نویسندههایی که

پیشــــــگو
بودند

محمدعلی محمدپور| روزنامهنگا ر
دنیای رمانها از گذشته تا به امروز
پرونده
همیشهدنیایجذابوخیالانگیزی
بــوده اســت .دنیایی که میتوانیم
ساعتها در آن ســرگــرم شویم و
بدینوسیله بسیاری از تجربههای زیست نشده
خودمان را به یک معنای دیگر زندگی کنیم .بعضی
رمانها از گذشته برای ما روایــت میکنند و ما را با
زندگی گذشته آشنا میکنند .بعضیشان از امروز
ما میگویند و با حال همین امروز ما مطابقت دارند.
البته بعضی رمانها هم از سالها پیش تخیالتی در ما
میانگیزندوازچیزهاییخبرمیدهندکهسالهابعد
شکلعملیبهخودشانمیگیرند.گویینویسندهها
تبدیلبهپیشگوهاییمیشوندکهناممکنهاراممکن
تلقیمیکنند.دراینپروندهمابهسراغهمیندسته
از رمانها رفتهایم .یعنی رمانهایی که نویسندههای
آنهــا با ذهــن خــاق و خیالپرورشان چیزهایی را
پیشگویی کردهاند .آنها گاهی یک اختراع را روی
کاغذ آوردهانــد که بعدها همان باعث جرقه خوردن
ایدهساختشبهذهنیکمخترعشدهاست.ازرویای
فرودبرماهگرفتهتاپیشگوییفناوریارتباطتصویری،
کارتهایاعتباریواختراعهدفونهندزفری.

«دینریکونتز»دررمان«چشمهایتاریکی»حدود 40سالپیش
بیماریبسیارشبیهبهکروناراتوصیفکردهبود
اینروزهاکههمهجهانبابیماریهمهگیرکرونا
درگیر هستند باید یــادی از رمــان «چشمهای
تاریکی» نوشته دین ری کونتز کنیم که حدود
 40سالقبلبیماریبسیارشبیهبهکرونادرآن
پیشگوییشدهبود.اینرمانکهدرسال1981
بهچاپرسیدهازویروسیبهنام«ووهان»۴۰۰-
یاد کرده که مشابهتهای بسیاری با ویروس
کووید 19-کهامروزمیشناسیم،دارد.نویسنده
آمریکاییاینرمانکهیکیازچهرههایمشهور
ادبیاتعلمی-تخیلیاستدررمان«چشمهای
تاریکی»قصهمادریراروایتمیکندکهفرزندشرابهاردومیفرستد.اردوییکهدرکوهستانیجنگلیبرگزارشدهاست.مادرمثلهر
والدین دیگری توقع دارد که فرزندش تجربیات خوبی در این اردو به دست بیاورد اما بعد از مدتی میفهمد که هیچ خبری از فرزندش و
گروهیکههمراهآنهابهاردورفتهنیست.اینجاستکهخبرمیرسدتمامیاعضایشرکتکنندهدرایناردوبههمراهراهنماوحتی
رانندهمردهاند.کسیهمهیچتوضیحیبرایاینمرگندارد.فقطپیامهاییبهدستمادرمیرسدمبنیبراینکهپسرشزندهاست.
اینمعمابهتدریجدرطولرمانرمزگشاییمیشودوقصهمیرسدبهچین؛جاییکهآزمایشگاهیچینیدرحالساختویروسیبهنام
«ووهان»۴۰۰-است.اینویروسقراراستدرسال ۲۰۲۰درتمامجهانمنتشرشود.عجیباینجاستعملکردویروسیکهدراین
رمانازآننامبردهمیشوددقیق ًامتمرکزبرریههایانساناست؛ویروسیکههیچداروییهمرویآناثرنمیکندوراهیبرایدرمانش
وجودندارد.کونتزدررمانشاینویروسراسالحیبیولوژیکعلیهنسلبشرمیداندکهبهدستعدهایساختهشدهتابخشیازجمعیت
جهانرانابودکند.

 4پیشگوییجالب«آیزاکآسیموف»در 50سالپیش
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رویایارتباطاتصوتی-تصویری

اولین تماس ویدئویی بین دو قاره در  ۲۰آوریــل ۱۹۶۴
با استفاده از فناوری که توسط موسسه تکنولوژیک «بل
سیستم» ساخته شده بود ،برقرار شد .شاید همین فناوری
در پیشبینیهای آسیموف تاثیرگذار بــود .با این همه
تردیدی نیست که او از هزینه اندک تما سهای صوتی-
تصویری در این سالها مثل خدمات اسکایپ یا فیستایم
شرکت اپل ،متعجب میشد .در سال  ۱۹۶۴یک تماس
ویدئویی سه دقیقهای بین شهرهای واشنگتن و نیویورک
حدود  ۱۶دالر و با احتساب ارزش پول امروز حدود ۱۱۸
دالر هزینه داشت!

