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کریس تومی 1در این نوشــتار ،تبادل نظرات بین اریک درکســلر 2و
ریچارد اســمالی 3که در ســال  2003انجام شــد و یکــی از اختالفات
مهم در تاریخ فناوری نانو به شمار میرود را مورد بازبینی قرار داده
است.
تبــادل نظــرات بیــن ریچــارد اســمالی و اریک درکســلر در دســامبر
 2003در یک شماره ویژه از مجله اخبار شیمی و مهندسی 4منتشر
شــد .مباحثــه کوتــاه بیــن آنها ذهــن من و دیــد بســیاری از ما که
مشــغول مطالعــه و بررســی مســائل اجتماعی و فرهنگــی در حیطه
فنــاوری نانو بودیم را روشــن کرد .برای ما هــم درک علوم مقیاس
نانو اهمیت داشت و هم دیدگاههای محبوب درخصوص فناوری
نانو ،بهویژه دیدگاه درکسلر.
ســالها بود که مباحثه بین درکســلر و اســمالی از کانون توجهات
ً
مــن خــارج شــده بــود ،اما اخیــرا در تــرم پاییــز که مشــغول تدریس
مبحثــی بــودم ،آن را به عنوان کار کالســی به دانشــجویانم واگذار
کردم .دانشــجویان ســؤاالت زیادی در این رابطه مطرح کردند که
نظرات درکسلر چگونه با تصویر کالن از فناوری نانو جور درمیآید.
آنها از خواندن این مباحثه احســاس رضایت داشــتند زیرا دانش
فناوری نانو برای آنها روشنتر شد.
ً
مباحثه بین درکسلر و اسمالی واقعا اتفاق جالبی در تاریخ فناوری

نانو اســت .اکنون مایلم دوباره این مباحثه را مطرح کنم تا یادآور
مطالبــی باشــم که پانزده ســال قبــل باعث اختالف نظر آنها شــد
و همچنیــن اشــارهای کنــم به اتفاقاتی کــه خواننــدگان این مقاله
ممکــن اســت آنقــدر جوان باشــند کــه اطالعــی در ایــن خصوص و
چگونگــی اتفــاق افتــادن آنها نداشــته باشــند ،یا اینکــه آن زمان
مشــغلههای مهمتری داشــتهاند .مبحث را با شماره خاص مجله
ساینتیفیک امریکن 5در خصوص فناوری نانو که در سپتامبر 2001
چاپ شــده اســت ،شــروع میکنیم .اریک درکســلر در مقاله خود با
عنوان «فاز ماشــینی فناوری نانــو »6مطالبی در خصوص «توانایی
ســاخت اجســام بــا دقــت مولکولــی» و آینــدهای کــه در آن «فرآیند
تولید شــامل کنترل هر اتم میشــود» عنوان کرد .او اعتقاد داشــت
نانورباتهای پزشــکی وجود خواهند داشت که میتوانند «بدن را
بــه حالت ســالم و جوان برگرداننــد» و همچنیــن روشهایی برای
دوباره زنده کردن اجسادی که فریز شدهاند وجود خواهد داشت.
ایــده اصلــی نظریه درکســلر ،یک کارخانه کوچــک در مقیاس نانو
بــا نقالــه و بازوهــای رباتــی بــود کــه بتواننــد اتمهــا و مولکولها را
بهصــورت تــک به تــک در موقعیــت موردنظر قرار دهند تــا بتوانند
یــک جســم را بهگونــهای که مــورد نظر آراینده اســت تولیــد کنند.
درکسلر این چرخه تولید را «آراینده »7نامگذاری کرده بود.
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ً
یک توضیح کوتاه درمورد «آراینده» :معموال آیندهنگرها هنگامی
که در مورد نانورباتها صحبت میکنند ،منظورشــان ماشینهای
ریزمقیاســی اســت که به صورت مســتقل در رگهای بدن انســان
فعالیت میکنند؛ اما درکسلر و اسمالی پا را فراتر نهاده و منظورشان
ابزارهای مکانیکی ،ماننــد بازوهای رباتی بود که میتوانند داخل
آرایندههای مولکولی فعالیت کنند.
