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 نسخن مترجما

 

 

 شتاب حال در کرد می را تصورش کسی که چیزی آن از سریعتر بسیار فناوری

 ثروت و کرد خواهیم تجربه را بیشتری تحوالت ما آینده، دهه یک طول در. است

 و گیرا راه نقشه این در. کرد خواهیم خلق گذشته سال صد به نسبت بیشتری

 کاتلر، استیون و نگر آینده ،دیاماندیس. اچ پیتر ما، نزدیک آینده به روشنگرانه

 طور به که هایی فناوری موج از پس موجی چگونه که کنند می بررسی علم، نویسنده

 .گذارند می تأثیر جامعه کل و ما روزمره زندگی بر هستند، شتاب حال در تصاعدی

 و چین بالک بعدی، سه چاپ با مجازی واقعیت و رباتیکهوش مصنوعی،  وقتی

 این چگونه افتد؟ می اتفاقی چه کنند، می برخورد گیگابیت جهانی های شبکه

 تربیت نحوه با کرد؟ خواهند متحول را امروزی صنایع بزرگترین ها همگرایی

 افتاد؟ خواهد اتفاقی چه خود سیاره از مراقبت و کشور اداره فرزندان،

 ما زندگی از بخش هر چگونه اینکه و همگرا های فناوری علم کاتلر و دیاماندیس

گرفته تا  فروشی خرده و صنعت نقل و حملاز  .کنند می بررسی ،سازند می دوباره را

به  بشریت بردنگذاری.  سرمایه و امالک غذا، سرگرمی، بهداشت، آموزش، تبلیغات،
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 تر عیسر ندهیآ. شناسیم می که شکلی به جهان مجدد تصور و ناشناخته های سرزمین

 به دقیق نگاهی ،از اسمش پیداست که همانطور ،رسد یفرا م دیکن یاز آنچه تصور م

 .دهد می ارائه ما الوقوع قریب آینده

 دهه در را جامعه و صنعت هر کامل طور به نمایی های فناوری همگرایی و شتاب

 شاهکاری ،رسد یفرا م دیکن یاز آنچه تصور م تر عیسر ندهیآ. دهد می تغییر آینده

و  ترسیم را جدید قلمرو این کامل طور به که است کتابی اولین و زیبا و قدرتمند

 .دهد نمایش می بشریت برای را کننده قانع ای آینده

 ارائه دهه این در بزرگ صنعت هر تحول مورد در روشنی انداز چشماین کتاب، 

 و عامل مدیران کارآفرینان، رهبران، برای العاده فوق راهنمای کتاب یکو  دهد می

 .کند درک را رو پیش عظیم تغییرات خواهد می که است کسی هر

 تغییرات سونامی باالی در خواهد می که کسی هراین کتاب به  خواندن

 شود. به شدت پیشنهاد می، کند سواری موج

 

 1401بهار 

 فر سعید کاشانی

 مُنا فرحناک رودسری

 

 



 

 پيشگفتار

 

 

 کار حال در 1استیون. کردند همدیگر را مالقات 1۹۹۹ سال نویسندگان کتاب در

در حوزه فضا فعالیت  که بود -3پرایز ایکس -،2پیتر سازمان ای درباره روی مقاله بر

 نمود. می

 از استفاده و پیشرفته در حوزه فناوری مندی مشترک عالقه ما خیلی سریع یک

. کردیم را بین خود کشف غیرممکن ظاهر به های چالش با مقابله برای فناوری آن

 نویسندگی در ای دهه چند شراکتی و عالی دوستی یک به این وجه اشتراک منجر

 کنید می تصور آنچه از تر سریع آینده»آن همین کتاب است؛  قسمت آخرین که شد

 تواند می فناوری چگونه که است این مورد در ما کاوش سومین این. «رسد فرا می

 کند.  متحول را جهان و دهد گسترش محدوده احتماالت را

                                                           
1 Steven Kotler 
2 Peter H. Diamandis 
3 XPRIZE 
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 است، «نمایی ذهنیت گانه سه» از کتاب سومین همچنین فنی، نظر از

. است BOLD و ABUNDANCE ما، قبلی اثر دو و اثر این شامل که ای مجموعه

 مفیدی زمینه اما کتاب نیست، برای خواندن کتاب حاضر، نیازی به خواندن این دو

 کنند. جاد میود به بحث ایبرای ور

کننده  تسریع های وری فنا چگونه این است که مورد در ABUNDANCEکتاب 

 بودند کمیاب زمانی که منابعی شود، انرژی می و آب غذا، باعث دسترسی راحت به

 جهانی های چالش اجازه مقابله با افراد به گیرند و به وفور در دسترس قرار می اکنون

 یک داستان ما BOLDدهند. در کتاب  بیماری را می و فقر گرسنگی، مانند غیرممکن

 ایجاد برای ها فناوری همین از کارآفرینان چگونه: کنیم می بیان را متفاوت غیرممکن

و به  کنند می استفاده بازه زمانی کم تغییر و در در جهان در حال وکارهایی  کسب

 .است کار همین انجام به مند هر فرد عالقه برای راهنما نوعی یک کتاب

 این مسئله را بررسی و دهیم می گسترش را ها ما این ایده سوم، قسمت در

 با( مصنوعی هوش مثالً) دهنده شتاب فناوری مستقل زمانی که خطوط که کنیم می

( افزوده واقعیت مثالً) شوند می دهنده دیگر همگرا شتاب مستقل یک فناوری خطوط

 نیز افزوده واقعیت. است قدرتمند مصنوعی هوش مطمئناً. افتد می اتفاقی چه

 آموزش و سرگرمی تبلیغات، فروشی، خرده که آنهاست همگرایی اما است، همینطور

 پیش در هنوز که عمده تغییر چند از بردن نام برای فقط - کند می اختراع دوباره را

 .است

 ای فزاینده سرعت با ها همگرایی این دید، خواهیم بعدی صفحات در که همانطور

را به  این تغییر مقیاس هم و جهان در تغییر سرعت روی خواهند داد. این مسئله هم

سواری  حال در شما چرا که آماده باشید، بنابراین،. است داده شدت افزایش

 .هستید ای وحشیانه



 11  |  پیشگفتار

 تغییر سرعت در محسوس سواری و شتابی این از نویسندگان اول تجربیات دست

 حال در دیاماندیس. بخش این کتاب بوده است الهام جهان، خودشان و  وکار کسب

 های  زمینه در آنها جدیدترین که است خود آپ استارت ودومین بیست روی بر کار

در دانشگاه  او رهبری های نقش با همراه. است بهداشتی های مراقبت و عمر طول

 وار . این رقص دیوانه3۶0و ابندنس  2پرایز، بولد کپیتال پارتنر ، ایکس1سیگنوالریتی

 کند. را القاء می همگرا تکنولوژیکی های بینش او به روزانه

 است که شده مواجه نویسنده عنوان خود، به کار در هم با چنین شتابی استیون

 داده اختصاص فناوری موضوع به را خود، یعنی همین کتاب پیش رو، کتاب ششمین

 که 3«جریان تحقیقاتی مجموعه» اجرایی مدیر و بنیانگذار عنوان همچنین به و است

 ابزارهای همان دارد؛ یعنی اعصاب تمرکز علوم بر مبتنی بهینه عملکرد آموزش به

 داریم. نیاز دنیای مملو از تغییرات این در پیشرفت برای ها انسان ما که روانشناختی

 وحشی سواری این که بگوییم خواهیم می همچنین ما نویسندگان، عنوان به

 مورد در توضیحاتی رو، پیش صفحات در. است بوده چالش یک به شبیه چیزی

 نبوده آسان سرعت حفظ حال، این با. پیشرو خواهید یافت های شرکت و محققان

 است.

 در که هایی ، اغلب شرکت2018در زمان شروع نگارش کتاب در اوایل سال 

های دیگر، همزمان با پایان  در حال پیشرفت بودند توسط شرکت 2018 سال اوایل

 ها دیگر، هرچند نام عبارت به. شدند گذاشته کنار ،201۹ سال اواخر نگارش کتاب در

 به مربوط کتاب این ها وجود دارد. قلب نام اما احتمال تغییر این هستند، مهم

                                                           
1 Singularity University 

2 Bold Capital Partners 
3 Flow Research Collective 
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 و صنعت تجارت، بر آنها که است ای تغییردهنده تأثیر و همگرایی فراگیر روندهای

 گذارند. می ما زندگی

هایی است  شگفتی و اساسی های پیشرفت از پر آینده دهه که ندارد وجود تردیدی

 هر بحث خواهد شد، رو پیش که در فصول طور که جهان را تغییر خواهند داد. همان

 کارآفرینان، برای. بازسازی سراسری است شرف در ما سیاره در بزرگی صنعت

 های فرصت باشد، ماجراجو و زیرک کافی اندازه به که کسی رهبران و هر نوآوران،

 تصور که است چیزی آن از تر سریع آینده آمد. همباورنکردنی به وجود خواهد 

 به. است دیده تاکنون جهان که تخیلی نمایش بزرگترین احتماالً هم و کنید می

 آمدید. خوش العاده فوق عصر

 

 

 



 

 

 

 

 بـخـش اول
 

 قدرت همگرايي

 

 
 



 



 

 

 اول فصل
 

 همگرايي

 

 

 خودروهای پرنده

 شمالی حاشیۀ در ،405 آزادراه درست در نزدیکی ،1فرهنگی اسکیربال مرکز
 سانتامونیکا کوهستان که روی تیغۀ باریک مرکز این. دارد قرار آنجلس لس

 بجز دارد؛ تماشایی اندازی جذاب و چشم تمامی جهات تقریباً در شده است، احداث
ترافیک طوالنی و سنگین خودروها تا پایان مسیر به چشم سمت بزرگراه که 

 .خورد می

 .بله، همینطور است

                                                           
1 Skirball 
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چندان  کذایی و نه افتخار آنجلس لس متوالی، سال ششمین برای ،2018 سال در
طور  آورد. در این شهر، به دست به را پرترافیک جهان  کالنشهر ترین بااهمیت بزرگ

نیم هفتۀ کاری خود را در ترافیک سپری در طول سال دو و  متوسط هر راننده
مرکز اسکیربال مرحلۀ اولیه  ،2018ماه می  در کمک در راه است. حال، کند. بااین می

را  گذاری خودروها )همسواری( اشتراک ، برای به1اساسی شرکت اوبِر الیویت از طرح
ی اجرا درآورد که دومین کنفرانس ساالنۀ خودروها با هدف حل مشکل ترافیک به

 رود. شمار می لوکس و پرندۀ این شرکت به

نشان  عظیم را در نمایشگرهای  مملو از ستاره شب آسمان در مرکز اسکیربال،
 تنها ابرها، زیر در. شدند می محو رنگ آسمان ابری آبی در تدریج به دادند که می

جمله از  قدرت نخبگان تعداد چشمگیری از رویداد این قرار داشت. جایگاه بینندگان
گذاران  سرمایه کارشناسان حوزۀ فناوری، طراحان، معماران، کارآفرینان، مدیرعامالن،

به  مستغالت را و حوزۀ امالک فعاالن و دولتی مقامات پذیر، اهل ریسک و ریسک
مشاهدۀ  برای در مجموع نزدیک به هزار نفر، با عالقۀ زایدالوصفی کرد. خود جذب

