
1 علم االحياء الفلكية

سلسلة مقدمات موجزة

 علم االحياء
الفلكية



2 علم االحياء الفلكية

ديفيد سي كاتلنج
ترجمة: فاطمة غنيم   |   مراجعة: عمر األيوبي

مقدمة

يبحــث الكتــاب فــي علــم األحيــاء الفلكيــة، بوصفــه واحــدًا مــن العلــوم الحديثــة التــي تهتــم باستكشــاف 

الكواكــب األخــرى ومــدى وجــود حيــاة علــى ســطحها مــن عدمــه، وفــي المقابــل فــإن كثيــرًا مــن علمــاء 

األحيــــاء الفلكيــة مهتمــون بتاريــــخ الحيــاة علــى األرض قــدر اهتمامهــم بالحيــاة فــي أماكــن أخــرى، إذ ُيجمــع 

ر الحيــاة علــى األرض لكــي  علمــاء األحيــاء الفلكيــة علــى ضــرورة أن يكــون لدينــا فهــم راســخ لكيفيــة تطــوُّ

نمعــن النظــر فــي وجــود حيــاة فــي الفضــاء الخارجــي.

يقــول المؤلــف، ديفيــد ســي كاتلنــج، إن أحــــد الجوانــب المذهلــة للعلــــم الحديــث أنــه أخفــق حتــى اآلن فــي 

اإلجابــة عــن أســئلة  أساســية حــول علــم األحيــاء. فكيــــف بــدأت الحيــاة علــى األرض؟ لدينــا بعــــض األفــكار، 

لكــــن التفاصيــل غــــير معروفــة. ومــا الســمات الخاصــة التــي تتمّيــز بهــا األرض والمجموعــة الشمســية 

وتجعــــل كوكبنــا صالحــًا للســــكنى؟ 

لســدِّ هــذه الفجــوات فــي المعرفــة البشــرية، ظهــر علــم األحيــاء الفلكيــــة بوصفــه “فرعــًا مــن العلــم المعنّي 

بدراســــة أصــل الحيــاة وتطّورهــا علــى األرض، وضــروب الحيــاة المحتملــة في أماكن أخــــرى”.

أو بحســب تعريــف ناســا بــأن علــم األحيــاء الفلكيــة، هــو العلــم الــذي يعنــي بـــ “دراســة أصــول الحيــاة 

الكــون ومســــتقبلها”. فــي  وتوزيعهــا  وتطّورهــا 

تزامنــت أربعــة تطــّورات مــع ظهــــور علــم األحيــاء الفلكيــة بمثابــة علــم فــي أواخــر التســــعينيات. ففــــي عــام 

1996، وصــف العلمــاء عالمــات مثــــيرة للجــدل علــى وجــود حيــاة قديمــة داخــل حجــر نيزكــي مــن المريــخ، 

عــالوة عــــلى ذلــك، أثبــت علمــاء األحيــاء علــى مــدى العقَديــن الســابَقين أن بعــض الميكروبــات تزدهــر فــي 

درجــات الحــرارة العاليــة أو فــي األوســاط الحمضيــة أو تحــت الضغــط أو األوســاط الملحيــة. لــذا صــار مــن 

المعقــول أن نتأمــل فــي مســألة وجــود ميكروبــات خــارج األرض فــي بيئــات تبــدو غيــر مالئمــة. 

ــاٌف ثالــٌث فــي عــام 1996 عــن طريــق الصــور التــي التقطهــا مســبار ناســا “جاليليــو” لســطح  وجــاء اكتشــ

قمــر المشــــتري يوروبــا، المكســّو بالجليــد، إذ كشــفت عــن قطــــع جليديــة تباعــدت عــن بعضهــا بعضــًا 
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فــي ماضــي الزمــان، مــا يشــير إلــى وجــود محيــط أســــفل قشــرة جليديــة.  بعدئــذ، واعتبــارًا مــن منتصــف 

التســــعينيات فصاعــدًا، عثــر الفلكيــون علــى أعــداد متزايــدة مــن الكواكــب خــارج المجموعــة الشمســية أو 

الكواكــب الخارجيــة.

هكــذا أعطــت إمكانيــة وجــود حيــاة علــى الكواكــب الخارجيــة أو فــي الفنــاء الخلفــي الكونــي لمجموعتنــا 

الشمســية زْخمــًا للســؤال عمــا إذا كان يُحتمــل أن تكــون هنــاك حيــاة فــي مــكان مــا فــي الكــون.

