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 :حتمال وجود زندگى در كيهانا

را براي دانلود » ستارگان، زمين و زندگي« فصل پنجم كتاب با درود بر دوستان، قصد دارم 
  .اين بخش از كتاب را در دو قسمت تهيه كرده ام. قرار دهم ب سايتمو در صفحه رايگان

   . شانس پيدايش زندگي بر روي زمين)الف( 
  .هاى خورشيدى ديگر احتمال وجود زندگى در سيستم)ب (

از كجا آمده ايم و به (يا » ستارگان، زمين و زندگي « كتاب فصل پنجم  اين مطلب بر گرفته از 
در وب سايتم و جود . اف. دي.ه صورت رايگان براي دانلود با فرمات پيكه ب") كجا مي رويم 

كهكشانها و يا  به روز كرده و بسياري از مطالب را بر روي اساليدهايي از  بر گرفته ام و"دارند
 .آورده ام سيارات فرا زميني كه با تازگي شناخته شده اند

 العملى  هر عملى عكس. جبريه استوار استعلم بر اصول : در تمام كتابهاى فلسفى نوشته اند كه
... در نيمه اول قرن بيستم دانشمندانى نظير هايزنبرگ و شرودينگر و دوبروى و پولى و. دارد

ثابت نمودند كه اين اصول در اشل الكترون، پروتون و به طور كلى براى كليه ذرات صادق 
نين حاصل از آن نتايج آمارى مسير يك ذره تصادفى و قوا. همه چيز امكان دارد. نيست

 . هاست آمار تنظيم كننده نارسايى. ميلياردها ميليارد پديده غيرقابل رؤيت است

تفسير و تشخيص وضعيت سرعت و مقدار حركت ميكروسكپى يك مل از هر گاز يعنى يك 
 احتياج به ستونى از)  ملكول يا اتم23 به توان 10 ضرب در 6/022(ملكول گرم و يا اتم گرم

ولى به كمك آمار .  سانتيمتر و به ارتفاع ده سال نورى دارد28×20كاغذهاى معمولى به قطع 
 توان حالت ميكروسكوپى را به حالت ماكروسكوپى ربط داده، بنابراين يك برگ كاغذ براى  مى

 .اين منظور كافى خواهد بود

 هاى روى   و خشكىتعداد غيرقابل شمارش تركيبات مشتق از عناصردر جو زمين، اقيانوسها
 عنصر با هم است كه منحصراً نتيجه آثار تصادفى پرتوهاى 92زمين حاصل از تركيب كمتر از 

 است، و بادهاى خورشيدى و طوفانهاى مغناطيسى، در زمانى تقريباً حدود  γ  و يا گاماΧ ايكس
و اكسيژن و اى از اتصال كربن و هيدروژن   ميليارد سال بوده كه تركيبات بسيار پيچيده5/1

در تكرار . بر روى يكديگر به وجود آورده اند... تعداد معدودى از عناصر ديگر نظير ازت و فسفر و
اولين مولكولهاى ) يا با بيانى بهتر، توليد مثل آنها(سازى اين تركيبات  مجدد و سپس مشابه 

كامل اين مولكولها تحول و ت.  نمايند زنده روى زمين به صورت ريبو نوكلئيك اسيد را توليد مى
 شمارى  در طى سه ميليارد سال، شرايطى را پيش آورد كه منجر به پيدايش تعداد بى

در دويست . موجودات زنده قابل رؤيت شد و در پى آن پستانداران و باالخره انسان به وجود آمد
با خود  كند و  سال اخير، انسان به جايى رسيده كه در اعماق كائنات نفوذ كرده و پژوهش مى



 آيا غير از من موجودات فهيم ديگرى در اين جهان پهناور وجود دارند؟:  گويد مى

 : توان به دو صورت مطرح كرد جواب اين سؤال را مى

ابتدا شانس يا پيدايش سيستم خورشيدى ما و سپس تحول و تكامل و ايجاد موجودات زنده و 
 ،د كهكشان و در چند صد ميليارد ستارهرسيدن به شرايط كنونى تمدن بشر در بين هزار ميليار

 و يا منظومه هايي شبيه به نظام خورشيدى را بر ) صفر مقابل آن ستاره23 و 10يعني عدد ( 
اخيرا ماهواره هابل تعداد كهكشنها را بيش از دو هزار ميليارد تشخيص داده . (رسي مي كنيم

