
آیا جز ریاضیات، زبان مشترک دیگری می توان برای ارتباط 
با هوشمندان فرازمینی پیدا کرد؟

رمزنگاری با بیگانگان فضایی

امواج الکترومغناطیسی نشت شده به فضا تنها بخشی 
از پیام های ارسالی زمین را تشکیل می دهند. چهار اثر 
ساخته ی خودمان که سال ها پیش به فضا پرتاب شده اند، 
اکنون منظومه ی شمسی را ترک کرده اند. اگر یک موجود 
هوشمند فرازمینی به صورت اتفاقی یکی از دو فضاپیمای 
پایونیر10 یا 11 را در نقطه ای دور از فضا و زمان پیدا کند، 
لوحی خواهد یافت که طرح پیکر ما انس��ان ها روی آن 
حک شده است و موقعیت ما را روی نموداری تصویری 
نشان می دهد. در هر دو فضاپیمای وویجر 1 و ۲، دیسکی 
قرار داده اند که روی آن، درود و تهنیت به 60 زبان زنده ی 
زمین، ۹0 دقیقه موسیقی و همچنین تصاویری از زمین 
ضبط شده است. پشت این دیس��ک هم پیامی به زبان 
ریاضیات حک شده که موقعیت خورشید، زمین و تمایل 

ساکنان روی آن را به برقراری ارتباط نشان می دهد. 
»رابرت ت��ی. دیکس��ون«، در فصلی از کت��اب »نجوم 

عرفان کسرایی| ارسال پیام برای بیگانگان فضایی موضوع دیروز و امروز نیست. انسان از حدود 70 سال پیش به شیوه ای غیرعمدی در 
حال ارسال سیگنال های رادیویی و تلویزیونی به فضای بی کران بوده است. امروز، کره ای با شعاع بیش از 70 سال نوری، زمین را احاطه 

کرده که سرشار از سیگنال های رادیویی و تصاویر تلویزیونی است و همچنان با سرعت نور در حال رشد است. حدود 30 سال بعد، این کره 
هر جامعه ی احتمالی از موجودات هوشمند فرازمینی )ETI( را که در فاصله ی 100 سال نوری از زمین باشند، پوشش می دهد. بیگانگان در 
صورتی که جایی در فضای دوردست وجود داشته باشند، می توانند به آثار گفتاری، تصویری و صوتی ما دسترسی داشته باشند و زندگی 

روزمره ی ما را بررسی کنند. 

دینامیکی« به نام »حیات فرازمینی« می نویسد: »چون 
نزدیک ترین موجود هوشمند فضایی به احتمال زیاد در 
فاصله ی هزار سال نوری از ما قرار دارد، ارتباط دوطرفه 
عمال از موضوع خارج می شود؛ مثال اگر پیامی را از طریق 
امواج رادیویی که با سرعت نور سیر می کنند برای ETIها 
بفرستیم، هزار سال طول می کشد تا پاسخ آن را دریافت 
کنیم و در این صورت این کار، شبیه به یک گفت وشنود و 

مکالمه نخواهد بود.«

 تنها زبان مشترک
بدیهی اس��ت که نمی توانیم ب��رای برق��راری ارتباط با 
موجودات هوشمند فرازمینی، زبان انگلیسی، فرانسوی یا 
روسی را به کار بگیریم. دیکسون معتقد است که تنها یک 
زبان، آن هم به شکل تقریبی بین مردم زمین عمومیت 
دارد و بنابراین ممکن است میان ETIها هم از عمومیت 

فراگیری برخوردار باشد. این زبان، زبان ریاضی است. به 
معنی واقعی کلمه، ریاضیات یک زبان است؛ زبانی که به 
کمک آن با کامپیوترها ارتباط برقرار می کنیم، اطالعات به 
کمک آن ذخیره می شوند و پس از دست کاری و پردازش 
ماهرانه، بار دیگر به وس��یله ی کامپیوتره��ا بازگردانده 
می ش��ود. با فهم این مطلب که کامپیوترها موجوداتی 
غیرهوشمندند، آس��ان تر می توان یک زبان مشترک با 
ETIها ایجاد کرد؛ زیرا هم آن ها و هم خود ما انگیزه ای 