پــس از آن ریچــارد اســمالی در مقالــهای ،ســطل آب ســردی از
واقعیت بر روی نظریه درکســلر ریخت .من مطمئن نیســتم که آیا
ویراســتاران میدانســتند که نظریه اســمالی ناقض نظریه درکســلر
است یا خیر؟ اما این واقعیتی است که اتفاق افتاده است.
علــت اصلــی مخالفــت اســمالی بــا نظریــه درکســلر دو مشــکل در
مقیاس نانو بود؛ «مشــکل انگشــتان چاق »8و «مشــکل انگشــتان
چســبناک .»9براســاس نظریه «مشکل انگشــتان چاق» ،بازوهای
رباتــی یــک آراینده که بایــد اتمها را بهصورت تــک به تک حرکت
دهنــد ،بایــد بهقــدری کوچک باشــند کــه انــدازه آنها دیگــر قابل
کاهــش نباشــد؛ امــا فضــای کافــی در «منطقــه واکنــش »10بــرای
فعالیــت آنها وجود ندارد .نظریه «مشــکل انگشــتان چســبناک»
هــم عنوان میکند که «اتمهای دســتان متحــرک به اتمهایی که
میبایســت جابهجا شوند میچســبند» و در نتیجه بازوهای رباتی
قــادر نخواهنــد بود اتمهــای هدف را در زمان و مــکان مورد انتظار
جابهجا کنند.
اســمالی بیان کرد که «اینها دو مشــکل مبنایی هســتند» و هیچ
یــک از آنها قابل اغماض نیســت .وجود نانورباتهای مکانیکی
خــود همانندســاز 11در دنیــای واقعیــت بــه آســانی ممکــن نیســت.
همچنیــن نانوربــات چیــزی بیــش از یک رویــای غیرقابــل تحقق
آیندهنگرها نخواهد بود .بنابراین مباحثه پایان یافت.
مباحثــه بعــدی در مجله اخبار شــیمی و مهندســی ،دو ســال پس
از آن انتشــار یافت .اریک درکســلر در نامهای سرگشــاده به ریچارد
اسمالی عنوان کرد« :معرفی نادرست ایده من به اذهان عمومی را
تصحیح کنید ...شما تالش کردید ایده من را با ارائهای نادرست،
رد کنید ».آیا این یک رفتار حرفهای است؟
درکســلر ادامــه میدهــد که نیــازی به انگشــتان چاق و انگشــتان
چسبناک نیســت ،زیرا «جانمایی مولکولهای واکنشی نیازی به
آنها ندارد».
ً
لطفــا لحظــهای تأمل کنید .درکســلر در مقاله مجله ســاینتیفیک
امریکــن بیــان کرده بود که یک آراینده «کنتــرل هر اتم» را برعهده
دارد؛ امــا در مجلــه اخبــار شــیمی و مهندســی ،مفهــوم کنتــرل
مولکولهــا ،بــه جــای کنتــرل اتمهــا اســتفاده شــد .حال بــه متن
بحثها برگردیم؛ «تالش شما جهت اغنای افکار عمومی از طریق
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ادعای غلطی که روی غیرممکن بودن ایده من داشتهاید ،بهطور
حتم شکســت خواهد خورد و باعــث تخریب موقعیت همکارانتان
میشود ».این موضوع شرایط را بهتر نمیکند.
اســمالی به درکســلر جــواب داد .اگــر بازوهای رباتی یــک آراینده،
مولکولهــا را بهجــای اتمهــا ،بــه صــورت یــک بــه یــک کنتــرل
کننــد ،باعــث افزایش ابعاد انگشــتان چاق و انگشــتان چســبناک
میشــوند؛ امــا همچنــان آنهــا کنتــرل دقیــق مولکولهــا را مانند
کنتــرل دقیق اتمها به خوبی انجام نمیدهند .بازوهای مولکولی
نیــاز بــه فضایی دارند کــه بتواننــد مولکولها را تغییــر دهند و باید
مولکولهــا را بــدون اینکــه به آنها بچســبند ،در مکانی جانمایی
ً
کننــد« .انگشــتان دقیقا نمیتوانند فرآیندهای شــیمی را با مهارت
انجام دهند».
