شبیه س
ــخت افزار و نرم افزار قابل توضیح نیست. او  مفهوم س
ــرف مى زنیم، این دو  ــت وقتى از آگاهى ح معتقد اس
ــتند.  ــخت افزار و نرم افزار در واقع یکى هس مفهوم س
ــى را درك  ــوایل زیست شناس ــد مایرز، کورتس از دی
ــت. مایرز مى گوید: «ما در فهم کارکرد مغز  نکرده اس
ــراى صحبت کردن از  ــتیم. ب هنوز در ابتداى راه هس
ــت  نامیرایى و حیات جاودان، هنوز خیل چیزها هس

که باید بدانیم.»
ــاره ى عملى بودن  ــام تردیدهایى که درب با وجود تم
چنین پروژه اى وجود دارد، ایتسکوف بر این باور است 
که این تنها راه نجات نوع بشر از انقراض است. هدف 
این پروژه در نگاه اول، ممکن است جنون آمیز به نظر 
ــا در نظر آیندگان، این  که زندگى و  برسد؛ اما چه بس
عمر ما تا این حد کوتاه بوده است و انسان نمى توانسته 
آگاهى و حیات خود را روى کامپیوتر کپى کند، عجیب 
ــاید هم کامال بالعکس، پروژه هاى کالیکو یا  باشد. ش
ــدگان درباره ى  این  ــز تحقق نیابند و آین 2045 هرگ
پروژه ها همان دیدگاهى را داشته باشند که ما امروز 
ــیر زندگى در اسطوره هاى  نسبت به آب حیات و اکس

باستانى داریم. 
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  آواتار 
در فیلم آواتار تکنولوژى 
آن قدر پیشرفته بود که 

انسان ها مى توانستند 
بدنى را شبیه سازى کنند و 
حتى خودآگاه خود را درون 

آن بارگذارى کنند
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آیا هوش مصنوعى، انسان را نامیرا خواهد کرد؟

در آرزوى 
جـاودانـگى

عرفان کسرایى| دستیابى به زندگى جاودانه و رهایى از مرگ، هزاران سال است که 
رویاى دیرینه ى بشر بوده است. از «گیلگمش» که در راه رسیدن به حیات جاودان 
به دروازه ى ظلمات رسید گرفته تا دیگر قهرمانان اساطیر باستانى، همه و همه در 

جست وجوى آب حیات یا اکسیر جوانى بوده اند. جست وجویى بى نتیجه که نه 
اسکندر را جاودانه کرد و نه به گیلگمش عمر ابدى داد. البته در به کار بردن تعبیر عمر 
ابدى قدرى باید احتیاط کرد. وقتى از عمر ابدى صحبت مى کنیم، باید توضیح دهیم 

مقصودمان از ابدى چیست: مثال ده هزار سال یا صدهزار سال یا میلیون ها و میلیاردها 
سال؟ اما کیهان شناسان هنوز نمى دانند آیا جهانى که ما در آن زندگى مى کنیم، 

پایانى خواهد داشت یا تا ابد و تا زمان بى نهایت ادامه پیدا خواهد کرد. مثال بر اساس 
 Big) «سناریوى متوقف شدن انبساط جهان و آغاز انقباض و مرحله ى «مه رمب

Crunch) ، جهان ما با تمام عظمت آن روزى به پایان خواهد رسید. در این صورت ، 
تکیه بر کلمه ى «ابد» بى معنا خواهد بود. البته بحث ما این جا فلسفى نیست و بنا را بر 

این مى گذاریم که مى دانیم مقصودمان از عمر ابدى چیست.