برای انجام دادن این کار داریم.
دیکسون در این دیدگاه که تنها راه ارتباطی ما با بیگانگان 
فضایی، زبان ریاضیات اس��ت؛ تنها نیس��ت. »داگالس 
واکوچ« )Douglas Vakoch( مدیر پروژه ی »ارتباط 
پیامی با فض��ا« )METI( هم نظر مش��ابهی دارد. به 
عقیده ی او، اگر موجودات هوشمند فرازمینی دنباله های 
عددی ما را که در قالب س��یگنال های رادیویی ارس��ال 
می ش��وند، دریافت کنند، دس��ت کم می توان فهمید 
که آن ها منجم��ان رادیویی خوبی هس��تند. بیگانگان 
فضایی برای دریافت س��یگنال های ما دست کم به یک 
رادیوتلسکوپ نیاز دارند. آن ها برای ساخت رادیوتلسکوپ 
دست کم باید با مبانی ریاضیات آشنا باشند و مثال بایستی 
بدانند که حاصل جم��ع 1+1 برابر ب��ا ۲ خواهد بود. به 
بیان دیگر، کسی که مبانی ریاضیات را نداند، نمی تواند 

سیگنال های رادیویی ما را هم دریافت کند. 
تفاوت عم��ده ی پ��روژه ی »SETI« )س��رنام عبارت 
 »METI« جس��ت وجو برای هوش فرازمین��ی«( و«
دقیقا بر سر همین است. پروژه ی »ارتباط پیامی با فضا« 
تنها به صورت منفعالنه در جست وجوی حیات فرازمینی 
نیست، بلکه مدام در حال ارسال پیام به فضای بی کران 
است؛ پیام هایی با س��رعت نور و البته با محتوای روابط 
ریاضی. به باور بسیاری از دانشمندان، ما با ارسال پیام های 
ریاضی به بیگانگان فضایی که برخی از آن ها احتماال از 

  گوش هاي زمین 
رادیوتلسکوپ ها در سراسر جهان به جست وجوی 
پیام   های احتمالی هوشمندان فرازمینی مشغولند
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خود ما هوشمندترند، دست کم می توانیم اعالم کنیم که 
به درک پایه ای از جهان دست پیدا کرده ایم. 

تساوی ۴=۲+۲ در سراسر کیهان صادق است و حاصل 
تقسیم محیط بر قطر هر دایره، همواره عدد پی خواهد 
بود. مهم نیست که تمدن های بیگانه چه نام ها و نمادهایی 
را برای این مفاهیم انتخاب کرده باش��ند؛ نتیجه ی این 
مفاهیم بنی��ادی ریاضیات صرف نظ��ر از نمادهایی که 
برای نمایش آن ها به کار می بریم، یکس��ان است. برای 
مثال، می توان با نقطه یا نمادها یا عالئمی دیگر، مفهوم 
جمع پذی��ری ۴=۲+۲ را به ش��کل ** ** **** به 
بیگانگان فضایی فهماند. حتی معادله ی معروف فیثاغورث 
)a²+b²=c² ( را می توان بدون نوشتن عبارات جبری یا 
نمادهای ریاضی هم توضیح داد. با رسم شکل مثلث های 
قائم الزاویه ی مختلف می توان نشان داد که مقصودمان از 

رابطه ی فیثاغورث چیست. 
بیگانگان فضایی اگر در مقایسه با ما تمدن پیشرفته تری 
باشند، درخواهند یافت که ما به فهمی از ساختار ریاضی 
جهان دست یافته ایم و به همین منوال می توان به تدریج 

گفت وگو با موجودات فضایی هوشمند را ممکن کرد. 

  رویایی به قدمت تاریخ
این ایده که ما ب��رای ایجاد ارتباط ب��ا بیگانگان فضایی 
پیش قدم ش��ویم، رویای دیرینه ی بشر بوده است؛ اما تا 
به امروز هیچ پیام واضحی که دال ب��ر وجود موجودات 
هوشمند فرازمینی باشد، دریافت نش��ده است. ایده ی 
یافتن یک زبان جهانی مشترک هم چیز جدیدی نیست 
و دست کم ۲00 س��ال قدمت دارد. ریاضیدان مشهور 
آلمان��ی، »کارل فریدریش گاوس« بر ای��ن باور بود اگر 
موجودی به اندازه ی کافی هوش��مند باش��د که بتواند 
به روشی منطقی بیندیشد، بایس��تی قادر باشد روابط 
ریاضی را درک کند. به بیان دیگ��ر، روابط ریاضی ورای 