هنگامــی که درکســلر دیدگاهش را از بازوهــای رباتی مکانیکی به
آرایندههــا تغییــر داد« ،شــبیه آنزیمها و ریبوزومها» ،اســمالی به او
خاطرنشــان کــرد کــه «ایــن ابزارها فقــط میتواننــد در آب کار کنند
و بنابرایــن نمیتــوان چیــزی را ســاخت کــه از لحــاظ شــیمیایی در
آب ناپایدار اســت ».اســمالی ادامه داد که «اگر این ســاختار بر پایه
غیرآبی است پس باید یک حوزه عظیم از علم شیمی وجود داشته
ً
باشــد که بــرای قرنها نادیده مانده اســت .لطفا به مــا درباره این
علم شیمی جدید بگویید ».میبینیم که اوضاع هنوز هم مطلوب
نیست.
درکســلر بــا اســمالی مخالفت کرد و طبــق آخرین برنامــهاش برای
آرایندههــا عنــوان کرد کــه آخرین نقطه نظر اســمالی بــدون پایه و
اساس بوده است زیرا «این نانوکارخانهها حاوی آنزیم ،سلولهای
زنده و مجموعهای از نانورباتهای خود همانندساز نیستند».
ً
امــا او دقیقــا بیــان نکــرد که آنهــا چه هســتند .هماهنگ شــدن
بــا همــه تغییراتــی که درکســلر در دیدگاهش داد ،برای من ســخت
است.
درکســلر مباحثــه را از ســرگرفت و بنابرایــن اســمالی نظــر نهایــی را
عنوان کرد و نوشــت «شــما هنوز در یک دنیای ســاختگی هستید؛
جایــی کــه اتمهــا بــه هر جایــی کــه شــما بخواهیــد میرونــد ،زیرا
برنامههای رایانهای آنها را برای رفتن به آنجا هدایت میکنند».
درکســلر همچنین از اهمیت اساســی تولیــد مولکولی صحبت کرد
و گفــت «ایــن بایــد اتفاق بیفتد و قابل تأســف اســت که پیشــرفت
ایاالتمتحــده آمریــکا در تولیــد مولکولــی با این خیــاالت واهی که
ُ
چنین چیزی عملی نیست ،کند شده است ».اما حاال سؤال قدری
عمیقتر میشــود کــه چگونه میتوان مولکولهــا و اتمها را با این
دقــت کنتــرل کرد .اگر ریچارد اســمالی میدانســت کــه چه چیزی
خوب است و آینده چگونه بهنظر خواهد رسید ،زمان آن میرسید

واقعیت ،خیال و اخالق در آرایندههای مولکولی
که یکی از طر حهای درکسلر را برای آراینده مولکولی تأیید کند.
از یــک ســو ایــن تبادلنظــر در مــورد کنتــرل شــیمیایی اتمهــا و
مولکولهــا در مقابــل کنترل مکانیکی آنها اســت .دیدگاه اولی بر
پایــه خوشبینــی مفــرط و با ســرعت طر حریزی شــده بــود .انتظار
میرفت که دیدگاه اخیر ،پایه علمی بیشتری داشته باشد.
اگــر شــما مجبور به انتخــاب یکــی از آنها بودید امــا حق انتخاب
ترکیبــی از آنهــا را نداشــتید ،کــدام یــک از دید شــما پذیرفتنی بود:
خوشــبینی یــا واقعیــت؟ آیــا هــر دوی آنها به انــدازه کافــی جذاب
نیستند ،هرکدام به شیوه خودشان؟
از ســوی دیگر ،یک ســری مشــاجرههای شــخصی بیارزش وجود
داشت؛ اینکه شما من و ایدهام را بهخوبی معرفی نکردید زیرا آنچه
را که من درک میکنم ،شــما نمیبینید؛ اما آنچه که شــما میبینید
یک خیال احمقانه است که هیچ پایهای در واقعیت علمی ندارد.
