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مقدمه
همه باید این فرصت را داشته باشند تا به آسمانی تاریک و پرستاره نگاه کنند.
در جهان امروز ،بیش از نیمی از بشریت در شهرها زندگی میکنند .در بعضی از
کشورها از هر ده نفر ،هشت نفر در شهر زندگی میکنند .تماشای نیمهی تاریک 
زمین از فضا نشان میدهد چقدر روشنایی شهر ،بیشتر و بیشتر در کل سیارهی
زمین پخش شده است .این خطری رو به افزایش است که بسیاری از ما هیچوقت
دیگر نتوانیم بفهمیم آسمانی پرستاره چه شکلی خواهد بود ولی با این حال،
هنوز آنقدرها هم سخت نیست .فقط کافی است خوششانس باشید هوا خوب
باشد و در عصری پاییزی از شهر بیرون بزنید .هنوز کسی را نمیشناسم که این
منظره را ندیده باشد .این منظره عمق زیادی دارد ،نه تنها فیزیکی بلکه ذهنی،
زیباییشناسی و احساسی .آسمان شب ،یادآوری عالی از چشماندازهای حیات
است .اینکه «چقدر کوچک و بیاهمیت هستیم» ،واکنش مشترک ماست .البته
من مخالفم .در عوض ،احساس وابستگی با فضایی بینهایت را دارم که دائم ًا نور
خود را به زمین میفرستد.
بسیار شگفتانگیز است که علم مدرن ،با وسعتی زیاد ،رابطهی نزدیک بین ما
و جهان را تأیید میکند .اتمهایی که بدن ما را میسازند در فضا درست شدهاند؛
هم در زمان آفرینش جهان و هم در طول فرآیندهای بعدی درون نسلهای متفاوت
ستارگان .این مسئله دربارهی مغز ما هم صدق میکند .براساس نظریهی فرگشت
داروین ،اغراق نیست اگر بگوییم مغز هم برآمدی از جهان است .جسم یک و
نیم کیلویی مغز باید به عنوان توسعهیافتهترین و منظمترین گونهی مادهای که ما
میشناسیم شناخته شود .با توجه به این موضوعات ،برخالف تصورات ،ما کوچک 
نیستیم .حداقل روی زمین ،ماده توسعه پیدا کرده و به هوش و دریافت حسی
رسیده است ،این حقیقتی قابل توجه است .حداقل روی زمین ،جهان راهی پیدا
کرده تا خود را مطالعه کند .مثل نوزادی که تازه متولد شده است ،این فرصت را
داریم تا تالش کنیم جهان خود را درک کنیم .من باور دارم این وظیفهی ماست تا
این چالش را قبول کنیم و کتاب من بازتابدهندهی همین موضوع است.
مشخص است که وقتی به آسمان نگاه میکنیم ،این ایده به ذهن ما خطور
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میکند که احتمال دارد جایی دیگر ،موجودات هوشمندی وجود داشته باشند.
احتمال دارد آنها هم مثل ما به آسمان پرستاره خیره شوند و احتماالً از وجود ما
بیخبر باشند .آیا آنها هم احساسات یکسانی دارند؟ آنها هم مثل ما سوآالت
یکسانی میپرسند؟ تاکنون ،تفکر اینکه به این سوآالت جوابی بدهیم بیمعنی به
نظر میرسید .اص ً
ال چطور میتوانیم این موضوع را بفهمیم؟
در سال  ۱۹۹۵این سوآالت کمتر رنگ بیاهمیتی به خود گرفتند .برای اولین
بار ،ستارهشناسان تأیید کردند که به غیر از سامانهی خورشیدی ما سیارات دیگری
وجود دارند که به دور ستارههای دیگر میگردند .این کشف آغاز بهمنی از
پیشرفت بود .در عرض  ۲۰سال ،حدود  ۲هزار سیارهی جدید کشف کردیم و
در مدتی کوتاه اصطالح خاص خود را دریافت کردند :سیارات فراخورشیدی.
و همچنین این کشف خاستگاه یک رشتهی علمی جدید و رو به توسعه شد:
اخترزیستشناسی .خب ،حاال که میدانیم سیارات بسیار شایع هستند و اینکه
صدها میلیون سیاره ،تنها در کهکشان خودمان ،راه شیری وجود دارد ،ناچاریم
دوباره بپرسیم :آیا در جایی دیگر حیات وجود دارد؟
تالش این کتاب ،دادن یک پیشزمینه (به صورتی مردمپسند) در جستجوی
حیات بیگانه است .همچنان که روزانه سیارات فراخورشیدی جدیدی گزارش
میشوند ،پیگیری این تحقیقات جالب است .دانشمندا ِن دیگر ،زندگی خود را
وقف پیدا کردن پیامهایی از موجودات هوشمند کردهاند که باور دارند به سمت
زمین سرازیر شده است و خود بشریت در حال فرستادن اطالعاتی به فضا است
که شاید یک روز ،توسط َکس دیگری دریافت شود.
من تالش کردهام در این کتاب ،تمرکز خود را روی حقایق تحقیقات مدرن
بگذارم .در عین حال ،فضایی را به بعضی از گمانهزنیها راجع به بیگانهها و آیندهی
بشریت اختصاص دادهام .بعضی از این مفاهیم ،روی مرز قلمروی داستانهای
علمی تخیلی قرار میگیرند ولی باور دارم مسائل تا زمانی که در قلمروی علوم
طبیعی قرار داشته باشند ،مشکلی ایجاد نمیکنند .امیدوارم ،خواننده بتواند هر از
گاهی «حس شگفتیای» را که اغلب حس میکنم را درک کند.
نوشتن این کتاب از جنبههای زیادی ،چالش بزرگی بوده است .تحقیق دربارهی
سیارات فراخورشیدی دائم ًا توسعه پیدا میکند و این حقیقت کتماننشدنی است
که حقایق آورده شده در این کتاب با گذر زمان منسوخ میشوند .من وبسایت
مخصوصی ( )www.peterlinde.netدرست کردهام که در آن آخرین اخبار ،به همراه

