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در جست وجوی 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 
می توانیم آن را پیدا كنیم؟ این كتاب به بررسِی امکان بازدید موجودات فضایی از زمین می پردازد و 
پیش بینی می كند كه اگر روزی سیگنال معناداری از كیهان دریافت كنیم، چه روی خواهد داد؛ سیگنالی 
كه اثبات كند ما در این بی كرانة عالم، نه تنها هستیم و نه باهوش ترین مخلوقات. این كتاب شرح 
می دهد كه چرا دانشمندان تصور می كنند كه ممکن است حیات در سیاره های دیگر به وفور وجود 
داشته باشد و توضیح می دهد كه چگونه می توانیم با آن ارتباط برقرار كنیم. »در جست وجوی همتایان 
و  درآمده اند  به خدمت جست وجوی حیات  كه  فناوری ای  و  دانش  بر  است  كلی  مروری  كیهانی« 
اهداف مأموریت های فضایی آینده و حال را بیان می كند؛ مأموریت هایی كه برای پاسخ دادن به برخی 
از بزرگ ترین پرسش هایی كه بشر تاكنون مطرح كرده است، انجام می شوند. زبان ساده و شیوای این 
كتاب حاصل تالش دو نویسندة باتجربه  در زمینة اخترشناسی عمومی است و برای همة كسانی كه 

تاكنون از خود پرسیده اند: »آیا كسی بیرون از اینجا وجود دارد؟« مناسب است.
ست ُشستاک، یکی از اخترشناسان ارشد مؤسسة SETI )جست وجو برای هوشمندان فرازمینی( در 
فرازمینی  یافتن هوش  برای  را  دنیا  پژوهشی  كه حساس ترین جست وجوی  كالیفرنیاست؛ سازمانی 
به راه انداخته است. ست لیسانس  خود را از دانشگاه پرینستون و دكتری ِ اخترشناسی را از انستیتو 
تکنولوژی كالیفرنیا دریافت كرد. او چندین سال هدایت كاوش های اخترشناسی رادیویی كهکشان ها 
را بر عهده داشته و در رصدخانه های ملی و نیز دانشگاه های آمریکا و اروپا مشغول به كار بوده است. 
ست عالوه بر بیش از پنجاه مقالة پژوهشی ، صدها مقاله پرطرفدار نیز دربارة موضوع های مختلف 
اخترشناسی، فناوری، سینما و تلویزیون به رشتة تحریر درآورده است و پیاپی آكادمی علوم كالیفرنیا 
مؤسسة  برجستة  در چهار سال گذشته سخنگوی  می كند. وی  دیگر سخنرانی  نقاط  بسیاری  در  و 

هوانوردی و فضانوردی آمریکا بوده است.
الکس بارنت در آسمان نما و دنیای رسانه، به ویژه به  دلیل برنامه های همگانی و آموزشی در زمینه های 
فضا و اخترشناسی شخصیت علمِی مشهوری است . او پس از دریافت مدرک اخترفیزیك، در بسیاری 
از تولیدات رادیویی و تلویزیونی با شبکة بی بی سی همکاری داشت و به مدت دو سال برنامة فضایی و 
اختر شناسِی »مرز نهایی« را در این شبکه ارائه می كرد و میهمان افتخاری بسیاری از برنامه های علمی بود. 
بارنت شش سال را در مركز ملی فضا در لسستر انگلستان گذراند )مکانی كه در سال 1002 برای جذب 
بازدیدكنندگان افتتاح شد(. تاالر نمایِش فضایی و  نمایشگاهی كه تحت سرپرستِی او ساخته شده بود، برندة 

جایزه شد. بارنت  اكنون رئیس و مدیر اجرایی مركز علمی و فضایی چابت در اوكلند كالیفرنیاست.
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آیا موجودات فضایی وجود دارند؟