زبان اس��ت.  البته فرازمینی های هوش��مند، پیام های 
ریاضی ما را به شرطی خواهند فهمید که ما این پیام ها 
را به روشی منطقی و درست مخابره کرده باشیم. گاوس، 
فرم هندسی رابطه ی فیثاغورث را پیشنهاد می کرد. البته 
امروزه می دانیم که عبارت »س��اکنان م��اه« که گاوس 
می گفت، بی معناس��ت و هیچ تمدن یا موجود زنده ای 
در ماه وجود ندارد که بخواهد شکل یک مثلث بزرگ و 
رابطه ی فیثاغورث را روی مزارع زمین ببیند و به وجود 
ما روی زمین پی ببرد.  بشر قرار نیست عالئم ریاضی یا 
پیام های خود را برای ساکنان ماه یا مریخ بفرستد. امروز 
می دانیم که در محله ای متروکه و بدون همسایه در فضا 
زندگی می کنیم و اگر حیات هوشمند فرازمینی وجود 
داشته باشد، الاقل این نزدیکی ها و در منظومه ی شمسی 

خبری از آن نیست. 

 آخرین پیام ارسالی
 METI همین اواخر، در مهر ماه گذشته، پژوهشگران
پیامی به ستاره ی »لویتن« )Luyten( ارسال کردند، 
کوتوله ی س��رخی ب��ا نام علم��ی GJ 273 ک��ه حدود 
1۲ س��ال نوری با زمین فاصله دارد و جزء نزدیک ترین 
همسایگان کیهانی منظومه ی شمسی است. این پیام 
که به گفته ی داگالس واکوچ، صرفا یک طرح اولیه است 
و باید هزاران یا میلیون ها بار دیگر تکرار شود، از طریق 
آنتنی رادیویی در نروژ فرستاده شد و بیش از 1۲ سال در 

راه خواهد بود تا به مقصد برسد. 
اگر موجودات هوش��مند فرازمین��ی در منظومه ی این 
کوتوله ی سرخ وجود داشته باشند، ممکن است به تماس 
ما پاسخ بدهند؛ پاسخی که بیش از 1۲ سال در راه خواهد 
بود تا به زمین برسد و پس از دریافت آن هم به احتمال 
زیاد، محتوای آن باید رمزگشایی شود. به گفته ی محققان 
METI، سال ۲0۴۲ )1۴۲1( باید گوش به زنگ باشیم و 

ببینم آیا اساسا پاسخی به زمین بازمی گردد یا نه. 
آخرین پیام METI اگرچه آن گونه که گاوس پیشنهاد 
کرده بود تصویر یا رابطه ی فیثاغورث نیست، اما باز هم 
ماهیت ریاضیاتی دارد. تمدن ه��ای احتمالی در اطراف 
س��تاره ی لویتن، در این پیام هم جم��ع و ضرب اعداد 
1 تا 5 را خواهند یافت، هم توضیحات��ی درباره ی امواج 
الکترومغناطیسی و هم قطعات موسیقی که به صورت 

کدهای باینری صفر و یک کدگذاری شده اند.

  ارتباط یا عدم ارتباط، مسئله این است!
ارسال داده های کلیدی مانند موقعیت زمین در کهکشان 
برای فرازمینی ه��ا، نگرانی ع��ده ای از دانش��مندان را 
برانگیخته است. آن ها می گویند شاید پیامی که ارسال 
می کنیم، نجوایی باشد که ش��یر خفته را بیدار کند و از 
کجا معلوم که یک تمدن فرازمینی ویرانگر، برای غارت و 

نابودی حیات روی زمین سروقتمان نیاید؟ 
اخترشناس��ی به نام »مارتین رایل« نگران��ی خود را به 
اتحادیه ی بین المللی نجوم )IAU( کش��انده اس��ت و 
خواستار آن شده که ارسال پیام های این چنینی متوقف 
شوند. »استیون هاوکینگ«، فیزیکدان مشهور انگلیسی 
هم با یادآوری این خطر در مقام تشبیه می گوید کشف 
آمریکا به دست کریس��تف کلمب برای ساکنان اصلی 
آن سرزمین، تجربه ی خوبی نبود و چه بسا فرازمینی ها 
همان بالیی را س��ر ما بیاورند که سفیدپوس��تان بر سر 

سرخ پوستان آوردند.  
با وج��ود این، برخ��ی دیگ��ر از اخترشناس��ان چنین 
نگرانی های��ی را موجه نمی دانن��د و معتقدند فاصله ی 
اغلب اهداف ارس��ال پیام مانند M13 تا زمین به قدری 
زیاد اس��ت که به فرض وجود تمدن های فوق پیشرفته 
و درعین حال وحش��ی و نابودگر و بی رحم، خطری در 

آینده ی قابل پیش بینی، زمین را تهدید نخواهد کرد.