ن و سپس احتمال وجود همين به عبارت بهتر، شانس پيدايش زندگى بر روى كره زمي.) است
 سيستم خورشيدى و يا امكان وجود سياره اى ديگر با تمدني مشابه 23به توان 10شرايط در 

تا كنون ابزارهاي پژوهشي مستقر .  تر از تمدن كنونى خود، را بر رسي خواهيم كرد و يا پيشرفته
 بيش از هزار ستاره را بر روي زمين و يا ماهواره هايي مستقر درمدارهايي اطراف جو زمين،
اين پژوهش ها ادامه دارد . تشخيص داده اند، كه سياراتي نظير سيارات منظومه شمسي دارند

 روي يكي از سيارات آن وجود شايد تا پايان قرن بيست و يكم با منظومه اي كه زندگي برو
ه هايي كه اطراف براي بهتر شناختن سيار. آشنا شويم و باب مذاكره را با آنها آغاز كنيمدارد

خورشيد خود مي گردنند ترجيح دادم مطالب علمي مربوط به اين سيارات را بر روي 
از كهكشانهايي  ،ه توسط ماهواره ها و يا تلكسوپهاتصويرهايي كه بعد از اطالعات به دست آمد

 در آورده اند، براي كه به تازگي شناخته شده و داده هاي به دست آمده را به صورت نقاشي
   .خوانندگان عزيز بيĤورم
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 :تر از تمدن ما هاى خورشيدى ديگر با تمدنى پيشرفته احتمال وجود زندگى در سيستم( ب

و يا تمدني نظير ما رسيده اند معادلة محاسبه احتمال وجود موجودات فرا زميني كه به فهم 
در اين پژوهش .  از دانشگاه كورنل آمريكا صورت گرفته است"فرانك دريك"اولين بار توسط 

همه اطالعات نجومى، شيمى آلى، بيولوژى، تكامل، تاريخ، سياستها و جنگهاي اتفاق افتاده بر 
روحية ساكنان سياره را در روي سيارة خودمان را در آن دخالت داده ونيز از نظر روان شناسي 

 1981منتشر شده در سال ( نام كيهان نظر گرفته است و كارل ساگان دركتاب مشهور خود به
چند سال پيش مقااله : كنم اين معادله را با قدري تغيير آورده است كه عينا براي شما نقل مى

اي در مجلة دانشمند در باره ماهوارة فرانسوي ها در جسجوي سيارات فرا زميني نوشتم كه 
 نوشتم، مي ،ريس كار مي كندپسرم نيز در ارسال و پژوهش با اين ماهواره در رصد خانة پا

 .توانيد از لينك زير آنرا باز كرده و مطالعه كنيد

http://www.aliafzalsamadi.ir/…/Mahvare%20Corot%20Daneshmand
… 

 ميالديست كه از نظر تاريخي جستجوي 1961به احتماالت مربوط به سال اين معادله محاس
تمدنهاي ديگر در فضا اهميت دارد و به اين دليل در اينجا آورده ام و گرنه امروزه به ياري رايانه 
هاي پيش رفته احتمال وجود زندگي در جهان را حساب كرده و به نتيجه هاي ديگري رسيده 

 احتمال وجود زندگي را در بخش قابل روئيت جهان "بريان الكي"ي اختر شناس آمريكاي. اند
او فكر مي كند اگر تركيب پارامترهاي الزم براي زندگي .  در صد پيش بيني كرده است 18

 در 48 تا 4/1همراه با فهم و شعور را در نظر بگيريم مقدار احتمال وجود تمدنها پيشرفته بين 
منظور فعال يعني در نيمه راه زندگي اصلي خود . ( ندغالب ستارگان فعال كيهان باشصد 

  .) ما باشند"نظير خورشيد"
در ويدئويي كه : استفان هوكينگ" منتشر شده است و اما 2016 اين پژوهش در اكتبر سال 

تماس با تمدنهاي فرا زميني ممكن : براي عموم در بارة پژوهشهاي فضايي پخش كرده مي گويد
 اين اخطار اكنون قدري پاسخ مي دهد، "بريان الكي"ولي . اك باشداست براي تمدن ما خطرن
 سال است كه ما امواج راديويي و راديو تلسكوپي به فضا ارسال 80دير شده، زيرا، نزديك به 

تماس گرفته و يا در قرنهاي آيند با ما  اگر تمدني خطرناك وجود دارد تا كنون با ما. كرده ايم
اين كار اين بوده كه ما اصال امواج راديويي و تلويزيوني در فضا والزمه . تماس خواهد گرفت

