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کتابم مریخی ها خود ما هستیم را برایت می فرستم که آن را به فارسی ترجمه کنی 
و توسط انتشارات »مازیار« به چاپ برسد. 

ایرانی عالقه مند به نجوم و علوم  بتواند مورد عالقه خوانندگان  امیدوارم که 
فضایی قرار گیرد. 

این کتاب کوچکم را به تو هدیه می دهم با امید به اینکه نسخه ای فارسی از آن 
به دستم برسد، امیدوارم که کاری در خور تو و خوانندگان باشد. 

با شناختی که از تسلط تو به زبان ایتالیایی دارم مطمئنم که ترجمه بسیار زیبایی 
خواهد بود.

عمیقاً از تو سپاسگزارم
جووانی اف. بینیامی
4 نوامبر 2012



تجربه ای که در مدت یک دهه فعالیت به عنوان »مترجم- خبرنگار« اخبار علمی 
در رسانه های مکتوب، آنالین و شنیداری به دست آوردم این بود که نسل جوان 
ایرانی، عطش فراوانی در خواندن و شنیدن و دانستن مقوالت مختلف علمی به 
زبانی ساده و بیانی روان دارد و دانستم که اخبار، گزارشات و مقاالتی که در 
مدت این سال ها در حوزه علم به این زبان قابل فهم برای همگان، نوشته و 
ترجمه کرده ام می توانند چراغ راهی هرچند کم فروغ برای شناساندن دانش به 
جوانان کشورم و کمکی ناچیز در انتخاب مسیر علمی زندگی آنها باشد. در میان 
حوزه های مختلف علمی، نجوم، فضا و درکل هرآنچه که به شناخت کیهان 
منجر می شود با اقبال و عالقه مندی بیشتری روبه روست. از این رو، زمانی که 
پیشنهاد ترجمه کتاب »مریخی ها خود ما هستیم« را دریافت کردم، آن را بی درنگ 
دانشمندان  بزرگترین  از  یکی  بینیامی  جووانی  پروفسور  چراکه،  پذیرفتم 
در  به خصوص  و  این حوزه است  از چهره های شناخته شده  و  اخترفیزیک 
مصاحبه هایش همواره جوانان ایرانی را به اندوختن علم به ویژه نجوم تشویق 
کرده و حمایت های هرچند کالمی اما امیدبخش خود را از فعالیت دانشمندان 
فضایی کشور دریغ نکرده است. بنابراین، »مریخی ها خود ما هستیم« را نه از آن 
جهت که با دیدگاه نویسنده موافق یا مخالفم، بلکه تنها به این دلیل ترجمه کردم 
باید درباره پدیده های  از همه آنچه را که  به زبانی ساده، چکیده ای مفید  که 
کیهان شناختی و درک بهتر آسمان شب دانست بیان می کند. هرچند نباید از یاد 
برد که به دلیل گستردگی و پیچیدگی های اخترفیزیک، دانشمندان دیدگاه هایی 
را در قالب نظریه و فرضیه مطرح می کنند که گرچه ممکن است از سوی دیگر 
دانشمندان و عالمان دینی پذیرفته نشوند اما می توانند باب گفتگو را در راه رد 
یا تائید و رسیدن به نظری مشترک باز کنند و بنابراین، مطالبی که در این کتاب 
آمده است نیز همانند دیگر نظرات علمی، از این قابلیت برخوردارند که از سوی 

پژوهش های آینده یا سایر دانشمندان تائید نشوند. 
هدا عربشاهی
اردیبهشت 93
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دیباچه

آیا اسم تو سرنوشت تو است؟1 شاید! اما من تضمین می کنم که هیچ ارتباط 
خویشاوندی با »ارنستو بینیامِی ناشر« ندارم، هرچند تصدیق می کنم این کتابی که 
منتشر شده است نوعی »بینیامی« درباره جهان )و مناطق همجوار( آن است. ُخب، 
اگر کتاب های جیبی انتشارات »ارنستو بینیامی2« موفق می شوند در چند صفحِه 
یک کتاب جیبی کوچک، مثاًل جان کالم کمدی الهی را بیان کنند بنابراین ما هم 
می توانیم با دنبال کردن ریسمان قرمزی که »بیگ بنگ« را به حیات و انسان وصل 

