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مصاحبهبانویسنده

میهمانمندراهنگفتگ ،استادکرسیاخترفیزهکدردابشگاصهاروارد،
اهاالتمتحاصدرعلموفنآورى،وماهر پیشینرئیسجمه رى مشاور
گروصفیزهکواخترشناسیدرفرهنگبتانعل مآمرهکاست.اواکن ندر
جبتج ىبشابیهاىنیاتفرازمینیاستناطرنینیبامگالیلی،طرنیکی
دراولینقامبزدهکنیدومیلی ندالرنماهتمالیدرهافتکردصاست.
دکترآوىل ئبنراهنناوراستکیشیئیم س منیاوم آم آ،انتماالً
شمبی منظ میى از خارج در کی است ه شمنا م ج دات ساختیى
زباگیمیکنا.اوم آم آراچهارسالپیشتلبک پپَن-استاررسدر
هاواهیرصاکرد.ادعاىدکترل ئبراکنگرصىآمرهکاوسازمانهاى
اطالعاتیاهنکش رجاىگرفتنا.آهاآوىل ئبته رماراازعالمتغییر

خ اهاداد؟نامادراهنگفتگ ىوهژصهمراصناشیا.

مطرح  شما  که  فرضیه ای  آمدید.  خوش  گفتگو  این  به  لوئب،  دکتر  پرسش:
کرده اید که بسیار هم پر سروصدا شده، این است که جرم میان ستاره ای اوموآموآ 
است،  من  سر  پشت  که  تصویری  این  است.  فرازمینی  موجودات  به  متعلق 
همان اوموآموآ است و گفته می شود که با سرعت 870,000 کیلومتر بر ساعت 
حرکت می کند. پَن-استاررس فقط یك تصویر بسیار کوچك، یا بهتر بگوییم 
تصویری شبیه به یك نقطه از اوموآموآ ثبت کرده ولی شما می گویید که این 
یك سفینه است. مایلم به عنوان اولین سوآل از شما بپرسم چه سندی دارید که 

فرضیه ی تان را تأیید کند؟
پاسخ:اوموآموآ اولین شیئی بود که از خارج از منظومه ی شمسی آمده بود و ما 
در نزدیکی زمین آن را شناسایی کردیم. در ابتداء فضانوردان فکر کردند که این 
شیء مثل سایر اجرام سنگین است که ما در داخل منظومه ی شمسی می بینیم، 
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چقدر  که  دیدیم  آوردیم،  دست  به  موردش  در  بیشتری  اطالعات  وقتی  ولی 
عجیب و غریب است. یکی از ویژگی های اوموآموآ این بود که نور خورشید را 
با شدت ده برابر بیشتر منعکس می کرد و شکل غیرعادی هم داشت و احتماالً 
صاف و هموار و عالوه بر این هیچ کدام از ویژگی های دنباله دارها را نداشت، 
یعنی هیچ گاز یا غباری اطراف اش نبود، پس با قطعیت می توانستیم بگوییم که 
یك دنباله دار نیست. در ضمن رویارویی با نور خورشید باعث شده بود اوموآموآ 
از خورشید فاصله بگیرد که ممکن است به این دلیل باشد که بسیار کم قطر 
است. من در همان زمان به خودم گفتم که طبیعت چیزهای کم قطر خیلی زیادی 
نمی سازد، پس شاید این شیئی مصنوعی باشد و در واقع کتابی نوشتم با عنوان 
»فرازمینی« که در آن از جزئیات بسیاری از رفتارهای نامتعارفی که این شیء از 
خودش نشان داده توضیح دهم. اسمی که برای این شیء انتخاب کردند، یعنی 
از سرزمین های  پیام آور  یا  پیشاهنگ  به معنی  اوموآموآ، در زبان مردم هاوایی 
دور است. ماه پیش گزارشی به کنگره ی آمریکا ارائه شد درباره ی اجرامی که 
در آسمان مشاهده شده بودند و ماهیت آن ها برای ما مشخص نبود. به این ها 
می گویند پدیده های ناشناخته ی واقعی. با توجه به این دو موضوع من گفتم که 
دیگر وقت اش رسیده است که در این باره به صورت علمی مطالعه کنیم. بدین 
هدف اش  که  پروژه ای  کردیم،  اعالم  را  گالیله  پروژه ی  شروع  که  بود  ترتیب 
شناسایی و کشف ماهیت اجرامی است که ظاهری عجیب و غریب دارند و شبیه 
چیزهایی که تا حاال دیده ایم نیستند. در همین دو هفته ی اخیر، حدود دو میلیون 
دالر از این منابع غیردولتی به من اهداء شده تا بتوانم روی این اشیاء مطالعه 
کنم. من گروهی از دانشمندان متخصص در این رشته را تشکیل دادم و قرار 
است درباره ی این موضوع تحقیقات وسیع و جامعی انجام دهیم. قرار است با 
تلسکوپ اطالعات جدیدی گردآوری کنیم، نه آن اطالعات قدیمی تر که دیگران 

دارند، بلکه اطالعات جدید تا بتوانیم به ماهیت این اشیاء پی ببریم. 
پرسش:دکتر لوئب، صحبت های زیادی درباره ی موجودات فرازمینی وجود 
دارد. دوست و همکار سابق شما استیون هاکینگ هم گفته بود که باید نوعی از 
حیات در خارج از زمین و در کهکشان های دیگر وجود داشته باشد. هاکینگ 
مرز  در  باید  ما  بنابراین  باشیم،  تنها  ما  که  نمی رسد  نظر  به  منطقی  می گفت 
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واقعیت و خیال قرار گرفته باشیم. ولی یك نکته ی عجیب وجود دارد و آن این 
است که اگر موجودات دیگری در عالم وجود داشته باشند، ِخب چطور ممکن 
است که در تمام سال هایی که ما روی زمین زندگی می کردیم، هیچ نشانه ای از 

این موجودات به دست نیاورده باشیم. در این باره چه فکر می کنید؟ 
پاسخ:الزم است به این نکته توجه داشته باشیم که ما اآلن اطالعاتی داریم 
که ده یا بیست سال پیش که استیون هاکینگ در این باره می گفته و می نوشته، 
نداشتیم. تقریباً نیمی از ستاره های مشابه خورشید، سیاره ای شبیه زمین دارند 
که با فاصله ای معادل فاصله ی زمین تا خورشید، به دور آن ها می چرخند، یعنی 
ده ها میلیارد سیاره تنها در کهکشان راه شیری ما وجود دارند که شرایط آن ها 
نمی تواند با شرایط ما بر روی زمین خیلی هم متفاوت باشد و من فکر می کنم 
و البته از روی تواضع این را می گویم که ما موجودات خیلی ویژه ای نیستیم. ما 
باید به جستجو ادامه دهیم. اگر چشمان مان را ببندیم و بگوییم ما هوشمندترین 
موجودات جهان هستیم و هیچ موجودی غیر از ما در همسایگی ما وجود ندارد، 
فقط خودمان را راضی کرده ایم که دنبال هیچ موجود دیگری نگردیم و خودمان 
را در کیهان تنها فرض کنیم. حتی اگر این جوری هم فکر کنیم، نمی توانیم از 
بود. گالیله می گفت  این فلسفه ی گالیله  دست همسایگان مان خالص شویم. 
بودند  معتقد  دیگر  فیلسوفان  که  در حالی  می چرخد،  دور خورشید  به  زمین 
خورشید است که به دور زمین می چرخد. آن ها می گفتند ضرورتی نمی بینند 
که با تلسکوپ نگاه کنند و همین آدم ها گالیله را در خانه اش حبس کردند. 
اتفاقی که افتاد این بود که آن ها در جهل خودشان ماندند و زمین هم به گشتن 
خودش به دور خورشید ادامه داد. ما نباید آن اشتباه را تکرار کنیم. باید مشاهده 
و جستجو کنیم. اتفاقاً، شاید جالب باشد به شما که ایرانی هستید بگویم بهترین 
دانشجوی من که روی همین موضوع کار می کند، پدر و مادرش ایرانی هستند. 
اسم این دانشجو امید سراج است. همکار دیگر من در دوره ی پسادکتری در 

