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دوشــنبه 28 ســپتامبر)6 مهر( ؛ جیم گرین، مدیر بخش 
سیارات ناسا خبر اکتشــاف آب در مریخ توسط مدارگرد 
 Mars Reconnaissance Orbiter( تجسسی مریخ
MRO ،( را اعالم کرد .  اگر چه این خبر، دیدگاه ما درباره 
مریخ را به صورت بنیادینی تغییر داد اما باعث نشد زندگی 
روزمره مان دســتخوش تغییرات عمده ای شود. از فردای 
آن روز هــر کدام به ســر کار و زندگی خودمــان رفتیم و 
هیچ اتفاق تازه ای هم رخ نداد. حــال تصور کنید یک روز 
صبح تلویزیون را روشن می کنید و می بینید که اخبار در 
حال پخش اطالعیه ســازمان فضایی ناسا درباره ارتباط با 
موجودات هوشمند فضایی اهل کهکشان راه شیری است. 
داستان به گونه حیرت برانگیزی متفاوت خواهد بود. این 
بار صحبت از رویدادی است که تمام زندگی و باورهای مان 
درباره جایگاه انسان در جهان، درباره تاریخ، فلسفه زندگی، 
فرهنگ و جامعه را از بیخ و بن دگرگون خواهد کرد. فرض 
کنید ســفر موجودات احتمالی فرازمینی به زمین، جنگ 
یا امضای معاهده صلح با ســاکنان زمین، تبادل دانش و 
فناوری، آغاز سفر متقابل زمینیان و موجودات فرازمینی 
به محل زندگی یکدیگر و ... که تا آن لحظه موضوع کتاب ها 
و فیلم های علمی تخیلی بوده اند ، بــه واقعیت بپیوندد. در 
این صورت شاید جنگ ها روی زمین پس از ده ها هزار سال 
تمدن زمینی پایان پذیرد و انسان ها فارغ از زبان و ملیت، 
خود را در یک تیم واحد ببینند. در چنین شرایطی چینی 
یا مکزیکی بــودن تفاوتی نمی کند؛ صحبــت از زمینی و 
غیرزمینی بودن است. حتی ممکن است دایره این ائتالف، 
بزرگ تر شده و دو تمدن که هر دو متعلق به کهکشان راه 
شیری هستند؛ قرابت و زمینه مشــترک بیشتری داشته 
باشند تا مثال یک تمدن ثالث متعلق به کهکشان آندرومدا. 

شاید هم نه. کسی چه می داند!

 آیا انسان در کیهان تنهاست؟
شــاید اجداد انسانی ما هیچ گاه چنین ســوالی را حتی مطرح 
هم نمی کردند. از دید آنها تمام جهان هســتی شــامل زمین 
مسطحی بود که ســقفی از ســتارگان در باالی آن قرار دارد. 
همه چیز به همین منوال پیش می رفت تا اینکه بشــر دریافت 
که خورشید نیز یک جور ستاره اســت مانند صدها و هزاران 
ستاره ای که هر شب در آســمان می بیند. پرسش بعدی که به 
ذهن بشر رسید این بود که اگر خورشید یک ستاره تقریبا عادی 
است پس این امکان وجود دارد که ســتارگان باالی سر ما هر 
کدام خود، خورشید یک سری ســیاره مسکونی باشد و حیات 
فرازمینی در این سیارات وجود داشته باشد. ایده اصلی وجود 
حیات فرازمینی باز می گردد به ســال 1877 میالدی؛ زمانی 
) Giovanni Schiaparelli(  که جووانــی اســکیاپارلی

