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در جستوجوی همتایان کیهانی
به دنبال حیات هوشمند در عالم

آیا در جای دیگری از این عالم نیز حیات وجود دارد؟ این حیات چه شکلی است و ما اصوالً چگونه
ِ
بررسی امکان بازدید موجودات فضایی از زمین میپردازد و
میتوانیم آن را پیدا کنیم؟ این كتاب به
پیشبینی میکند كه اگر روزی سیگنال معناداری از کیهان دریافت کنیم ،چه روی خواهد داد؛ سیگنالی
که اثبات کند ما در این بیكرانة عالم ،نه تنها هستیم و نه باهوشترین مخلوقات .این کتاب شرح
میدهد که چرا دانشمندان تصور میکنند كه ممکن است حیات در سیارههای دیگر به وفور وجود
داشته باشد و توضیح میدهد که چگونه میتوانیم با آن ارتباط برقرار کنیم« .در جستوجوی همتایان
کیهانی» مروری کلی است بر دانش و فناوریای که به خدمت جستوجوی حیات درآمدهاند و
اهداف مأموریتهای فضایی آینده و حال را بیان میکند؛ مأموریتهایی که برای پاسخ دادن به برخی
از بزرگترین پرسشهایی که بشر تاکنون مطرح كرده است ،انجام میشوند .زبان ساده و شیوای این
کتاب حاصل تالش دو نویسندة باتجرب ه در زمینة اخترشناسی عمومی است و برای همة کسانی که
تاکنون از خود پرسیدهاند« :آیا کسی بیرون از اینجا وجود دارد؟» مناسب است.
ست شُ ستاک ،یکی از اخترشناسان ارشد مؤسسة ( SETIجستوجو برای هوشمندان فرازمینی) در
ی که حساسترین جستوجوی دنیا را برای یافتن هوش فرازمینی
کالیفرنیاست؛ سازمانی پژوهش 
ِ
ی اخترشناسی را از انستیتو
س خود را از دانشگاه پرینستون و دکتر 
به راه انداخته است .ست لیسان 
تکنولوژی کالیفرنیا دریافت کرد .او چندین سال هدایت کاوشهای اخترشناسی رادیویی كهكشانها
را بر عهده داشته و در رصدخانههای ملی و نیز دانشگاههای آمریكا و اروپا مشغول به کار بوده است.
ست عالوه بر بیش از پنجاه مقالة پژوهشی ،صدها مقاله پرطرفدار نیز دربارة موضوعهای مختلف
اخترشناسی ،فناوری ،سینما و تلویزیون به رشتة تحریر درآورده است و پیاپی آکادمی علوم کالیفرنیا
و در بسیاری نقاط دیگر سخنرانی میکند .وی در چهار سال گذشته سخنگوی برجستة مؤسسة
هوانوردی و فضانوردی آمریکا بوده است.
الکس بارنت در آسماننما و دنیای رسانه ،بهویژه ب ه دلیل برنامههای همگانی و آموزشی در زمینههای
ِ
علمی مشهوری است .او پس از دریافت مدرک اخترفیزیك ،در بسیاری
فضا و اخترشناسی شخصیت
از تولیدات رادیویی و تلویزیونی با شبكة بیبیسی همکاری داشت و به مدت دو سال برنامة فضایی و
ِ
شناسی «مرز نهایی» را در این شبكه ارائه میکرد و میهمان افتخاری بسیاری از برنامههای علمی بود.
اختر
بارنت شش سال را در مرکز ملی فضا در لسستر انگلستان گذراند (مکانی كه در سال  1002برای جذب
ِ
ِ
سرپرستی او ساخته شده بود ،برندة
نمایش فضایی و نمایشگاهی که تحت
بازدیدکنندگان افتتاح شد) .تاالر
جایزه شد .بارنتاکنون رئیس و مدیر اجرایی مرکز علمی و فضایی چابت در اوکلند کالیفرنیاست.
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این کتابی است دربارة جستوجو برای یافتن موجودات دیگر.