همین رشته نیز ایرانی است و ما داریم روی این موضوع کار می کنیم.
پرسش:من مدتی پیش با امید سراج درباره ی طرح گالیله گفتگو کردم. می دانم 
هم  دانشجویان شما  موضوع  به  معروفی هم هست.  پیانیست خیلی  امید  که 
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تا  دو  با  ما  لوئب،  دکتر  فرازمینی ها.  به  برگردیم  بدهید  اجازه  ولی  می رسیم، 
زندگی  واقعیت های  یا  محدودیت ها  این ها  واقع  در  هستیم.  روبرو  چالش 
روزمره ی ما بر روی زمین هستند. یکی از جنبه های مهم جستجوی موجودات 
برنامه ی  در  دارید  سال هاست  شما  خود  است.  فن آوری  موضوع  فرازمینی، 
انستیتو جستجوی هوش فرازمینی )SETI( با امواج رادیویی به دنبال فرازمینی ها 
می گردید، به آن ها پیام می دهید، و امواج رادیویی فضایی را هم تحلیل می کنید، 
ولی هنوز نتیجه ی قابل توجهی به دست نیاورده اید. این موضوع اول. موضوع 
دوم هم موضوع سرعت است. یك شیء باید با سرعت نور حرکت کند تا بتواند 
کهکشان ها را جستجو کند، یعنی در زمانی مشابه با زمانی که ما می توانیم در 
عمرمان تجربه کنیم. باید آن قدر سرعت مان زیاد باشد که بتوانیم در کهکشان ها 
با این دو چالش، یعنی فن آوری و سرعت، روبرو  بنابراین ما  جستجو کنیم. 

هستیم. برای این ها چه پاسخی دارید؟
پاسخ:من در واقع رئیس هیئت مشاوران پروژه ای هستم که در تالش است 
تا فن آوری الزم برای حرکت ما با سرعت نزدیك به نور را فراهم کند. اسم 
این پروژه، استارشات است. بله، حرف شما درست است، ما در حال حاضر 
ما،  کهکشان  در  ستاره ها  شکل گیری  آغاز  از  ولی  نداریم،  را  الزم  فن آوری 
زمان بسیار زیادی گذشته است. بیشتر این ستاره ها که میلیاردها سال پیش از 
خورشید ما شکل گرفته اند و می شود تصور کرد ستاره ای که میلیاردها سال 
پیش از خورشید شکل گرفته سیاره ای داشته است که در آن تمدن و فن آوری 
می شود  ما  از  پیش  سال  میلیاردها  لیکن  ما،  مثل  درست  است،  داشته  وجود 
تصور کرد که این تمدن، تجهیزات فن آوری به فضا فرستاده باشد که مجهز به 
هوش مصنوعی بوده است، یعنی این شیئی می توانسته برای خودش فکر کند، 
هوشمند و خودکار باشد و تجربیات را خودش بیاموزد، درست همان طور که 
ما کودکان را آموزش می دهیم، چون شما می توانید سیستم های دارای هوش 
مصنوعی را به گونه ای بسازید و آموزش دهید تا خودمختار عمل کنند و الزم 
نباشد حتمُا با فرستنده ای دائم در تماس باشند، درست مثل بچه ها. ما کودکان 
را وارد عرصه ی زندگی می کنیم تا آن ها خودشان به صورت مستقل پیش بروند 
به همین صورت می توانید  تقریباً  کنند.  بگیرند و عمل  یاد  برای خودشان  و 
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ابزاری را تصور کنید که بسیار هوشمند است و می رود و از جاهای مختلف در 
کهکشان بازدید می کند. یك میلیارد سال زمانی است کافی برای این که چنین 
دستگاهی در کهکشان بچرخد و درباره ی همه ی سیاره هایی که امکان حیات 
در آن ها وجود دارد، اطالعات جمع آوری کند و بیاموزد، چون خیلی کمتر از 
یك میلیارد طول می کشد که کهکشان را زیر پا بگذارد و می شود تصور کرد 
که چنین سیستم هایی خودساخته اند و مجهز به چاپگرهای سه بُعدی هستند 
و می توانند با مواد خامی که روی سیاره ها پیدا می کنند خودشان را بازتولید 
با  پر کردن کهکشان ها  برای  میلیارد سال  به هر حال، یك  کنند.  بازسازی  و 
از  پیش  به مدت ها  زیادی  از چنین جستجوگرهایی زمان  نمونه های مشابهی 
ظهور ما در کهکشان برمی گردد. پس منظور این نیست که این اشیای ناشناخته 
در واکنش به ما و فعالیت های ما در اینجا هستند. یعنی این جور نیست که 
ما برای آن ها امواج رادیویی فرستادیم و آن ها این امواج را دریافت کردند و 
در واکنش، فضاپیما به سمت ما فرستادند. خیر، این طور نیست و امکان دارد 
آن هامدت ها پیش از به وجود آمدن ما، این تجهیزات را فرستاده باشند و ما اآلن 

توانسته ایم آن ها را پیدا کنیم. 
پرسش:دکتر لوئب، شما استاد شناخته شده ی دانشگاه هاروارد هستید و 
من هم خبرنگار علم هستم، در این صورت باید سوآالتی را بپرسم که 
مردم می پرسند و ممکن است حتی خنده دار هم به نظر برسند. خیلی از 
دانشمندان، موضوع بشقاب پرنده ها را موضوع خنده داری می دانند، ولی از 
طرف دیگر با وجود این که ارتش آمریکا می گوید نشانه ای از بشقاب پرنده ها 
کوتاه  فیلم  تا  آمریکا چند  دریایی  نیروی  تازگی ها  این  ولی  ندارد  در دست 
به بشقاب پرنده هاست. همین طور  منتشر کرده است که گفته می شود مربوط 
بشقاب پرنده ها  درباره ی  اطالعات  آوردن  دست  به  برای  مردم  می دانید  که 
بنابراین، شوخی یا جدی،  به منطقه ی نظامی 51 در نوادای آمریکا می روند. 
موضوع تا این حد داغ و جذاب و عمومی شده است، می خواهم نظر شما را 

