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»اندی وی یر« )Andy Weir( برنامه نویسی که به داستان نویسی 
و هم چنین دنیای علم و به خصوص فضا عالقه ای وافر دارد، دست  به 

 کاری زده است کارستان.
او که پیش تر چندین داستان کوتاه نوشته بود و در انتشار داستان های 
بلند خود چندان موفقیتی نداش��ت، مدتی پیش روی وب س��ایت 
خود شروع به انتشار داستانی علمی- تخیلی درباره ی ماموریت های 
سرنشین دار آینده ی ناسا به مریخ کرد. وی یر سعی داشت تا جایی که 
می تواند، به داشته های موجود علمی و فناوری امروز ما وفادار بماند و 
هم چنین تا حد امکان، به علم پای بند باشد. او تا آن زمان نه با مهندسی 
از ناسا حرف زده بود، نه فضانوردی را از نزدیک دیده بود. آن گونه که خود 
روایت کرده، دانشش درباره ی عصر فضا و امکانات آن را از خواندن انبوه 
کتاب ها و مجالت و مشاهده ی انبوهی از مستندها درباره ی برنامه های 
فضایی به دست آورده بود و هر جا به مفهومی علمی نیاز داشت، سراغ 

کتاب ها، مقاله ها و منابع چاپی یا آن الین می رفت.
او در این کتاب، داستان فضانوردی را روایت می کند که همراهانش در 
جریان یک توفان مریخی، گمان می برند جان خود را از دست  داده است؛ 
پس او را رها می کنند و به مدار می روند تا راهی زمین شوند، اما او در 
این حادثه نمرده و وقتی به هوش مي آید، مي فهمد که تنها در سیاره ای 
دوردس��ت جا مانده؛ زمین حتی از زنده ماندنش هم باخبر نیست و 
رسیدن کمک، در بهترین شرایط چند سالی با او فاصله دارد. حاال او باید 
در این سیاره ی لم یزرع و در حالی  که منابع محدودی در اختیار دارد، 
مدت ها زنده بماند، با زمین ارتباط برقرار کند، غذای موردنیاز خود را 
پرورش دهد و برای مسائلی که پیش رویش قرار می گیرد، راه حل هایی 

داشته باشد.
اندی وی یر برای دقیق بودن داس��تانش، حت��ی از توانایی خود در 
نقش یک برنامه نویس هم استفاده کرد تا بتواند مدار مناسبی را بیابد 
که مسیرهای »فضاناو«های او را شبیه س��ازی کند. کتاب که روی 
وب سایتش منتشر شد، خوانندگان به او پیشنهاد کردند آن را به شکل 
یک سره درآورد. او هم قبول کرد و فایل کتاب را روی سایتش گذاشت 
تا مخاطبان آن را دانلود کنند. برخی از مخاطبان که از کتاب خوان های 
الکترونیک استفاده می کردند، گفتند که ترجیح می دهند آن را مستقیم 
از »کینِدل« دانلود کنند. اندی هم نسخه ی کتاب الکترونیکی خود را 
آماده کرد و با حداقل قیمت مجاز، یعنی 99 سنت به فروش گذاشت. 
کم کم کتاب دیده  شد و ناشران به سرعت به سراغ او آمدند. او که هنوز 
در شوک انتشار نخستین کتاب خود بود و می دید کتابش چقدر سریع 
به فهرست پرفروش ترین کتاب های نیویورک  تایمز راه  یافته، متوجه 
شد ریدلی اسکات کارگردان معروف نیز قصد دارد داستان او را با حضور 
جمعی از ستاره های سینما به فیلم تبدیل کند. فیلمی که طی دو ماه 

آینده به روی پرده ها می رود.