مدیــر رصدخانه میالن رگه هــای کانال ماننــدی روی مریخ 
مشــاهده کرد. پرســیوال الول )Percival Lowell (   که 
یک ستاره شــناس آمریکایی بود، این خطــوط را  کانال هایی 
دانســت که اهالی مریخ آنهــا را برای آبیاری مــزارع یا حتی 
حمل کاالهای شان با قایق های باری ساخته اند. »ET« ای   تی 
 Extra Terrestrial یا حیات فرازمینی کــه از اصطــالح
گرفته شــده گاهی به صورت ETI یا ETL هم به کار می رود. 
  »L « به معنای هوش و Intelligence  حرف اول کلمه » I«
حرف اول Life به معنی حیات. اگر چه انســان در پی یافتن 
حیات فرازمینی اســت و این حیات حتی اگر حیات میکروبی 
یا باکتریایی باشد باز هم درخور توجه است، اما مقصود بشر از 
حیات فرازمینی غالبا موجودات هوشــمند است. موجوداتی 
که سر و شکل یا حتی دســت و پا داشته باشند. موجوداتی که 
جایگاهی برای اندیشه ورزی یا تکلم داشــته باشند و بتوان با 
آنها گفت وگو و تبادل افکار کرد. اولین طرح جســت وجو برای 
  Project Ozma که پروژه اوزمــا SETI حیات فــرا زمینی
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نام داشت در ســال 1960/1339 اســتارت زده شد. آن گونه 
که رابــرت تی دیکســون  )Robert T. Dixon (در کتاب 
نجوم دینامیکی می نویســد قرار بود این پروژه ســیگنال های 
رادیویــی حاصــل از هــر دو ســتاره نزدیک تاو قیطوســی 
 )Tav Ceti ( و همچنین اپســیلن نهر )اپســیلون اریدانی،

Epsilon Eridani( آشکارسازی شود. نتیجه جست وجوی 
انسان  تا به امروز منفی بوده و هیچ نشانه ای از حیات فرازمینی 
یافت نشده است. آیا این بدان معنی است که انسان در جهان 

تنهاست؟ نه! این نتیجه گیری هنوز زود است.

 سفر برای یافتن حیات فرازمینی
آیا فقط باید با استفاده از رادیوتلسکوپ ها در پی یافتن ارتباطی 
با بیگانگان فضایی باشــیم؟ پاسخ این پرســش چندان ساده 
نیست. بیایید تصور کنیم که بشر بخواهد جست وجوی خانه به 
خانه را برای یافتن موجودات فرازمینی آغاز کند. چه مشکالتی 
بر سر راه است؟ سرعت محدود فضاپیماها و سفینه  های فضایی 
ساخت بشر عمال دست انســان را برای جست وجوی خانه به 
خانه بسته اســت. حتی اگر می توانســتیم با سرعت یک دهم 
ســرعت نور راهی نزدیک ترین ســتاره یعنی آلفا قنطورس) 
Alpha Centauri (شویم ؛ در حدود 90 سال برای رفت و 
برگشت زمان الزم داشتیم. بدتر از همه این است که فرض کنیم 
پیشرفت های تکنولوژی به بشــر این امکان را بدهد که بتواند 
سفینه ای بسازد که با 98 درصد ســرعت نور حرکت می کند. 

نسبیت خاص اینشتین اثر خود را طوری نشان می دهد که از این 
طرح نیز منصرف شویم. در این صورت زمان برای سرنشینان 
ســفینه کندتر می گذرد. سرنشنیان ســیاره در حالی به آلفا 
قنطورس رفته و باز می گردند که از دید خود 40 سال در سفر 
بوده اند؛ اما از دید ناظر زمینی این ســفر 200 سال زمان برده 
اســت. تمام این صحبت ها برای نزدیک ترین ستاره یعنی آلفا 
قنطورس بود. همین  مساله کافی است که از طرح جست وجوی 

خانه به خانه در پی یافتن حیات فرازمینی منصرف شویم!

در 27 آگوســت 1911 روزنامه نیویورک تایمز مقاله ای را 
منتشر کرد و درباره کشف کانال های مریخ توسط پرسیوال 

الول خبر داد. 
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