در مورد بشقاب پرنده ها بدانم.
پاسخ:ُخب، به نظرم مایه ی تأسف است که جامعه ی علمی این موضوع را به 
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سخره می گیرد و روی آن تحقیق نمی کند. مردم به این موضوع عالقه دارند و 
اگر هم دانشمندان کاری به این موضوع نداشته باشند، مردم خودشان حدس و 
گمان هایی می زنند. همزمان گزارش هایی در ارتباط با ماهیت اشیای ناشناخته به 
کنگره ی آمریکا ارسال شده است. دانشمندان باید در این ارتباط هم اطالعات 
جدیدی گردآوری و روی آن مطالعه کنند و ببینند که این ها چه هستند. البته 
بدانیم  بیشتر  آن ها  مورد  در  ما  اگر  اما  باشند،  طبیعی  پدیده های  است  ممکن 
ابهامات عبور کنیم. اگر  این  ابهامات را برطرف کنیم و از سد  این  می توانیم 
مشخص شود که منشأ آن ها خارج از زمین است، هیجان انگیزتر است، ولی 
نکته ای که می خواهم بگویم این است که علم در برابر موضوعاتی که افکار 
عمومی به آن ها اهمیت می دهد تعهد دارد. در واقع می شود در این مورد، از نظر 
علمی، سرمایه گذاری کرد و برای آن بودجه در نظر گرفت. ببینید من در عرض 
همین دو هفته ی گذشته، دو میلیون دالر بابت این موضوع پول جمع کردم و 
از چند روز پیش که آن را علنی کردیم، هزاران ایمیل به من رسید، ایمیل هایی 
از طرف جوان هایی که بسیار هیجان زده هستند و مایل اند از نظر علمی کمك 
کنند. برای من مشخص است که این اقدام ما، اقدامی برد-برد است. اگر در 
ارتباط با اشیایی که در آسمان می بینیم، اطالعات جمع آوری کنیم، چیزی از 
دست نداده ایم و من فقط نمی فهمم که چرا جامعه ی علمی در این موضوع، 
زندگی  انسان ها  ظهور  از  پیش  که  تمدن هایی  فن آوری  آثار  یعنی جستجوی 
می کردند، خودش را درگیر نمی کند، مثل این می ماند که شما روی ساحل راه 
می روید و سنگ ها و صدف هایی را پیدا می کنید که به شما می گویند اینجا قباًل 

تمدنی وجود داشته است.
پرسش:شما طوری پاسخ دادید که مخاطبان ما احتماالً بعد از دیدن این گفتگو، 
همین مصاحبه را به عنوان سندی مطرح کرده و می گویند که ُخب پروفسور 
لوئب هم گفته است بشقاب پرنده وجود دارد و ما هم قباًل با آدم فضایی ها و 
از دانشگاه  بشقاب پرنده ها سفر کرده ایم، حاال که یك اخترفیزیکدان معروف 
هاروارد تأییدش کرده است، دیگر چه حرفی دارید؟ سوآل من این است که 
حاال اگر کسی از این مخاطبان بیاید و به شما بگوید که با بشقاب پرنده ای سفر 

کرده و فرازمینی ها را دیده است، چه جوابی به او می دهید؟ 
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پاسخ:خیر، من روی مشاهدات خام حساب باز نمی کنم. می دانیم که انسان 
خیال پرداز است و مایل است بزرگ نمایی کند، لیکن علم بر اساس عدد و ارقام 
کار می کند که با ابزار به دست آمده اند. البته، به لحاظ قانونی، در دادگاه اگر مردم 
چیزی را ببینند و درباره اش گزارش بدهند، همین گزارش می تواند یك نفر را 
به زندان بیندازد، اما در دنیای علم نمی شود به مشاهدات صرف اعتماد کرد. 
ما روی ابزار و ارقام و کمیت ها حساب می کنیم. بنابراین برای من مهم نیست 
که مردم چه می گویند و مهم هم نیست که در توئیتر چه تعداد الیك می گیرم. 
من در هیچ یك از شبکه های اجتماعی عضو نیستم و چشمم به توپ است و 
نه به مردم، منظورم به مدارک قابل اعتمادی است که از طریق ابزارمندی های 
علمی به دست می آیند، از طریق تلسکوپ هایی که به دوربین هایی متصل اند و 
اطالعات شان را به کامپیوترها می دهند تا ما بتوانیم داده ها را تحلیل کنیم. علم 
این گونه عمل می کند. هر داده ای که بگیریم آن را به صورت واضح و آشکار 
گزارش می کنیم. همه ی تحلیل ها و بررسی ها نیز کاماًل شفاف خواهند بود و 
هر کس بخواهد می تواند آن ها را مشاهده کند، درست مثل یك کودک، وقتی 
که به کودکی صرفاً می گویید این چیزی که می بینی، واقعیت است و به همین 
اکتفا می کنید، بچه به آن توجه زیادی نمی کند و می بینید که بی اعتنایی می کند، 
چون بچه ها کنجکاوند و دوست دارند خودشان کشف کنند و یاد بگیرند. این 
همان کاری است که ما در علم انجام می دهیم. باید بدون توجه به آنچه مردم 
در گذشته گفته اند، اطالعات مان را جمع آوری کنیم و مستندات مان را بازتولید 
کنیم. فکر می کنم که بیشتر اشیای پرنده ی ناشناخته که در گذشته مطرح شده اند، 
توضیح و منشأ زمینی داشته اند، ولی این خیلی به ما کمك نمی کند چرا که 
باشیم که می تواند  داشته  فرازمینی  درباره ی یك شیء  افسانه ای  ممکن است 
اثرات عظیمی روی بشر بگذارد، می تواند روی ادراک ما اثر بگذارد، اعتقادات 
مذهبی و فلسفی ما را تغییر بدهد، تأثیرات عظیمی می تواند به وجود بیاورد. 
ُخب، بگذارید امتحان اش بکنیم. مثل ماهیگیری است، قالب را می اندازیم و 

منتظر می مانیم ببینیم چه اتفاقی می افتد. 
پرسش:دکتر لوئب، نمی دانم چقدر به فیلم های هالیوودی عالقه دارید، ولی 
خیلی از این فیلم ها درباره ی وقایع آخرالزمانی هستند و ممکن است حتی از 
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کتاب های مذهبی هم الهام گرفته باشند، خیلی عجیب نیست اگر چنین کاری 
کرده باشند. در هر حال، در فرهنگ عمومی ما در همه ی دنیا در واقع زمینه 
برای این تصورات وجود دارد. از سال های پیش یادمان هست که مجموعه هایی 
مثل پیشتازانفضا پخش می شد که موجودات فرازمینی را مطرح می کرد. شما 
اخترفیزیکدان معروفی در دانشگاه هاروارد و بنیانگذار یکی از مهم ترین نهادهای 
علمی درباره ی سیاهچاله ها هم هستید، طبیعی است که با دانشمندان زیادی در 
جهان آشنایی داشته باشید. سوآل من این است که آیا در بین این دانشمندان، 
خاصه اخترفیزیکدان هایی که می شناسید، کسی یا کسانی هستند که به حیات 

فرازمینی معتقد باشند؟ 
دانشمندان،  از  بسیاری  از جمله  می شناسم،  من  که  آدم هایی  از  خیلی  پاسخ:
معتقدند موجوداتی وجود داشته اند که پیش از ما در جهان زندگی می کردند. در 
واقع ما، نه تنها موجودات زنده بودیم و نه اولین آن ها. ولی بیشتر دانشمندان 
شواهد  به  نیاز  موضوع،  این  درباره ی  کردن  بحث  از  پیش  حتی  می گویند، 
خارق العاده داریم. امروز من به آن ها می گویم، ُخب، اگر اآلن روی این موضوع 
سرمایه گذاری نکنیم و برای آن بودجه در نظر نگیریم، هرگز به شواهد کافی 
دسترسی پیدا نخواهیم کرد. اگر مایل نباشید به چیزهای جدید دست پیدا کنید، 
هرگز آن ها را پیدا نخواهید کرد. این یك تناقض است که از طرفی بگوییم نیاز 
به شواهد ویژه داریم و از طرفی هم از تحقیق و پژوهش برای جمع آوری و به 
دست آوردن چنین شواهدی حمایت نکنیم. من این توانایی را داشتم که این 
چرخه را بشکنم، زیرا از منابع خصوصی بودجه گرفتم و اآلن هم می روم سراغ 
جمع آوری شواهد. باید ببینیم چه پیدا می کنیم. آره، آدم هایی هم که نظرهای 
منفی دارند کم نیستند، ولی همین امروز در نشریه ی ساهنتیفیکامرهکن مقاله ای 
از دانشمندی به نام ست شوستاک چاپ شده که کار مرا تشویق کرد و تأیید 