اما این فقط نیمی از ماجرا بود. مهندسان و دانشمندان ناسا کتاب او را 
خوانده  و شروع به تحسین کردند. اشتباه های کتاب، فوق العاده جزئی 
بودند و او یکی از واقع گرایانه ترین برنامه های فضایی را به تصویر کشیده 
بود. حاال فضانوردان مختلفی با او تم��اس می گرفتند. »باز آلدرین« 
هیجانش از خواندن این کتاب را در صفحه ی فیس بوک خود منتشر 
کرد و چند هفته بعد، این دو با هم مالقات کردند. وي یر در »کامیک 
کان« حضور یافت و در افتتاحیه ی فیلم »مریخی«، کنار ریدلی اسکات 
و مت دیمون، روبه روی دانشمندان »جی پی ال« و مهندسان برنامه ی 

مریخ نشست.
داستان مریخی، داستان موفقیت اندی وی یر است، اما نکته ی مهم تر از 
موفقیت او، منابعی است که او را به موفقیت رساند. داستان او اگر چنان 
دقیق نبود، این موفقیت را به دست نمی آورد. جالب این است که منابع 

او را همه ی ما در اختیار داریم.
منابع اینترنتی و آرشیو اطالعات مربوط به ماموریت ها و فناوری های 
موجود، مس��تندهای علمی که در بازار امروز ایران فراوان وجود دارد 
و انبوهی از کتاب ها )که چه در قالب ترجمه چه به صورت نسخه ی 
اصلی، به روش های مختلف و چه بسا ارزان تر از بسیاری جاهای دیگر، 
در اختیار ما هستند(، همه ی آن چیزی بودند که به کسی مثل وی یر 
کمک کرد تا به چنین دقتی برسد و چنان اثری را خلق کند. این نیمه  ی 
روشن و درخشان عصر اینترنت و فناوری ارتباطات است. به رایگان 
و به سادگی، به داده هایی دسترس��ی داریم که اگر با پشت کار، دقت 
و هدفمندی ترکیب شوند، می توانند شگفتی بسازند. اندی وی یر و 
مریخی او، نمونه ای دیگر از دنیایی جدید و باز است که ما در آن زندگی 
می کنیم. داده هایی که در کنار انبوهی اطالعات مزاحم به عنوان عامل 

حواس پرتی، ما را در برگرفته اند.
این دنیای جدید می تواند م��ا را قدرتمند یا ضعیف کند. این خود ما 
هستیم که با انتخاب درست و برنامه ریزی دقیق برای خود، می توانیم 
تعیین کنیم که مسیرمان در دنیای داده های فراوانی که عصر دیجیتال 
به همراه آورده، به کدام سو باشد. ما را به نیمه ی تاریک خرافه، شبه علم، 
بحث های زرد و وقت کشی ببرد یا ما را آگاه تر  کند، قدرتمندتر و تواناتر 

کند و به سوی نیمه ی روشن این دنیای شگفت رهنمون  شود.
پ.ن: ترجمه ی فارسی کتاب مریخی را انتش�ارات تندیس با ترجمه ی 

حسين شهرابی منتشر کرده است.