  ذهن هاى دیجیتالى 
بارگذارى خودآگاه انسان 

درون دنیاى صفر و یک 
کامپیوترها این روزها فقط 
یک ایده ى خیالى است که 

شاید روزى حداقل در حدى 
قابل دسترس باشد
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تولید بدن به سبک نانو
ــیارى نانوتکنولوژى را جدى ترین تحول در صنعت و به وجود آورنده ي انقالبى در  بس
ــان مى دانند. فناورى نوینى که نه تنها در صنعت و تولید، که در  ــت انس نحوه ى زیس
پزشکى و داروسازى و حتى پوشاك و تغذیه انسان، تغییرات چشمگیرى ایجاد خواهد 
کرد. کورتسوایل آینده پژوه در سال 2006 (1385) گفته بود ما فقط 20 سال تا انقالب 
نامیرایى انسان توسط نانوتکنولوژى فاصله داریم. نانوتکنولوژى نه تنها روش هاى درمانى 
و جراحى را متحول خواهد کرد، بلکه روشى نوین براى ساخت قطعات یدکى بدن را 
ــمندان قرار خواهد داد. از رگ هاى بدن گرفته تا یاخته هاى عصبى یا  در اختیار دانش
قلب، جایگزینى اندام ها باعث خواهد شد که بدن انسان براى همیشه سالم باقى بمانند؛ 
درست مثل خودرویى که قطعات آن مدام با قطعات نو جایگزین مى شود. ضمن آن که 
در سال هاى اخیر، تکنولوژى چاپگرهاى سه بعدى هم به کمک پژوهشگران آمده است. 
مدتى پیش، پژوهشگران دانشگاه صنعتى مونیخ (TUM) و دانشگاه ماکسى میلیان 
مونیخ (LMU) از پیشرفت بزرگى در تولید قلب چاپ شده ى انسان خبر دادند و اعالم 
کردند با استفاده از یک روش جدید، موفق به چاپ سه بعدى یاخته هاى زنده ى قلب 
شده اند. پیوند قلب مصنوعى سه بعدى چاپ شده از یاخته هاى بنیادى استخوان لگن 

بیمار، انقالبى بزرگ در پزشکى ایجاد خواهد کرد.

شبیه سازى
یکى دیگر از دستاوردهاى علم در دهه هاى اخیر که مى تواند پژوهشگران را به یافتن 
راهى براى نامیرا کردن انسان امیدوار کند، «شبیه سازى» (Cloning) است. این روش 
با وجود آن که به خصوص پس از شبیه سازى گوسفندى به نام «دالى» (Dolly) مورد 
مخالفت هاى شدید اخالقى و مذهبى قرار گرفت، امید تازه اى براى درمان بسیارى از 
بیمارى هاى العالج ایجاد کرده است. واژه ى «کلون» که ریشه ى یونانى دارد، به معنى 
گروهى از موجودات یکسان است. اما در سال هاى اخیر این کلمه به معنى مشخصى، به 
خصوص در حوزه ى زیست شناسى به کار مى رود. کلون به معناى عمومى و ساده شده ، 
موجودى است که کپى ژنتیکى یک موجود زنده ى دیگر است. شبیه  سازى امروزه براى 
تولید یاخته ها و بافت هاى گیاهى و جانورى مورد استفاده قرار مى گیرد. در شبیه سازى 
ــى»، هدف این است که جنین کلون شده ى یک انسان  معروف به «شبیه سازى زایش
که نسخه بردارى ژنتیکى او و کامال شبیه انسان اصلى است، ایجاد شود. در سال هاى 
اخیر، شبیه سازى پژوهشگران را به درمان بیمارى هایى همچون دیابت و پارکینسون، 

بیمارى هاى مادرزادى قلب، آلزایمر، پوکی استخوان و نظایر آن امیدوار کرده است. 

بارگذارى ذهن
بارگذارى آگاهى و ذهن انسان روى کامپیوتر ایده ى  دیگرى است که علم و فناورى مدرن براى نامیرا کردن 
انسان پیشنهاد مى دهد. این ایده، یعنى بارگذارى و انتقال اطالعات مغز به ماشین و نامیرا کردن آگاهى انسان 
را نخستین بار «جورج آر.آر.مارتین» (George R. R. Martin) در سال 1971 (1350) مطرح کرده 
بود. به نظر منطقى مى آید: بدن انسان بى نهایت آسیب پذیر است و یک ضربه یا برش ممکن است کارایى و 
حیات ما را با خطر مواجه کند. حال تصور کنید به جاى بازوها و ماهیچه ها و استخوان هایى که شکننده اند و 
به مرور زمان تحلیل مى روند، مى توانستیم سیلندر و پیستون هاى پنوماتیکى را حرکت دهیم. بدنى که نه 
خسته مى شود و نه به این سادگى ها در برابر سرما و حرارت و ضربه آسیب مى بیند. این همان رویایى است 
که دانشمندان براى نامیرا کردن انسان در سر مى پرورانند. بارگذارى ذهن (Mind uploading) یا کپى 
کردن و انتقال محتواى ذهن به نرم افزار، در صورت عملى شدن، مى تواند جادودانگى انسان را به دنبال داشته 
باشد. اما شبیه سازى عملکرد ذهن انسان در عمل بسیار پیچیده تر از حد تصور است. مغز انسان 100 میلیارد 
یاخته ى عصبى دارد که به وسیله ي سیناپس ها با یکدیگر ارتباط برقرار مى کنند. حتى به لحاظ نظرى، 

مدلسازى سازوکار یادگیرى و تفکر در چنین شبکه  اى هم از شدت پیچیدگى، ناممکن به نظر مى رسد.