می کند که ما کار بزرگی را شروع کرده ایم. 
پرسش:دکتر لوئب، بنا به فرضیه ی شما، اگر موجود فرازمینی ای وجود داشته 
باشد، یك دلیل عمده اش را همین اآلن در  نباید شبیه بدن ما  باشد، بدن اش 
تحقیقات مربوط به سفرهای فضایی می توانیم ببینیم. بدن انسان و تقریباً بسیاری 
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از موجودات زمینی در برابر پرتوهای کیهانی مقاومت ندارد. در واقع وقتی که 
سرطانی  بدن مان  سلول های  می گیریم،  قرار  کیهانی  تابش های  معرض  در  ما 
پرتوهای  و  بود  دیده  صدمه  اُزون  الیه ی  وقتی  می رویم.  بین  از  و  می شوند 
فرابنفش به زمین می رسید، ما این مشکل را دیدیم، به خصوص در استرالیا. 
ُخب، حاال به من بگویید که چه تصوری درباره ی بدن فرازمینی ها دارید؟ این 

فرازمینی ها چگونه می توانند در مقابل پرتوهای کیهانی مقاومت کنند؟ 
پاسخ:بله، احتماالً خیلی با زمین متفاوت می بود. برای تان یك مثال می زنم. 
بیشتر ستاره ها از خورشید ما بسیار کوچکترند. نزدیکترین ستاره به ما، پروکسی 
پرتوی  بیشتر  و  ماست  خورشید  جرم  درصد  دوازده  جرم اش  تورس،  ماگن 
فروسرخ از خودش گسیل می کند. این ستاره، سیاره ای به دورش دارد که در 
فاصله ی قابل سکونت از آن قرار گرفته به نام پروکسی ماگن تورس ب. من 
به دانشجویان انم در هاروارد گفتم تصور کنید روی این سیاره دارند حیواناتی 
پرتوی  تشخیص  توانایی  قاعدتاً  باید  حیوانات  این  چشمان  می کنند.  زندگی 
می آید  ستاره  این  از  که  پرتوهایی  به  نسبت  یعنی  باشند،  داشته  را  فروسرخ 
می شناسند  زمین  روی  را  حیوانی  آیا  پرسیدم  آن ها  از  و  باشند  باید حساس 
که چشمان اش به فروسرخ حساس باشد. یکی از دانشجویان ام تحقیق کرد و 
تصویر میگویی را پیدا کرد که چشمانی شبیه به توپ پینك پنگ داشت و شبیه 
موجودات فرازمینی بود. این می تواند خودش یك مثال باشد. پس اگر در جایی 
در جهان حیات وجود داشته باشد، باید با زندگی ما روی زمین متفاوت باشد 
و در این مثال خاص این موجودات باید چشمانی حساس به پرتو ی فروسرخ 
داشته باشند. شاید علت این که نمی آیند تا از زمین ما بازدید کنند این است 
که جاهای دیدنی و اماکن توریستی ما روی زمین پر از نور سبز است که در 
محدوده ی بینایی ما قرار دارد و به چشمان حساس به فروسرخ آن ها آسیب 
می زند. پس دفاتر گردشگری آن ها هرگز درباره ی سفر به زمین تبلیغ نمی کنند 

و از این رو هرگز به اینجا نخواهند آمد. 
که  کردید  اشاره  شما.  ایرانی  دانشجویان  به  برگردیم  لوئب،  دکتر  پرسش:
دانشجویان ایرانی در طرح گالیله با شما همکاری می کنند برای کشف حیات 

فرازمینی ها. چه چیز بیشتری می توانید به ما بگویید؟
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پاسخ:همان طور که به شما گفتم، یکی از دانشجویان من پدر و مادرش ایرانی 
هستند. هم چنین یکی از همکاران من که دوره ی پسادکتری را می گذراند، در 
ایران به دنیا آمده است. بنابراین دو نفر از نزدیکترین همکاران من ایرانی هستند. 

پرسش:خوب است که به ما این دانشجویان را معرفی کنید. 
پاسخ:بله، حتماً. اسم یکی از آن ها امیر سراج است که البته خودش در ایران به 
دنیا نیامده، اما پدر و مادرش متولد ایران هستند و دومی هم دانشجوی من در 
دوره ی پسادکتری و اسم اش محمد صفرزاده است و در ایران به دنیا آمده است. 
پرسش:آقای دکتر لوئب، موافق اید که حاال من بگویم ما یك دانشمند برجسته 
در جهان داریم که می گوید برویم فرازمینی ها را پیدا کنیم و برای این طرح اش 

هم حمایت مالی دارد؟ 
پاسخ:من می گویم این را به عهده ی علم بگذاریم، چون موضوع هیجان انگیز 
است و مردم به آن عالقه مند هستند. به جای این که مسخره اش کنیم و آن را 
کنار بگذاریم، ابزارش را داریم که درباره اش تحقیق کنیم. پس بگذارید از این 

موضوع استقبال کنیم و آن را وارد جریان اصلی علم کنیم. 
از این که دعوت ما را برای این گفتگو پذیرفتید تشکر می کنم۱.

۱. این مصاحبه تلویزیونی از سوی همایون خیری خبرنگار علمی یکی از رسانه ها با نویسنده کتاب 
صورت گرفته است.



ممامی

اگر فرصت کردید سری به بیرون بزنید و جهان هستی را تحسین کنید. البته، 
تنها جسم  و  نداد  دست  فرصت  این  اگر  حتی  است.  وقت اش شب  بهترین 
انتظار ما را  آسمانی، خورشید روزهنگام بود، جهان هستی همیشه آن بیرون 
می کشد. دریافته ام که کافی است باال را نگاه کنید تا نگرش تان نسبت به جهانی 

که در آن زندگی می کنید عوض شود. 
منظره ی باالی سرمان، باشکوه ترین جلوه اش را شب هنگام دارد، لیکن این 
شکوه از ویژگی های جهان نیست، بلکه از ویژگی های نوع آدمی است. در جریان 
کارهای روزانه، اکثر ما آدمیان بیش از چند متری جلو دماغ مان را نمی بینیم و 
آنگاه که به آنچه باالی سرمان است فکر می کنیم، بیشتر اوقات به این دلیل است 
که می خواهیم وضع آب و هوا را بدانیم. لیکن دلواپسی های خاکی ما در شب 
فروکش می کنند و جالل و عظمت ماه، ستارگان، کهکشان راه شیری، و - برای 
آن هایی که خوش شانس باشند - ردپایی از عبور دنباله داری یا ماهواره ای برای 