اگر تاکنون نام کتاب »مریخی« را 
نشنیده اید، احتماال به زودی خواهید شنید 

»مریخی«، نيمه  روشن 
عصر اطالعات

عرفانکسرايی

پژوهشگرمطالعاتعلم
دانشگاهکاسل

این روزها همه از »فیزیک کوانتومی« صحبت می کنند. از رمال ها 
و فالگیرها و سازندگان »مستند راز« و درمانگرهای معنوی و شعور 
کیهانی گرفته تا سایر مروجان شبه علم و خرافات. کافی است نگاهی 
به شبکه های اجتماعی و رسانه ها و نشریات زرد بیندازید تا ببینید 
بسیاری از باورهای ش��به علمی معاصر با  کلماتی مانند »فیزیک 
کوانتوم، الکترومغناطیس، فرکانس، ان��رژی« و نظایر آن توضیح 
داده می شوند. هم چنین این شاخه ي علمي به دلیل پیچیدگی 
محتوایی اش بیش از هر شاخه ی دیگر علمی، مورد سوء استفاده ی 
مجریان برنامه ی فریب عمومی و اصحاب شبه علم قرار گرفته است. 
این گزافه گویی از آن جا ناش��ی می شود که این افراد نمی خواهند 
به کهنه پرستی و خرافه باوری متهم شوند. چنین افرادی معموال 
به صورت ناشیانه از کلمات و واژگان حیطه ی علم، مانند انرژی و 
کوانتوم و کوارک و... استفاده می کنند تا عقاید خود را سازگار با علم 
جا بزنند. باری! فیزیک کوانتومی از هر جهت سوژه ای جذاب برای 
سوءاستفاده مجریان برنامه ی فریب عمومی است. اجازه بدهید بدون 
تعارف بگویم؛ عباراتی نظیر »اسرار کوانتومی موفقیت« یا »اندیشه ی 
کوانتومی موالنا« یا »روان شناسی کوانتومی« و نظایر آن بی محتوا 
هستند. نه موفقیت انسان،  اسرار کوانتومی دارد و نه اندیشه ی موالنا 
ارتباطی به فیزیک کوانتومی پیدا می کند. کوانتومی بودن یک چیز، 
در حقیقت آپشنی برای آن مفهوم محسوب نمی شود و من متوجه 
نمی شوم اساسا چه اصراری است که هر چیزی کوانتومی باشد و چرا 
هواخواهان شبه علم و خرافات این همه تالش می کنند که از کیسه ی 
فیزیک خرج کنند؟ چه بخواهند چه نخواهند، چه خوش شان بیاید 
چه بدشان بیاید، نه »هاله« و »چاکرا« با روش علمی تائید می شود 
و نه ش��عور کیهانی و قانون جذب. کلماتی مانند »انرژی مثبت« 
و »انرژی منفی« بی پایه و بی معنا هس��تند و درمانگرهای انرژی 
درمانی، ذهن خوان ها و کسانی که از روی زمین بلند می شوند یا 
پرواز می کنند، آن هایی که فال های قهوه ی��ا »فال تاروتی«های 
می گیرند که گاهي درست از آب در می آیند، جز شیادی و حقه و 
نیرنگ، هنری ندارند.در خالل بسیاری از گفت وگوهایم با هواخواهان 
شبه علم و چاکرا درمانی، غالبا از آن ها می پرسم چرا برای توضیح و 
تفسیر ایده و ادعای خود، دست به دامان کلماتی می شوند که معنای 
صحیح آن ها را نمی دانند. آیا ایده و ادعای شبه علمی آن ها کمبودی 
دارد که باید آن را با وام گرفتن از کلمات و اصطالحات علمی جبران 
کرد؟بیشتر این افراد حتی بدون داشتن درک پایه ای از ساده ترین 
مفاهیم و تعاریف فیزیک دبیرستان، تالش می کنند که البه الی 
صحبت هایشان از کلماتی مانند کوانتوم، فوتون، پوزیترون، الکترون 
و... استفاده کنند. غافل از آن که ادعای آن ها با به کار بردن تعدادی 
اصطالح و کلمات علمی، واقعا علمی نمی شود.استقبال عمومی از 

این روزها همه از فیزیک کوانتومی 
صحبت می کنند

شياداني که خود را به 
علم مي چسبانند

  مت ديمون 
در فيلم »مريخي« 
مت ديمون نقش اصلي 
را بر عهده دارد

صفحه آرا:آرش

 تاریخ: */*/*           ساعت: *:*

نام و امضاي مجاز فني:

 تاریخ:                      ساعت:

  کنترل نهایي شد

باز بين صفحات:

 تاریخ:                   ساعت:

تعداد غلط ها:   

