اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ  :ﻧﺒﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎرهﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۷
ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻨﺎﻗﺾ ِﻓﺮﻣﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻧﺴﺎن در ﻓﻀﺎی
ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﯽ ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪای در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﻬﮑﻬﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺣﺎل ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺳﯿﺎرهﻫﺎی
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ .او ﺑﺎور دارد اﮐﻨﻮن دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﻔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ و دﯾﮕﺮ
ﺳﯿﺎرهﻫﺎ وﺟﻮد دارد.

اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺎرادوﮐﺲ ِﻓﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﺒﻮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ  ۵۳ﺗﺎ
 ۹۹.۶درﺻﺪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺪن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻬﮑﺸﺎن راه ﺷﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ
آن اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻨﮑﻪ آدﻣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻤﺪن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﭼﯿﺰی ﻣﯿﺎن  ۳۹ﺗﺎ  ۸۵درﺻﺪ
اﺳﺖ.

اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ ﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره روﯾﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ و ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪن اﻧﺴﺎن روی ﺳﯿﺎرهﻫﺎی دﯾﮕﺮ را در
ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داده و ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺴﺘﯽ در ﺗﻮﺘﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:

»اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﺮاغ آﮔﺎﻫﯽ را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺳﯿﺎرهﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ .ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ واﻗﻌﺎ در ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن را ﺑﻪ ﺳﯿﺎرهﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل دﻫﯿﻢ«.

ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ اﺳﭙﯿﺲ اﮐﺲ ﮐﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ را در ﻣﻘﺎم ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯿﺒﯿﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاﻓﺶ

را ﮔﺴﺘﺮش ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﯿﺎره ﻗﺮار داده و ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ راﮐﺖﻫﺎی
ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺠﺜﻪای را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺗﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﯾﺦ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﯿﺎرهﻫﺎی دورﺗﺮ
ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﻨﻮز ﻣﺪرک ﻣﺴﺘﺪﻟﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ
ﻧﯿﺎورده اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻت و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت رﯾﺎﺿﯽ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻤﺪﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ آﺷﮑﺎر ﺑﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺪرک و ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ »ﭘﺎرادوﮐﺲ ﻓﺮﻣﯽ«
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