 بودند.گردهم آمده  جدید صنعت یک تولد

شرکت اوبر، به روی  مدیرارشد تولید )سابق( ،2هولدن جف کنفرانس، در آغاز
خاکستری برند اوبر  پیراهن رنگ و مجعد و ای قهوه موهای با جایگاه رفت. هولدن،

 بود. این امور اجرای در او واقعی نقش پسند داشت که در تضاد با جوان ظاهری ،3ایر
 در واقع بیانگر نگرش هولدن بود:  -معنای واقعی آن آغاز موفقیت اوبر به –رویداد

 بود.  واقع ارائۀ یک بینش و نگرش نوین این رویداد به

خود  زندگی از ناپذیر بخشی تفکیک منزلۀ ما ازدحام انبوه را به»به گفتۀ هولدن، 
  وپنج شهر شلوغ بیستدارای ده شهر از  متحده ایاالت ایم. ما مفتخریم که در پذیرفته

                                                           
1 Uber Elevate 

2 Jeff Holden 
3 Auber Air 
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و تولید  رفته ازدست در بخش درآمد دالر میلیارد 300 حدود ای هستیم که هزینه دنیا
 معرفی ما جایی شهری است. هدف دنبال دارد. رسالت اوبر حل مشکل جابه به را

آن  یا شهری هوانوردی جهان است؛ یعنی به نقل و جدیدی از حمل کامالً شکل
 «بنامم. «هوایی گذاری خودروهای اشتراک به»هم د ترجیح می چیزی که من

 اما برسد، نظر ای به کلیشه هوایی شاید عنوانی گذاری خودروهای اشتراک به
 در او،. دارد کننده مختل برانگیز و های چالش نوآوری در طوالنی ای سابقه هولدن
 عنوان یکی بهرفت تا  سیاتل به نیویورک از بزوس، جف همراه به ،1۹۹0 دهۀ اواخر

مسئولیت اجرای  او فعالیت خود را آغاز کند. در آمازون، آمازون کارمندان نخستین از
ازای دریافت حق عضویت  ایدۀ غیرمتعارف )در آن زمان( ارسال دو روزۀ رایگان به

ساالنه را برعهده گرفت. از نظر بسیاری، این نوآوری شرکت را به ورشکستگی 
 با غیرمتعارف، ایدۀ امروزه، این و پدیدار شد 1ۀ آمازون پرایمکشاند. در مقابل، اید می

 دارد. شرکت فروش خط در توجهی قابل سهم عضو، میلیون 100

 سختی امروز به پیوست که 2نام گروپون به استارتاپ دیگری به در ادامه، هولدن
 از بخشی زمان آن در اما آورد، یاد به آفرین تحول عنوان یک شرکت آن را به توان می

 رفت. هولدن از شمار می به« برای افراد قدرت»های اینترنتی  شرکت نخستین موج
گریبان بود،  به با آن دست آن زمان شرکت که آشفتگی وجود جا به اوبر رفت و با آن

، اوبر 3اوبرپوول :هم زمان به دست آورد را های غیرمحتمل هولدن ردیفی از موفقیت
هر زمان که او  بنابراین، رنامۀ خودروهای خودران اوبر؛های اخیر ب و در سال 4ایتس

که انطباق چندانی با شرایط موجود  –دهد  تری پیشنهاد می تولید غیرمتعارف خط

                                                           
1. Amazon Prime شود و به  ارائه می شرکت آمازون یک سرویس اشتراک پولی است که توسط آمازون پرایم

اضافی  ۀمشتریان معمولی آمازون در دسترس نیست یا هزیندهد که برای  کاربران امکان دسترسی به خدماتی را می
های ویژه، پخش موسیقی و فیلم و مزایای دیگر  اجناس، تخفیف ۀخواهد داشت. این خدمات شامل تحویل رایگان دوروز

  د.میلیون مشترک در سراسر جهان دار 100، آمازون گزارش داد که پرایم بیش از 2018در آوریل  .است
2 Groupon 

3 UberPool 
4 Uber Eats 
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جای تعجب نخواهد بود که رهبری شرکت، او  –رسد  نظر می ندارد و بلندپروازانه به
 را جدی بگیرد. 

 واقع ساالنۀ اوبر الیویت درو این دلیل خوبی است. مضمون دومین کنفرانس 
ازاین هم وجود داشت؛ بلکه مضمون این  خودروهای پرنده نبود. این خودروها پیش

تر این بود که این مسیر باید بسیار  کنفرانس یافتن مسیر پیشرفت بود و نکتۀ مهم
 کنند.  چیزی باشد که دیگران تصور می تر از آنکوتاه

خودروهای  شرکت پنج و بیست در دالر یاردمیل از یک بیش ،201۹ سال اواسط تا
 در نقلیه وسیلۀ ای از دوازده مجموعه حاضر، حال در. بود شده گذاری هوایی سرمایه

 تهیۀ طرح اولیه از مختلفی مراحل در دیگر مورد دوازده و تعداد است آزمایش دست
مختلف های  این خودروها در اشکال و اندازه. دارند قرار اولیه ایجاد نمونۀ تا

 سرنشین بدون هواپیماهای تا وزن های سنگین با توربین موتورسیکلتی از اند: شده ارائه
مدیرعامل  و مؤسس ،1پیج لری. فضاپیماهای کوچک انسانی و در مقیاس و اندازۀ

قابلیت این خودروها پی  نخستین افرادی است که به گوگل(، از مادر )شرکت 2آلفابی
. 5هک و کیتی 4، اوپنر3گذاری کرد: زی ایرو سرمایه برد و شخصاً در سه شرکت

 امروز فقط که) ۷و بل هلیکوپتر ۶ایرباس، امبریر بازیگران فعال دیگری مانند بوئینگ،
 در بار نخستین برای بنابراین، حضور دارند؛ بازی این شود( هم در می نامیده بل

 ایم.  ای پرنده عبور کردهاستفاده از خودروه دربارۀ احتمال گفتگو مرحلۀ از ما تاریخ،

 این خودروها همه جا وجود دارند. 

                                                           
1 Larry Page 
2 Alphabey 

3 Zee Aero 

4 Opener 
5 Kitty Hawk 

6 Embraer 
7 Bell Helicopter 
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خودروهای  قابلیت دادن نشان اوبر هدف»: داد توضیح هولدن در همایش چنین
 در گذاری خودروهای هوایی اشتراک و اجرای عملیات کامل به 2020 سال در پرنده

گوید:  رود و می هولدن در ادامه فراتر می« است. 2023 سال تا آنجلس لس و داالس
به صورت کامالً اقتصادی و آسان، هر شخصی مالک یک  خواهیم می ما نهایت، در»

 «خودروی هوایی شود و از آن استفاده کند.

  .بیندازیم و ارقام اعداد به ینگاه دییایب ؟پذیر است چطور امکان

های  هزینه تمام بلکه خرید؛ فقط قیمت نه - خودرو مالکیت نهایی هزینۀ امروزه
ازای هر  به سنت 5۹ -(غیره و پارکینگ بیمه، تعمیرات، سوخت،) جانبی خودرو

در مقایسه با آن، هزینۀ هلیکوپتر که با مشکالت  .است مسافر، در هر مایل،
 گفتۀ دالر در هر مایل است. به ۹3/8بیشتری، برای قیمت خرید، همراه است، حدود 

، در نظر دارد قیمت هر 2020اندازی این هلیکوپتر، در سال  اوبر ایر برای راه هولدن،
دالر برساند؛  84/1دالر کاهش دهد و در نهایت این مقدار را به  ۷3/5مایل را به 

سنت در هر مایل یا حتی  44لیکن هدف بلندمدت اوبر تغییر بازی است؛ یعنی 
شود  ی که در هر مایل نصیب شما میدر نتیجه سود تر از هزینۀ رانندگی و ارزان

گیری و فرود  خودروهای برقی با قابلیت اوج»اوبر  اصلی بسیار زیاد است. عالقۀ
 از ای مجموعه ها راeVTOLشود.  نامیده می eVTOLاختصار  است که به« عمودی
در ارزیابی کیفیت . دارد را خود خاص اوبر نیازهای اما اند، توسعه داده ها شرکت

eVTOLقادر به  گذاری خودروهای هوایی، این خودروها باید اشتراک در طرح به ها
مدت سه  مایل بر ساعت و به 150 از بیش سرعت با مسافر، چهار حمل خلبان و

 خود پرواز ترین کوتاه عنوان را به مایلی 25 اوبر فاصلۀ که درحالی. ساعت پیاپی، باشند
 اجازه شما به شرایط این در نظر دارد، (آنجلس لس شهر برای مثال از مالیبو تا مرکز)

 در. را در یک پرواز طی کنید سانفرانسیسکو جنوب به دیگو سن مسیر شمال دهد می
با مشخصات  هاeVTOL تحویل به متعهد که شریک دارد اوبر پنج حاضر، حال

 .پیوندند زودی به این پروژه می نیز به دیگر شریک ده یا مذکور هستند و پنج
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 حاضر، درحال .سازدینم سفر هوایی را ممکن تنهایی به خودروها نیامالکیت  اما

 ترافیک توسعۀ سیستم مدیریت اوبر با مشارکت ناسا و ادارۀ فدرال هوانوردی در حال 
در  هوایی خود است. همچنین، این شرکت ناوگان سازی هماهنگ برای هوایی

مسافران و  تخلیۀ و بارگیری ای، نیاز ضروری بر«های فضایی اَبَرایستگاه»طراحی 
همکاری  امالک فعاالن حوزۀ و طراحان معماران، گیری و فرود خودروها، با اوج

های فضایی  دنبال مالکیت ایستگاه داشته است. اوبر، دقیقاً مانند خودروهای پرنده، به
ها را دارد. این امر نیز با الزامات خاص خود همراه  نیست؛ بلکه قصد واگذاری آن

زمان  برداری، اَبَرایستگاه فضایی باید قادر به شارژ خودروها در مدت است. برای بهره
وبرخاست در هر ساعت )همراه با  هزار نشست هفت تا پانزده دقیقه و مدیریت یک

چهار هزار مسافر( باشد و همچنین مساحت منطقۀ موردنیازش بیش از سه هکتار 
های  ستگاه هوایی در سقف پارکینگاین مساحت کوچک امکان ساخت ای –نباشد 

 کند.  را فراهم می ها خراش آسمان بام قدیمی یا پشت

به همان سهولت  بود، خواهید قادر شما یا پس از آن، 202۷در مجموع تا سال 
 سال تا کردن خودرو از اوبر خودرو، یک خودروی هوایی سفارش دهید و کرایه
به شیوۀ اصلی  هد یافت کهشهری آن اندازه گسترش خوا هوانوردی ،2030
 نقطه دیگر تبدیل خواهد شد.  به جایی از یک نقطه جابه

 چرا چرا اکنون؟: کنند می مطرح را اساسی پرسش یک تمام این موضوعات اما
 شوند؟ می آماده 2018 سال در اواخر بهار بار اولین سرعت برای خودروهای پرنده به

 ترین قدیمی از یکی دارد کهتاریخی وجود  خاص لحظۀ این در چیزی چه
 است؟ کرده  تبدیل واقعیت جدیدترین به را ما ـ تخیلی علمی های داستان