می کند با فراق بال، کتابی جیبی درباره کیهان بنویسیم. 
اما یک »بینیامی« بین علوم نیاز است. چراکه پیش از هر چیز باید جهان را با 
آجرهای ماده و انرژی اش، با کهکشان ها، سیارات و بقیه چیزها بسازیم: به این 

ترتیب، باید درباره فیزیک، نجوم، شیمی و زیست شناسی صحبت کنیم. 
از سویی دیگر، باید آجرهای حیات را بسازیم و به دنبال این نکته باشیم که 
حیات چگونه شکل می گیرد، از ما یا از هرجای دیگر. در اینجا یک علم بسیار 
اما همچنین نجوم  تماس می نامیم؛  جدید وارد میدان می شود که آن را نجوم 
رایج تری هم، از زمین یا فضا، برای جستجوی سایر دنیاهای مناسبی که پیرامون 
ستارگان مناسب خود می گردند در جایی که حیات می تواند وجود داشته باشد 
بکار می آید. سپس درباره شیمی منظومه، بیولوژی سنتزی و )میزان بسیار کم( 

اسم  در  می توان  را  هرکس  تقدیر  بودند  معتقد  باستان  رومیان  التین.  عبارتی   ،Nomen omen?  .1
نام  انسان ها را در خود پنهان کرده اند. مولف به دلیل شباهت  اینکه اسامی سرنوشت  او خواند و 
که هرچند هیچ خویشاوندی  نشان دهد  دارد  بینیامی« قصد  »ارنستو  انتشارات  اسم  با  فامیل خود 
میان او و ارنستو بینیامی وجود ندارد اما می خواهد به سبک این انتشارات یک کتاب جیبی علمی 

منتشر کند. مترجم
Ernesto Bignami .2، انتشارات ارنستو بینیامی، ناشر کتاب های جیبی است. منظور مولف از بینیامی 
بین العلوم نیز، یک کتاب جیبی است که درباره موضوعات مختلف علوم تجربی سخن می گوید. مترجم
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انرژی صحبت خواهیم کرد. 
در ادامه می پرسیم که آیا برحسب تصادف کسی آن بیرون هست؟ خواهیم 
دید که چگونه از سالیان گذشته به اشکالی از حیات بیگانه فکر شده است و حتی 
از مدتی قبل با گوش سپردن به دنیاهای پیرامون، به دنبال آن هستیم. به این ترتیب 
کمی به تاریخ علم )و علم تخیلی( وارد می شویم و عالوه براین، درباره یک علم 
هنوز بی نام و کامال ابداعی صحبت خواهیم کرد: ارتباط با کسی که نمی شناسیم و 

نمی دانیم که درباره اش چه بگوییم...
در پایان، کمی به »آینده شناسی« می پردازیم و این فرضیه را مطرح می کنیم 
که در مسیری که ما را به بیگ بنگ پیوند می زند چه چیزی برای کشف کردن 

باقی می ماند.
اما، مسئله حیات، در راس همه می ماند. هنوز آن را خارج از زمین نیافته ایم؛ و 
تاکنون تنها آن را تصور کرده ایم. از طرفی، توجه به حیات در زمین نیز به صورت 
نقطه ای مبهم باقی می ماند، بخش هایی از ریسمان قرمز که هنوز پیدا نشده اند، 

هرچند به تدریج از تعداد این بخش های گمشده کم می شود. 
با کار بر روی این کتاب جیبی علمی دریافتم برای اینکه به دنبال چیزی درباره 
درک حضور  و سپس منشأ  حیات در جهان بگردیم چهار روش وجود دارد:

1( یافتن زمین دور دســت دیگِری ، در میان ســیارات فرامنظومه خورشیدی 
جدیدی که از نظر فیزیکی دســت نیافتنی هستند اما بر روی آن ها می توان چند 

نشانه روشن از حیات را مشاهده کرد؛
2( مطالعه درباره تکه هایی از جهان که به خانه ما می افتند، یعنی شهاب سنگ ها، 

با تمام پیام هایی که از شیمی آلی به همراه آورده اند؛
3( ســفر کردن برای اکتشاف و شناسایی اجرام منظومه خورشیدی، برای دیدن 

چیزی که یافت می شود؛
4( جســتجو برای درک حیات در زمیــن، یعنی در تنها جایی که مطمئنًا زندگی 

وجود دارد، آنگونه که آغاز شده است.