مقدمه 13

پیشزمینههای زیادی دربارهی این موضوع در دسترس است .همچنین تالش
کردهام از عبارات فنی زیاد ،دوری کنم .در مواردی که این موضوع مقدور نبوده
است در آخر کتاب ،واژهنامهای برای این عبارات درست کردهام و توضیح آن
عبارات علمی را در آنجا آوردهام.
موضوع کتاب حوزههای زیادی را پوشش میدهد و غیرممکن است که کسی
بتواند در تمامی آن زمینهها متخصص باشد .به همین خاطر از دوستان و متخصصانی
کمک گرفتهام که دوست دارم در اینجا از آنها تشکر بکنم .اولف آر جوهانسون،1
روزنامهنگار و دوستدار همیشگی ستارهشناسی ،اطالعات و شهامت زیادی به من
بخشید .میکروبشناس ،لیف پیترسون 2اطالعات زیادی را در بخش حیات اولیه
روی زمین در اختیار من گذاشت .آندره جوهانسون 3،محقق سیارات فراخورشیدی
در رصدخانهی لوند ،چندین بازنگری در بخش سیارات و سیارات فراخورشیدی
انجام داد .بیورن استنهولم 4هم ،مخصوص ًا در بخشهای ِستی یا جستجوی هوش
فرازمینی ( )SETIو فرمول دریک همین کار را انجام داد .دربارهی چاپ انگلیسی
اثر ،میخواهم از کسانی که در نشر اشپرینگر کار میکنند و بخصوص مایک 
کارول ،که از عصای جادویی خود استفاده کرد تا نسخهی انگلیسی کتاب را بسیار
خواندنیتر کند تشکر کنم .اگر هنوز با تمام تالشهای این عزیزان ،اشتباهاتی در
متن کتاب وجود دارد ،تقصیر آن را کام ً
ال به گردن میگیرم.
در آخر ،دوست دارم از کسانی که بسیار به من نزدیک هستند تشکر و قدردانی
کنم .ایوا َدگنِگارد که در زندگی ،کنار من بوده است و هنوز هم من را تشویق
میکند و دختر جهانگردم ،آماندا که وقتی در سال  ۲۰۸۰نود ساله شود ،دنیایی
بسیار متفاوت را تجربه خواهد کرد که امیدوارم دنیایی بهتر باشد.
پیتر لینده
لوند ،سوئد