و دلورین  چرخان تیغۀ معلق فیلم یک قرن خواب خودروهای ما درهرحال،
سابقۀ تاریخی خودروهایی با قابلیت . ایم را دیده آینده به بازگشت 121-اس ام دی

هندوها،  یازدهم در منظومۀ رامایانا، از آثار قرن «های پرنده گاری»پرواز به 

                                                           
1Delorean DMC-12 
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 احتراق موتور اطراف در مانند قطعاتی که – ابزار بسیار مدرن حتی گردد. بازمی
در سال  1کرتیس آتوپلن ها در دسترس بوده است؛ مدت – اند شده ساخته داخلی
 فهرست همچنان و این 1۹4۶ در سال 3، ایرفیبین1۹3۷در سال  2، آروبیل1۹1۷
« رو جاده هواپیماهای» برای متحده ایاالت در شده ثبت اختراع صد از بیش. دارد ادامه
 اند. ها ناموفق بوده اغلب آن اند و دارد که فقط تعداد اندکی به پرواز درآمده وجود
 .نیافته است توسعه 4سون با وعدۀ جت ها آن از یک هیچ

محصولی است که در جامعه به توسعۀ چنین  فقدان از ما غضب و خشم واقع، در
در  ، بازیگر کمدین5گذشته، آوری بروکس قرن شده است. در پایان کنایه تبدیل

 پرنده خودروهای اما است، 2000 حاال سال» :، پرسیدIBMآگهی بازرگانی معروف 
 حال در ماشین هیچ شده بود. من خودروهای پرنده داده قول من به هستند؟ کجا

 آینده برای اتفاقی چه»نمایش  در ،2011 سال در «چرا؟ چرا؟ چرا؟. بینم نمی پروازی
خودروهای  ما»: موضوع اشاره کرد به این گذار، پیتر تیل، سرمایه ،«افتاده است؟

داریم )اشاره به طول یک متن در  کاراکتر 140خواستیم و حاال فقط  پرنده می
 .«توییتر(

فرارسیده است.  زمان انتظار شود، بینی می پیش که گونه همان حال، بااین
 گیری شکل حال در سرعت آن به زیرساخت و هستند دسترس در پرنده خودروهای

 کردیم، می چک را اینستاگرام و نوشیدیم می را قهوۀ خود ما که شرایطی در. است
 اولیه پرسش به را ما این مسئله و شد تبدیل واقعیت به ـ تخیلی این داستان علمی

 حاال؟ راچ: گرداند بازمی

 .همگرایی: توان به پرسش مزبور پاسخ داد کلمه می در یک

                                                           
1 Curtiss Autoplane 

2 Arrowbile 

3 Airphibian 

4 The Jetsons 
5 Avery Brooks 
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 همگرا فناوری

و  ABUNDANCEهای  کتاب در. باید از ابتدا آغاز کرد همگرایی برای درک
BOLD های دارای  فناوری کردیم. معرفی را نمایی دارای شتاب فناوری مفهوم ما
را دو  منظم قیمت، قدرت کاهش زمان با هم که هایی هستند نمایی، فناوری شتاب

، 1مور گوردون ،1۹۶5 سال در. است یک مثال کالسیک مور کنند. قانون برابر می
 ماه 18 هر یکپارچه یک مدار در ترانزیستورها تعداد که شد متوجه اینتل، بنیانگذار

افزایش  برابر دو ها نیم، قدرت رایانه و یک سال هر که معنا این شده است، به برابر دو
 .ماند می باقی ثابت ها که هزینه یافت، درحالی می

 سال برای چند روند این او بینی طبق پیش. بود انگیز شگفت این مسئله برای مور
یافت، اما بیست، چهل و شصت سال گذشته  ادامه می سال، ده یا پنج شاید دیگر،

 و تر ارزان تر و کوچک بار هزاران شما جیب درون هوشمند گوشی است. اینکه
 است. مور دلیل قانون است به هفتاد های دهه اَبَررایانه از تر ها بار قوی میلیون

 شود. نمی کم سرعت و

 )در شویم می نزدیک مور گویند به نابودی قانون که می هایی گزارش رغم علی
 قدرت متوسط هزاردالری تاپ لپ یک ،2023 سال در پردازیم( می آن به بعد فصل

 سال 25. (ثانیه در محاسبه 101۶ تقریباً)خواهد داشت  انسان مغزمحاسباتی مشابه با 
متوسط برابر  تاپ لپ این محاسباتی انگیز قدرت ای شگفت گونه پس از این تاریخ و به

 . های حاضر روی کرۀ زمین خواهد بود با قدرت ذهن تمام انسان

 این با که نیستند یکپارچه مدارهای تنها این نکتۀ حائزاهمیت آن است که
 واحد مهندسی ، مدیر2در دهۀ نود، ری کرزویل. هستند پیشرفت حال در سرعت
هنگام  فناوری ، دریافت یک3سینگوالریتی دانشگاه در مؤسسۀ پیتر شریک و گوگل

                                                           
1 Gordon Moor 
2 Ray Kurzweil 
3 Singularity 
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 با کدهای صفر و یک توان آن را می که زمانی یعنی -فناوری دیجیتالی  تبدیل به
در پیش  نمایی را شتاب و رود فراتر می مور قانون از - کرد ریزی رایانه برنامه

 گیرد.  می

هایی نو با  ی جدید امروزی را برای طراحی رایانههاانهیرا ما ساده، عبارت به
گیریم و این امر با ایجاد یک حلقۀ بازخورد مثبت بر  کار می سرعت بسیار بیشتر به

نامد.  می« های پرشتاب قانون بازگشت»افزاید؛ آنچه کرزویل آن را  شتاب ما می
ای از  حاضر با چنین شتابی در حال رشد هستند مجموعه هایی که درحال فناوری
ها را در سر داریم:  دهند که ما هنوز رؤیای آن های پرقدرتی را تشکیل می نوآوری

 مواد، فناوری، علم زیست فناوری نانو، ها، رُبات مصنوعی، هوش های کوانتومی، رایانه
 .غیره و بالکچین مجازی، واقعیت افزوده، بُعدی، واقعیت سهحسگرها، چاپ  ها، شبکه

. است قدیمی واقع در برسد، نظر به بنیادی که قدر هر ها، پیشرفت لیکن تمام این
به  نمایی شتاب فناوری با در مستقل پیشین تحرکات که است این جدید خبر

 مثال، برای. اند آوردهروی  نمایی همگرایی با سایر تحرکات مستقل در فناوری شتاب
فناوری با  دلیل پیشرفت زیست تنها به یافته است؛ نه شتاب ساخت دارو سرعت
 و کوانتومی محاسبات مصنوعی، دلیل که همگرایی هوش این نمایی؛ بلکه به شتاب

 تحرکات این دیگر، بیان های نمایی در این حوزه است. به ای از سایر فناوری مجموعه
هایی در مقیاس عظیم تولید نموده و این  غول هم روی شدن اشتهو انب همپوشانی با

 کنند.  دنبال دارد که هر چیزی را در مسیر خود نابود می تهدید را به

از میان  را موجود محیط و کند می ایجاد جدیدی را بازار که یک نوآوری هنگامی
 استفاده «آفرین/ مخرب تحول نوآوری» اصطالح از آن توصیف برای برد، می
 یک دیجیتال عصر آغاز در سیلیکونی های تراشه با خأل های لوله جایگزینی. کنیم می

مقیاس توان  نمایی، های همگرایی فناوری با حال، آفرین بود. بااین تحول نوآوری
های نمایی  فناوری. یابد می آفرینی افزایش و تحول بالقوۀ آنان برای اختالل

گونه  همان –و بازارها را متحول کنند  ت، خدماتتوانند محصوال فرد می منحصربه
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های نمایی همگرا  حال، فناوری آسانی بلعید؛ درعین را به 2، بالک باستر1که نتفلیکس
برداشتن محصوالت، خدمات و بازارها و همچنین ساختارهای حامی  میان قادر به از

 آن هستند. 

 و سریع تأثیر و نیروها به کتاب این ادامۀ. ایم فراتر رفته خودمان از لیکن ما
تر این ماجرا، نخست  ها اختصاص یافته است. پیش از بررسی عمیق آفرین آن تحول

شود و سپس به پرسش  می بررسی مدیریت قابل های دیدگاه طریق از همگرایی
 گردیم: چرا حاال؟  اولیۀ خود دربارۀ خودروهای پرنده بازمی

شود که تمام  بررسی میاساسی  شرط سه پرسش، این به پاسخ برای
eVTOL،قیمت و صدابودن( نویز)کم های اوبر باید آن را برآورده سازد: ایمنی .

 - قدمت دارند سال هشتاد حدود به خودروی پرنده، مدل ترین نزدیک هلیکوپترها،
هلیکوپتر  حال، بااین - ساخت 1۹3۹ سال اولین نمونه را در 3سیکورسکی ایگور

 سابقۀ هلیکوپتر بربودن، هزینه پرصدا و بر کند. عالوه نمی شرایط مذکور را برآورده
 ،5ایرباس اوبر، ،4بل -برای مثال  – چرا بنابراین دارد؛ آسمان از در سقوط بدی

 کنند؟ عرضه بازار به امروزه را هوایی های تاکسی باید ۷ریامبر و ۶بوئینگ

 .همگرایی: جواب همان است

 برای پیکر غول پرۀ چرخندۀ یک چراکه ازهستند؛  خطرناک و پرصدا هلیکوپترها
ای را  فرکانس ضربه دقیقاً پره این نوک سرعت متأسفانه،. کنند می گیری استفاده اوج

 رو، ازاین کند که شنیدن آن تقریباً برای هر انسانی آزاردهنده است و ایجاد می

                                                           
1 Netflixe 
2 Blockbuster 
3 Igor Sikorsky 
4 Bell 
5 Airbus 
6 Boeing 
7 Embraer 



 25  |  همگرایی: اول فصل

سمت  بهسرعت آن را  به که در صورت خرابی پرۀ چرخنده، جاذبه هستند خطرناک
 کشاند.  زمین می

 –تر  کوچک های پره از گروهی اصلی، پرۀ چرخندۀ یک جای به کنید، تصور حال
 عملکرد ترکیبی وجود دارد که – هواپیما بال زیر های کوچک توربین از مانند ردیفی

 حال، درعین. کند ها قدرت کافی، با صدایی بسیار کمتر، برای پرواز ایجاد می آن
در شرایطی که دو پره  آسانی خراب شود، ای به چندپره سیستم این اگر که کنید تصور

 طراحی، این طور ایمن روی زمین فرود بیاید. به به تواند زمان از کار بیفتد می نیز هم
 را بیشتر یا ساعت بر مایل 150 سرعت رسیدن به که کنید اضافه مجزا بال یک

 وزن، به توان دیر نسبتاً وحشتناکدلیل مقا بزرگ به های کند. تمام ایده ممکن می
 شوند.  محقق نمی گازوئیلی، بجز در موتورهای

 .دیکن وارد را( DEP) شده توزیع یکیالکتر رانششیپ

 و)نظامی  و تجاری پهپادهای برای تقاضا افزایش گذشته، دهۀ طول در
 تجسم به را دانشمندان علوم رباتیک های پرنده هستند(، پهپادهایی که در واقع رُبات