این چهار خط پژوهشی از نظر اهداف و روش تحقیق، تفاوت های بسیاری با 
یکدیگر دارند و همگی کمی تمرین و دسترسی ذهنی را طلب می کنند. معتقدم، 
هیچکس نمی تواند مدعی شود که واقعا بر روی تمام این موضوعات و موضوعات 
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دیگری که از آن ها سخن خواهیم گفت اشراف دارد و نگارنده نیز مستثنی نیست. 
اگر من سعی کردم خود را به فراسوی قابلیت های به شدت حرفه ای ام سوق 
دهم، به این دلیل است که براین باورم برای طرح این مسئله کلی حداقل باید 

تالش کرد. 
به بیانی ساده، با این کتاب جیبی می خواهم به یک چشم انداز جهانی از هستی 
کمک کنم، گویی که جنگلی رصد شده در یک مجموعه است. به عنوان یک 
فیزیکدان و منجم بر روی هر درخت به طور مجزا مطالعه می کنم )حتی در بعضی 
مواقع بر روی هر شاخه کوچک، شاید خیلی دور...(؛ اما همچنین عمیقاً متقاعد 
شده ام که علم، با الزامات عینی و عقلی، سازگارترین دستگاه برای دیدن و درک 

کردن جنگلی چنین بزرگ است. 
انگیزه اصلی برای این کار، تماس با مردم بود. در دو سال اخیر  دوره تکوین 
صفحاتی که در ادامه خواهید خواند  بیش از صد کنفرانس، سمینار و کالس 
درس را در ایتالیا و اروپا برای طیف وسیع و متنوعی از حضار شامل دانش آموزان 
و معلمان مدارس راهنمایی و دبیرستان، کتابخانه های کشور و بخش های مختلف 

انجمن حرفه مندان1، شرکت های خصوصی، رابطان و غیره برگزار کردم.
حتی بسیاری از تماشاچیان »رازهای فضا با بینیامی«2 شبکه تلویزیونی »کانال 
نشنال جغرافی« برای من نامه نوشتند که تقریباً به تعداد بیشتری از آن ها جواب 
دادم؛ اما بقیه، با عرض پوزش از آن ها، به طور حتم پاسخ های خود را در این 

صفحات خواهند یافت.
پس از این دو سال غوطه وری کامل و صحبت درباره علم در میان مردم، 
احساس می کنم که باید از خود و خوانندگانم بپرسم: آیا آمارهایی که از ر. داکینز 
نقل شده اند می توانند واقعی باشند؟ به گفته این زیست شناس و تکامل شناس 
مشهور، 44 درصد از آمریکایی ها نه تنها معتقدند که خدا جهان را خلق کرده است 
بلکه بر این باورند که جهان را مشابه انسان های کنونی خلق کرده و این اتفاق 

حدود 10 هزار سال قبل رخ داده است.
44 درصد، تقریباً نیمی از جمعیت؟ باور آن سخت است. به همان سختی 

Rotary Club .1 انجمن روتاری.
Bignami I segreti dello spazio con .2 مجموعه کارگاه های آموزشی که مولف برگزار می کرد. مترجم 
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که باور کنیم از هر چهار ایتالیایی یک نفر )24 درصد، باالترین درصد در اروپا( 
معتقد باشد که زمین یک ماه برای چرخیدن به دور خورشید وقت صرف می کند. 
به نظرم می رسد که پذیرفتن این اطالعات عجیب کمی غیرممکن باشد یا شاید 
از خوش شانسی ام با مردمی شیفته و فاضل برخوردار بوده ام، هرچند با مقداری 

تیزهوشی اجتناب ناپذیر.
به هرحال، اگر داکینزحق داشته باشد که تا این حد درباره سطح کلی فرهنگ 
علمی جامعه امریکا بدبین باشد، ُخب پس، به نظرم می رسد که یک کتاب جیبی 

بین علوم درباره جهان بسیار مفید خواهد بود.