جدولی برای فرازمینی ها
 همه ی پروژه های ارتباط با فرازمینی های هوش��مند مانند پیام س��تاره ی

 GJ 273 زودبازده نیس��تند و اه��داف نزدیک را برای انتق��ال پیام در نظر 
نگرفته اند. مثال مش��هور آن هم »پیام آرسیبو« است که ۴3 سال پیش به 
دوردست های کهکشان خودمان فرستاده شد، آن قدر دور که زمان الزم برای 

رسیدن پیام به مقصد از تاریخ تمدن انسان روی زمین طوالنی تر است. 
پیام آرسیبو که 16 نوامبر 1۹7۴ )۲5 آبان 1353( به شکل سیگنال های 
رادیویی از رادیوتلسکوپ سیصدوپنج متری آرسیبو به فضا ارسال شد، پیام 
پیچیده ای بود که دو اخترفیزیکدان مش��هور به نام های »فرانک دریک« 
)مبدع رابطه ی دریک( و »کارل س��اگان« آن را نوش��ته بودند. مقصد این 
پیام، خوشه ی ستاره ای کروی M13 واقع در صورت فلکی هرکول است که 
حدود ۲5هزار سال نوری با زمین فاصله دارد. این خوشه ی باستانی بیش از 
300هزار ستاره را در خود جای داده است و به زعم اخترشناسان آن روزگار، 

بخت قابل توجهی برای وجود حیات در آن وجود داشت. 
پیام 167۹بیتی آرس��یبو مجموعه ای از کدهای دودویی اس��ت و نیاز به 
رمزگشایی دارد. اگر تمدن های فرازمینی هوش��مند این پیام را دریافت و 
رمزگشایی کنند، اطالعات بسیاری درباره ی زندگی ما روی زمین به دست 
خواهند آورد؛ از اعداد 1 تا 10 گرفته تا عدد اتمی عناصر تشکیل دهنده ی 

DNA، جمعیت زمین و از همه مهم تر نشانی زمین در کهکشان. 
البته ناگفته نماند که هدف گیری آنتن آرسیبو برای ارسال این پیام به اندازه ی 
کافی دقیق نبود؛ چراکه در زمان ارسال پیام، اخترشناسان هنوز نتوانسته 
بودند برخی حرکت های خوشه ی M13 را در آسمان به دقت اندازه گیری 
کنند. بنابراین حدود ۲5هزار سال دیگر، پیام آرسیبو با فاصله ی نه چندان 
کمی از کنار این خوشه خواهد گذشت و به س��فر خود در فضای بی کران 

ادامه خواهد داد. 

ارتباط با بیگانگان 
فضایی از رؤیاهای 

دیرینه ی بشر به شمار 
می رود و در بسیاری از 
آثار علمی-تخیلی به 

آن پرداخته شده است 

 پیام آرسیبو بر اساس
 کدهای باینری

رادیوتلسکوپ

شکل تصویری پیام آرسیبو که با استفاده 
از مربع های سفید خلق شده است

منظومه ي شمسی

طرح کلی انسان، قد 
و جمعیت انسان های 
روی زمین

اعداد ۱ تا ۱۰

 DNA طرح گرافیکی
و تعداد نوکلئوتیدها 
در DNA انسان

فرمول شکرها و بازها 
در نوکلئوتیدهای 
DNA

عدد اتمی عناصر ي که 
DNA را تشکیل می دهند

هوشمندان فرازمیني
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این دیدگاه که زبان در ش��کل گیری محتوای فکری ما 
نقش بازی می کند، موضوع جدیدی نیست. »وینستون 
چرچیل« در کتاب خ��ود با ن��ام »جنگ جهانی دوم« 
می گوید: »یکی از دالیل شکست ژاپن در نبرد میدوی، 
ماهیت دست وپاگیر زبان ژاپنی بود.« اما آیا ممکن است 