2

روی کار آمدن روباتها

3

رواج کامپیوترهای کوچک هوشمند

آسیموف کلمه «روباتیک» را به لغات زبان انگلیسی افزود
و شاید به همین خاطر پیشبینی نسبتا دقیق او از میزان
پیشرفت فناوری روباتیک چندان تعجبآور نباشد .این
روزها روباتها برای کاربردهای مختلفی استفاده میشوند.
روباتها با کنترل از راه دور عمل جراحی انجام میدهند.
روبا تهایی بــرای آشپزی طراحی و ساخته شد هاند .در
صنایع مختلف کاربرد دارند .همچنین خودرو با مغز روباتی
به نسبت خودروی خودفرمان یا خودران عبارت جذابتری
است.

آسیموف درباره یک عنصر دیگر از زندگی مدرن هم توانست
پیشبینی تقریبا دقیقی کند و آن نقش مهم «کامپیوترهای
کوچک» بود که امروزه آنها را به شکلهای تلفن هوشمند
و تبلتها میشناسیم .او پیشبینی کــرده بــود چنین
کامپیوترهایی به عنوان «مغز روباتها» عمل خواهند کرد .هر
فرد که برای جهتیابی در یک شهر غریب از نقشه تلفنهای
هوشمند استفاده کرده باشد از خود خواهد پرسید که شاید
منظور آیزاک آسیموف این بود ه که این کامپیوترهای کوچک
به جای مغز انسان عمل خواهند کرد.

4

صفحات معلق آویزان به جای تلویزیونها

آیزاک آسیموف در یکی دیگر از پیشبینیهایش گفته بود
صفحات قابل آویختن به دیوار جای تلویزیونهای معمولی
را خواهند گرفت ولی مکعبهای شفاف که امکان دیدن
تصویر به شکل سهبعدی را فراهم خواهد کرد به مرور عرضه
خواهند شد .باید این پیشبینی دقیق وی را ارج گذاشت
که تلویزیونهای با صفحه تخت اکنون جای تلویزیون های
معمولی را گرفتهاند و فناوری تلویزیونی سهبعدی نیز عرضه
شدهاند.
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شیوعویروس
کرونا،ساختهشدن
گوشی،امکانسفر
بهماهو،...اتفاقات
وپدیدههایی
هستندکهخیلی
سالپیشتوسط
بعضینویسندهها
پیشبینیشدهبود

پیشبینیشیوعویروسکرونادرسال 1981میالدی!

از برقراری ارتباط تصویری تا رواج کامپیوترهای کوچک
هوشمند،ازجملهپیشبینیهاییکنویسندهروسیدرباره
آینده بوده است «آیــزاک آسیموف» ،مطالبی را به مناسبت
افتتاح نمایشگاه بین المللی سال ۱۹۶۴در نیویورک نوشته
بوده که هرچند بعضی از طرحهای آیندهگرایی که در آن
نمایشگاه عرضه شد هیچگاه واقعیت پیدا نکردند اما امروز
میبینیم بسیاری از پیشبینیهای آیزاک آسیموف تا حد
زیادیبهواقعیتنزدیکبودهاند.

دوشنبه

 9شوال 1441

 12خرداد 1399

پیشگوییهایعلمی
وخالقانهژولورن
ویژگیهایزیردریاییناتیلوسکهژول
درکتاب«بیستهزارفرسنگزیردریا»
سال 1871مطرحکردبسیارشبیهزیر
دریاییهایامروزیاست
ژولورن،نویسندهفرانسویکهعمدتادرژانرعلمی-تخیلی
مینوشت نیز در کتابهای خودش پیشبینیهای علمی
زیادی انجام داده است .یکی از مهمترین پیشبینیهای او
ایده ساخت زیردریایی بود .او این ایده را در کتاب «بیست
هزارفرسنگزیردریا»مطرحکرد.زیردریاییناتیلوس
که ژول آن را معرفی
کردهبود،بسیارشبیه
زیردریاییهایامروزه
است.