این كتابی است دربارة جست وجو برای یافتن موجودات دیگر.
آیا موجودات فضایی وجود دارند؟ آیا امکان دارد همین حاال كه شما این كلمات را می خوانید، گروهی 
از موجودات اندیشمند در سیاره هایی كه ما تا به حال ندیده ایم، سرگرم زندگی خود باشند؟ آیا ممکن 

است تریلیون ها تمدن ناشناخته در فضاهای پهناور عالم پراكنده باشند؟
این پرسش قدمتی دیرینه دارد و پرسشی است كه احتماالً از آن هنگام كه بشر آن قدر باهوش شد كه 
دربارة چنین چیزهایی كنجکاوی كند، مطرح بوده است. در گذشته تنها راه رسیدن به پاسخ یك پرسش، 
ساختن آن پاسخ بود و مردم هم، همین كار را می كردند. یونانیان باستان باور داشتند كه ستاره ها و 
سیاره های آسماِن شب منزلگاه خدایان و سایر انسان هاست. از نظر آن ها، سراسر كیهان مسکونی بود. 
اروپایی های قرون وسطا به هیچ وجه تمایلی به این باور نداشتند كه آسمان پر از موجودات اندیشمند 
است؛ چرا  كه می ترسیدند اهمیت زمین و مردمش نزد خداوند كم شود. در چند قرن گذشته، این بحث 
گاه  شکل تازه ای به خود می گرفت: اگر قرار بوده است كه فقط یك سیارة كوچك، مسکونی باشد، پس 
چرا خداوند باید چنین عالم پهناوری بسازد؟ آیا به این نمی ماند كه ساختمانی با 40 اتاق بسازیم، و 

آن وقت فقط در سرسرای آن چادر بزنیم؟ اتالف این همه فضا برای چیست؟
امروزه نظرسنجی ها نشان می دهند كه نزدیك به نیمی از مردم اروپا و آمریکا باور دارند كه موجودات 
فضایی، جایی در بیرون زمین وجود دارند.1 احتمال دارد كه بسیاری از آنها پس از تماشای فیلم ها و 
نمایش های تلویزیونی بسیار زیادی كه در آنها موجوداتی از سیاره های دیگر به زمین می آیند تا بر 
سیارة ما حاكم شوند یا به نبردهای فضایی با نسل های پس از ما بپردازند، به این نتیجه رسیده باشند.  
موجودات فضایی كه رفتاری دوستانه از خود نشان دهند، در سینمای ما كم اند! زیرا نمایش دادن آنها به 
شکل افرادی بد و بی رحم خیلی بیشتر به كارِ داستان پردازی می آید اما این دلیل كه موجودات فضایی 
بر پردة نقره ای فراوان ظاهر می شوند، اثبات این نکته نیست كه آنها در فضا هم فراوان اند. اردک های 

سخنگو و خرگوش های وّراج هم در این فیلم ها زیادند اما در طبیعت از آنها خبری نیست.  
بنابراین، با  اینکه ما بیش از 2000 سال پس از یونانیان باستان زندگی می كنیم، هنوز نتوانسته ایم برای 
این پرسش كه آیا »ما تنهاییم« پاسخ بهتری بیابیم. اگر حقیقت را بدانیم، برای ما بسیار بسیار اهمیت 

1. نتایج نظرسنجی ای كه مؤسسة گالوپ در آمریکا در سال 2001 انجام داد، نشان می دهد كه 71 درصد از مردم معتقدند كه دولت 
آمریکا شواهد بازدیدهای فضایی را پنهان می كند.

مقدمه
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خواهد داشت. برای مثال، اگر می فهمیدیم كه جوامع پیشرفته در كهکشان ما در حال ازدحام اند، دست كم 
دورنمایی داشتیم كه نقش ما را در این اوضاع نشان می داد. همچنین، می توانستیم چیزهای شگفت آوری 
از تمدن های پیشرفتة منظومه های ستاره اِی دیگر بیاموزیم و شاید به آینده ای بسیار بهتر جهش می كردیم. 
از دیگر سو، اگر معلوم شود كه زمین تنها سیاره ای است كه موجودات اندیشمند در آن ساكن اند، با این 