سربرگ نسخه سوم صفحات

گ��روه مجالت



عبدالرضا 
شهبازی 
مترجم و نویسنده

»استفن هاوکینگ« فیزیک دان شهیر انگلیسی، در جایی گفته »سفر 
به گذشته ناممکن است، هرچند احتمال مسافرت به آینده وجود دارد.« 
اما اگر به لحاظ نظری و عملی، در آینده واقعا مشخص شود که سفر به 
گذشته محال است، تکلیف کسانی که سودای سفر به گذشته را در سر 
می پرورانند چه خواهد بود؟ شاید در این صورت باید به حداقلی از سفر 

به گذشته قانع شوند. اما »حداقلی از سفر به گذشته« یعنی چه؟!
 X-Men: Days( »در آخرین قسمت از فیلم »انسان های ناشناخته
of Future Past( محصول 2014، یکی از جهش یافتگان از قابلیتی 
برخوردار است که به او اجازه می دهد آگاهی )consciousness( هر 
فرد را به گذشته ی مشخصی از مغز خود او انتقال دهد. مثالً آگاهی مرا 
به مغز من در  مثال سی سال قبل منتقل کند. در این صورت، در سال 
1364 که من یازده  س��اله بوده ام، واجد کلیه ی معلومات، آگاهی ها، 
رشد فکری، علم و شناختی خواهم بود که اکنون دارم. در این روش 
فرضی، می توانم در گذش��ته دس��ت کاری کنم. در این صورت البته 
پارادوکس هایی هم ایجاد خواهد شد. مثال من س��واالت آزمون آن 
سالی را که در کنکور سراسری دانشگاه شرکت کردم، »اکنون« تهیه 
می کنم، خوب می خوانم، پاسخ ها را از بر می کنم و به گذشته می روم 
و با رتبه ای درخشان در رشته ی مثال پزشکی تهران قبول می شوم.

اما پارادوکسی که ایجاد خواهد شد این است که در آن صورت و با آن 
آینده ی بدیل، به امروزی که چنین تصمیمی گرفتم و سواالت کنکور آن 
سال را تهیه کردم و... نخواهم رسید؛ چون مسیر زندگی من به گونه ای 
دیگر رقم خورده و نیازی به این نبوده که سواالت کنکور را تهیه کنم 
و کذا و کذا! از این بدتر، ممکن است در گذشته، اتفاق مرگ باری برای 
من رخ دهد و جانم را از دست بدهم. در این صورت چگونه به »اکنون« 
خواهم رس��ید تا تصمیم بگیرم به آن گذشته  ی معین برسم؟! شاید 
این روش، به رغم جذابیت باالی آن، بسیار دور از ذهن به نظر برسد و 
انجام آن حتی در آینده هم ممکن نباشد ولی به یک حداقل دیگر هم 

می توانیم فکر  کنیم.
تا آن جایی که می دانیم کلیه  ی خاطرات )memories( ما از زمانی 
که در این دنیا چشم باز کرده ایم در حافظه ی ما محفوظ مانده اند، ولی 
دسترسی ما به بخش اعظم آن ها، به دالیلی که شاید امروزه چندان 
برایمان روشن نباشد، قطع شده است. تنها اتصاالتی پراکنده با برخی 
نواحی آن حجم عظی��م داده ها و خاطرات )یعن��ی کلیه ی دیده ها، 
شنیده ها و گفته هایمان در طول عمر( برقرار می شود که مجموعه ی 
خاطرات »فعال« ما را از گذشته می س��ازد. مثال من ممکن است به 
خاطر بیاورم روز اول دبستان، چگونه به مدرسه رفتم –یعنی کلیات آن 
را با برخی دیده ها و شنیده ها و گفته های جزئی و پراکنده-، ولی خاطرم 
نمی آید که آموزگار ما »دقیقا« چه مطالبی را سر کالس به ما گفت یا 
من به هم کالس های خود چه گفتم و چه شنیدم و بعد که از مدرسه 

برگشتم، به خانواده دقیقا چه گفتم و از آن ها چه شنیدم.