تلسکوپ های حیاط خلوت یا حتی چشم غیرمسلح ما قابل رؤیت می شوند. 
الهام بخش آدمیت بوده  تا تاریخ مستند بوده، آنچه باالی سرمان می بینیم، 
است. در واقع، این اواخر گمان می کنند که نقاشی های دیواری چهل هزار ساله ی 
غارهای اروپا نشان می دهند که نیاکان باستانی ما ستارگان را رصد می کرده اند. 
از شعرا تا فالسفه، از الهیون تا دانشمندان، ما نشانه هایی برای تحسین، پی گیری، 
و پیشرفت تمدن یافته ایم. وانگهی، رشته ی نوبنیاد اخترشناسی بود که نطفه ی 
انقالب علمی  نیکوالس کپرنیك،  گالیلئو گالیلئی، و  آیزاک نیوتون را کاشت و 
زمین را از مرکزیت جهان فیزیکی کنار زد. این دانشمندان نخستین مدافعان 
نگرش خوارشمار زمین نبوده اند، بلکه بر خالف فالسفه و الهیون پیشین شان، 
به فرضیه های شاهدمحور اتکا کردند که از آن پس سنگ محك پیشرفت تمدن 

آدمی بوده است. 
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● ● ●

من در بیشتر دوران حرفه ای ام به شدت درباره ی جهان هستی کنجکاو بوده ام. 
آنچه ورای جو زمین باشد، خواه مستقیم خواه غیرمستقیم، به کارهای روزمره 
عضویت  یا  مشاور،  رئیس،  می نوشتم،  که  را  کتاب  این  می شود.  مربوط  من 
چندین مؤسسه ی تحقیقاتی را بر عهده داشتم. خوش شانس بودم که با تعدادی 
جهان  پرسش های  بنیادی ترین  روی  استثنایی  بااستعداد  دانشجوی  و  متفکر 

هستی کار می کردم. 
کتاب حاضر به یکی از این پرسش های بنیادین ما پاسخ می دهد که بی تردید 
از تأثیرگذارترین آن ها نیز هست. آیا ما تنها هستیم؟ در گذر زمان، این پرسش 
در  حیات  تنها  زمین،  روی  حیات  آیا  است.  مطرح شده  مختلف  اشکال  در 
جهان هستی است؟ آیا انسان ها تنها موجودات ذی شعور در گستره ی فضا و 
زمان هستند؟ بیان بهتر و دقیق تر این پرسش چنین است: آیا هم اکنون یا در 
گذشته، در پهنه ی فضا و طول عمر جهان هستی، تمدن های ذی شعوری مانند 
تمدن ما بوده اند که ستارگان را کاویده و شواهدی از تالش های شان را به جای 

گذاشته باشند؟ 
باور دارم که در سال 2017، شاهدی که از منظومه ی شمسی ما گذشت، 
این فرضیه را تأیید می کند که پاسخ واپسین پرسش ما چه بسا مثبت است. در 
این کتاب من آن شاهد را بررسی می کنم و این فرضیه را می آزمایم و می پرسم 
که اگر دانشمندان به این فرضیه همان اعتباری را بدهند که به اَبَرتقارن، ابعاد 
اضافی، سرشت ماده ی تاریك، و امکان بسگیتی داده اند، آنگاه چه نتایجی از آن 

به دست می آید. 
کتاب حاضر پرسش دیگری را نیز می پرسد که از جنبه هایی مشکل تر هم 
است. آیا ما، هم دانشمندان و هم مردم عادی، آماده ایم؟ آیا تمدن آدمی آمادگی 
رویارویی با پذیرش این نتیجه ی موجه را دارد که حیات زمینی منحصربه فرد 
نیست و شاید حتّی چندان چشمگیر هم نباشد. ما با فرضیه های شاهدمحوری 
به این نتیجه رسیده ایم. می ترسم که بگویم پاسخ منفی است و علت این نگرانی 

من، ناشی از تعصب فراگیر است. 
● ● ●
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در  که  است  بدیهی  دیگر،  از حرفه های  بسیاری  مثل  نیز  علمی  جامعه ی  در 
همیشگی  روال  و  محافظه کاری  مردم  آید،  نظر  به  ناآشنا  آنچه  با  رویارویی 
این محافظه کاری که ناشی از غریزه ی احتیاط باشد  از  را پیشه کنند. بخشی 
ارزشمند است. روش علمی، هوشیاری معقولی می طلبد. ما فرضیه ای می سازیم، 
شواهدی گرد می آوریم، این فرضیه را با شواهد موجود می سنجیم، و آنگاه آن 
را اصالح یا با شواهد بیشتری جمع آوری می کنیم. لیکن آنچه روال روز باشد 
نمی گذارد بعضی از فرضیه های خاص را در نظر بگیریم و مقام پرستی می تواند 
توجهات و منابع ما را به سمت و سوی موضوعات خاصی سوق دهد و از 

موضوعات دیگر دور کند. 
تخیلی  علمی  فیلم های  و  کتاب ها  است.  نکرده  کمکی  عمومی  فرهنگ 
جوری هوش فرازمینی را به تصویر می کشند که جدی ترین دانشمندان را نیز به 
خنده وامی دارد. بیگانگان فرازمینی شهرهای زمینی را تخریب می کنند، انسان ها 
را به گروگان می گیرند، یا به روش های پیچیده ی نامتعارفی تالش می کنند با 
از  باشند، اغلب  بیگانگان چه بدخواه چه خیرخواه ما  ارتباط برقرار کنند.  ما 
هوش اَبَرانسانی برخوردارند و چنان تسلطی بر فیزیك دارند که فضا و زمان را 
دست کاری می کنند و می توانند در آنی از این سو به آن سوی جهان رفت و آمد 
کنند - گاهی حتی در بسگیتی. بیگانگان با این تکنولوژی بارها به منظومه ی 
شمسی، سیارات، رفت و آمد کرده اند، حتی به قهوه خانه های همسایگی ما که 
مملو از حیات ذی شعور هستند. در طول سال ها به این باور رسیده ام که قوانین 

فیزیك دو جا کار نمی کنند، یکی در تکینگی و دیگری در هالیوود. 
نقض  را  فیزیك  قوانین  که  تخیلی  علمی  داستان های  از  شخصه  به  من 
کنند خوش ام نمی آید. من هم علم را دوست دارم و هم تخیل را، به شرط 
که  هستم  آن  نگران  شغلی،  لحاظ  به  باشند.  راست  رو  و  بی تکلف  که  این 
نمایش های غیرواقعی و احساسی از بیگانگان به نوعی فرهنگ عمومی و علمی 
را جریحه دار می کند که بسیاری از بحث های جدی درباره ی حیات فرازمینی 
خنده دار جلوه کند، حتی در مواقعی که شواهد به وضوح نشان می دهند که این 
موضوع ارزش بحث کردن دارد و به راستی وقت آن است که هر چه زودتر 

به این مسئله پرداخته شود. 
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آیا ما تنها حیات هوشمند در جهان هستیم؟ روایت های علمی-تخیلی، ما را 
چنان ساخته اند که انتظار داشته باشیم پاسخ منفی است و رویارویی با بیگانگان 
ناگهانی رخ خواهد داد. از سوی دیگر، روایت های علمی از پاسخ دادن به این 
پرسش به کل طفره می روند. نتیجه این می شود که ما انسان ها آمادگی رویارویی 
با بیگانگان فرازمینی را نداشته باشیم. پس از تماشای فیلم و ترک سالن سینما، 
به آسمان شب که نگاه می کنیم، فرق زیادی می بینیم. باالی سرمان را می بینیم 
که اکثر جاها تهی است و به ظاهر فضایی خالی از حیات است. با وجود این، 

ظواهر می توانند ما را گول بزنند. 
اینك وقت آن فرا رسیده است که نگذاریم ظواهر بیش از این ها ما را گول 