مقدمه

دربیانسان-جهان

حتی اگر به ندرت پیش بیاید که هر از چندگاهی در شبی ظلمانی به دل طبیعت 
در هوای آزاد بروید. در کنار ساحل تاریک یا وسط دریا، یا در صحرا یا حتی 
در قله ی کوه نظاره گر آسمان باشید. به بیانی ساده، در جایی که اگر در آن ابر 
نباشد، می توان با چشم غیرمسلح دید که آسمان، تقریبًا پر از ستاره است. و 
با یک دوربین دو چشمی حتی کوچک  خداوندا!  ستاره ها بازهم زیادند 

و بسیار زیادتر... .
کاش این ستارگان بر روی زمین پهن شوند و ما برای چند دقیقه هم که 
شده آن ها را از باالی سرشان و با آرامش تماشا کنیم. بفهمیم که ستاره ها وجود 
دارند، اینکه زاییده ذهن ستاره شناسان و شاعران نیستند، اینکه نمی توانیم وجود 

آن ها را انکار کنیم، حتی اگر دور باشند و دست نیافتنی. 
ما  خورشید  همانند  بیش  و  کم  کوچک،  ستارگان  آن  که  می دانیم  امروز 
هستند، فقط کوچک تر چون دورترند. و بنابراین نباید دیگر از نیروی تخیلی 
این فکر  به دنبال  از یک فضاپیماعمل می کند و  بهتر  استفاده کنیم که بسیار 
به پرواز در می آید که آیا در پیرامون این ستارگان سیارات هم هستند و اگر 
هستند چگونه می توانند باشند. سپس، این سوآل اجتناب ناپذیر: آیا روی این 

سیارات حیات وجود دارد؟
در پایان، آنچه که از خود می پرسیم این است: »چه چیزی مرا بیشتر می ترساند؟ 

دانستن اینکه در تمام جهان تنها هستیم یا دانستن اینکه آن باال کسی هست؟«
و  اصلیت ها  با  نفر،  هزاران  شاید  و  صدها  برای  که  است  سوآلی  این 
ملیت های مختلف طرح کرده ام: در کنفرانس ها و مناظرات، حتی با جا دادن آن 
در میان نظرسنجی های عمومی و رای گیری های حضوری؛ یا برای دانشجویان 
کالس هایم و همچنین برای دوستان و آشنایان و یا، بی تعارف، برای افرادی که 



14   مریخیهاخودماهستیم

برای اولین بار آن ها را مالقات می کردم.
اولین خبر خوب این است که تقریبًا اکثر افراد به این سوآل پاسخ می دهند. 
همه می فهمند tertium non datur )یا تنها هستیم، یا کس دیگری هست( یعنی 

چه و تنها تعداد معدودی بی تفاوت اند یا از بیان عقیده خودداری می کنند. 
دومین خبر خوب این است که در پاسخ ها اکثریت کامال مشخصی وجود 
دارد: این اولویت صریح، عالقه به حضور کسی دیگر است، آنجا، آن بیرون. 
سپس معلوم شد که مردم برای داشتن این عالقه نیازی به شناخت آن کسی 
ندارند که در واقع همان »کسی دیگر« است، و اینکه »چگونه« می تواند باشد: 
نابودی  که  پلیدی  و  باهوش  هیوالی  چندش آور،  عنکبوت  زبون،  باکتری 
به  را  خوشبختی  و  آسایش  است  قادر  که  آگاه  و  مهربان  پری  یا  می پراکند 
ترسناک.  یا  تخیلی  فیلم علمی  تیتراژ یک  به طور خالصه،  یا  ما هدیه دهد. 
ما  باشند؛  بهتر  تنهایی  اضطراب  از  این ها  همه  می رسد  نظر  به  به هرحال  اما 

نمی خواهیم تنها سیاره مسکونی جهانمان باشیم.
البته خبر بد این است که هنوز قادر نیستیم به این سوآل جواب درستی 
قادر  این وجود  با  اما  نکرده ایم.  پیدا  بیرون  آن  را  ما هنوز هیچ کس  بدهیم: 

نیستیم نشان دهیم که هیچکس نیست.
صبر داشته باشید: هنوز داریم جستجو می کنیم، با بهترین ابزارهای نجوم 
مدرن )و علوم همجوار(. اما در سال های اخیر پیشرفت های مشاهداتی و نظری 
بسیار مهمی به دست آمده اند و احساس مان این است که به نتیجه نزدیک هستیم.
روشن است که چه چیزی برای »نتیجه« پیشنهاد می شود، و در این مورد: 
پیش از هرچیز، و به خصوص کشف چند شکل از حیات در خارج از زمین. 
تاریخ  در  کشف  شگفت آورترین  دست  این  از  کشفی  می کنند  فکر  بسیاری 
بشریت خواهد بود. به همین دلیل به ناچار باید یک کشف مناسب و بسیار 
نیازمند  ُمطالبات شگفت آور  گفت:  سیگن1  کارل  که  همانطور  باشد:  مناسب 