حاال فرض کنید در آینده -دور یا نزدیکش را نمی دانیم- روشی ابداع 
ش��ود که هر کس بتواند به خاطره یا خاطرات هر بخش��ی از زندگی 
گذش��ته اش اتصال کامل پیدا کند. منظورم از کامل این اس��ت که 
»تمامی« دیده ها، شنیده ها و گفته هایش را »مو به مو« به »خاطر« 
بیاورد. مسلما چنین روشی، کش��ف و ابداع بزرگی در عرصه ی علوم 

اعصاب و حافظه خواهد بود. حاال یک قدم دیگر هم جلوتر می رویم.
فرض کنید در ادامه ی روش فوق، دانشمندان موفق شوند با استفاده  
از یک تکنولوژی پیش رفته، تمامی خاطرات ما را از آن برش خاص در 
گذشته، روی مونیتور نشان دهند؛ درست مثل یک فیلم. در این جا 
زاویه ی دوربین، در حقیقت زاویه ی چش��م ما در آن مقطع خاص از 
گذشته است. هر چه را هم در این فیلم می شنویم -چه از دیگران چه از 
گفته های خودمان- در حقیقت اصواتی اند که در آن زمان وارد گوش ما 
شده اند. به بیان دیگر، دوربین فیلم برداری فیلم خاطرات ما، چشم مان و 
دستگاه صدابرداری اش، گوش مان در آن گذشته ی معین خواهد بود.

در این صورت و با اس��تفاده از این تکنول��وژی، می توانیم هرگاه اراده 
کردیم، به خاطرات هر گذشته ای از عمرمان که عالقه مند باشیم -هر 
سال و ماه و روز و ساعتی- متصل شویم و از طریق چشم و گوش مان، 
دیده ها، ش��نیده ها و گفته هایمان را در آن برش خاص از گذشته، بر 
صفحه ی مونیتور ببینیم و بش��نویم.کافی است فرض کنید مثال به 
یکی از جلسات درسی خود در کالس پنجم دبستان )در فالن سال و 
ماه و روز و ساعت( رفته اید و به حرف های معلم سر کالس علوم گوش 
می دهید. هرچه را آن زمان سر کالس می دیده  و می شنیده اید -از معلم 
و هم کالسی ها- در فیلم حافظه تان هم می بینید و می شنوید. یا فرض 
کنید به دیدار مادربزرگ تان می روید که سال هاست از دنیا رفته. این  بار 
شما با سطح هوش و دانش و معلومات اکنون تان، به قصه های او گوش 

می دهید و او را نگاه می کنید.
تفاوت اساسی این شیوه ی سفر به گذشته، با سفر به گذشته از طریق 
ماشین زمان در دو چیز است: در این شیوه صرفا می توانید به گذشته ی 
»خودتان« رجوع کنید، آن هم در ساعات بیداری خودتان در گذشته 
)البته تا وقتی سرقت و دست برد زدن به خاطرات دیگر افراد امکان پذیر 
نشده است!( دوم این که در این شیوه منفعل محض هستید؛ تماشاگر 
ص��رف. و از همین رو امکان دس��ت کاری در گذش��ته باز هم مطلقا 

امکان پذیر نیست.
به امید آن روز...