فــي إطاللــة علــى مكانــة علــم األحيــاء الفلكيــة فــي تاريــخ األفــكار، يــورد المؤلــف، أن علــم األحيــاء الفلكيــة 

ظهــر علــى الســــاحة فــي التســعينيات، ومــع ذلــك، فــإن مســألة مــا إذا كنــا نعيــش وحدنــا فــي هــذا الكــون 

ه كثيــرون أبــا الفلســــفة  أم أن هنــاك غيرنــا تعــود إلــى آالف الســــنين. فقــد اعتنــق طاليــس، الــذي َيعــدُّ

الغربيــــة - فكــرة وجــود عــــوالم متعــّددة بهــا حيــــاة، وأّيــده فــي ذلــك عــددًا مــن الفالســفة القدمــاء. غيــر 

أن أفالطــون، وأرســــطو، الحقــًا، عارضــا هــذا المذهــب. وعلــى مــدى أكثــر مــن ألــف عــام، ســــاد اعتقادهمــا 

القائــل بانفــراد األرض بالحيــاة واحتاللهــا مركــز الكــون.

ــو عـصـــر النهضــة أن األرض تــدور حــول الشــــمس. ومــــع إدراك أن األرض  فــي نهايــــة المطــاف، أثبــت فلكيُّ

مجــرد كوكــب، ســرعان مــا ثــــارت تكّهنــات حــول وجــــود حيــاة خــارج كوكــب األرض علــى كواكــب أخــرى فــي 

المجموعــة الشمســــية، بالمقابــل واصــل بعــض العلمــاء ذوي الــرؤى الدينيــة تمّســكهم بانفــراد األرض 

بوجــود مخلوقــات حيــة عليهــا.

بحلــول أواخــر القــرن التاســــع عشــر، كان ُينظــر إلــى مســــألة وجــود حيــاة فــي مــكان آخــر غيــر األرض بوصفهــا 

مســــألة علميــة بحتــة، علــى الرغــم مــن أن العلــم ذاتــه ســرعان مــا وصــل إلــى بعــض الطــرق المســــدودة.

علــى الرغــم مــن ِقــدم األســــئلة األساســية المطروحــة فــي علــم األحيــاء الفلكيــة، لــم يكــن مصطلــح “علــم 

األحيــاء الفلكيــة” يظهــر إال بيــن الحيــن واآلخــر، قبــل أن يشــيع اســتخدامه فــي تســعينيات القــرن الماضــي.

ــبّررات معقولــة  يشــير المؤلــف إلــى عــدم وجــود تعريــف ُمحكــم للحيــاة حتــى اآلن، ومــع ذلــك هنــاك مــ

ــتخدمة فــي  ــائعة مــن المرجــح أنهــا مســ ــاء الحيويــة األرضيــة ذّرات معّينــة شــ ــاد بــأن فــي الكيميــ لالعتقــ

ــاعدنا فــي التعــّرف علــى الحيــاة فــي أماكــن أخــرى.  الكائنــات الحيــة الخارجيــة وقــد تســ

فعلــى األرض، يمّثــل الكربــون والنيتروجيــن والهيدروجيــن العناصــر البنيويــة الرئيســــة فــي علــم األحيــاء، 
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ــائل. أمــا فــي علــم األحيــاء الفلكيــة، فهنــاك اتفــاق  ــة فــي المــاء الســ بينمــا تحــــدث التفاعــالت الكيميائيــ

واســــع علــى أن الحيــاة فــي أماكــن أخــرى مــن المحتمــــل أن تكــون قائمــة عــــلى الكربــون، وأن أيَّ كوكــب 

يحتــوي علــى ميــاه ســــائلة ســيكون مناســــبًا، لوجــــود الحيــاة كمــا نعرفهــــا.

الواقــع أن الكربــون هــو العنصــر الوحيــد القــادر علــى تكويــن ُمركبــات طويلــــة مؤلفــة مــن مليــارات الــــذرات. 

ومــن ثــــّم فــإن الحيــاة الخارجيــة القائمــة علــى الكربــون هــي وحدهــا القــادرة علــى امتــالك جينــــوم ذي بنيــة 

معّقــدة مماثلــة لجينــوم الحيــاة األرضيــة. 