تا 20 دسامبر 1996، ستاره شناس،  نوامبر 1934  ادوارد سیگن)Carl Edward Sagan( نهم  1. کارل 
اختر فیزیکدان، مولف و کیهان شناس آمریکایی و رواج دهنده نجوم، فیزیک نجوم و سایر علوم طبیعی 
است. در طول حیات خود بیش از 600 نوشتار علمی و مقاله معروف را منتشر کرد. سیگن همچنین 
مولف، دستیار مولف و یا ویراستار بیش از 20 کتاب و یکی از پیشگامان بیولوژی فرازمینی بود و 

تحقیق برای هوش فرازمینی )SETI( را ترویج داد. مترجم 
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بَراهین شگفت آورند. 
از این رو، این کتاب نوشته شد ابتدا، به احترام اکثریت افرادی که به تنها 
نبودن در جهان باور دارند، سپس که بیشتر متقاعدکننده است، این است که 
در سالیان اخیر، دانش جهانی و حیات یک سری نتایج به هم پیوسته ای را به 
دست آورده اند که سزاوار معرفی هستند، چراکه روش نگاه ما به این مسئله را 

به میزان بسیاری تغییر داده اند. 
سـومین دلیـل، کـه کـم اهمیت تـر از بقیه نیسـت این اسـت کـه در دنیای 
امـروز و فـردا بایـد همـواره بـه یادآوریـم کـه جایـگاه واقعـی بشـریت در 
جهـان، در لحظـه ای کـه به بیـرون می نگریـم کجاسـت. انجام این کار بسـیار 
مهـم اسـت چراکـه فرهنگ فعلی مـا اغلب تحـت تاثیـر فوران هـای نامعقول 
»انسـان مرکـز بـودن«، برپایـه نادانـی علم، حتـی نادانـی تاریخ علـم در چهار 

)یـا چهـل؟( قـرن اخیر قـرار گرفته اسـت.
پس، به روشی واضح مباحثه ای را که منشأ جهان، حیات بر روی زمین و 
شاید خارج از زمین  یعنی منشأ انسان در کیهان  را پیگیری خواهد کرد 
در زیر به تفصیل شرح می دهم، مباحثه ای که مرا به یک فایل زیپ شده بی نام 
مربوط به مسابقه رفت از »جام آنتروپا«1 رساند. مبارزه ای فوتبالی که طی دو 
دیدار میان تیم های »دینامو یونیورسال اف. سی« و »منسنترد یونایتد« برگزار 

شد.2
زیپ کننده بی نام یادآور می شود این دیدار رفت که قرن ها قبل در استادیوم 
»مدیترانه« برگزار شد، با نتیجه قاطع 0-2 به نفع »منسنتردها« با گل ارسطو و 
بطلمیوس پایان یافت. )ارسطو و بطلمیوس متفکرانی هستند که انسان و زمین 
را در مرکز منظومه خورشیدی و در نتیجه در مرکز جهان گذاشته بودند: به 

1. جام انسان گرایی یا Anthropa Cup. مولف در یک مسابقه خیالی عقاید اندیشمندان بزرگ تاریخ را 
درباره منشأ جهان به تصویر می کشد. در این دیدار اندیشمندان پیرو تفکر »انسان مرکز بودن جهان« 

با دانشمندانی که اعتقاد به این داشتند که زمین و انسان مرکز جهان نیست مسابقه می دهند. مترجم
و جهانی(  )دینام   Dinamo Universal F.C تیم  دو  فوتبال،  تیم های  نام  از  بهره گیری  با  مولف   .2 

Man-Centered United )برگرفته از نام منچستر یونایتد( را نامگذاری کرده است. 
از  منظور  و  است  بنگ«  »بیگ  یا همان  تشکیل جهان  اولیه  موتور  یونیورسال«  »دینامو  از  منظور 

»منسنترد یونایتد« این است که انسان در مرکز جهان قرار دارد. مترجم