1. Ulf R Johansson
			2.
Leif Petersson
						3.
Anders Johansen
4. Björn Stenholm

1

چشم انداز کیهانی
فاصلههای عظیم جهان ،همیشه چالش بزرگی برای قوهی درک انسان بوده است
و اینکه جهان دائماً ،هم از نظر فیزیکی و هم از نظر مفهومسازی ما از آن ،رشد
میکند ،کمکی به قضیه نکرده است .ادراک ما از جهان در طول قرون توسعه پیدا
کرده است ولی در قرن اخیر انقالبی در آن پدید آمده است.
در کنار افزایش درک ما از ساختار و اندازهی جهان ،نقش و جایگاه بشریت
نیاز به یک اصالح آهسته داشت .زمین و همینطور بشریت دیگر در مرکز جهان
نبودند .شاید زمان آن فرا رسیده است که نه تنها از نظر علمی ،بلکه از نظر فلسفی
و اخالقی ،قبول کنیم که این یک حقیقت است و چشمانداز وجود حیات در
ماورای زمین را در ذهن نگه داریم .زمان آن فرا رسیده است که نگاه دقیقتری
به این احتمال بیندازیم.
در این کتاب تالش میکنم تا خالصهای از جهان احتماالت جدید را عرضه
کنم .حاال دانشمندان تقریب ًا  ۲۰۰۰سیاره را شناسایی کردهاند که متعلق به ستارهی
دیگری است .آنها تخمین میزنند که تنها در کهکشان ما میتواند صدها میلیون
سیاره وجود داشته باشد .در این میان چیزهای دیگر را هم بررسی خواهیم
کرد که چطور این اتفاق افتاده است .آیا تمدنهای هوشمند دیگری در فضا
وجود دارند؟ بیش از  ۵۰سال است که به فضا گوش سپردهایم و تا به حال
جواب مثبتی دریافت نکردهایم ولی با این حال میخواهیم احتماالت تماس با
موجودات فرازمینی هوشمند فرضی را بررسی کنیم .آیا اص ً
ال ما باید برویم و
با آنها مالقات کنیم؟ فکر کردن به این موضوعات جایز است ولی آیا واقعیتی
پشت این رویاها نهفته است؟
بگذارید با به دست آوردن درک واقعی از اینکه جهان چقدر بزرگ است
شروع کنیم .ما دربارهی فواصلی بسیار عظیم صحبت میکنیم که برای هر نوع
مشاهده ،ارتباط یا تماس ،باید طی شوند.
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جهان منبسطشونده

مشاهدهکنندگان در روزگار قدیم برآورد واقعگرایانهای از اندازهی زمین ،ماه
و خورشید به دست آورده بودند .فاصلهی زمین تا ماه را میتوان با کمک مث ً
ال
گرفتگیهای ماهی ،با دقتی قابل قبول به دست آورد .در حالی که برای فاصلهی
زمین تا خورشید ،به طور فاحشی تخمینهای نادرستی زده شده بود .همانطور
که در شکل  ۱.۱آمده است ،در حالی که در دوران قرون وسطی پیشرفت علمی
خاصی به دست نیامد اما همیشه کسانی بودند که میخواستند بیشتر بدانند.
اولین تلسکوپهایی که در قرن  ۱۷استفاده شدند ،منجر به پیشرفتهای اساسی

شکل  ۱.1در یک باسمهی چوبی که احتماالً در دههی  ۱۸۸۰برای کتاب ستارهشناس فرانسوی ،کا ّمی
فالماریون 1درست شده ،یک مرد قرون وسطایی نمایش داده شده است که میخواهد محدودیتها را از
بین برده و دانش جدید را کشف کند.