عــــلى األرض، توجــد الميكروبــات أينمــا ُوِجــَد المــاء الســــائل، لــذا فــإن الحيــاة كــــما نعرفهــا قائمــة علــى 

المــاء بقــدر مــــا هــي قائمــة علــى الكربــون. وبالتالــي فــإن اكتشــــاف وجــود مــاء ســــائل أو آثــار وجــوده فــي 

المجموعــة الشمســــية، ُيعــدُّ هدفــًا للمســــابير الكوكبيــة، كالتــي يتــم إرســالها إلــى المريــــخ. وفــي الوقــت 

ر المذيبــات العضويــة بدائــل للمــاء. ذاتــه يمكــن تصــوُّ

لــو اســتطعنا العثــور علــى كائنــات فضائيــة بســيطة تشــبه الميكروبــات، أو العثــور علــى مثــال واحــد نشــأت 

فــي مــكان آخــر، فســيبرهن ذلــك علــى أن الحيــاة ليســــت معجــزة محصــورة فــي األرض. وحتــى أبســــط 

ر مقاييــس  الميكروبــات التــي مــن الممكــن اكتشــافها علــي أي مــن الكواكــب أو فــي محيطهــا، ســــتغيِّ

احتمــال وجــود حيــاة فــي أماكــن أخــرى فــي المجــّرة، ألنهــا ســــتبرهن علــى أن الحيــاة يمكــن أن تنشــأ مرتيــن 

داخــل مجموعــة شمســــية واحــدة.

بالنظــر إلــى الكــون المنظــور الــذي يقــدر عرضــه اآلن بنحــو 47 مليــار ســنة ضوئيــة، واعتمادًا علــى التقديرات 

المســاحية  للكواكــب التــي تــدور حــول النجــوم فــي محيــط مجــّرة درب التّبانــة، وتوحــي بــأن كل نجــم 

يســتضيف علــى األقــل كوكبــًا واحــدًا، وأن جــزءًا مقــداره %1 علــى األقــل مــــن الكواكــب ينبغــــي أن يكــون 

صالحــًا للُســــكنى، مــن ثــّم فــإن عــدد األماكــن المحتملــة للحيــاة ربمــا يتجــاوز تريليــون مليــار.

ترجــع بنيــة الكــون إلــى االنفجــار العظيــم. وظهــرت المجــّرات بعــد بضــع مئــات مالييــن الســــنين مــن هــذا 

االنفجــار. وبعــض أماكــن الكــــون احتــوت علــى مــادة أكثــر كثافــة مــن المتوّســط بنســبة ضئيلــة جــدًا، ومــن 

ــة  ــُحب الغازيــ ــ ــل المجــّرات، وبداخــل المجــّرات، تداعــت السُّ ــَج التكّت ــرى. وأْنَت ــة كب ــّم تمتعــت بقــوة جاذبي ث

تحــت وطــأة جاذبيتهــا الذاتيــة. وارتفعــت درجــة حــرارة الجــزء الداخلــي لــكل ســــحابة ُمنكمشــــة أثنــاء تصــادم 

ُجســــيمات الغــاز، حتــى خلقــت فــي نهايــة المطــاف كــرًة ســاخنة ملتهبــة مــن الغــازات... أال وهــي النجــم.
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أشــكال الحيــاة انبثقــت مــن داخــل هــذه النجــوم، وكانــت النجــوم األولــى تتكــّون مــــن العناصــر التــي 

تجمعــت فــي االنفجــار العظيــم؛ أال وهــي الهيدروجيــن الــذي ُيشــــكل ثالثــة أربــاع الكتلــة، والهيليــوم الــذي 

يشــــكل بقية الكتلة عدا اليسير مــــن الليثيوم. ولم يكن األكســــجين الموجــــود داخل الماء وال النيتروجين 

الموجــود فــي البروتينــــات وال الكربــون الداخــل فــي كل جــزيء عضــوي موجــــودة فــي البداية. لكن النجوم 

فــي نهايــة المطــاف صنعــت تلــك العناصــر.

إن الطريقــة التــي تحيــا بهــا النجــوم وتفنــى لهــا أهميــة بالغــة فــي علــم األحيــاء الفلكيــة. فشمســنا تصــدر 

قت  أشــعة منتظمــة تمــّد غالبيــة أشــكال الحيــــاة علــى األرض بالطاقــــة عبــر عمليــة التخليــــق الضوئــي. وَتَخلَّ

ذرات الحيــــاة داخــل النجــوم. كمــا أن األكســــجين والســــيليكون والمغنيســــيوم والحديــد أيضــًا ُصنِعــت مــن 

أعــداد صحيحــة مــن نــوى الهيليــوم، ومــن ثــم فهــي منتجــات متاحــة بوفــرة لالندمــاج النــووي، وهــو األمــر 

البالــغ األهميــة ألن هــذه الــذرات هــي التــي تصنــع الصخــور. فالكواكــب الصخريــة، مثــل الكوكــب الــذي 

نعيــش فيــه، نتــاج طبيعــي لفيزيــاء ضــوء النجــوم.