سرمازیستى
راه دیگرى که پژوهشگران براى جاودانه کردن انسان در نظر دارند و در حال حاضر هم انجام مى شود 
«سرمازیستى» (Cryoinics) است. این روش ناامیدکننده ترین راه براى جاودانه کردن انسان و 
تمدید حیات اوست؛ چرا که در نهایت ناامیدى از درمان بیمارى ها و در استیصال از مقابله با مرگ، همه 
چیز را به آینده موکول مى کند. در این روش، به این امید که چه بسا بتوان در آینده با پیشرفت علم 
یک بار دیگر فرد را به زندگى دوباره بازگرداند، دماى بدن فرد را پس از مرگ تا حدى پایین مى آورند 
که اجزاى آن از بین نرود. در روش سرمازیستى، بدن انسان در نیتروژن مایع قرار داده می شود و در 
دماى 196- سلسیوس منجمد مى شود. در حال حاضر، این روش در آمریکا و روسیه انجام مى شود 
و انجام آن در هر دو کشور هزینه ى باالیى مى طلبد. روش هاى ارزان ترى هم وجود دارد که مى توان 
فقط سـر را منجمد کرد و در انتظار روزى باقى ماند که پیشرفت هاى پزشکى آینده بتواند زندگى 
دوباره اى به انسان بدهند. یک زندگى دوباره به بیمارانى که پزشکى روزگار ما از درمان آن ها ناتوان 

است و مرگ هم به آن ها مجال و فرصت زندگى نداده است.  
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پزشکى مدرن همواره در پى یافتن راهى براى افزایش میانگین طول عمر انسان بوده است. این روش ها در 
عمل موفق هم بوده اند. در حا لى که میانگین طول عمر انسان در آغاز قرن بیستم تنها 50 سال بوده، امروزه 
این عدد به حدود 80 سال رسیده است. البته مطالعه اى که سال 2016 (1395) در گروه ژنتیک دانشکده ى 

پزشکى آلبرت اینشتین در نیویورك انجام و در مجله ى معتبر نیچر منتشر شد، نشان مى داد زندگى 
جاودانه ناممکن است و حداکثر عمر احتمالى انسان 115 تا 120 سال است. بر اساس این پژوهش، اگرچه 

میانگین طول عمر در حال افزایش است،  اما حداکثر عمر نسبتا ثابت باقى مانده و از میزان 115 سال در دهه ى 
1990 تا امروز تقریبا تغییرى نکرده است. اما آیا علم مدرن از تالش براى نامیرا کردن انسان دست بر مى دارد؟

پنج ایده ي علمی و تکنولوژیک که ممکن است واقعا 
روزى درهاى جاودانگى را به روى ما باز کنند

در جست وجوى 
آب حیـات

جوان سازى
در فیلم آقاى هیچکس (Mr. Nobody)، «نمو» پیرمردى هجده ساله 
و آخرین انسان فانى روى زمین است. او در عصرى زندگى مى کند که 
انسان ها نامیرا شده اند و مرگ در آن معنایى ندارد. نکته ى جالب این 
است که جاودانگى انسـان در یک سکانس مهم از این فیلم با کلمه ى 
«تلومراز» (Telomerase) توضیح داده مى شـود. از فیلم هاى ژانر 
علمى-تخیلى که بگذریم، در واقعیت هم دانشمندان به دنبال راهى 
هستند که با تحریک یاخته ها براى تولید آنزیم تلومراز، فرآیند پیرى را 
معکوس کنند. هدف آ ن ها حفاظت از بخشى از مولکول دى.ان.اى است 
که در فرآیند پیرى نقش دارد. به عبارت دیگر، پژوهشگران مى خواهند 

دارویـى تولیـد کننـد که از 
«تلومر»ها محافظت مى کند. 
متخصصـان معتقدند وقتى 
طول تلومر کوتاه شود، طول 
عمر افـراد نیز کاهـش پیدا 
مى کنـد. آن هـا مى گویند 
تحریک یاخته ها براى تولید 
آنزیـم تلومراز (کـه مانع از 
کوتاه شـدن طول تلومرها 
مى شـود)، فرآیند پیرى را 
معکوس مى کند و مى تواند 
پیشرفت بزرگى در عرصه ى 

پزشکى باشد.

  Transcendence  
فیلم Transcendence نمایشى از دنیایى است که در 
آن دانشمندى توانسته تا راه بارگذارى خودآگاه خود 
درون کامپیوتر به کمک هوش مصنوعى را پیدا کند