بزنند. 
● ● ●

تی اس الیوت شاعر در شعر »انسان پوچ« که مکاشفه ی او درباره ی جنگ جهانی 
انفجاری،  به  نه   / دنیا  پایان  است  »این گونه  می سراید،  چنین  اروپاست،  اول 
این رویارویی  از  آمده  بار  به  ویرانی  واژه،  با چند  تنها  الیوت  ناله ای.«  به  که 
تاریخ آدمی بود.  تا آن زمان فاجعه بارترین رویداد در  را توصیف می کند که 
شاید هم عالقه ی تحصیلی آغازین من به رشته ی فلسفه بوده است که چیزی 
تکان دهنده تر از ناامیدی را در این بیت از شعر الیوت بفهمم و آن نوعی انتخاب 

اخالقی است. 
البته که دنیا سر خواهد آمد و آن هم به احتمال زیاد »به انفجاری،« چون 
خورشید ما که امروزه در حدود 6ر4 میلیارد سال از عمرش می گذرد، آن قدر 
باد می کند که به غول سرخی تبدیل می شود و به حیات هر جنبنده ای بر روی 

زمین خاتمه می دهد. این نه جای بحث دارد و نه مسئله ای اخالقی است. 
الیوت  »انسان پوچ«  از شعر  این طور نیست. پرسش اخالقی ای که من  نه 
می فهمم به نابودی زمین مربوط نمی شود که قطعیتی است علمی، بلکه نابودی 
تمدن آدمی- یا شاید هم کل حیات زمینی - است، آن هم با قطعیتی نیم بند. 
امروزه سیاره ی ما به فاجعه ای پهلو زده است. تباهی محیط زیست، تغییرات 
آب و هوایی، پاندمی ها، و خطر همیشه حاضر جنگ هسته ای، تنها تعدادی از 
آشناترین تهدیدهایی هستند که با آن ها روبرو هستیم. به طرق گوناگون، صحنه 
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را برای نابودی مان آماده کرده ایم. پایان ما می تواند به انفجاری باشد یا به ناله ای، 
یا هم که هیچ کدام. در حال حاضر همه ی گزینه ها روی میز هستند. 

الیوت  شعر  ابیات  اخالقی  پرسش  کرد؟  خواهیم  انتخاب  را  مسیری  چه 
همین است.

شرایط  ازای  به  می تواند  استعاره  این  آیا  ناله ای.«  به  که  انفجاری،  به  »نه 
اولیه ی خاصی، پایان ما را رقم بزند؟ حاال اگر جوابی به پرسش »آیا ما تنها 
هستیم؟« پیدا شود و این جواب زیرکانه، گذرا، و مبهم باشد، چه خواهد شد؟ 
اگر نیاز باشد که ما تمام قوای مشاهداتی و استنتاجی مان را به کار بگیریم تا به 
آن پی ببریم، چه می شود؟ اگر پاسخ به این پرسش برای پاسخ پرسشی مهم 
باشد که پیش از این مطرح کردم، یعنی اگر حیات زمینی و تمدن جمعی ما به 

طریقی پایان یابد، از آن پس چه می شود؟ 
● ● ●

در صفحات پیش رو، من این فرضیه را در نظر می گیرم که در تاریخ 19 اکتبر 
سال 2017 چنین پاسخی به بشریت داده شده است. من نه تنها این فرضیه، 
بلکه پیام هایی را که این پاسخ برای بشریت دارد و درس هایی را که باید از 
آن بیاموزیم، و پیامدهایی را نیز که عمل کردن یا عمل نکردن به این درس ها 

می تواند در پی داشته باشد، جدی می گیرم. 
آنگاه که دنبال پاسخ پرسش های علم می گردیم، پرسش هایی از منشأ حیات 
گرفته تا ریشه های همه چیز، به نظر می رسد که در زمره ی خودخواهانه ترین 
تالش های آدمی باشند و خود این کنجکاوی نیز حقیرانه باشد. با هر معیاری 
باشیم بسنجیم، عمر آدمی بی نهایت کوتاه است و دستاورده های  که خواسته 
تك تك ما آدمیان تنها وقتی به چشم می آیند که در جمع تالش های نسل های 
زیادی جای داشته باشند. ما همه بر شانه های پیشینیان مان ایستاده ایم و شانه های 
خود ما نیز باید تالش های آیندگان مان را تحمل کنند. ما مسئولیت خود و آنان 

را فراموش می کنیم. 
از کار جهان هستی سر دربیاوریم، فروتنی به خرج  آنگاه که می خواهیم 
می دهیم و می پنداریم خطا از درک ماست، نه از واقعیت ها و قوانین طبیعت. از 
دوران جوانی به این مسئله پی برده بودم چون در جوانی می خواستم فیلسوف 
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شوم و در اوایلی که فیزیکدان شده بودم آن را از نو آموختم و به عنوان کسی 
که تا حدی تصادفی اختر فیزیکدان شده است به ُکنه آن پی بردم. در جوانی 
با اصالت گرایان و توجه آن ها به رویارویی فردی با جهانی به ظاهر بی معنی 
و  از حیات خود  ویژه  به  اخترفیزیکدان هستم  که  آنجا  از  و  داشتم  برخورد 
هر چیز دیگری در مقایسه با گستردگی جهان هستی، به خوبی آگاه شده ام. 
دریافته ام که با نگرشی فروتنانه، فلسفه و جهان هستی، هر دو به ما این امید 
را می دهند که می توانیم بهتر عمل کنیم. این امر همکاری علمی میان همه ی 

ملت ها و نگرشی جهان شمول را می طلبد و می توانیم بهتر عمل کنیم. 
براین باور نیز هستم که گاهی بشریت به تلنگر نیاز دارد. 

اگر نشانه ای از حیات فرازمینی در منظومه ی شمسی پدیدار شود، آیا ما متوجه 
آن خواهیم شد؟ اگر انتظار داریم صدای برخورد سفینه های گرانش گریزی را با 
افق بشنویم، آیا صدای هشدار دیگر میهمانان را نخواهیم شنید؟ برای مثال، اگر 
شاهدی که داریم بی صدا یا نوعی تکنولوژی منسوخ، مانند زباله ای از تمدنی 

میلیارد ساله، باشد، آنگاه چه باید کرد؟ 
● ● ●

در اینجا می خواهم از آزمایش فکری ای صحبت کنم که آن را برای دانشجویان 
تازه واردی که در سمینار من در هاروارد شرکت می کنند مطرح می کنم. سفینه ی 
فضایی بیگانه ای در محوطه ی دانشگاه هاروارد فرود آمده است و این فرازمینی ها 
به ما اطمینان داده اند که دوستانه با ما رفتار خواهند کرد. آن ها ما را مالقات 
می کنند، روی پله های کتابخانه ی وایدنر با ما عکس یادگاری می گیرند، و مثل 
بسیاری از بازدیدکنندگان زمینی دستی به پای تندیس جان هاروارد می کشند. 
سپس این فرازمینی ها رو به میزبانان خود می کنند و آن ها را دعوت می کنند تا 
منزلگاه شان  به سیاره ی  آن ها شوند و سفری یك طرفه  سوار سفینه ی فضایی 
داشته باشند. به ما گوشزد می کنند که شاید این سفر با خطرات اندکی همراه 

باشد، لیکن سفری نیست که بی خطر باشد. 
آیا  می پذیرند؟  را  فرازمینی ها  این  دعوت  آیا  که  می گویم  دانشجویان  به 

حاضرند به این سفر بروند؟  
آزمایش  رسیدیم،  که  اینجا  به  است.  مثبت  من  دانشجویان  اکثر  پاسخ 
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فرازمینی ها که هم چنان رفتارشان دوستانه است  این  تغییر می دهم.  فکری را 
به ما اعالم می کنند که قرار است قبل از رسیدن به سیاره ی منزلگاه شان از افق 
رویداد سیاهچاله ای عبور کنند. این نیز قطعاً پیشنهادی خطرناک است، اما این 
فرازمینی ها به قدری از مدل سازی نظری شان مطمئن هستند که می گویند هر 
خطری هم بر سر راه شان باشد، باز هم به این سفر خواهند رفت. حاال چیزی 
که این فرازمینی ها می خواهند بدانند این است که آیا ما آماده ایم در این سفر 

آن ها را همراهی کنیم؟ آیا حاضریم به این سفر برویم؟ 
پاسخ اکثر دانشجویان منفی است. 