اختالفات ما ناشی از نوعی سوءتفاهم زبانی باشد؟ 
از زبان انگلیس��ی گفتیم، فراموش نکنیم این که زبان 
پذیرفته شده ی بین المللی در روزگار ما انگلیسی است، 
تحولی یک شبه نبوده و داس��تان پرپیچ وخمی داشته 
است. مقاله های مذاکرات تجاری و سیاسی روی زمین 
همیش��ه به زبان انگلیسی برگزار نمی ش��د. روزگاری 
به خصوص در اروپا، این زبان های فرانس��وی و آلمانی 
بودند که جایگاه مهم تری داش��تند. زب��ان مقاله های 
علمی آلبرت اینشتین در تمام سال های نخست کار او 

به آلمانی بود. 
پس از جنگ جهانی دوم بود که نقش زبان انگلیس��ی 
روزبه روز مهم تر ش��د؛ به ط��وری که ام��روزه تنها راه 
ارتباطی مش��ترک مردمان جهان، ارتباط با این زبان 
است. یک چینی و یک روس، یک برزیلی و یک اتریشی 
اگر انگلیسی بلد نباشند، به ندرت راهی برای گفت وگو و 

مذاکره و فهم متقابل پیدا می کنند. 

 در جست وجوی زبان واحد
در قرن اخیر تالش هایی برای ابداع یک زبان مشترک 
بین س��اکنان زمین ص��ورت گرف��ت؛ ام��ا زبان های 
پیشنهادی جالبی مانند اسپرانتو )Esperanto( هرگز 
نتوانستند به زبان بین المللی مشترک تبدیل شوند. البته 
بحث زبان میان کهکشانی، ترجمه یا امکان وجود زبان 
مشترک بین ما و یک تمدن بیگانه ی فرازمینی به این 
سادگی ها نیست. ممکن است قوای ادراکی و حسی ما 
به شکل متفاوتی تکامل پیدا کرده باشند. یک موجود 
هوشمند فرازمینی ممکن است صداهایی را بشنود یا 
چیزهایی را ببیند که در محدوده ی شنوایی و بینایی 

ما انسان ها نیست.
اولین مسئله ای که در ارتباط بین اهالی دو زبان مختلف 
مطرح می شود، مس��ئله ی ترجمه است؛ اما آیا ترجمه 
بین دو زبان اساسا ممکن است؟ آیا با شنیدن کلمه ی 
»بازی« در فارس��ی همان مفهومی در ذهن ما ش��کل 
می گی��رد که یک انگلیس��ی زبان از ش��نیدن کلمه ی 

 نخستین پیام
از نظر تاریخی، نخستین پیام رادیویی ارسالی ساکنان 
 MIR,« :زمین به بیگانگان فضایی از این قرار اس��ت
LENIN, SSSR«. این پیام که سال 1۹6۲ )13۴1( 
به دس��ت روس ها و در قالب کدهای م��ورس مخابره 

شد، از سه کلمه تشکیل شده بود: »میر« به 
معنی صلح، »لنین« و »اس اس اس آر« 

که سرنام اتحاد جماهیر شوروی 
اس��ت. این پیام هم اکنون در 

 HD راه رسیدن به ستاره ی
131336 در صورت فلکی 
ت��رازو اس��ت. دو پروژه ی 
»سالم از زمین« و»پیامی 
از زمی��ن« هم ب��ه حوالی 

همین ستاره ارسال شده اند. 

 سینمای کیهانی
پ��روژه ی »CosmicConnexion« اگرچ��ه به 
صورت مس��تقیم ارتباطی به ریاضیات ندارد، اما هر 
اطالعات��ی که با رادیوتلس��کوپ ها از زمین ارس��ال 
شود، درنهایت س��یگنال است؛ س��یگنال هایی که 
بیگانگان فضایی گیرنده ی پیام برای تماش��ا 
یا فهم آن، باید قوانین ریاضی تبدیل 
این امواج را به تصویر بلد باشند. 
فیل��م صدوش��صت دقیقه ای 
 CosmicConnexion
به س��مت س��تاره ی گاما 
قیفاووس در صورت فلکی 
قیفاووس ارس��ال شده که 
در فاصله ی ۴5 سال نوری 
از زمین واقع است و احتمال 
وجود سیارات فراخورشیدی 

در آن زیاد است.