بسیار  سبک و شدت به: سوق داده است الکترومغناطیسی موتور از جدیدی نوع
 مهندسان موتور، این طراحی منظور به. سنگین باشند بارهای حمل قادر به آهسته که

 یادگیری های نخست، پیشرفت: داشتند تکیه همگرا های فناوری از ای گانه سه به
 دهد؛ می پرواز را پیچیدۀ های بسیار سازی شبیه اجرای اجازۀ ها آن به که ماشینی

پایدار از منظر  و پرواز سبک برای ساخت قطعات که علم مواد های سپس پیشرفت
بُعدی  چاپ سه ـ نوین ساخت های تکنیک در نهایت، و سازد پذیر می ایمنی را امکان

شود که  ن میخاطرنشا دهد. ای را می ها در هر اندازه پره و موتورها اجازۀ ساخت که ـ
 با مقایسه در درصدی، ۹5الکتریکی کارآمدی  موتورهای این از منظر کارکرد،

 درصدی موتورهای گازوئیلی، دارند.  28عملکرد 

فواصل  در موتور دوازده تنظیم. است دیگری موضوع DEP سیستم پرواز اما
از نوع  DEP های سیستم. است انسانی خلبان مهارت از ثانیه فراتر زمانی هزارم
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این میزان  چیزی چه روند و شمار می ، یعنی کنترل با رایانه، به«هدایت خودکار»
 .همگرا های فناوری از دیگر کند؟ گروهی می تولید را کنترل

برای دریافت  محاسباتی پردازش ( قدرتAI) مصنوعی هوش انقالب ابتدا، در
 و هدایت چندین موتورثانیه  ها، معنابخشی به آن در هزارم حجم باالیی از داده

و بهنگام برای ما مهیا ساخت. در  واقعی زمان در را هواپیما کنترل سطح و الکتریکی
حسگرهایی  با خلبان  گوش و  چشم باید ها، داده این جایی جابه مرحلۀ دوم، برای

 این. ها گیگابایت داده هستند ده زمان پردازش هم به قادر جایگزین شوند که
 و پیشرفته تجسمی تصویرسازی مجموعه رادار، ،1اس، لیدار پی حسگرها شامل جی

 دهه غنیمت یک ها آن از بسیاری است که میکروسکوپی شتابگرهای از ای مجموعه
 هستند.  های هوشمند گوشی  جنگ

از پایداری کافی برخوردار  باید ها باتری. داشت خواهید نیاز باتری به پایان، در
غلبه  -اتمام سوخت در زمان انجام عملیات  از ترس یا - اضطراب دامنه باشند تا بر

 بلندکردن برای نامند، می «قدرت تراکم» مهندسان آنچه کافی، یا جذابیت کنند و
دستیابی به این  برای. روی زمین را ایجاد کنند از مسافر چهار و خلبان خودرو،
 های سال تا امر این. است کیلوگرم هر در ساعت کیلووات 350 نیاز به حداقل هدف،

 برقی، خودروهای و خورشیدی توان انفجاری پذیر نبود. در سایۀ رشد اخیر امکان
 به دارد که وجود بهتر انرژی ذخیرۀ های سیستم برای تری بزرگ نیاز حاضر درحال
 مزیتی و شودبیشتر منجر می دامنۀ با یونی - لیتیوم های باتری جدید نسل تولید

 را دارد.  پرنده خودروهای بلندکردن برای توان کافی کهشود  افزوده شناخته می

 حل را سروصدا و ایمنی ما هوایی، گذاری اشتراک به معادلۀ رغم آنکه در علی
 موضوع همچنین. های بیشتری نیازمند است نوآوری همچنان به قیمت اما ایم، کرده

مطرح است. اوبر  برنامۀ ها برایeVTOL تولید تعداد کافی در تقریباً بااهمیت
 ملزم به کنندگان دسترس، عرضه قابل منظور تأمین تقاضای عظیم اوبر با قیمت به

                                                           
1 LIDAR 
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 دوم جهانی جنگ با سرعتی بیشتر در مقایسه تولید هواپیما در دورۀ هواپیما تولید
یا نقطۀ اوج آن،  –در طول دو سال  B24 جنگنده هزار تولید هجده هستند؛ رکورد

 همچنان به این دوره تعلق دارد.  –دقیقه  ۶3یک هواپیما در هر 

یعنی تبدیل خودروهای پرنده به واقعیت اصلی و نه صرفاً  –برای تحقق این امر 
 در آغاز،. داریم نیاز گانۀ همگرایی دیگری سه به ما -گرایانه  کاالی لوکس نخبه

 از کارآمدی کافی برای ترسیم طرح اولیۀ باید رایانه کمک به سازی شبیه و طراحی
 علم حال، درعین. برخوردار باشد ها و بدنۀ هواپیما برای مقاصد تجاری بال ها، ایرفویل

فلزات مرکب موردنیاز است  آلیاژهای و کربنی فیبر های کامپوزیت برای تولید مواد
پایداری کافی  ایمنی هم اندازۀ کافی برای پرواز، برای تأمین به بودن که ضمن سبک

 را جدید مواد تا قدر سریع باشند آن باید بعدی سه اپگرهایچ در پایان،. داشته باشند
هواپیماها  قبلی تولید رکوردهای تمام که نحوی به کنند؛ تبدیل استفاده قابل قطعات به

 .هستیم امروز که جایی دقیقاً دیگر، بیان شکسته شود. به

تردید، اگر  بیداد.  انجام را بازی این جدیدی فناوری هر توان با طور یقین، می به
شد و  کرد جوراب ابداع نمی های نرم تبدیل نمی تحول مواد، الیاف گیاهی را به پارچه

های حیوانات به جای سوزن  اگر انقالب ساخت ابزار نبود، همچنان از استخوان
 دارد. خطی ماهیت اما است، که این روند پیشرفت کردیم. البته خیاطی استفاده می

های ابتدایی در تولید جوراب به نوآوری اساسی  گام این تا کشید طول سال هزاران
( را در اختیار بشر قرار داد گوسفند پشم که) حیوانات کردن دیگری منجر شود: اهلی

 ایجاد برق و تولید انبوه جوراب سپری شد.  برای دیگر سال هزاران و

 چرا» به پاسخ یعنی - هستیم آن شاهد امروزه ما که نامشهودی لیکن شتاب
تر  است. سرعت پیشرفتی که پیش مختلف فناوری ها همگرایی ده نتیجۀ -« حاال؟

 .است راستی مسئله ما، به برای این ندیده بودیم و

بومی به این معنا که تقریباً هر  یافت؛ بومی و خطی تکامل محیطی در انسان مغز
 کامالً تغییر سرعت معنای آن است که و خطی به ایم بوده در تعامل آن با چیزی که
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 بوده است، نوۀ بزرگش مشابه زندگی پدر جد بزرگ شما تقریباً زندگی. بود آهسته
 این به است؛ جهانی نمایی و جهانی که کنیم می زندگی دنیایی در ما امروزه لیکن
از آن آگاه  بعد ثانیه چند رخ بدهد، سیارۀ زمین دیگر سمت اتفاقی در اگر که معنی

 و (شوند چندهزارم ثانیه بعد از رویداد خبردار می صرفاً ها رایانه و)شویم  می
 کند. تفاوت های امروزی اشاره می پیشرفت رعدآسای سرعت به نمایی حال، درعین

ماه پدیدار  چند هر تحولی صرفاً طی حاضر درحال کنید، فراموش را ها نسل بین
در آن  سال هزار دویست طیروزرسانی ساختاری  به که - ما مغز حال، بااین. شود می

 مقیاس یا سرعت طراحی نشده بود. این برای - صورت نگرفته است

 با مواجهه در کنیم، تالش فرد منحصربه های نوآوری رشد پیگیری برای ما اگر و
، ری «های پرشتاب قانون بازگشت»در  دیگر، بیان به. هستیم درمانده کامالً ها آن

آینده تغییر  سال صد یک طی در ما شد متوجه ریاضی،کرزویل، با انجام محاسبات 
 در قرن بعد مجدداً از ما  اساساً، .ایم کرده تجربه را سال هزار بیست تکنولوژی معادل

های  نهیم؛ به این معنا که پیشرفت گام می اینترنت ظهور به کشاورزی پیدایش
مانند  –و تغییردهندۀ شرایط پیشین  تغییردهندۀ بازی الگو، تغییردهندۀ

این . بود نخواهد امری اتفاقی – صرفه به مقرون گذاری خودروهای هوایی اشتراک به
 به شکل مستمر رخ خواهد داد.  تحوالت

بدیهی است که این بدین معناست که خودروهای پرنده در واقع نقطۀ آغاز 
 هستند. 

 

 ونقل بیشتر در صنعت حمل های گزینه

 خودران خودروهای

. بود مرحلۀ اجرا در ونقل دیگری در حمل تحول پیش، قرن یک از بیش کمی
 نفت صنعت و متحرک مونتاژ خط داخلی، احتراق موتور گانۀ سه همگرایی تهدید
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گویم که تجارت اسب  زد. با عذرخواهی می وکارهای قدیمی را کنار می نوظهور کسب
 و درشکه تمام شده است. 

 لیکن رسید، ها جاده به نوزدهم قرن اواخر در سفارشی خودروهای نخستین
 چهار دقیقاً. بود واقعی اوج منزلۀ نقطۀ به  ،1۹08 فورد، در سال Tمعرفی مدل انبوه 

بیشتر خودروها نسبت به  تعداد نیویورک بیانگر ترافیکی های گزارش بعد، سال
 مابود، ا توجه قابل گذشته، در مقایسه با تغییر، این اگرچه سرعت. در جاده بود ها اسب

 تر، ارزان - ارزش در برابری ده افزایش جدیدی فناوری که زمان هر. نبود غیرمنتظره
 دهد؛ عوامل مهار سرعت آن ناچیز و اندک است.  می ارائه - بهتر و تر سریع

 را ما دنیای خودرو تجهیزات، عظیم با انفجار فورد، اختراع از بعد های دهه در
ایالتی و  بین های بزرگراه عالئم راهنمایی و رانندگی،های راهنمایی و  چراغ: داد تغییر

ها، درایو تروها )امکان  بنزین پمپ ها و گاراژها، پارکینگ های چندسطحی، تقاطع
 که در شرایطی حتی لیکن. ترافیک و دود حومه، ها، کارواش خرید از داخل خودرو(،

 رسد می نظر به که - هستیم هوایی گذاری خودروهای به اشتراک ظهور شاهد
اساساً آن  متفاوتی انقالب - بود خواهد سیستم این در مختلفی های بخش جایگزین
 خودروهای خودران.: کند می را تهدید

با قابلیت « آمریکایی شگفتی»حضور نخستین خودروی بدون راننده،  در واقع
آن برهۀ گردد، در  بازمی 1۹20 دهۀ به نیویورک شهر های خیابان کنترل رادیویی، در

نیروی  تمایل از آن تر مدرن تجسم. بود بزرگ بازی اسباب در حد یک زمانی چیزی
پدیدار شد. دانشمندان علم  پشتیبانی نیروهای برای خطر مسیر عاری از برای نظامی