در دقت رصدها شدند .اکنون فاصلهی زمین تا خورشید و همینطور مقیاس
کل سامانهی خورشیدی ما نسبت درستتری داشت .بین روشهای مختلف،
1. Camille Flammarion
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ستارهشناسان از گذشتن سیارهی زهره از مقابل خورشید استفاده میکردند.
در قرن  ۱۸دانشمندان زیادی دست به سفرهای طوالنی زدند تا این پدیدهی
نادر را از مکانهای مختلف زمین ببینند .آنها به مقدار درست فاصلهی زمین تا
خورشید ،بسیار نزدیک شدند که امروزه بیش از  ۱۴۹میلیون کیلومتر تعیین شده
است .این فاصله در حوزهی ستارهشناسی به واحد (یکا) خاصی از اندازه به نام
واحد نجومی ( )AUتبدیل شد.
ولی تا ستارهها چقدر فاصله بود؟ اینکه آن ستارهها ،خورشیدهای دوردستی
بودند ،به عنوان یک  مفهوم متعارف در نظر گرفته میشد .از قرار معلوم ،از
آنجایی که ستارههای آسمان ،بسیار کمنورتر از خورشید بودند ،این فاصله باید
بسیار زیاد میبود.
تیکو براهه 1جزء اولین کسانی بود که تالش بسیاری برای اندازهگیری این
فواصل انجام داد .روشی که او مد نظر داشت براساس این حقیقت بود که اگر
شما از دو جهت مختلف به آنها نگاه کنید ،به نظر میآید اجسام نزدیک نسبت به
اجسام دور حرکت کنند .این کار را به راحتی میتوان با استفاده از چشم چپتان
و نگاه کردن به یک جسم نزدیک و توجه به موقعیت آن نسبت به پسزمینهی
آن نشان داد .با بستن چشم چپ و باز کردن چشم راست ،آن جسم نسبت به
پسزمینه (مثال یک دیوار) تغییر مکان میدهد .ما به آن انتقال زاویهای اختالف
منظر جسم میگوییم .ایدهی کار این بود که اگر از نقاط متفاوتی ازمدار زمین
به دور خورشید ،اندازهگیریهای دقیقی انجام شود ،ستارگان هم اختالف منظر
نشان میدهند (شکل  .)۲.۱ولی اگرچه تیکو درست فکر میکرد و به بهترین ابزار
اندازهگیری زاویهای زمان خودش دسترسی داشت ،نمیتوانست چنین اختالف
منظرهایی را مشاهده کند و به همین منظور ،نمیتوانست مشکل را حل کند .در
عوض ،او نتیجهای ظاهرا ً منطقی ولی بسیار غلط را گرفت که زمین در جهان
هستی ثابت است.
هیچکس در آن زمان به اندازهی وسیع شکاف بین سامانهی خورشیدی ما و
نزدیکترین ستارهها شک نکرده بود ۲۰۰ .سال دیگر طول کشید تا یک اختالف
منظر معتبر را بتوان اندازهگیری کرد و فردریش بسل 2درسال  ۱۸۳۸فاصلهی ما تا
 ۶۱ماکیان ،ستارهای در صورتفلکی ماکیان را اعالم کرد .عدد به دست آمدهی او
1. Tycho Brahe
			2.
Friedrich Bessel

 18در جستجوی حیات بیگانه

 ۶۱ماکیان بودند،
 ۶۶۰,۰۰۰ AUبود! از آنجایی که بسیاری از ستارهها کمنورتر از 
مشخص بود که بسیاری از آنها باید فاصلهی بسیار بیشتری داشته باشند .مسلم بود
که فاصلهی زمین تا ستارگان بسیار زیاد بود و درک بشر از اندازهی جهان در یک 
ستارگان دوردست
زاویهی
اختالف منظر
ستاره نزدیک

جابهجایی
ظاهری ستارهی
نزدیک

حرکت زمین به دور خورشید
شکل  2.1اختالف منظر ستارهای اثری ظاهری است که با حرکت زمین تولید میشود (پیتر لینده)