اگر شما تمایلی به دور سوم این مباحثه دارید میتوانید نامههای
ارسال شده به ویراستار اخبار شیمی و مهندسی در  24ژانویه 2004
را بخوانید ،جاییکه افراد دیگری بحث را ادامه میدهند.
مــن شــنیدم که تعــدادی از دانشــمندان به بحث میان درکســلر و
اســمالی در اوایل  2004واکنش نشــان دادند .همــه آنها نانوفناور
و شــیمیدان بودند .آنها بحث را به نفع اسمالی قضاوت کردند و
دانشجویان من از این موضوع خوشحال شدند.
امــا نفــرات بیشــتری بایســتی متقاعــد شــوند .ریچــارد اســمالی
توضیحــش را بــا بیــان زیــر خاتمــه داد« :جوانانــی در تگــزاس از او
خواســته بودند که ســی مقالــه در زمینه فناوری نانــو را مطالعه کند
ً
و او ناراضــی بود که میدید تقریبا نیمی از این مقاالت ،پیشگویی
اریــک درکســلر در مورد نانورباتهای خود همانندســاز کــه از انرژی
روی زمین اســتفاده میکنند را قورت داده بودند!» اســمالی نوشت

«درکسلر با نظریات جدیدش بچههای ما را ترسانده است».
بنابرایــن آیا بزرگســاالن نیز آنچه را که درکســلر دربــاره فناوری نانو
میگفت باور کردند؟ در ســالهای  2011و  2012من مطالبی درباره
فنــاوری نانــو در دو کتــاب کــه قصد داشــت فنــاوری نانــو و فیزیک
را بــه مخاطب عــام توضیح دهــد ،خواندم .یکی از آنهــا «فناوری
و مذهــب »12نوشــته نــرن هرزفلد 13بــود .منبع اصلــی اطالعاتش در
بخــش فناوری نانو ،کار درکســلر بود که بهصــورت غیرانتقادی آن
15
را ارائه کرده بود .دیگری «فیزیک در آینده »14نوشــته میکیو کاکو
بــود .نیمــی از فصل بخش فنــاوری نانو در این کتاب ،شــامل یک
مــرور عمومــی روی موضوع بود و نیمی از آن ،داســتان آرایندههای
درکســلر بــود کــه او آنهــا را همانندســازها 16نامیــده بود .او نوشــته
کــه «یک همانندســاز از قوانین فیزیک تخطــی نمیکند اما تولید بر
مبنای خودچیدمانی 17کار ســختی اســت ».هنگامی که آن مشکل
حل شد کاکوس به نفع درکسلر گفته« :این ماشین قادر خواهد بود
هر چیزی را خلق کند».
یکــی از دغدغههای همیشــگی من ،درک مناســب افــراد عادی از
علــم اســت و امیدوارم بهگونهای از علم برداشــت کننــد که بتوانند
صاحبنظرهای درست ،سازنده و مؤثر بر موضوعات علمی باشند.
ایــن موضوعــی ســخت اســت و ایــن خواســته در حیطــه فنــاوری
نانــو بســیار پیچیــده اســت .در ایــن مــورد بهنظر میرســد کــه اکثر
دانشــمندان با اسمالی بر روی مســئله آرایندههای مولکولی موافق
هســتند .در حالــی که افــکار عمومی که عالقه بیشــتری به فناوری
نانــو دارنــد تــاش میکنند کنجــکاوی خود را بــا خوانــدن کارهای
درکســلر پاسخ دهند و شــاید تعدادی از آنها درک خود را به دیدگاه
درکسلر از فناوری نانو محدود کنند .من بعید میدانم که هیچ نوع
سیاست علمی بتواند هر دو دیدگاه را تأیید کند.
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