توجه  کردند؛ به این نیاز تالش می پاسخگویی ، برای1۹80در دهۀ  رباتیک،
تاریخ  بسیاری. این امر معطوف شددر دهۀ نود به  خودروسازی های شرکت

 های پروژه دانند؛ زیرا در این زمان انجمن می 2004های اساسی را سال  پیشرفت
چالش بزرگ  –رقابت خودروهای بدون راننده  (DARPA) دفاعی پیشرفتۀ تحقیقاتی
DARPA –  .را برای توسعۀ توربوشارژ بنیان گذاشت 
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خودروسازی  های شرکت اغلب بعد، دهه یک. یافت به هدف خود دست این رقابت
خودروهای خودران را در  های برنامه فناوری، بزرگ شرکت چند از بیش بزرگ و

توانسته بودند  خودرو ها ده ،201۹ سال اواسط اجرا درآورند. تا پیش گرفتند و به
 خودروسازی بازیگران. سر بگذارند را پشت کالیفرنیا های جاده از مایل ها میلیون
نوظهور، با آزمودن  بازار این در تویوتا، و مرسدس دبلیو، ام بی مانند قدیمی
 در حال رقابت با های عصبی ها و اصالح شبکه های مختلف، گردآوری داده طراحی

 بودند.  تسال اوبر و ،(وایمو با استفاده از) گوگل اپل، مانند فناوری های غول

 اولیه بازار بر تسلط برای سبیمنا موقعیت وایمو از رسد نظر می میان به در این
 در را خود فعالیت وایمو قبلی خودروی خودران گوگل، منزلۀ پروژۀ به. برخوردار بود

و پیروز چالش  دانشگاه استنفورد استاد ،1ترون سباستین استخدام با 200۹ سال
 مشارکت داشت مصنوعی هوش سیستم در توسعۀ ترون. کرد آغاز ،DARPA بزرگ

 ،2018 مارس در بعد، سال ده حدود. وایمو تبدیل شد خودران ناوگان مغز به که
برای خدمات کرایۀ  جگوار اسپورت خودران را هزار بیست و ناوگان وایمو این

 ،2020داشت، در سال  وایمو قصد خودرو، تعداد این با. کرد خودروی آینده خریداری
اوبر  اما باشد، بلندپروازانه شایدعدد  این) برساند انجام به روز یک میلیون سفر در هر

 این اهمیت درک منظور به(. سفر روزانه را ثبت کرده است میلیون 15 حاضر درحال
در نظر داشته باشید که خودروی خودران هرچه مسافت  آن، به رقمی نزدیک یا رقم،

ها سوخت  این داده و -کند  های بیشتری را گردآوری می بیشتری را سپری کند، داده
 .هستند بدون راننده جهانِ

 را ثبت مایل میلیون 10 از وایمو مسافتی بیش خودروهای ،200۹ سال از
 انجام سفر هزار صدها روزانه که جگوار هزار بیست با ،2020 سال تا. اند کرده
تمام این . به این رقم اضافه خواهد شد بیشتر یا مایل میلیون یک روز هر دهند، می

با آغاز رانش، خودروهای خودران اطالعاتی مانند . هستندها بااهمیت  مسافت

                                                           
1 Sebastian Thrun 
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. کنند می آوری آن را جمع نظایر و ها جاده شرایط ترافیکی، عالئم های موقعیت
 است تر ایمن هوشمندتر و بالطبع خودروهای های الگوریتم معنای به بیشتر اطالعات

 است. ارباز تسلط برای ضروری بسیار همان مرز و پرتگاه ترکیب این و -

رفته برای ورود به پروژه  ازدست زمان موتورز جنرال در رقابت با وایمو، شرکت
 سال در شرکت این. نمود جبران هنگفت های صرف هزینه با را خودروهای خودران

 چند کروز، واحد خودران، انتقال داد. موتورز به جنرال دالر میلیارد 1/1، مبلغ 2018
 بزرگ ژاپنی به نام مالی یک شرکت از دالر میلیارد 25/2 ای بالغ بر سرمایه بعد، ماه

درصدی در  15بعد این شرکت جایگاهی  ماه چند و دقیقاً دریافت کرد بانک سافت
های سنگین را در  این قدرت تمام که سرمایۀ در جریان این دست آورد. با اوبر به
 رخ خواهد داد؟ با چه سرعتی تحول این گیرد، برمی

 (خودروهای خودران اوبر گروه و مصنوعی هوش آزمایشگاه سمؤس) هولدن جف
 نسل درصد 10 از رود. در واقع، بیش تر از آنچه انتظار می سریع»: گوید چنین می

دهند، لیکن این امر  ترجیح می خودرو مالکیت گذاری را بر اشتراک به جدید هزارۀ
این  – خواهد بود تر ارزان برابر پنج تا خودران چهار خودروهای. است کار آغاز صرفاً

 طول در سازد. به باور من، پرهزینه می بلکه تنها غیرضروری؛ امر مالکیت خودرو را نه
 «خواهید داشت. نیاز خودرو رانندگی ای برای ویژه مجوز ًبه احتماال شما سال، ده

با  ها آمریکایی بسیار است. اغلب تحول این مزایای کنندگان، مصرف برای
 و یک ربات رانندگی در صورت مواجه هستند، لیکن کمتر یا ای دقیقه سی سفرهای

 یا سالن مالقات، اتاق خواب، اتاق - شود تبدیل به هر چیزی تواند خودرویی که می
قیمت  ارزان امالک که جایی در جای دیگری فکر نکنید؛ شاید به سکونت – سینما

مالکیت این خودرو به  دهد. قرار میامکان خرید خانه با پول کمتر را در اختیار شما 
 باغ به آن را و ورودی اضافی خواب اتاق دهد تا گاراژ خود را به یک شما اجازه می

این خودروها با . سوخت نخواهید داشت خرید به نیازی دیگر و کنید تبدیل رز گل
دیگر نیازی به کرایۀ محل . شوند می دوباره شارژ ها شب و کنند کار می برق جریان
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 یا سرعت جریمۀ پارک نیست یا اضطرابی برای تهیۀ بلیط پارک ندارید. هیچ
  نیست. کار در در حالت مستی هم رانندگی

 سقوط کند. تواند می شهری درآمد: نکته

 تر بزرگ نیروی دو با مقایسه در لیکن آفرین دارد، تغییرات ماهیت تحول این تمام
. این معادله از نقد وجه حذف یا تنزل ارزش پول بازند: نخست، رنگ می تغییر

خودرو  شخصی مالکیت از تر ارزان درصد 80 خودران گذاری خودروهای اشتراک به
جویی  شده )صرفه ذخیره زمان است و این خودروها به رانندۀ ربات مجهز است. دوم،

 دقیقۀ 8/50متحده، با  وبرگشت در ایاالت هر سفر رفت متوسط طور به. در وقت(
بخش روزمره،  های لذت فعالیت تواند می که کننده همراه است بسیار خستهآور و  عذاب

 خواندن و ... را مختل کند.  های اجتماعی، مانند استراحت، چرخ در شبکه

 ویژه به بود، یک پایان آغاز خودرو، چنین تحوالتی بزرگ تولیدکنندگان برای
 سال تمرکز دارند. در خدمات، بر فروش مالکیت خودرو جای به که گروهی برای

 آینده، سال ده طی رود، می انتظار. داشت وجود برند خودروساز صد ، بیش از201۹
 دیترویت)امریکا(، در های نمایی، دنبال گسترش فناوری خودرو، به ادغام صنعت

 ژاپن پدیدار شود.  و آلمان

. بود خواهد یکپارچگی و ادغام این عامل نخستین خودرو از استفاده میزان نرخ
زمان خود را صرف رانندگی با  درصد 5 از تر کم طور متوسط به هر مالک امروزه،

 دارند؛ ماشین معموالً دو بزرگسال دو ای متشکل از خانواده و کند خودروی خود می
تأمین  طول روز نفره را در شش نیاز خانوادۀ تواند می خودروی خودران یک بنابراین،

 وری بهره چشمگیری در این ارقام، چنین افزایشنظر از  صرف حال، کند. بااین
 خواهد داد.  کاهش توجهی طرز قابل را به جدید خودروی تولید به نیاز مشارکتی

 که هایی شرکت گذاری خودرو، اشتراک به بازار در. است محرک دومین کارآمدی،
 دهند، شکل می را ناوگان ترین بزرگ و کرده آوری جمع را اطالعات بیشترین
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ارائه خواهند داد. ارزانی و سرعت  سفرها را ترین ارزان و انتظار زمان کمترین
نوع برند . است بازار نوع این در کننده مصرف انتخاب بر ترین عوامل تأثیرگذار مهم

 گذاری از اهمیت کمتری برخوردار است. بیشتر اوقات، دهندۀ اشتراک خودروهای ارائه
 به برند خودرو توجهی ندارند کنندگان مصرف رو،بودن خود پاکیزه و تمیز در صورت

صرفاً وجود  بنابراین، اگر مشابه احساسی که اکثر ما دربارۀ اوبر یا لیفت داریم؛ –
 از کننده کافی باشد، موجی مندی مصرف چنین خودروهایی برای کسب رضایت

 های شرکت یکپارچگی و ادغام دنبال موج خودروسازی، به های شرکت نابودی
 گیرد.  خودروسازی، صورت می

 قرار تأثیر تحت ذکر است که تنها خودروسازان بزرگ در این زمینه الزم به
 اران بن. اخیر، تحقیق در. دارد پارک جای میلیون نیم تقریباً آمریکا. گیرند نمی

 از بسیاری در که داد تی، گزارش ی ا ریزی شهری دانشگاه ام ، استاد برنامه1جوزف
مساحت منطقه را  سوم یک از بیش پارک خودرو» متحده، ایاالت بزرگ شهرهای
و  2تر از دالوار ای بزرگ منطقه در مجموع کشور این که ، درحالی«گیرد دربرمی
خدمات خودرو جایگزین  را برای خودروهای ما کنار نهاده است، لیکن اگر 3رودآیلند

خواهیم بود؛ چراکه بزرگی در حوزۀ امالک  تجاری مالکیت خودرو شود، شاهد جهش
بسیاری از  تمام این مناطق کاربری جدیدی خواهند یافت. در این صورت مجدداً،

 ونقل، ظاهر حمل باشد، که هرچه. شوند می های هوایی تبدیل این امالک به ایستگاه
را  اتفاقاتی بینی پیش این و - بود خواهد کامالً متفاوت تا ده سال دیگر،

 رخ داد.  4مجادلۀ ایالن ماسکپس از  گیرد که دربرنمی

 

                                                           
1 Eran Ben-Joseph 
2 Delaware 
3 Rhode Island 
4 Elon Musk 
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 1هایپرلوپ

 پیشرفته، فناوری مسیری با واقع بر نوک وگاس، الس از بیابانی خارج در
بعد، این محفظه  ثانیه یک از تر کم. در حرکت است رنگ و براق ای نقره ای محفظه

 ثانیه ده. شود محو می ساعت در مایل 100 بلکه با سرعت کند؛ تنها حرکت می نه
عبور  1ساعت از مسیر توسعۀ ویرجین هایپرلوپ  بر مایل 240 سرعت با بعد،
طور که روزی چنین خواهد بود  همان – باشند داشته ادامه مسیرها این کند. اگر می
 سانفرانسیسکو به آنجلس لس زدنی از در چشم برهم را شما السیر سریع قطار این -

 خواهد برد.