آیا موجودات فضایی وجود دارند؟ آیا امکان دارد همین حاال که شما این کلمات را میخوانید ،گروهی
از موجودات اندیشمند در سیارههایی که ما تا به حال ندیدهایم ،سرگرم زندگی خود باشند؟ آیا ممکن
است تریلیونها تمدن ناشناخته در فضاهای پهناور عالم پراکنده باشند؟
این پرسش قدمتی دیرینه دارد و پرسشی است که احتماالً از آن هنگام که بشر آنقدر باهوش شد که
دربارة چنین چیزهایی کنجکاوی کند ،مطرح بوده است .در گذشته تنها راه رسیدن به پاسخ یك پرسش،
ساختن آن پاسخ بود و مردم هم ،همین كار را میكردند .یونانیان باستان باور داشتند که ستارهها و
ِ
آسمان شب منزلگاه خدایان و سایر انسانهاست .از نظر آنها ،سراسر کیهان مسکونی بود.
سیارههای
اروپاییهای قرون وسطا به هیچوجه تمایلی به این باور نداشتند که آسمان پر از موجودات اندیشمند
است؛ چرا که میترسیدند اهمیت زمین و مردمش نزد خداوند کم شود .در چند قرن گذشته ،این بحث
گاه شکل تازهای به خود میگرفت :اگر قرار بوده است که فقط یک سیارة کوچک ،مسکونی باشد ،پس
چرا خداوند باید چنین عالم پهناوری بسازد؟ آیا به این نمیماند که ساختمانی با  40اتاق بسازیم ،و
آنوقت فقط در سرسرای آن چادر بزنیم؟ اتالف اینهمه فضا برای چیست؟
امروزه نظرسنجیها نشان میدهند که نزدیک به نیمی از مردم اروپا و آمریکا باور دارند که موجودات
فضایی ،جایی در بیرون زمین وجود دارند 1.احتمال دارد که بسیاری از آنها پس از تماشای فیلمها و
نمایشهای تلویزیونی بسیار زیادی که در آنها موجوداتی از سیارههای دیگر به زمین میآیند تا بر
سیارة ما حاکم شوند یا به نبردهای فضایی با نسلهای پس از ما بپردازند ،به این نتیجه رسیده باشند.
موجودات فضایی که رفتاری دوستانه از خود نشان دهند ،در سینمای ما كماند! زیرا نمایش دادن آنها به
شکل افرادی بد و بیرحم خیلی بیشتر به کارِ داستانپردازی میآید اما این دلیل که موجودات فضایی
بر پردة نقرهای فراوان ظاهر میشوند ،اثبات این نكته نیست که آنها در فضا هم فراواناند .اردکهای
وراج هم در این فیلمها زیادند اما در طبیعت از آنها خبری نیست.
سخنگو و خرگوشهای ّ
بنابراین ،با اینكه ما بیش از  2000سال پس از یونانیان باستان زندگی میکنیم ،هنوز نتوانستهایم برای
این پرسش که آیا «ما تنهاییم» پاسخ بهتری بیابیم .اگر حقیقت را بدانیم ،برای ما بسیار بسیار اهمیت
 .1نتایج نظرسنجیای که مؤسسة گالوپ در آمریكا در سال  2001انجام داد ،نشان میدهد که  71درصد از مردم معتقدند که دولت
آمریکا شواهد بازدیدهای فضایی را پنهان میکند.
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«عالم پهناور است ،واقعاً پهناور» جملة معروفی از داگالس آدامز فقید

نمای محبوبی از مالقات موجودات فضایی؛ اما این مردان خاكستری از الستیك سیلیكونی ساخته شدهاند.

خواهد داشت .برای مثال ،اگر میفهمیدیم که جوامع پیشرفته در كهكشان ما در حال ازدحاماند ،دستکم
دورنمایی داشتیم که نقش ما را در این اوضاع نشان میداد .همچنین ،میتوانستیم چیزهای شگفتآوری
از تمدنهای پیشرفتة منظومههای ستاره ِ
ای دیگر بیاموزیم و شاید به آیندهای بسیار بهتر جهش میکردیم.