 مهم ترین پیام ها  به زبان ریاضی
»ال د ویتو« )L. DeVito( کتابی دارد با عنوان »علم، ستی و ریاضیات« و در 

آن، نشان می دهد که چرا یگانه راه ما برای ارتباط احتمالی با بیگانگان فضایی 
و به عبارتی تنها زبان مشترک بین ما و فرازمینی ها، ریاضیات خواهد بود. این 

دیدگاه البته در همه ی پیام های ارسالی اهالی زمین برای فرازمینی ها لحاظ 
نشده است. در بسیاری از پیام هایی که ما برای بیگانگان فضایی فرستاده ایم، 
نه معادالت ریاضی دیده می شود، نه رابطه ی فیثاغورث؛ اما همه ی این پیام ها 

دست کم یک وجه مشترک دارند: برای باز کردن محتوای آن ها و حتی تماشای 
تصاویر، باید ریاضیات بلد بود و امواج را به تصویر و صدا تبدیل کرد.

  لوح طالیي وویجرها 

  فضا پیماي وویجریك
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آیا راهی برای جلوگیری از سوءتفاهم 
در ارتباط بین دو زبان متنافر وجود دارد؟

برخورد نزدیك 
از نوع زبان شناختی

  به راستی چرا زبان تا به این حد برای ما اهمیت دارد؟ آیا ممکن است 
جنگ ها و منازعات بین المللی درواقع منازعه بر سر فهم متفاوت از واژگان 

باشند؟ آیا امکان دارد معاهدات بین المللی که به زبان انگلیسی نوشته 
می شوند، پس از ترجمه، مورد تفسیرهای متفاوت قرار بگیرند و زمینه ساز 

اختالف شوند؟ 

»Arrival«یكي از پوسترهاي فیلم   



مثالی از سینمای علمی-تخیلی

گاواگای، اسلحه یا ابزار؟
راه و روش ارتب��اط گرفتن با فرازمینی ها س��وژه ی بس��یاری از فیلم های 
علمی- تخیلی اس��ت، از »ای تی« گرفته تا »روز اس��تقالل« و »پرومته«، 
نحوه ی ارتباط گرفتن با فرازمینی ها یک سوی داستان است. یکی از آخرین 
نمونه های سینمایی این دغدغه که در س��ال های اخیر اکران شده است، 
فیلم »ورود« )Arrival، محصول ۲016( بود. در این فیلم دکتر »لوییس 
بنکس« زبان شناسی است که برای برقراری تماس با موجودات فضایی با 
ارتش ایاالت متحده ی آمریکا همکاری می کند. هوشمندان فرازمینی این 

فیلم، ظاهر انسانی ندارند و به نوعی موجوداتی هفت پا هستند. 

 مروری بر خط داستانی
داستان فیلم از این قرار است: بیگانگان فضایی با 1۲ سفینه به زمین آمده اند 
و ارتش آمریکا از لوییس بنکس درخواس��ت کمک کرده است. وظیفه ی 
رمزگشایی از زبان و الفبای آن ها که با پخش جوهر از پاها انجام می شود، به 
عهده ی لوییس بنکس گذاشته شده است. بنکس موظف است دریابد که 

بیگانگان فضایی چه می خواهند و به چه قصدی به زمین آمده اند. 
تا این جای داستان همه چیز شبیه به یک فیلم عادی در ژانر علمی- تخیلی 
به نظر می رسد؛ اما درست زمانی که صحبت از فهم و زبان و ارتباط می شود، 
می توان رد پای یک پرسش بزرگ فلسفی را هم در فیلم پیدا کرد: ارتباط 
با موجوداتی که هیچ شباهتی به E.T ندارند؛ نه چشم و دهانی دارند و نه 
گوشی شبیه انسان که بتوان با گفت وشنود، قدم به قدم بر سر مفاهیم و واژگان 