متعدد در  های نوآوری از یکی و صرفاً است ماسک ایالن زادۀ افکار هایپرلوپ،
است نام خود را در این صنعت برجای  مصمم ونقل، مردی است که صنعت حمل

 موشکی شرکت ،2ایدۀ پیشرو و تهاجمی اسپیس ایکس دو BOLDبگذارد. در کتاب 
با کمک  اسپیس ایکس برقی متعلق به ایالن ماسک است. خودروی شرکت تسال، و

 تبدیل دالری میلیارد صنعت به را ایدۀ تخیلی تجاری یک هایپیشروی بازسازی به
 های تسال برای کسب تسلط بر بازار، توجه شرکت سریع حال، رشد درعین. کرد

 نتیجه، همه در. خودروسازی را به خودروهای برقی او معطوف ساخت بزرگ
 .روی آوردند شارژ کامالً قابل ناوگان سوی سرعت به به

 حساسیت به خرج دهد، به پیش از آنکه ایالن ماسک ها شرکت این دوی هر و
 . رسیدند شکوفایی

                                                           
 ترین سریع تکنولوژی این. کرد مطرح ماسک ایالن که است زمینی سریع ونقل حمل از جدیدی فرم( اَبَرچَنبر) هایپرلوپ 1

 بر کیلومتر 1125 از بیش) ساعت در مایل ۷۶0 حدود در سرعتی با را مسافران که بود خواهد جهان نقل و حمل سیستم
 خأل با شرایط هایی لوله شده، در طراحی مسافران نشستن برای که هایی کپسول سیستم این در .خواهد کرد جا جابه( ساعت
 به رسیدن برای به این روش شرایط و شود می اصطکاک رسیدنحداقل  به باعث خأل های لوله این. کنند می حرکت

 .گردد می فراهم ساعت در کیلومتر 1000 باالی های سرعت
2 SpaceX 
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 بین طوالنی وآمد رفت کردن زمان کوتاه برای تالش در ،2013 سال در
آن  به را میلیارددالری ۶8بودجۀ  کالیفرنیا ایالتی قانون سانفرانسیسکو، و آنجلس لس

. رسید نظر می ترن تندروی تاریخ به ترین پرهزینه و کندترین چیزی تخصیص داد که
 با او. شدت کند به بود و قطار زیاد بسیار این هزینه شد؛ زیرا عصبانی شدت به ماسک
در خصوص  ای صفحه پنجاه مقالۀ اسپس ایکس، و تسال مهندسیان از گروهی

 تعلیق میدان باال، از سرعت با ونقل حمل منتشر کرد؛ این شبکۀ« هایپرلوپ»
 ۷۶0 بیش از های خأل با سرعت های مسافری در لوله کابین برای هدایتمغناطیسی 

 توانید در طول شما می گیرد. در صورت موفقیت این طرح بهره می ساعت بر مایل
 را طی کنید. عرض کالیفرنیا –های تجاری  تر از جت یا سریع – دقیقه وپنج سی

 سفر با سرعت قبل ها مدت دانشمندان رؤیاپرداز از نبود، کامالً جدید ماسک ایدۀ
 رابرت ،1۹0۹ سال کرده بودند. در بینی را پیش فشار تحت های لوله طریق از باال

با هایپرلوپ را مطرح کرده  مشابه خالء ترن شناسی، ایدۀ پیشرو علم موشک ،1گودارد
 مافوق صوت زیرزمینی آهن خط به را ایده این ،2راند شرکت ،1۹۷2 سال بود. در

 واقعیت به علمی تخیل تبدیلخودروهای پرنده،  دقیقاً مانند اما داد؛ گسترش

 .است مختلف هایهمگرایی مستلزم علمی

ها در این  فناوری صورت نگرفت؛ بلکه، انسان ها از منظر نخستین همگرایی
گذار  ، سرمایه3شروین پیشور و ماسک ،2013 ژانویۀ در. بودند همگرایی دخیل

 هایپرلوپ دربارۀ به بحث کوبا در مسیر دوستانه بشر مأموریتی پذیر، در ریسک
 زده قدری هیجان او به و ماسک موانع را. پیشور احتماالت را بررسی نمود پرداختند؛

هایش در آن مقطع زمانی  حجم باالی فعالیت اما طرح جدیدی را آماده کرد، که بود
 پیشور تصمیم اسک،م پیشنهاد به داد؛ بنابراین، اجازۀ تأسیس شرکت دیگری را نمی

                                                           
1 Robert Goddard 
2 RAND 
3 Shervin Pishevar 
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 ،(نویسندگان این کتاب از یکی) 1پیتر همراه با دهد و انجام را کار این خودش گرفت
و جوی  اوباما در دورۀ ریاست جمهوری سفید ستاد کاخ سابق رئیس ،2مسینا جیم

مدیره.  هیئت اعضای ، کارآفرینان حوزۀ فناوری، در قالب4و دیوید ساکس 3النسدال
 گذاری گروه بعد با سرمایه سال چند. کرد را تأسیس 1هایپرلوپ پیشور شرکت 

ویرجین  و شد انتخاب رئیس عنوان به ۶برانسون ایده، ریچارد این در 5ویرجین
 .شکل گرفت 1هایپرلوپ 

 و مؤسس ،۷گفتۀ جوش گیگل همگرایی موردنیاز دیگر، ماهیت فناوری دارد. به
 قدرت، دلیل شتاب باالی الکترونیک بههایپرلوپ » ،1هایپرلوپ  فناوری ارشد مدیر
 به محاسباتی قدرت. بعدی وجود دارد سه چاپ و مواد علوم محاسباتی، سازی مدل
های  شبکه روی را هایپرلوپ سازی شبیه توانیم می ما که است یافته  افزایش حدی

موردآزمایش  اطمینان قابلیت و ایمنی از منظر را سیستم کل و کنیم اجرا کامپیوتری
 تا الکترومغناطیسی های سیستم بعدی سه های تولیدی، از چاپ پیشرفت. رار دهیمق

 تغییر سرعت و به لحاظ قیمت را بازی این بزرگ، بتنی ساختارهای بعدی سه چاپ
 «اند. داده

 توسعه قرار دارند و امروزه ده پروژۀ مختلف مراحل ها در همگرایی دلیل همین  به
 تا واشنگتن در جهان در دست اجراست. از شیکاگودر سراسر  1هایپرلوپ  بزرگ

گفتۀ گیگل:  دقیقه. به وپنج تا بمبئی تنها در بیست 8دقیقه؛ از پونا وپنج سی
 تا دارد نظر در شرکت تواند مجوز دریافت کند. این می 2023 سال هایپرلوپ در»

 «دهد.را مورد آزمون قرار  سفرهای اولیه اجرای و ساخت پروژۀ چندین ،2025 سال

                                                           
1 Peter 
2 Jim Messina 
3 Joe Lonsdale 
4 David Sacks 
5 Virgin 
6 Richard Branson 
7 Josh Giegel 
8 Pune 
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 2023تا سال  2020 سال خودروهای خودران تا را در نظر بگیرید: زمانی بازۀ این
 رفتن ،2025 سال و تا 2023 گذاری خودروهای هوایی اشتراک مجوز هایپرلوپ و به

 متفاوت خواهد قطعاً کار سر به رفتن خواهد یافت، کامالً متفاوتی معنای تعطیالت به
 است. به کار کرده ماسک شروع بود و

 

 1شرکت بورینگ

 واقع 2ایر بل در محلی به نام آنجلس لس در ماسک ایالن سکونت محل اصلی
 بهترین در. 3واقع در هاثورن اسپیس ایکس دفاتر از مایلی 1۷است؛ در فاصلۀ   شده

که با ) 201۶ دسامبر 1۷کشد، اما  می طول دقیقه وپنج سی او وآمد رفت حالت،
 آزادراه .نبود روز خوبی برای او (رایت مصادف بود برادران سالگرد نخستین پرواز

شدت عصبانی کرده بود.  حجم ترافیک ماسک را به و تقاطع بسته بود یک در 405
 : چنین نوشت توئیتر صفحۀ او در این فاصله در

@elonmusk 1۷ یک خواهم می. کند می دیوانه مرا ترافیک»: 201۶ دسامبر 
 «کنم!... حفاری به شروع و بسازم دستگاه حفاری تونل

@elonmusk 1۷ حوصله( بورینگ )بی»نام این شرکت » :201۶ دسامبر »
 «بود. خواهد 

@elonmusk 1۷ دهیم.  میحوصلگی، کاری که ما انجام  بی»: 201۶ دسامبر» 

@elonmusk 1۷ دارم.  را کار این انجام قصد واقعاً» :201۶ دسامبر» 

 .کرد را کار این او و

                                                           
1 Boring 
2 Bel Air 
3 Hawthorne 
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 در دوباره ماسک بر ماه، آپولو فرود سالگرد در ژوئیه، 20 در بعد، ماه هشت
 تأسیس شرکت برای دولتی االن، تأییدیۀ شفاهی همین»: نوشت توئیترش صفحۀ

دریافت شد. از  NY-Phil–Balt-DCهایپرلوپ زیرزمینی  ساخت با هدف بورینگ
دالر  میلیون 113 ، با صرف2018 بهار سال در «.دقیقه 2۹نیویورک تا واشنگتن در 

ساز  و کرد. این شرکت ساخت بورینگ آغاز به کار شرکت از هزینۀ شخصی ماسک،
زمان ساخت قطعۀ  در هر دو سمت مسیر واشنگتن و نیویورک را آغاز کرد و هم

 هم به شهر را دو این نهایت در را در پیش گرفت که مایل 3/10 طول ماری لند، به
شده  طراحی «سازگاری با هایپرلوپ»با هدف  ونلاین ت که درحالی کند. می متصل

دنبال  امکان عبور هایپرلوپ را داشته باشد؛ برنامۀ فعلی به که معنی این است، به 
 بر مایل 150 سرعت ها با مرحلۀ موقتی ترن با سرعت باال است که در آن اولین ترن

 بیش ازپیشنهادی ماسک برای  سرعت از تر بسیار کم) خواهند کرد حرکت ساعت
 (.مایل بر ساعت ۷00

همایش  ایستگاهی در ناحیۀ وسیع زیر مرکز سه متروی این شرکت قرارداد ساخت
 لوازم زمان با نمایشگاه امیدوار است آن را، هم را منعقد کرده و وگاس الس

 نبود هایپرلوپ، پیمودن این در. برساند برداری به بهره 2021در سال  الکترونیکی
مشتری شرکت بورینگ را  والنی آزاردهنده است و این طرح اولینچندان ط نه فاصلۀ

 دنبال دارد.  به

و اکنون  است را آغاز کرده  معمولی های ماشین با شرکت انجام حفاری نهایت، در
کند  می طراحی بورینگ را برقی خودروهای ای از دفترچۀ تسال، روی صفحه ماسک

 اولیه هستند.  قدرتمندتر از نسخۀ برابر سه که

هماهنگ با هم  فصل، این در موردبحث های نوآوری تمام که است ذکر شایان
شدۀ شرکت  کمی پیش از آنکه ترن هایپرلوپ به ایستگاه حفاری. خواهند بود

گذاری خودروهای  اشتراک بورینگ برسد، هوش مصنوعی در پروژۀ سرویس به
ذاری خودروهای بدون رانندۀ گ اشتراک هوایی اوبر و هوش مصنوعی در ناوگان به
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جایی مسافران در مسیر بعدی  را، برای همراهی و جابه خودروها از ای وایمو مجموعه
همچنان کند و  شما روند برای این اگر و کرد خواهند اعزام ایستگاه این به سفر،

 در دسترس قرار بگیرد. دیگری گزینۀ شاید زودی به آهسته است، نگران نباشید؛

 

 دقیقه سی تا سیدنی در آنجلس لس: ها راکت

 در نوردی کیهان المللی بین هنگام سخنرانی در کنگرۀ ،201۷ سال سپتامبر در
ادعا نمود اگر خودروهای خودران، خودروهای پرنده و  ماسک استرالیا، 1آدالید

ازای پرداخت بلیط خطوط  به های او، السیر کافی نباشند، موشک قطارهای سریع
خواهند  «کرۀ زمین روی جایی هر ساعت به یک در کمتر از» را شما تجاری، هوایی
 برد. 