از دیگر سو ،اگر معلوم شود که زمین تنها سیارهای است که موجودات اندیشمند در آن ساکناند ،با این
واقعیت دلهرهآور روبهرو میشویم که آیندة کیهان به طور کامل وابسته به ماست.
توگوی
پس میبینید که پرسش از امکان وجود موجودات فضایی مهمتر از آن است که صرف ًا موضوع گف 
سرگرمکنندهای در جمع دوستان شما باشد و البته ،همیشه همینطور بوده است اما فرقی که امروز (یعنی
اکنون که به دهة دوم قرن  21نزدیك میشویم) کرده ،این است که ما برای پاسخگویی به این پرسش
فرصتهایی مبتنی بر مشاهده ،و نه صرف ًا بر اساس باورِ شخصی افراد ،در اختیار داریم .برخالف یونانیان
باستان ،اروپاییهای قرون وسطا ،یا حتی عالمان فاضل عصر ویکتوریا ،ما برای اثبات وجود موجودات
فضایی ،دانش و فناوری در اختیار داریم .البته نباید گفت که ما قطع ًا موفق خواهیم شد یا اگر در پیاش
باشیم خیلی زود به نتیجه میرسیم اما امکان چنین اتفاقی وجود دارد.
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چیزهایی که در راهاند
تحقیقات ما دربارة حیات هوشمند بیرون از زمین ،ما را به سمت ستارهها میکشاند اما کدامیک از آنها
شایستة بررسی و تحقیقاند؟ در کجای این بیابان بیكران فضایی میتوانیم به یافتن سیارههای مناسب
امیدوار باشیم؟ آبادیهایی که موجودات هوشمند بتوانند در آنها رش د ونمو کنند؟ میدانیم که حیات
روی زمین بادوام است؛ آنچنان که در شرایطی بدتر از کانالهای فاضالب هم تاب میآورد اما به طور
کلی چه محدودیتهایی برای حیات وجود دارد؟
به فرض اینكه موجودات فضایی در بیرون از زمین وجود داشته باشند ،آنها چه شکلی هستند؟ آیا توقع
آدم کوتولههای خاکستری با چشمهای بادامی و ک ّلة طاس را داریم؟ امکان دارد که آنها یكهزار پا داشته
باشند و از موش هم كوچكتر باشند یا شاید موجوداتی کام ً
ال مصنوعی باشند؛ کامپیوترهای پیشرفتهای
که زندگی ابدی دارند و هوش زمینی را به مسخره میگیرند.
در این کتاب ،افزون بر اینكه تالش میکنیم به این پرسشها پاسخ دهیم ،از جستوجویی واقعی برای
موجودات فضایی هوشمند نیز سخن به میان میآوریم :آزمایشها و پژوهشهایی به نام ( SETIمخفف
عباراتهایی به معنای :جستوجو برای هوشمندان فرازمینی) .آیا چنین جستوجوهایی هیچگاه به بار
مینشینند؟ اگرچنین است ،در چه هنگام؟ ماجرای اشیای پرندة ناشناس ( )UFOو سایر پدیدههایی
که برخی از مردم آنها را گواه حضور موجودات فضایی در زمین میدانند چیست؟ به نظر شما آیا ما
سرانجام موجودات فضایی را پیدا میکنیم؟
این کتاب دربارة ماجرایی بهراستی هیجانانگیز است :تالشی پیگیرانه برای دریافتن اینكه آیا ما در کیهان
تنهاییم یا نه .هزاران سال است که انسانها در جستوجوی مکانهای تازه و فرهنگهای دیگر به کاوش
در روی كرة زمین پرداختهاند و سرانجام ،اکنون ما در قلمرو ستارهها دست به کاوش میزنیم.
آیا در ژرفای فضا سیارههایی وجود دارند كه حیات در آنها كمین كرده باشد؟
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