این سفرها که هر دو یك طرفه اند و بر سر راه هر دو ناشناخته ها و خطراتی 
را باید انتظار داشت، پس چرا پاسخ های متفاوتی دارند؟ 

گوشی های  با  قادرند  آن ها  اول،  سفر  در  که  بود  این  دانشجویان  دلیل 
موبایل شان از آنچه تجربه می کنند به دوستان و خانواده های شان خبر بدهند، گیرم 
که سال های نوری طول بکشد تا پیام های آن ها به زمین برسد، لیکن دست آخر 
که می رسد. با وجود این، در سفری که از کنار افق رویداد سیاهچاله ای بگذرد، 
هیچ عکس سلفی، پیام نوشتاری، اطالعات، خواه هیجان انگیز خواه نه، را به 
زمین مخابره نمی کند. سفر اول تعداد الیك های فیس بوکی و تویتری را زیاد 

می کند و سفر دوم هرگز چنین نمی کند. 
در این مرحله، به دانشجویان ام یادآوری می کنم که گالیلئو گالیله پس از 
این که در تلسکوپ اش نگریست استدالل کرد که شاهد به تأیید کردن یا تأیید 
نکردن ما ترتیب اثر نمی دهد. همه ی شواهد این طور هستند، خواه ما آن ها را 
رویداد  افق  دیگر  سمت  در  خواه  باشیم،  کرده  پیدا  دوردستی  سیاره ی  روی 
سیاهچاله ای. ارزش اطالعات به تعداد دستانی نیست که باال برده شده اند، بلکه 

به این است که با این اطالعات چه خواهیم کرد. 
بسیاری  را  آن  پاسخ  که  می کنم  مطرح  دانشجویان  برای  را  پرسشی  حاال 
از دانشجویان دوره های کارشناسی هاروارد می دانند و آن این است که آیا ما 
آدمیان کوچکترین موجودات جهان هستیم؟ قبل از این که آن ها پاسخی بدهند، 
این را هم اضافه می کنم که به آسمان باالی سرتان نظری بیفکنید و بدانید که 
پاسخ شما تا حدی زیادی به این بستگی دارد که چه پاسخی به پرسش محبوب 
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من »آیا ما تنها هستیم؟« خواهید داد. 
زمان  و  فضا  ابعاد  می آموزد.  فروتنی  ما  به  ماورا،  دنیای  و  آسمان  به  نظر 
تعداد  هستی  جهان  قابل رؤیت  حجم  در  است.  بی کران  بیش  و  کم  کیهانی 
عمر  حتی  که  دارد  وجود  خورشید سان  ستاره ی  میلیارد  میلیاردها  از  بیش 
خوش شانس ترین ما نیز به یك درصد میلیونیم عمر خورشید نمی رسد. لیکن، 
فروتن بودن ما نباید مانع آن باشد که تالش نکنیم جهان مان را بهتر بشناسیم، 
بلکه برعکس، باید ما را وادارد تا با بلندپروازی پرسش های دشواری را مطرح 
که  این  جای  به  آنگاه،  و  می کشند  چالش  به  را  ما  پیش فرض های  که  کنیم 
بخواهیم تعداد الیك های مان را زیاد کنیم، با تالش فراوان شواهدی را دنبال 

کنیم که پیدای شان کرده ایم. 
● ● ●

بزرگترین شواهدی که در این کتاب با آن ها کلنجار خواهیم رفت، در عرض 
می شود.  2017 شروع  اکتبر سال   9 روز  از  که  روز جمع آوری شده اند  یازده 
را  میان ستاره ای  گردشگر  نخستین  می بایست  که  بود  زمانی  مدت  روز  یازده 
استنتاج هایی  به  با رصدهای دیگر،  داده ها همراه  این  تحلیل  رصد می کردیم. 
که از این شیء ناآشنا و عجیب داشتیم، قوت بخشید. یازده روز زیاد به نظر 
بیشتری  شواهد  باید  ما  نگوید  که  نمی شود  پیدا  هم  دانشمندی  و  نمی رسد 
بتوانیم  که  هست  قدر  آن  داریم  ما  که  شواهدی  اما  می کردیم،  جمع آوری 
اطالعات چشمگیری از آن ها استنتاج کنیم و من تك تك اطالعاتی را گردآوری 
کرده ایم به تفصیل در این کتاب شرح خواهم داد. یکی از استنتاج های ما را 
همه ی کسانی که این داده ها را مطالعه کرده اند، پذیرفته اند و این است که وقتی 
این گردشگر را با اجسام دیگری مقایسه می کنیم که تاکنون اخترشناسان مطالعه 
کرده اند، هیجان انگیزتر به نظر می رسد. فرضیه هایی نیز که برای توضیح خواص 

ناآشنای مشاهده شده ی این شیء ارائه داده ام، به همان اندازه هیجان انگیزند. 
ساده ترین توضیح من برای این خواص ناآشنا این است که این شیء را 

تمدن هوشمندی غیر از تمدن زمینی ساخته است. 
البته آنچه من ادعا کردم، فرضیه ای بیش نیست، لیکن فرضیه ای است از هر 
لحاظ علمی. با وجود این، نتایجی که از آن می گیریم، نه علمی صرف هستند و 



|ممامی   ۲۵

نه کارهایی است که باید در پرتو این نتایج انجام دهیم، 
بلکه فرضیه ی ساده ی من به تعدادی از پرسش های بنیادینی منتهی می شود که 
نوع آدمی خواسته به آن ها پاسخ دهد، پرسش هایی که به آن ها از پشت ذره بین 
دین، فلسفه، و روش علمی نگریسته شده است. این پرسش ها به هر چیزی 
مربوط می شود که برای تمدن آدمی و حیات، حیات هر چیزی، در جهان هستی 

اهمیت دارد. 
از بابت شفاف سازی می گویم که بدانید بعضی از دانشمندان فرضیه ی مرا 
من،  باور  به  دانسته اند.  مبهم  و  ناباورانه  علم، و حتی  از جریان  کهنه، خارج 
فاحش ترین خطایی که ما می توانیم مرتکب شویم، این است که این امکان را 

جدی نگیریم. 
بگذارید توضیح دهم. 
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می کند - نام اوموآموآ را برای بار سوم و نهایی تغییر داد. ابتداء این اتحادیه آن 
را C/2017 U1 نامیده بود که در آن منظور از حرف C دنباله دار بود. سپس نام 
آن را به A/2017 U1 تغییر داد که در آن منظور از حرف A سیارک بود. اتحادیه 
دست آخر نام این شیء را 1I/2017 اعالم کرد که در آن منظور از عالمت / این 
بود که این شیء، میان ستاره ای است. تا آن زمان همگان پذیرفته بودند که این 