ر عمرهــا بـــ 6.4 مليــارات ســنة فقــط فــي مجــّرة  ونعلــم أيضــًا أن الشــمس نجــم مــن الجيــل الثانــي، إذ ُيقــدَّ

درب التّبانــة البالــغ عمرهــا 2.13 مليــار ســنة، وهــذا يعنــي أن كثيــرًا مــن النجــوم نشــــأت وتالشــت قبــل أن 

تنشــأ الحيــاة علــى األرض.

هنــا نطــرح ســؤااًل.. هــل َدعَمــت النجــوم الســابقة الكواكــب والحيــاة، أو حتــى الحيــاة الذكيــــة؟ ومــا الــذي 

َحــلَّ بهــا؟ يقودنــا ذلــك إلــى الســــؤال المتعلــق بكيفيــة نشــأة كوكبنــا.

لعــل أعمــق معلومــة نســــتخلصها مــن األحجــــار النيزكيــة هــي ُعمــر األرض والمجموعــة الشمســــية. منــــذ 

القــرن الثامــن عــــشر، أّدت الطبقــات الكبيــرة للصخــور الرســــوبية التــي رآهــا علمــاء الجيولوجيــا إلــى الشــــك 

بــأن األرض، ومــن َثــمَّ المجموعــة الشمســية كلهــا، عمرهــا مديــد.

كان أول َمن حــــاول قياس ُعمــــر األرض الجيولوجّي اإلنجليــــزي آرثر هولمــــز، الذي خطرت له فكــــرة فحص 

ن من اليورانيوم الُمشــــّع. نظائــر الرصــاص التــي تتكــوَّ

كانــت لــدى هولمــز مشــــكلتان. األولــى أنــه لــم يكــن فــي وســــعه، التحّقــق مــــن أّن أقــــدم الصخــور التــي 

اســــتطاع العثــور عليهــا كانــت قديمــة ِقــَدم األرض نفســــها. والثانيــة أنــه لتحديــد ُعْمــــر دقيــق، كان هولمــز 
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َلت  بحاجة إلى أن يعرف النســــبة الصغيرة األصليــــة من نظائر الرصــــاص التي كانت موجــــودة عندما تشكَّ

األرض، وهــي مــا ُيعــرف باســم “الرصــاص البدائــي”، قبــــل أن يضيــف اضمحــــالل اليورانيــوم الالحــــق المزيــد 

مــن ذرات الرصــاص.

األحجــار  بتفّحــص  تفاديهــا  يمكــن  األولــى  المشــــكلِة  أن  باترســون،  كليــر  الجيولوجــي  الكيميائــي  أدرك 

َلت ُقــرب الفتــرة ذاتهــا التــي تكّونــت فيهــا األرض. وأدرك أيضــا أن  النيزكيــة، ألنهــا مــواد بنــاء متبقيــة تشــكَّ

أنواعــًا بعينهــا مــن األحجــار النيزكيــة، وتحديــــدًا األحجــار النيزكيــة الحديديــة، تحــوي نســــبة تــكاد ال تذكــر مــن 

ــًا للرصــاص البدائــي. وبهــذا النهــج،  ــبة نظائــر الرصــاص فيهــا تقــّدم مقياســ اليورانيــوم، ومــن ثــم فــإن نســ

حــّدد باترســون فــي عــام 1953 ُعمــر األرض بدقــة بأنــه 5.4 مليــارات ســنة.

ومنــذ ذلــــك الحيــن، منحتنــــا الطرائــق المتطــّورة الُمســــتعينة بالنظائــر الُمشــّعة مســــارًا زمنيــًا لألحــداث 

ن األرض، وعرفنــا أن القمــر حــدث بفعــل االرتطــام الكبيــر بيــن األرض وجــرم كبيــر يماثــل  التــي أحاطــت بتكــوُّ

حجمــه، حجــم كوكــب المريــخ.