لحظه تغییر کرد .ولی انقالب در درک فواصل نجومی و مقیاس واقعی جهان تازه
شروع شده بود .ستارهشناسان کمکم فهمیدند که خورشید ،تنها یکی از میلیون
ستارهای است که در سامانهی بزرگتری از ستارهها به نام راه شیری قرار دارد.
اینطور ایدهها از زمانهای دور وجود داشته است .کهکشان راه شیری را میتوان
مثل نواری از نور در سرتاسر آسمان شب دید .فیزیکدان و ستارهشناس مشهور
قرن  ،۱۷گالیلئو گالیلئی (گالیله) ،با تلسکوپ کوچکش قادر بود تشخیص دهد
که نور ضعیف ،از مقادیر زیادی از ستارههای کمنور نشات میگرفت که به طور
منفرد ،برای چشمان غیرمسلح قابل دیدن نبود .در قرن  ۱۸ستارهشناس انگلیسی،
ویلیام هرشل تالش کرد با محاسبهی تعداد ستارهها در جهتهای متفاوت،
موقعیت خورشید در کهکشان راه شیری را تعیین کند .اگرچه ،او نتیجهگیری
غلطی داشت که خورشید در مرکز کهکشان راه شیری قرار دارد .امروزه میدانیم
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که این اشتباه به خاطر این حقیقت است که ابرهای تاریک ،از گرد و غبار
میانستارهای ،اکثریت ستارههای کهکشان راه شیری را محو میکنند .حقیقتی که
در دوران هرشل شناخته نشده بود.
در طول قرن  ،۱۹دانشمندان مباحثهای پرشور راجع به اندازهی جهان را ادامه
دادند .یک مشکل اصلی طبیعت به اصطالح سحابی بود.بعد از معرفی تلسکوپ،
مشاهده کنندهها فهمیدند که در آسمان چیزهای خیلی بیشتری از ستارهها و چندین
سیاره وجود دارد .اینجا و آنجا ،یک نفر میتوانست تکههای پراکندهی نور از
طبیعت ناشناخته را ببیند .بعضی از آنها را میشد به عنوان ستارههای دنبالهدار
که به آهستگی نسبت به ستارهها حرکت میکردند و اعضای آشکار سامانهی
خورشیدی خودمان تشخیص داد .در مقابل ،تعدادی هم وجود داشتند که در
موقعیت خود ثابت بودند و اص ً
ال تکان نمیخوردند .از آنجایی که میشد آنها را
با دنبالهدارها اشتباه گرفت ،محقق فرانسوی دنبالهدارها ،شارل مسیه ،1در قرن ۱۸
تصمیم گرفت تا کتاب فهرستی از چنین سحابیها و اجسام تیره درست کند .این
لیست که در نهایت حاوی  ۱۱۰جسم میشد ،به نام فهرست مسیه شناخته شد.
اجسام مسیه هنوز هم صندوق گنجی برای هر ستارهشناس تازهکاری است که آرزو
دارد آسمان را با یک تلسکوپ کشف کند.
با پیشرفت تجهیزات ،باالخره میشد جزئیات اجسام را حل کرد .معلوم شد
بعضی از اجسام ،دستههای ستارهای بودند که گاهی اوقات تعداد اعضای آن به
دهها هزار عدد میرسید .اگرچه ،اجسام دیگر به صورت تکههای نور پراکنده
باقی ماندند که به اینها سحابی میگفتند .در میان سحابیها به نظر میرسید انواع
مختلفی وجود دارد.
2
بزرگترین تلسکوپ آن زمان در سال  ۱۸۴۷توسط لرد راسه ساخته شد و
در برکاسل ،در وسط ایرلند قرار داده شد .این تلسکوپ با آینهای با قطر تحسین
برانگیز  ۱۸۳سانتیمتری ،میتوانست نسبت به چیزی که قب ً
ال امکانپذیر بود ،نور
بسیار بیشتری به چشمان انسان بیاورد .با وجود اینکه وضعیت مناسب مشاهده
در ایرلند زیاد خوب نبود ،لرد راسه به اولین نفری تبدیل شد که ساختار سحابیها
را تشخیص داد .او به خاطر تصاویر مسیه  ،۵۱که یک ساختار مشخص مارپیچ را
نشان میداد مشهور شد.
1. Charles Messier
			2.
Lord Rosse
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نبرد دربارهی طبیعت واقعی سحابیها در طول قرن  ۱۹و قسمتی از ابتدای
قرن  ۲۰جریان داشت .بسیاری پیشنهاد میدادند که سحابیها ابرهای گازی
هستند که در واقع بسیار دور هستند ولی بیشتر از چند ستاره با ما فاصله ندارند.
دیگران میگفتند که سحابیها از نور تعداد زیادی از ستارگان درست شدهاند که
از فاصلهای بسیار دور دیده میشوند .خیلی جالب بود که هر دو طرف تا حدی
درست میگفتند .در همین حین ،پیشرفت فناوری منجر به قابلیتهای جدید شد.
هم عکـسبرداری و هم طیفشناسی در میانهی قرن  ۱۹اختراع شـدند و با ایـن

شکل  3.1تصویر لرد راسه از  M51در سال  .۱۸۴۵بعدا ً معلوم شد این (سحابی) یک  سامانهی
ستارهای است؛ کهکشانی ،با چندین میلیارد ستاره (ویلیام پارسونز)

روشهای جدید ،رصدکنندگان کشف کردند که سحابی ،خطوط طیفیای را نشان
میدهد که گازها در آزمایشگاهها نشان میدهند (ما در فصل  ۵نگاه دقیقتری به
اسرار طیف خواهیم انداخت) .ظاهراً ،بعضی از سحابیها اجسام گازی بودند ،در
حالی که بقیه ،طیف ادامهداری را نشان میدادند که بیشتر شبیه به چیزی بود که
شما از نور ستارگان کمنور انتظار دارید.
جهان دوباره منبسط میشود

در آغاز قرن بیستم ،نبرد در نقطهی تعیینکنندهای قرار داشت و راهحل کار به
دستآمد .در طول دههی  ،۱۹۲۰درک ما از جهان متحمل حداقل یک انقالب