سفر به گذشته چگونه خواهد بود؟

اتصال به
 خاطرات قديمي

هر تعبیری که پیشوند یا پسوند »کوانتوم« به آن چسبانده شده، 
چنان مبتذل و لوث شده که هر جا می توان رد پایی از آن یافت. مثال 
در ماجرای »آلن سوکال« )Alan Sokal( که به »نیرنگ سوکال 
یا ماجرای س��وکال« )Sokal affair یا Sokal hoax( مشهور 
شد هم، باز یک سوی داستان بحث سوءاستفاده از مفاهیم و اسم 
فیزیک کوانتومی است. آلن سوکال برای شماره ی 46 و 4۷ )بهار 
و تابستان 1۹۹6( یک نش��ریه ی مطالعات فرهنگی آمریکا به نام 
»Social Text« تعمدا یک مقاله ی مهمل و بی سر و ته با عنوان 
پرطمطراق »تخطی از حدود؛ به س��وی تاویلی متحول کننده از 
گرانش کوانتومی« ارسال کرد. در نهایت تعجب، مقاله اش در نشریه 
پذیرفته و در صفحات 21۷ تا 2۵2 منتشر شد. در این مقاله آسمان و 
ریسمان به هم بافته می شود و آلن سوکال از کلمات و واژگانی درهم 
و مغشوش استفاده می کند. کلماتی مثل »علم پساکوانتومی« را 
به »دیالکتیک گرایی« ربط می دهد؛ »هرمنوتیک نس��بیت عام 
کالسیک« را با »توپولوژی دیفرانسیلی« مخلوط می کند و از دل این 
معجون، نتایج مغالطه آلود و بی سر و تهی می گیرد. بعد از انتشار این 
مقاله، او نقشه ی خود را برمال کرد تا نشان دهد چگونه فضاهای ادبی 
و روشن فکری، تحت تاثیر زرق و برق ادعاهای توخالی قرار می گیرند. 
ادعاهای پوچی که با روکش کلمات علم مدرن پوشانده شده اند و 
طنین شان مخاطب ناآگاه را مرعوب می کند. یکی از مجریان فریب 
عمومی که خود را مربی متافیزیک معرفی می کند )متاسفانه این 
افراد، تصوری از متافیزیک ندارند و فکر می کنند متافیزیک به 
معنای »اعمال خارق العاده و ماوراءالطبیعی« است(، در یکی از 
برنامه های تبلیغاتی خود می نویسد: »علم فیزیک کوانتوم که 
ذرات زیراتمی را بررسی می کند، توانسته تمام پدیده های عجیب 
و شگفت انگیز ماورائی را به اثبات برساند؛ پدیده هایی نظیر پرواز 
جسم، تصرف در ماده، تله پاتی، آینده نگری و غیره.«دیگری که 
خود را پزشک و دکتر »بیو رزونانس« می داند در یکی از توضیحات 
سراسر مغشوش و اشتباهش با عنوان »آیا می دانید فیزیک کوانتوم 
چیست؟« می فرمایند: »بر اساس فرضیه ی نسبیت اینشتین، 
الکترون گاه ذره ای و گاه موجی است. پس اگر الکترون می داند 
که کجا باید ذره ای باش��د و کجا باید موجی باشد، دارای شعور 
است.«متاسفانه مجریان فریب عمومی، در  سوءاستفاده از مردم 
کم اطالع  و ساد ه دل، هیچ مرز اخالقی ای را مراعات نمی کنند 
و از این راه به درآمدهای هنگفتی می رس��ند. فروش کتاب و 
سی دی »موفقیت کوانتومی« یا »سنگ جذب کننده ی انرژی 
مثبت« و »بازکننده ی چاکرای سوم«، راهی است برای کسب 
درآمد از مردمی که حاضرند برای خوشبخت شدن هزینه کنند. 
تازه عده ای پا را از این هم فراتر گذاشته و برای عکس برداری از 
هاله و چاکرا و تفسیر آن، نوبت می دهند. این روش های شیادانه 
متاسفانه روز به روز گسترش پیدا می کنند و در نهایت تاسف، 
کاری هم از دس��ت ما برنمی آید. صفح��ات فریب عمومی در 
ش��بکه های مجازی با اس��تقبال هزاران نفر روبه رو می شوند، 
درحالی که حرف ها و نوش��ته های ما در بیشتر موارد البه الی 
هیاهو و اظهار فضل رماالن و شیادان شبه علم و دکترهای قالبی 
انرژی درمانی که از فیزیک کوانتومی و شعور آب می نویسند، 

گم می شود.

  هيو جكمن 
ولوورين  همان شخصيتي است 
كه در فيلم ايكس-من به 
گذشته سفر مي كند
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