شیء از فضای میان ستاره ای آمده است. 
● ● ●

از قدیم گفته اند که دانشمند باید سراغ شواهد برود. رفتن به سراغ شواهد، نوعی 
فروتنی است که دانشمند را از قید پیش داوری می رهاند و پیش داوری می تواند 
مشاهدات و بصیرت را به محاق ببرد. همین حرف ها را می توان درباره ی دوران 
بلوغ و بزرگسالی به کار برد که تعریف خوبی از آن چنین است، »زمانی که ما 
آن قدر تجربه می اندوزیم که نرخ موفقیت مدل های ما در پیشگویی واقعیت باال 
می رود.« شاید بچه ها این حرف ها را درک نکنند، اما ارزش اش را دارد که به 

آن ها این حرف ها را گوشزد کنیم. 
بپذیریم.  را  باید خطاهای مان  که  است  معنی  این  به  عمل  در  گفتم  آنچه 
تعصب را کنار بگذاریم. اصل تیغ اوکام را به کار ببریم و ساده ترین توضیح را 
بیابیم. مدل هایی را که شکست خورده اند کنار بگذاریم، مدل هایی که در برخورد 

با درک ناقص ما از واقعیت ها و قوانین طبیعت ناگزیر به شکست هستند. 
بدیهی است که در جهان حیات است و ما آدمیان مثال زنده ی آن هستیم و 
از این رو آنگاه که به اعمال و اهداف هر حیات هوشمند دیگری فکر می کنیم 
که چه بسا در جهان وجود دارد - یا وجود داشته است - انسانیت می تواند 
تأمل برانگیز را در  الهام بخش، و گاهی هم  قانع کننده، گاهی  اطالعات جامع، 
اختیار ما بگذارد. از آنجا که ما تنها مثال حیات ذی شعور هستیم و از هر جنبه ای 
خودمان را مطالعه کرده ایم، به احتمال زیاد رفتار ما انسان ها سرنخ های زیادی 
را درباره ی رفتار هر حیات هوشمندی در جهان، چه در گذشته، چه در حال 

حاضر، و چه در آینده به دست می دهد. 
من که فیزیکدان هستم، از فراگیر بودن قوانین فیزیکی ای که بر هستی ما 
روی این سیاره ی کوچك خاص حاکم اند، شگفت زده می شوم. کیهان را که به 
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نظاره می نشینم، نظم حاکم بر آن را می ستایم، این که قوانینی که ما روی زمین 
یافته ایم، تا واپسین کرانه های جهان هستی اعتبار دارند. مدت های مدید پیش از 
این که اوموآموآ از راه برسد، این تفکر منطقی را در نهانخانه ی دل می پروراندم 
که فراگیر بودن این قوانین طبیعی داللت بر آن دارند که اگر حیات هوشمندی 
در جایی از جهان هستی وجود داشته باشد، قریب به یقین موجوداتی خواهد 
را  آن ها  پی می برند و هر جا شاهدی  قوانین  این  بودن  فراگیر  به  که  داشت 
بکشاند به آنجا می روند، به نظریه پردازی روی می آورند، داده ها را گردآوری 
می کنند، نظریه ها را می آزمایند، آن ها را اصالح، و بازآزمایی می کنند. دست آخر، 

درست مثل ما انسان ها، به اکتشاف می پردازند. 
تمدن ما تعداد پنج شیء دست ساخته اش را به فضای میان ستاره ای فرستاده 
است که عبارت اند از ُوهجر۱و ُوهجر۲، پاه بیر۱۰و پاه بیر۱۱، و بی ه راهزبز. 
بی پایانی  توانایی  انسان ها  ما  این که  از  نشانه ای است  تنهایی  به  واقعیت  این 
داریم تا در دوردست ها ماجراجویی کنیم. پیشینیان باستانی ما نیز همین رفتار 
را داشته اند. هزاران سال است که انسان ها به دورترین نقاط سیاره ی ما سفر 
کرده اند تا حیات های متفاوتی را جستجو کنند یا زندگانی های بهتری را پیدا 
کنند و این سفرها همواره با سطح تکان دهنده ای از عدم قطعیت همراه بوده که 
چه خواهند یافت و آیا برگشتی برای شان متصور است یا نه. با گذشت زمان، 
قطعیت گونه های ما افزایش یافت - برای مثال، فضانوردان ما در سال 1969 
به ماه سفر کردند و برگشتند، لیکن شکنندگی این سفرها هم چنان با ماست. 
جداره ی سفینه ی ماه نشین به ضخامت ورقه ی کاغذ نبود که فضانوردان را سالم 

نگه داشت، بلکه علوم و مهندسی زیربنای ساخت این سفینه بود. 
حال اگر تمدن هایی در میان ستارگان شکل گرفته باشند، آیا آن ها نیز همین 
اشتیاق اکتشاف و ماجراجویی گذر از افق های آشنا و ورود به افق های تازه 
نازل ترین  این  کنیم،  قضاوت  آدمی  رفتار  روی  از  هرگاه  داشت؟  خواهند  را 
احساس آن ها خواهد بود.  در واقع، شاید آن ها چنان به بی نهایت بودن گستره ی 
فضا خو گرفته باشند که سفر در آن برای آن ها مثل سفر ما انسان ها از این سو 
به آن سوی سیاره ی مان باشد. نیاکان ما به آنچه ما امروزه رفتن به تعطیالت 

می گوییم از واژه هایی چون مسافرت و اکتشاف استفاده می کردند. 
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یکی از نخستین خاطرات من این است که به کالس درس روز اول سال اول 
تحصیلی اندکی دیر به مدرسه رسیدم. وارد کالس که شدم، بچه ها را دیدم که 
این سو و آن سو می دوند و روی صندلی های شان و حتی میزها باال و پائین 

می پرند. غوغایی به پا بود. 
واکنش من، کنجکاوی بود. به هم کالسی هایم نگاه کردم و فکر کردم که 
آیا من هم باید به آن ها بپیوندم؟ آیا رفتار آن ها منطقی است؟ چرا این کارها را 
می کنند؟ چرا من هم باید مثل آن ها رفتار کنم؟ چند لحظه دم در ایستادم و به 

این پرسش ها فکر کردم. 
چند ثانیه بعد معلم آمد. خیلی ناراحت شد. نمی خواست روز اول مدرسه 
این طوری شروع شود. برای این که اقتدارش را نشان دهد و دانش آموزان را 
آرام کند، مرا مثال زد. »آوی را ببینید که چه پسر خوبی است. شما هم مثل او 

رفتار کنید.« 
اما متانت من نشانه ای از خصلت خوب من نبود. من هنوز تصمیم نگرفته 
بودم که کار درست این بود که ساکت بمانم و منتظر ورود آموزگارم باشم و 

دودل بودم که به این آشوب ملحق شوم یا نشوم. 
خواستم این را به آموزگار بگویم، اما نگفتم و حاال فکر می کنم که بهتر بود 
می گفتم. درسی که چه بسا هم کالسی های من از رفتار من می آموختند - درسی 
که دست آخر خود من آموختم و تاکنون سعی کرده ام آن را به دانشجویان ام نیز 
بیاموزم - این نبود که باید یا نباید هم رنگ دیگران می شدم، بلکه باید قبل از 

هر اقدامی به پیامد تصمیمات ام فکر می کردم. 
اگر به عاقبت اقدامات مان فکر کنیم، احتمال شکست پائین می آید. نگاه من 
به زندگانی نیز همین طور است و سعی کرده ام آن را در خودم نهادینه کنم، به 

دانشجویان ام بیاموزم، و در دو دخترم پیاده سازی کنم. 