توافق کرد و زبان یکدیگر را یاد گرفت و ارتباط برقرار کرد. 
البته فهم متقابل در فیلم ورود س��ریع پیش می رود، زیرا بیگانگان فضایی 
هوشمندند و درعین حال به ایجاد ارتباط هم عالقه مند؛ ولی لوییس بنکس 
برای فهم این مسئله که بیگانگان فضایی دقیقا چه می خواهند، مشکالت 
فراوانی بر س��ر راه خود دارد. قصد او دریافتن هدف شخصی یک بیگانه ی 
فضایی نیس��ت و هدفی مهم تر دارد، این که بفهمد ه��دف مأموریت آن ها 
چیست. آیا قصد نابودی زمین را دارند یا صرفا برای گفت وگو به سیاره ی ما 
آمده اند؟  چین و روسیه با مش��کوک شدن به هدف بیگانگان فضایی برای 
شروع حمالت علیه بیگانگان فضایی برنامه ریزی می کنند و بحران وقتی به 
اوج می رسد که در خالل گفت وگو، فرازمینی ها از کلمه ای استفاده می کنند 
که در معنای خاص خود »س��الح« معنی می ده��د. هیچ کس به صحبت 
لوییس توجه نمی کند که اص��رار دارد: »ما نمی دانیم که آن ها بین مفهوم 

»سالح« و »ابزار« تفاوتی قائل هستند یا نه.« 
این موضوع چیزی ش��بیه به همان مس��ئله ی گاواگای در فلسفه ی زبان 
کواین اس��ت. ما نمی توانیم با قطع و یقین اطمینان داش��ته باش��یم که 
وقتی فردی بدوی به خرگوش اش��اره می کند و می گوید گاواگای، دقیقا 
منظورش خود خرگوش اس��ت. به همین جهت از دید لوییس بنکس در 

فیلم ورود، م��ا نمی توانیم 
به قطع و یقی��ن بدانیم که 
مقص��ود فرازمینی ه��ا از 
سالح، واقعا سالح است یا 
ابزار. آی��ا به کارگیری این 
کلمه ب��ه معن��ای تهدید 
حیات روی زمین با سالح 
مخرب و ویرانگری است یا 
پرسشی ساده است مبنی 
بر این که ابزارسازی انسان 
روی زمین چگونه و در چه 
سطحی است؟ در چنین 
شرایطی، یک خطای ساده 
در انتقال مفاهیم می تواند 
فاجعه ی جبران ناپذیری 

را به بار بیاورد. 

»Play« یا »Game« در ذهن تصور می کند؟ 
»کواین« )Quine(، فیلس��وف مش��هور زبان حدود 
نیم قرن پیش از ترجمه ی رادیکال صحبت کرده بود؛ 
زمانی که انسان چیزی درباره ی زبان مقصد نمی داند و 
ابدا نمی تواند از درستی ترجمه اطمینان داشته باشد. 
براس��اس نظریه ی کواین که به »عدم تعین ترجمه« 
)Indeterminacy of translation( مش��هور 
است، هیچ گونه قطعیتی در خصوص معنای یک چیز 
در دست نداریم و بر این اس��اس، داشتن معنای واحد 

اساسا امکان ناپذیر است. 

 یک مثال ساده
تصور کنید که وارد جمع یک قبیله ی ابتدایی و بدوی 
ش��ده اید، قبیله ای که تابه حال نه آن ه��ا را دیده اید و 
نه هیچ زمینه ی ذهن��ی قبلی درب��اره ی آن ها دارید؛ 
درعین حال هیچ مترجمی هم همراه ش��ما نیست، نه 
شما حرف افراد قبیله را می فهمید و نه آن ها چیزی از 

حرف های شما سر درمی آورند. 
ابتدا سعی می کنید با ایما و اشاره با آن ها ارتباط برقرار 
کنید. از آن جا  که افراد قبیله نمی توانند منظور شما را 
متوجه شوند، پاسخی هم به شما نخواهند داد؛ اما پس 
از گذشتن زمانی به تدریج درخواهید یافت که مقصود 
آن ها از رفتارهایشان چیست. درست در این نقطه، یک 

سلسله قواعد رفتاری ایجاد می شود. 
تصور کنید یکی از افراد قبلیه به خرگوشی اشاره کند و 

 .)Gavagai( »بگوید »گاواگای
احتماال ای��ن تصور برای ش��ما 
پیش خواهد آمد که مقصود او از 
گاواگای، خرگوش است؛ اما اگر 
دقیق تر شویم، این تنها حالت 
ممکن نیس��ت؛ چراکه امکان 
دارد اش��اره ی آن فرد بدوی به 
بخش��ی از بدن خرگ��وش، به 
گونه ای از خرگ��وش یا حتی 
به رنگ��ی از خرگوش باش��د؛ 
بنابرای��ن نمی ت��وان مقصود 
دقیق فرد بدوی را از کلمه ی 
گاواگای مشخص کرد. حتی 
اگر بعدها در جمع افراد قبیله 