 اجرایی مدیر هزار پنج ساعتۀ خود به یک پایان نطق اصلی در را وعده این ماسک
ای دربارۀ اَبَرراکت  روزشده نسخۀ به اساساً سخنرانی این. داد دولتی مقامات و هوافضا

 طراحی کرۀ مریخ به ها انسان انتقال رایب که بود 2نام استارشیپ، اسپیس ایکس، به
 فضاپیمای دنبال استفاده از در آن زمان به ماسک که واقعیت این. بود شده 

 ونقل جایی مسافران زمینی بود، معادل صنعت حمل خود برای جابه ای سیاره بین
، کنید صبر»پایان رساند:  نمایش او را چنین به (تقریباً) که است جابز استیو معروف

 «دارد. وجود دیگر چیز یک ...صبر کنید

 بسیار رقم این. کند می حرکت ساعت بر مایل 1۷500با سرعت  استارشیپ 
 لندن. دقیقه سی و نه در شانگهای تا نیویورک: تصور کنید. است کنکورد از تر سریع

 جذاب نیست؟. دقیقه ودو بیست به سنگاپور در کنگ هنگ. دقیقه ونه بیست تا دبی در

 است؟ واقعی چقدر استارشیپ

                                                           
1 Adelaide 
2 Starship 
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 فناوری[] این قادر به عرضۀ سال سه طی احتماالً ما»: داد توضیح ماسک چنین
یک  زمان الزم است. این هستیم، اما برای دستیابی به ایمنی دقیق و مطمئن مدتی

 هواپیما در شما. است ایمن باورنکردنی طرز به هوانوردی. مسئولیت بزرگ است
 «.هستید خودخانۀ  از تر ایمن

از  ماسک ،201۷ سپتامبر رود. در ها، پیش می ریزی این نمایش طبق برنامه
و فالکون  ۹های فالکون  با نام خود موشکی ناوگان کنارگذاشتن برای خود تصمیم
 سال یک از خبر داد. کمتر 2020 دهۀ در استارشیپ با ها آن جایگزینی و سنگین

 فرود برای SpaceX که توئیتی نوشت آنجلس، در لس ، شهردار1بعد، اریک گارستی
آنجلس طراحی شده بود.  لس بندر نزدیکی در راکت ساخت هکتاری 18 تأسیسات در
 در بنابراین، این موشک؛ آزمایشی پرواز اولین: بود بزرگی عطف نقطۀ 201۹ آوریل و

 یافت و به رواج خواهد« ناهار! رفتن به اروپا برای صرف» پس از آن، یا آینده دهۀ
 مکالمات ما تبدیل خواهد شد. معمولی از بخش

 

 آینده کشف واقعیت

کنونی در  انقالب رو، پیشِ  دهۀ تقریباً شخصی است. قبل از پایان این امر
برای  که جایی. داد خواهد قرار تأثیر تحت را ما زندگی ابعاد ذاتی از برخی ونقل حمل

 داریم و چگونگی آزادی که در اختیار زمان میزان کنیم، می زندگی و کار انتخاب
 آمار شهرها، تعداد افراد بومی، درک ما از و نگاه نوع زمان. گذراندن این

و فهرست این تحوالت  -شناختی منطقۀ تحصیلی بومی در حال تغییر است  جمعیت
 همچنان ادامه دارد. 

 بگذارید، کنار را کتاب را تصور کنید. این« دار ادامه»این فهرست  حال، بااین
 شما زندگی ونقل در حمل تحول چگونه این: بپرسید از خود و ببندید را چشمان خود

                                                           
1 Eric Garcetti 
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 نظر در را خود های روزانۀ فعالیت. کنید شروع از موارد جزئی دهد؟ خواهد  تغییر را
  خواهید کرد؟ ها بازدید فروشگاه از کدام داد؟ خواهید کارهایی انجام چه. بگیرید

  هستید؟مطمئن  باره دراین

 در: لیکن این موضوع را در نظر بگیرید برسد، نظر به ضرر آخرین پرسش شاید بی
 میلیارد3/14 از ارزش 1سیرز. بود رشد و گسترش حال در فروشی خرده ،200۶ سال

 از بیش 3والمارت دالر ارزش داشت و میلیارد 2/38 2دالری برخوردار بود، تارگت
 4آمازون نام به نوپا فروش خرده ارزش یک حال، درعین. ارزید دالر می میلیارد 158

  کرده است؟ چه چیزی تغییر بعد از آن. دهه یک حاال .بود دالر میلیارد 5/1۷

 خود ارزش از درصد ۹4 سیرز ،201۷ سال در. شرایط دشوار بر بازارها حاکم است
وکار خارج  کسبسرعت از این  پیش از آنکه به داد و در پایان این دهه، دست از را

بهتری داشت و این دهه را با  رسید. تارگت وضعیت دالر میلیارد ۹/0 ارزش شود، به
 ۹/243 با دست آورد و بهترین رتبه را به والمارت. رساند پایان به دالر میلیارد 55

« چیز فروشگاه همه» آمازون؟ اما دهد؛ همچنان به فعالیت خود ادامه می دالر میلیارد
 و رسید (دالر میلیارد 800 امروزه) دالر میلیارد ۷00 ارزش زمانی با بازۀ این در

 . کرد تغییر شما در نتیجۀ زندگی مطمئنی است که نسبتاً بندی شرط

مندی از یک  بهره کار گرفت، لیکن تمام آنچه آمازون برای تغییر زندگی شما به
های سفارش  کاتالوگ - قدیمی فناوری یک توسعۀ برای - اینترنت –فناوری جدید

 رو هستیم در صدر همگرایی که با آن روبه ونقل در حمل تحول بود. این –پستی
تجسم . است بازارهای مختلف قرارگرفته  تالقی و نمایی ای از فناوری مجموعه

 طور نیست؟ چنین تأثیر مشترکی چندان آسان نیست، این

                                                           
1 Sears 
2 Target  
3 Walmart 
4 Amazon 
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 fMRI1 شده از طریق انجام مطالعات .ستین آسان ما از یک هیچ یبرا امر نیا
اتفاق  خاصی رویداد کنیم می تجسم آینده در را خود که هنگامی دهد می نشان

 هنگام تفکر دربارۀ خودمان این. شود می متوقف مغز پیشانی میانی پیش قشر: افتد می
عکس این امر  کنیم، می دربارۀ دیگران فکر که شود و زمانی می فعال مغز از بخش

عدم  کنیم، می فکر ها به غریبه زمانی که و شود بخش غیرفعال می این: دهد رخ می
 شود.  فعالیت این بخش تشدید می

 را مغز پیشانی میانی پیش دربارۀ آینده شخص ما، قشر تفکر که رود می انتظار
 معنی این شود؛ به چنین نیست. فعالیت این بخش متوقف می حال بااین. کند تحریک

خود را  رو است. هرچه کند که با فردی غریبه روبه عمل میمشابه زمانی  مغز که
 پاراگراف به چند اگر. شود بیشتر در آینده تجسم کنید، غرابت و دوری شما بیشتر می

اش  ونقل در آیندۀ خود ـ فردی که درباره ـ تصور تأثیر انقالب حمل قبل بازگردید 
 کردید در واقع شما نبودید. فکر می

 غذایی رژیم حفظ یا بازنشستگی زمان کمی را برای افراد که است دلیل همین به
فردی  است بر این باور زیرا مغز کنند؛ صرف می پروستات منظم های آزمون انجام یا

ها را  آن که نیست شخصی همان شد، خواهد مند بهره دشوار های گزینه این از که
 تغییرات سرعت پردازشبا مطالعۀ این فصل، در  رو، اگر ازاین. کند انتخاب می

دو به شک هستید؛ « چرندگویی»و « گویی گزافه» بین شاید دارید، مشکل رو پیش
 دنیای در مغز ما خطی های داخلی و بخش که هایی محدودیت. نیستید تنها شما

 یک به دقیق بینی پیش و کنند نیز در این امر دخیل است می تحمیل نمایی و جهانی
حاصل از  های ویژگی این عادی، شرایط در حتی. شود می تبدیل توجه قابل چالش
 سازد. می نابینا رخدادهای در حال وقوع اطرافمان به نسبت شناسی، ما را عصب

 های گروهی از فناوری تنها نیست. نه «وضعیت عادی» به لیکن، شرایط نزدیک
همراه  به را ثانویه نیروهای از ای مجموعه ها آن تأثیر شوند، بلکه می همگرا نمایی

                                                           
1 Functional Magnetic Resonance Imaging 
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 افزایش تا ابزار و پول اطالعات، به ما روزافزون دسترسی از نیروها این. دارد
 از دیگری سونامی نیروها این. متغیر است زندگی به امید و تولید در زمان توجه قابل
 افزایش را رو تحوالت پیش مقیاس و و همچنین سرعت ما شتاب هستند، تغییر
 .دهند می

 بد. هم است و خوب این اخبار هم

رو ندارد و عمدتا ًبا  جنبۀ منفی و بد این موضوع ربط چندانی با رخدادهای پیشِ
 همگرایی اند داده نشان مطالعات برخی. ناتوانایی ما در انطباق با تغییرات مرتبط است

طول  در را آمریکا کار نیروی از توجهی قابل درصد علم رباتیک و مصنوعی هوش
 ها ها باید ده شدن با این فناوری برای همگام. خواهد کرد تهدید آینده دهۀ چند

 دورۀ این در سمت دیگر خوب خبر. و تجهیز شوند ببینند آموزش دوباره نفر میلیون
 نهفته است.  آموزشی

در آن  ای گسترده فرصت کند، رشد می نمایی صورت به فناوری یک که زمان هر
 - برخی صنایع ظاهر اینترنت به که درحالی. را در نظر بگیرید اینترنت. شود پدیدار می
گذارد، مطالعات  را کنار می – تاکسی و مسافرت فروشی، خرده رسانه، موسیقی،
 ۶/2رفته،  ازای هر شغل ازدست به شبکه، داد این نشان 1کنزی جهانی مک پژوهش

 کند.  ایجاد می جدید شغل

شاهد خواهیم  ها صنعت را در نتیجۀ ظهور ده هایی فرصت چنین های آتی، دهه در
آینده، در  سال ده طول در بیشتری ثروت باشد، ما معیار اینترنت اگر نتیجه، در. بود