 .پخش نمي كرديم و مانند قرون وسطي بدون امواج راديويي زندگي مي كرديم

با همين انگيزه است كه جستجو در كيهان را براي كشف انواع مختلف زندگي و سياره هاي 

http://www.aliafzalsamadi.ir/content/Mahvare%20Corot%20Daneshmand%20tir88.pdf
http://www.aliafzalsamadi.ir/content/Mahvare%20Corot%20Daneshmand%20tir88.pdf


كه بعدا ) فرانك دريك(نحوة محاسبه ولي با شكفتي . مسكون با كوشش فراوان دنبال مي كنند
هم تغيراتي در آن داده، هنوز هم مورد توجه اختر فيزيك دانها است و اصوال ) كارل ساگان(

 :برنامه پژوهش فضايي براي يافتن تمدن هاي ديگر به نام

(SETI)Search for Extra-Terrestria-Intelligece  
 پژو هش براي يافتن فرازميني هاي با فهم

اساس همين معادله و با تالش فراوان زنده ياد كارل ساگان شروع شد و با جديت ايشان بر 
 . آغاز شد90رشته اي ويژه در دانشگاه هاي آمريكا براي پژوهش فهم فرا زميني از همان دهة 

 سياره كه 2000تا كنون بيش از . نداكنون تا حد زيادي به نتايج شكفت انگيزي رسيده ا
 . خود در حال گردش هستند يافته انداطراف خورشيدهاي

 مسئله را در ابتدا با ديداري از كهكشانى كه در آن زندگى "فرانك دريك"براي تشريح معادله 
كنيم آغاز مي كنيم، يعنى راه شيرى كه در شبهاى غيرمهتابى در مناطقى با هواى پاك و  مى

و سپس ديد خود را معطوف به . شود در آسمان بخوبى ديده مى) مسلما نه در تهران(غيرآلوده 
 .ساير كهكشانهاي موجود در تمام جهان خواهيم كرد

تر از تمدن ما در اين كهكشانها وجود داشته باشد تعداد آنها را با حرف  اگر تمدنهايى پيشرفته 
)N ( آورده اند "فرانك دريك"در معادله ) منظور از تمدن پيشرفته تمدنى است كه مسئله خود

ا ند كه احتمال جنگ و نابودى  ا ى رسيده ى آنها مطرح نبوده و با تفاهم به مرحلهنابودى برا
كند با تمدنهاى  و نيز اين تمدن داراى راديو تلسكوپ بوده و سعى مى) براى آنها وجود ندارد

 .ديگر تماس برقرار كنند

مشابه تمدن شمارى باشند كه در آنها شعرا و هنرمندان، علم و تمدنى  ممكن است تمدنهاى بى
ما را به مسخره گرفته و در روياهاى شاعرانه خود و با آسودگى خيال و بدون دغدغه در تعادل 

 سال پيش تا 8000نظير تعادلي كه ما از  ( ،با ساير موجوداتي كه در سياره شان وجود دارند
 تمدن بي خيال از. داشته باشند) اويل قرن هفدهم ميالدي با ديگر موجودات زميني داشتيم

دهند و در فكر آن نيستند كه به وسيله راديو  ديگرى در اين جهان به زندگى آرام خود ادامه مى
بنابراين هرگز با آنها در تماس نخواهيم بود و به وجود . تلسكوپ براى ديگران و ما پيام بفرستند

 .آنها پى نخواهيم برد

ي انجام شده را بر روي اساليد ترجيح مي دهم مطالب مربوط به پژوهشهابازهم در اين بخش 
  .هايي كه از داده هاي علمي سيارات فرا زميني نقاشي كرده اند ، بياورم





















 



 
تالش و پژوهشهاي فراوان در جهان براي تماس با تمدنهاي ديگر در داشگاه ها و پژوهشگاه 

اطالعات . عات به دست مي آورندهاي اختر شناسي با جديت ادامه دارد و هر روز خرمني از اطال
مطالب علمي قابل توجيح . صد در صد علمي در نشريات علمي معتبر جهان آورده مي شود

براي عموم هم بر روي كانالهاي تلويزيوني به صورت فيلم همواره به ويژه در كشورهاي پيشرفتة 
نسه زندگي كنم، من نيز سعي كرده ام در مدت سي سال اخير كه در فرا. جهان ادامه دارد

آدرس .  فهم براي دوستان ايراني چه در فيس بوك و چه در وب سايتم بيĤورمصه اي قابلخال
  .وب سايتم با رنگ آبي در زير است
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