به خرگوشی اشاره کنیم و بگویم گاواگای و آن ها هم ما 
را تأیید کنند؛ ابدا به این معنا نیست که ما معنای واژه 
را به درستی فهمیده ایم. درواقع بهتر است بگوییم که ما 

رفتار آن ها را یاد گرفته ایم و آن را تقلید می کنیم. 

 شیء زبان و فرازبان
فرض کنید مترجمی دارید که به هر دو زبان مبدأ و مقصد 
تسلط کامل دارد. در این صورت آیا ممکن است جمله ای 

در یک زبان درست و در زبان دیگر، نادرست باشد؟ 
»آلفرد تارس��کی« )Alfred Tarski( معتقد بود دو 
چیز را بای��د از یکدیگر تفکیک کرد؛ یکی ش��یء زبان 
 Meta( و دیگ��ری فرازبان )Object language(
language(. به نظر تارسکی، غیرممکن است که از 
دو گزاره ای که ترجمه ی یکدیگرند، یکی صادق باشد و 
دیگری کاذب. برای نمونه اگر گزاره ای در زبان فارسی 
صادق باش��د و با امور واقع بیرون تطابق داشته باشد و 
درعین حال، زبان دیگری مثل انگلیسی وجود داشته 
باش��د که همان امر واقع را توصیف کند، گزاره ی زبان 
انگلیسی هم صادق خواهد بود.  از نظر تارسکی، صادق 
بودن یک گزاره اساسا مستقل از زبان است. زبان ها صرفا 
چیدمانی از کلمات نیستند و ارتباط بین دو زبان مختلف 
به س��ادگی با ترجمه ی تحت اللفظی ممکن نیس��ت. 
مترجمی ناشی که به بافت زبان انگلیسی آشنایی ندارد، 
 »it rains cats and dogs« ممکن است اصطالح
را در فارسی این گونه ترجمه کند: »سگ ها و گربه ها از 

آسمان می بارند.« 
حال تصور کنید چه سد بزرگی 
بر س��ر ارتباط س��اکنان زمین با 
موجودات هوش��مند فرازمینی 
وجود دارد؛ مذاکراتی حس��اس 
و نفس��گیر که کمترین خطایی 
در ترجمه و انتقال مفهوم ممکن 
است به برخورد تهدیدآمیز تعبیر 
شود و نابودی یکی یا هر دو تمدن را 

به همراه داشته باشد.

 ریاضیات محض
پ��روژه ی »Lone Signal« ام��ا ماهیت��ی کامال 
ریاضیاتی دارد. پیام هایی که س��ال ۲013 )13۹۲( 
به ستاره ی گلیس5۲6 در فاصله ی 17/6سال نوری از 
زمین ارسال شد، کدهای باینری ای هستند که حاوی 
اطالعاتی مانند اعداد، عملگرهای ریاضی و نمادهایند. 
به کمک فرکانس خاص هر سیگنال، قواعد بنیادی 
ریاضیاتی، قوانین فیزیک و همچنین جایگاه زمین در 

کهکشان، رمزگذاری شده است.

 دایره المعارف کیهانی
سال ۲016 )13۹5(، پروژه ی »ASREM« حامل 
پیام ها و اطالعات فراوان��ی برای بیگانگان فرازمینی 
بود و هزاران پی��ام از ده ها کش��ور و زبان مختلف به 
انضمام جمالت قصار مشاهیر را به ۴3۴ سال نوری 
آن سوتر در کهکشان ارس��ال کرد. اطالعاتی که در 
قالب فرکانس ه��ای رادیویی کدگذاری ش��ده اند و 
براساس قواعد ریاضی و کدهای باینری قابل تبدیل 

به تصویر هستند.

  »Arrival« پوستر فیلم  

  برخورد نزدیك از نوع سوم 
در شاهکار اسپیلبرگ، زمیني ها با 
استفاده از رقص نور و موسیقي با 
فرازمیني ها ارتباط برقرار کردند

هوشمندان فرازمیني
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