خبردادنازاخبارتلویزیونی
ژول ورن در کتاب «در سال  ،»۲۸۸۹جایگزینی برای
روزنامههامعرفیکرد؛بهاعتقاداومشترکانمیتوانستنددر
آیندهاخبارروزراازطریقتلویزیونورادیو،دنبالکنند.این
اتفاق در سال ،۱۹۲۰یعنی ۳۰سال بعد رخ داد .عالوه بر
این،اودررمانهایخودبهآسمانخراش،آسانسور،بادبان
خورشیدی،خودروهایمدرنوقطارنیزاشارهکرد.ژولورن
دررماناشعهسبزبهبیاناستفادهعلمیازلیزرواشعهایکس
که بــرای درمــان بیماریها استفاده میشود ،پرداخت.
برخی محققان معتقد هستند که او به نوعی به اینترنت نیز
اشارهکردهاست.بااینکهتعدادیازداستانهایژولورن
به هیچگونه پیشبینی علمی و فناوری اشاره نکرده ،اما
خواندن این داستانها خواننده را با حقایق و بخشهای
جذابیازتاریخآشنامیکند.بههمیندلیلایننوعکتابها
نه تنها برای کودکان و نوجوانان بلکه برای همه گروههای
سنیمناسبوجذاباست.

ماشینهواییبسیارشبیهبالگرد
ژول ورن بارها به توصیف انواع هواپیماها در داستانهای
خود پرداخته است اما این توصیفها در رمان «روبر فاتح»
شکل دقیقتری به خود میگیرند .شخصیت اصلی این
داستان ،ماشینی را میسازد که با موتورهای پروانهای
کنترل میشود .این دستگاه را میتوان طرحی اولیه از
بالگردهادرنظرگرفتکهدرآسمانداستانهایژولورن
بهپروازدرمیآمدند.

امکانپاگذاشتنرویماه
ژول ورن در رمان «از زمین تا کره ماه» ،سفر به ماه را با دقت
توصیف کرد .از آن زمان به بعد این موضوع ذهن بسیاری از
دانشمندانومحققانرابهخودجلبکردکهامکانسفربه
ماههموجوددارد.کارگردانیبهنام«جورجمیلیس»نیزدر
سال،۱۹۰۲برایساختاولینفیلمهایعلمی-تخیلیو
فضاییخودازاینایدهاستفادهکرد.
رمانیدیگرازژولبهنام«درمدارماه»
به شرح ماجراجویی قهرمانهای
داستانرویکرهماهپرداخت.عالوه
بر این ،ژولورن از تولید ماژولهای
قمری نیز در رمان «از زمین تا کره
ماه»خبرداد.

در رقابت بین سسهای ساالد
برنده کدام است؟

2

فلز مس دشمن کرونا!

2

شناسایی کودکان تیزهوش
در  3سوت!

3

بانوان| چیدمانی ساده
اما زیبا برای قفسهها

3

فرفره| قصه «ماشین مقوایی»
برای کودکان

4

حلمعمایتاریکیآسمانشب توسطیکنویسنده!
ادگارآلنپو،شاعریبودکهسالهاپیشدریکیازشعرهایشبهسوالیپاسخدادهکهذهن
بسیاریازستارهشناسانرادرگیرخودشکردهبود
ادگار آلن پو نویسنده و شاعر آمریکایی بود که شهرتش به خاطر نوشتن رمانهای جنایی،
کارآگاهی و ژانر تخیلی بوده است .او یکی از مجهوالت علمی را که تا زمان خودش پی به
آن نبرده بودند در شعری میآورد و به نوعی آن را حل میکند .آن مجهول علمی هم از این
قرار بود که ستارهشناسان از قدیم برایشان سوال بود که وقتی بینهایت ستاره در آسمان
نامتناهی وجود دارد چرا زمینه آسمان تیره دیده میشود؟ این پارادوکس تا سالها ذهن
ستارهشناسانودانشمندانرابهخودشجلبکردهبود.تااینکهسالهابعددانشمندان
بهپاسخصحیحیدربارهآنرسیدندوبعدمتوجهشدندکهآلنپوسالهاقبلدرشعرخودش
به همین پاسخ دست یافته است .پو که عالق ه وافری به ستارهشناسی داشت ،قبل از مرگ،
بسیاریازمشاهداتشرادرشعرفیلسوفان ه خودبانام«اورکا:نثرموزون»منتشرکرد.درفرازیازاینشعر
آمده« :ستارگان بیپایان،یعنی فروغ یکنواخت زمینه آسمان ،مانند روشنی کهکشان :نیست
نقطهای که نباشد ستارهای در آن .پس چرا در آسمان ،میبینیم فضای تهی در جهات
فراوان،دهداینپاسخراژرفایجهان،نرسیدهاستهنوزنوریبهماازآن».کلیدحلمعما
همینبود.عمرعالمنامحدودنیست.جهانآغازیدارد.براینوریکهبهچشممامیرسد،مرزی
وجوددارد.نوردورترینستارگان،هنوزوقتکافیبرایرسیدنبهچشمانمانیافتهاست.