واقعیت دلهره آور رو به رو می شویم كه آیندة كیهان به طور كامل وابسته به ماست.
پس می بینید كه پرسش از امکان وجود موجودات فضایی مهم تر از آن است كه صرفاً موضوع گفت و گوی 
سرگرم كننده ای در جمع دوستان شما باشد و البته، همیشه همین طور بوده است اما فرقی كه امروز )یعنی 
اكنون كه به دهة دوم قرن 21 نزدیك می شویم( كرده، این است كه ما برای پاسخگویی به این پرسش 
فرصت هایی مبتنی بر مشاهده، و نه صرفاً بر اساس باورِ شخصی افراد، در اختیار داریم. بر خالف یونانیان 
باستان، اروپایی های قرون وسطا، یا حتی عالمان فاضل عصر ویکتوریا، ما برای اثبات وجود موجودات 
فضایی، دانش و فناوری در اختیار داریم. البته نباید گفت كه ما قطعاً موفق خواهیم شد یا اگر در پی اش 

باشیم خیلی زود به نتیجه می رسیم اما امکان چنین اتفاقی وجود دارد.

نمای محبوبی از مالقات موجودات فضايی؛ اما اين مردان خاکستری از الستيك سيليكونی ساخته شده اند.

»عالم پهناور است، واقعاً پهناور« جملة معروفی از داگالس آدامز فقيد
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چیزهایی كه در راه اند  
تحقیقات ما دربارة حیات هوشمند بیرون از زمین، ما را به سمت ستاره ها می كشاند اما كدام یك از آنها 
شایستة بررسی و تحقیق اند؟ در كجای این بیابان بی كران فضایی می توانیم به یافتن سیاره های مناسب 
امیدوار باشیم؟ آبادی هایی كه موجودات هوشمند بتوانند در آنها رشد  و  نمو كنند؟ می دانیم كه حیات 
روی زمین با دوام است؛ آن چنان كه در شرایطی بدتر از كانال های فاضالب هم تاب می آورد اما به طور 

كلی چه محدودیت هایی برای حیات وجود دارد؟
به فرض اینکه موجودات فضایی در بیرون از زمین وجود داشته باشند، آنها چه شکلی هستند؟ آیا توقع 
آدم كوتوله های خاكستری با چشم های بادامی و كّلة طاس را داریم؟ امکان دارد كه آنها یك هزار پا داشته 
باشند و از موش هم كوچك تر باشند یا شاید موجوداتی كاماًل مصنوعی باشند؛ كامپیوترهای پیشرفته ای 

كه زندگی ابدی دارند و هوش زمینی را به مسخره می گیرند.
در این كتاب، افزون بر اینکه تالش می كنیم به این پرسش ها پاسخ دهیم، از جست وجویی واقعی برای 
موجودات فضایی هوشمند نیز سخن به میان می آوریم: آزمایش ها و پژوهش هایی به نام SETI )مخفف 
عبارات هایی به معنای: جست وجو برای هوشمندان فرازمینی(. آیا چنین جست وجوهایی هیچ گاه به بار 
می نشینند؟ اگر  چنین است، در چه هنگام؟ ماجرای اشیای پرندة ناشناس )UFO( و سایر پدیده هایی 
كه برخی از مردم آنها را گواه حضور موجودات فضایی در زمین می دانند چیست؟ به نظر شما آیا ما 

سرانجام موجودات فضایی را پیدا می كنیم؟
این كتاب دربارة ماجرایی به راستی هیجان انگیز است: تالشی پیگیرانه برای دریافتن اینکه آیا ما در كیهان 
تنهاییم یا نه. هزاران سال است كه انسان ها در جست وجوی مکان های تازه و فرهنگ های دیگر به كاوش 

در روی كرة زمین پرداخته اند و سرانجام، اكنون ما در قلمرو ستاره ها دست به كاوش می زنیم.

آيا در ژرفای فضا سياره هايی وجود دارند که حيات در آنها کمين کرده باشد؟
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