 جمله از شرایط کارآفرینان. شد خواهد ایجاد مقایسه با یک قرن گذشته،
هرگز تا این حد خوب نبوده  اجتماعی و زیست محیط کارآفرینان -خوشبختانه-

. است یافته کاهش دقیقه به  سال از اولیه سرمایۀ افزایش برای الزم است. زمان
مفید  ایده یک من» از کشد می طول که زمانی یا آپ، یک استارت گیری زمانی شکل

                                                           
1 McKinsey 
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. بود دهه دو «کنم می اداره را دالری میلیارد شرکت یک من» به «دارم و تمیز
 .نیست ساله یک ماجراجویی یک از بیش چیزی موارد، برخی در امروزه،

. داشت روی خود خواهند پیش دشواری زمان شده تأسیس های سازمان متأسفانه،
 و ایمنی دیگری و با اهداف قرن در حاضر دولتی نهادهای و ها شرکت ترین بزرگ
اند، نه  شده ها برای ماندن ساخته شود، آن طور که گفته می آن .اند شده طراحی ثبات
 ،1فاستر ریچارد گفتۀ به که است دلیل همین به بنیادی. و سریع تغییرات تحمل برای

 فورچون»شده در فهرست امروزی  های ثبت شرکت درصد 40 ییل، دانشگاه از
شد که  خواهند هایی جایگزین آپ آینده، عمدتاً با استارت سال ده ، طی«2500

 .ایم ها را نشنیده گاه نام آن هیچ

 هجدهم قرن آموزشی محصول سیستم. دارند مشکالت مشابهی ها نیز سازمان
 آمادۀ را ها آن و بود کرده  ای طراحی آن عصر فرآیند بسته کودکان برای که است

 که دهد می و این امر توضیح چنین نیست امروز دنیای. کرد می ها کارخانه در زندگی
 نهاد تنها این و - کند برآورده را ما فعلی نیازهای تواند حاضر نمی سیستم چرا

 .نیست فشار تحت

 چهار از بیش ازدواج که است آن دلیلش یک است؟ باال تا این حد طالق نرخ چرا
شدیم و در  سالگی بالغ می در ده ما که ایجادشده بود؛ زمانی پیش سال هزار
شده  طراحی ساله 20 تعهدی حداکثر رفتیم. این نهاد برای سالگی از دنیا می چهل

 قرن عمر شاهد نیم طول و بهداشتی های مراقبت عرصه در پیشرفت با اما بود؛ 
تا زمانی که مرگ ما را از »دربارۀ  را جدیدی کامالً تحول که - هستیم بودن باهم

 کند.  اعمال می« هم جدا کند

                                                           
1 Richard Foster 
2 Fortune 500 
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حوادث  با سازگاری برای چابکی دیدن رخدادهای آینده و توانایی: است این نکته
 کتاب که است کاری همان دقیقاً این رو هرگز تا به این حد اهمیت نداشته و پیش

 دنبال آن است.  به بخش، سه حاضر، در

قرار دارند،  نمایی رشد  منحنی بر حاضر درحال که فناوری 10 اول، تعداد بخش در
 همچنین،. خواهد گرفت قرار ها موردبررسی با ارزیابی موقعیت کنونی و آتی آن

 شوک های موج را ها آن که- کرد خواهیم ارزیابی را ثانویه نیروهای از ای مجموعه
 تأثیر و تشدید مقیاس این جهان در تغییر سرعت ها بر تأثیر آن و -نامیم می فناوری

 کنیم.  را بررسی می

 های فناوری چگونه که دید خواهیم صنعت، هشت بر با تمرکز دوم، بخش در
 تا تغییرات سرگرمی و آموزش آیندۀ با بحث از. دهند را شکل می ما دنیای همگرا

 تحوالت از ای نقشه تصویری از فردا، بخش این بازرگانی، و بهداشتی های مراقبت
 دهد. این حوزه ارائه می به مندان عالقه برای دستورالعملی و جامعه روی پیش اساسی

 از ای شویم و به مجموعه نزدیک می تری بزرگ تصویر به ما سوم، بخش در
پیشرفت ما  که خواهیم کرد اشاره وجود هستی و اقتصادی محیطی، زیست مخاطرات

 توسعه پایان قرن تا رو پیش دهۀ از را خود دیدگاه در ادامه، .کنند می تهدید را
 اکتشافات وهوا، آب جایی، تغییرات اقتصاد، جابه – تحول اساسی داد و بر پنج خواهیم
تمرکز خواهیم –های همفکرانه  مشارکت و خارجی فضای زندگی در مجازی، دنیای

 ای دربارۀ هر چیز خواهد داشت.  داشت که نقش ناگهانی و غیرمنتظره

یک ... کنید صبر کنید، صبر: گوید می جابز استیو که طور پیش از آن، همان اما
 .دارد وجود دیگر چیز
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 1آواتارها

 صرف حال در ،3اوهایو ،2کلیولند خود در خانۀ در شما و است 2028حاال سال 
سمت درب  به و پس از خداحافظی بوسید می را ها بچه شوید، می بلند. هستید صبحانه

 هوش. شود برگزار می نیویورک شهر مرکز ای در جلسه امروز. روید خروجی می
بنابراین یک خودروی خودران اوبر آمادۀ  آگاه است؛ شما برنامۀ از مصنوعی شخصی

 .شود می شما پارکینگ خودران وارد ویمحض خروج از خانه، خودر حرکت است. به

 .ثانیه ده از کمتر شده؟ سپری زمان

 شما نیز مصنوعی هوش و - دارید گر خواب با توجه به اینکه شما یک حس
 برای فرصت بهترین اکنون - اید نکرده استراحت خوبی شب گذشته به که داند می
و در  عقب صندلی تجهیزکند،  تنها کاری که اوبر شما می و است چرت کوتاه یک

 .اختیارگذاشتن یک ملحفۀ نو است

 که جایی رساند؛ می محلی هایپرلوپ ایستگاه به را شما رختخواب،/ این خودرو
 سرازیر شهر مرکز به سپس کند و می منتقل باال سرعت با ای شما را به محفظه

 آسمانخراش بزرگ به کلیولند، خراش آسمان سقف از را، اوبر الیوت شما. شوید می
جا  در این رسید، می همکف طبقۀ به از آسانسور شما آورد. پرواز درمی به 4منهتن

. برساند استریت است تا شما را به جلسۀ وال انتظار در خودروی خودران اوبر دیگری
 .دقیقه ونه پنجاه :تا درب درب شده، سپری زمان کل

 «ای بسته های گزینش انسان» دوره، آیندۀ این بیان از منظر محاسباتی، برای
کنید،  می انتخاب را - آرامش یا هزینه سرعت، -اولویت خود  شما آن در که است
 دهد. بدون امور را انجام می باقی سیستم و کنید می معین را خود مقصد و مبدأ
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 4۷  |  همگرایی: اول فصل

 دسترس در همیشه پشتیبانی های گزینه و رفتن جزئیات بدون ازدست سروصدا،
 .هستند

 .دارد وجود دیگر چیز یک صبر کنید...کنید،  صبر

برد،  خواهد بین از را ونقل سنتی صنعت حمل موردبحث های فناوری که درحالی
جایی از  اگر برای جابه. کرد خواهد مختل را ماهیت سفر این افق در وجود چیزی
 شد؟ اگر نقطۀ دیگر الزامی به حرکت جسم خود نداشتید چه می به  یک نقطه 

 «.اسکاتی، راه بیفت»: بگویید فقط کریک کاپیتان قولی از با نقل توانستید می

 دارد.  وجود دنیایی از آواتارها ،1خُب، همانند فیلم پیشتازان فضا

در یکی از این دو شکل پدیدار  آواتار، شخصیت دوم شما است که معموالً
 در دسترس بوده است. این شخصیت از دهه چندین دیجیتالی که شود؛ نسخۀ می
 مانند دنیای مجازی، های سایت واسطۀ به و شد پدیدار ویدئویی های بازی نعتص

پلیروان، محبوبیت یافت.  بالک باسترهای جایگزین کتاب مانند ردی و 2سکند الیف
 کند، می متصل دیگری مکان به را شما گوش و ( چشمVR) واقعیت مجازی هدست
. دهند می تغییر را شما تماس حس ای المسه حسگرهای مجموعه که درحالی

 در همانند حرکت .گیرید قرار می مجازی دنیای در آواتار یک درون در شما یکباره، به
 ارائۀ برای فناوری این از. کند می حرکت مجازی دنیای در شما آواتار واقعی، دنیای

 انجام خود نشیمن اتاق با آرامش از را کار توانید این می و کنید می استفاده سخنرانی
پروازی به خارج از کشور داشته باشید و به مقر  بدون اینکه به فرودگاه بروید، دهید؛

 بروید. کنفرانس

توانید در  می که کنید تصور را نما انسان ربات. هستند آواتارها نوع دومین ها ربات
 یک را این ربات خانه، از دور شهری در شاید،. زمان دلخواه آن را در اختیار بگیرید
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 یا - گذاری خودرو اشتراک به شرکت از متفاوتی نوع طریق از - اید کرده کرایه دقیقه
 درهرصورت،. دسترسی دارید کشور اطراف ای در افزوده شاید به آوارتارهای ربات

 کنید، شما بر تن می را ای کت المسه زنید و را به چشم می واقعیت مجازی عینک
دهد تا  اجازه می شما امر به این. دهید انتقال ربات این به را خود حواس توانید می

 به ترک ها را حرکت بدهید و کاری انجام دهید؛ بدون آنکه مجبور گام بردارید، دست
 باشید.  خود خانۀ

نیز چندان دور از  آینده این ها پرداختیم، هایی که به آن مانند سایر فناوری و
را  دالر میلیون 10مبلغ  1نیپن شرکت هواپیمایی آل ،2018 سال در. نیست دسترس

 روباتیک، آواتارهای توسعۀ به بخشیدن ، با هدف سرعت2آواتار آنا پرایز ایکس در
قادر  بسیار احتمال فناوری به این که داند می آنا زیرا به چه دلیل؟. کرد گذاری سرمایه

خواهند برای  ها می آن و است -صنعت این شرکت  –هواپیمایی  به تحول صنعت
 د آماده باشند. این رویدا

در اولویت قرار داشت.  قرن یک از بیش خودروهای شخصی مالکیت دیگر، بیان به
 گذاری خودروی اشتراک به مدل شده است، مواجه آن با که واقعی نخستین تهدید

گذاری  به اشتراک مدل تسلط این اما شد؛ آشکار گذشته یک دهه در امروزی، تنها
 آستانۀ در صنعت این حاضر، درحال. انجامید نخواهد به طول هم سال ده خودرو حتی

جایگزینی خودروهای خودران قرار دارد که خود با تحول خودروهای پرنده مواجه 
افزون بر . دارد ها قرار ها و جنگ راکت است و این رویداد نیز در آستانۀ هایپرلوپ

 سال طول ده تغییرات در این تمام: بخش ترین مهم این، آواتارها مطرح هستند.
 .داد خواهد رخ آینده

 .رسد فرا میتصور شما  از تر آمدید که سریع خوش آینده به
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