ازپیشبینیرایجشدنکارتهایاعتباریتاهندزفریوتانک!
نویسندههایی که خیلی سال پیش به توصیف اختراعاتی پرداختهاند که عمرشان
به 20یا  30سال هم نمیرسد
احیایبافتهایمردهبابرق:مریشلیدرکتابمهم
خود «فرانکنشتاین» در سال  1835از احیای بافتهای
مرده از طریق برق و جایگزینی اندام نوشته بود .اگرچه که
روشهای اولیهای که شلی در کتابش در اوایل قرن 19
مطرح کرد بسیار سادهتر و ابتداییتر بود اما مسیر را برای
پیشرفتهایپزشکیآیندهمانندپیونداندامهمانگونهکه
دررمانمریشلیبهآناشارهشدهبود،هموارکرد.
تــان ـکهــای جنگی در
سرزمین زرهـــی :اچ جی
ولز را میتوان یکی از نوابغ
و پیشگوهای قــرن بیستم
قلمداد کــرد .ایــن نویسنده
در هر داستانش مفاهیمی
خــیــالــی را مــطــرح مـیکــرد
که بعدها به علم روز مبدل
میشد .او در داستانش با عنوان «سرزمین زرهی» که در
سال  1903در مجله استرند به چاپ رسید ،کشتیهای
جنگی تمام فلزی را پیشبینی میکند که به جای آب،
روی زمین حرکت میکنند .با نگاهی به سازوکار این
ماشینهای جنگی و جنگ ماشینی که اچ جی ولز در
داستانش خلق کــرده ،میتوان آن را پیشرو و منادی
تانکهای امروزی دانست .ماشینهای جنگی ولز 30
متر ارتفاع داشتند .در باالی این تانک عظیمالجثه مقری
برجمانند وجود داشت که مقر فرماندهی کاپیتان بود .در
این داستان ،گروهی تنها با  14تا از این تانکهای اولیه
کامال بر یک ارتش بزرگ پیروز میشوند .تنها در 13سال
بعدبودکهاولینتانکهایواقعیساختهشد.
کــارتهــای اعتباری به سبک بالمی 63 :سال
پیش از آن که کارت اعتباری اختراع شود ،ادوارد بالمی،
نویسندهآمریکاییایدهایمشابهرادررمانعلمیتخیلی
«نگاه به عقب» مطرح کرده بود .بالمی در رمان خود که
در سال  1888منتشر شده بود  11بار از عبارت کارت
اعتباری استفاده کــرده اســت .وی این عبارت را برای

بهرهمندی شهروندان از سود اجتماعی به جای مفهوم
استقراض مطرح کرد .کارتهای اعتباری این روزها جزو
پرکاربردترین اشیای مورد استفاده ما برای خرید و جابه
جاییپولهستند.
ویدئوچت ،ضبط صوت ،انرژی خورشیدی :رمان
عجیب «رالف 124سی »41اثر هوگو گرنسبک هم از آن
دسته رمانهایی است که پیشبینیهای علمی زیادی
در خود داشته اســت .وقایع
این کتاب که در سال1911
منتشر شــده اســت در سال
 2660میگذرد و نویسنده
 ،چیزهای گوناگونی را در آن
پیشگویی میکند .انــرژی
خــورشــیــدی ،تلویزیونها،
ضبط صوتها ،فیلمهای با
کالم و سفر به فضا از جمله اتفاقاتی است که در این کتاب
ذکرمیشوند.اینکتابدرحالیفناوریویدئوکنفرانس
را پیشگویی میکند که اولین ویدئوکنفرانس سالها بعد
درفستیوالجهانینیویورکسال 1964عملیمیشود.
اینفناوریحاالدرطولزمانقدمبهقدمپیشرفتکردهو
امروزبهاسکایپواپلیکیشنهایگوناگونموبایلرسیده
است .نام دستگاهی که گرنسبک درکتابش آورده «تله
فات» است که از طریق آن میشد تماس صوتی و تصویری
ازراهدوربرقرارکرد.
هندزفری :ریبردبریدرکتابموفقخود«فارنهایت
 »451که در سال  1953منتشر شد بــرای اولین بار
به گوشیهای هدفون قابل حمل اشــاره میکند .در
سال  1953تلفن بیسیم وجود داشت و هدفونهای
بزرگ هم بود اما تلفیق این دو به صورت کامال سیار وجود
نداشت.بردبریایندستگاهرامانند«صدفهایکوچک،
رادیوهای بندانگشتی که موسیقی و کالم را ردوبــدل
میکند» توصیف میکند .هدفونهای هندزفری که ری
بردبردیدراینکتابآوردهتاسال 2000اختراعنشدند.