ــق االســتقرار لميــل محــور  علينــا أن نعــرف أن القمــر بالــغ األهميــة لعلــم األحيــــاء الفلكــي، ألن جاذبيتــه ُتحقِّ

األرض علــى مســتوى مدارهــا الــذي يســــاعد األرض فــي الحفــاظ علــى منــاخ ثابــت نســبيا. وفــي الوقــت الراهن، 

يميــل محــور األرض بمقــدار 23.5 درجــة، وإذا تغيــر تغيــرًا واســــع النطــاق، لحدثــت تقّلبــات مناخيــة كبــــيرة.

بعــد أن تتبعنــا أثرنــــا الفلكــّي، وصلنــا اآلن إلــى مرحلــة خلــق مــــكان للحيــــاة؛ أال وهــو كوكبنــــا. لقــد كانــــت 

هنــاك احتــــماالت فيمــا يتعلــق بــــما إذا كان المــاء الــــضروري للحيــاة قــد ُأرســــل إلــى األرض، وضوابــط خاصة 

َلت األرض،  بالمــكان الــذي يمكــن أن يوجــد فيــه كوكــب شــــبيه لــألرض. وبعــد ذلــك، نتســاءل بعــد أن تشــكَّ

كيــف ومتــى نشــأت الحيــاة عليهــا؟

ال يوجــد إال النــزر القليــل مــن المعلومــات عــن الحقبــة األولــى مــن تاريــــخ األرض، حتــى إنــه ليــس لهــا اســــم 

ــم “الدهــر الُجهنمــّي”، وبــدأت قبــل نحــو 5.4  ــمّي باســ ــر رســ محــّدد. وُتعــرف تلــك الحقبــة علــى نحــو غي

َل القمــــر، وانتهــت فــي تاريــخ لــم ُيتفــق عليــــه، لكنــه عــادًة مــا يُحــّدد قبــل 8.3  مليــارات ســــنة عندمــا تشــكَّ

أو 4 مليــارات ســــنة. 

مــن المرّجــح أن الحيــاة نشــأت فــي الدهــر الجهمنــّي، لكننــا لــم نكتشــــف بعــد دليــاًل يدعــم ذلــك ألنــه 
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ن تلــك الصخــور مــن طبقــات مــن الحبيبــات الرســوبية  ال توجــد صخــور رســــوبية مــن تلــك الحقبــــة. وتتكــوَّ

ــــب المــواد المنبــوذة مــــن البراكيــن، ومــن ثــمَّ فهــي أفضــل مــا يحافــظ  الموضوعــة فــي المــاء أو مــن ترسُّ

ــة. ــة أو البيئي ــار األحيائي علــى اآلث

ــار  ــت إليهــا بفعــل الغب ــاة. لعلهــا نشــأت علــى األرض أو ُحمِل ــأت الحي ــدًا كيــف نشــ ــوم تحدي ليــس مــن المعل

الفضائــي أو األحجــار النيزكيــة. بيــد أن هنــاك توافقــًا واســــع النطــاق علــى أّن أصــل الحيــاة ســبقته فتــرة مــن 

التطــّور الكيميائــي، أو الكيميــاء قبــل الحيويــة، نشــأت خاللهــا جزيئــات عضويــة أكثــر تعقيــدًا مــن جزيئــات أبســط.

وفــي عشرينيــــات القــرن العشريــــن، أدرك عــــاِلمان مــن روســيا وبريطانيــا، أّن البيئــة التــي نشــــأت تحــت 

ــجين هــو نتــاج  ــجين. فالغــالف الجــوي األرضــي الغنــي باألكســ ــاة كانــت تفتقــر إلــى األكســ مظلتهــا الحيــ

عمليــة التخليــق الضوئــي للنباتــات والطحالــــب والبكتيريــا. والغــالف الجــوي الخالــي مــن األكســــجين أكثــر 

ل المــادة العضويــة إلــى ثانــي أكســيد الكربــون الــذي  مالءمــًة للكيميــاء قبــل الحيويــة ألن األكســجين يحــوِّ

ــار النيزكيــة  ــوي جــاء مــن الفضــاء. فبعــض األحجــ ــَدة. إّن الكربــون العضــ ــات الُمعقَّ ــول دون ِبنــاء الجزيئــ يُحـ

ــة بالكربــون تحــوي أحماضــًا أمينيــة ومــواّد كحوليــة وغيــر ذلــك مــن المرّكبــات العضويــة التــي ربمــا  الغنيــ

ــواد الضروريــة للكيميــاء قبــل الحيويــة. َغَرَســــت فــي األرض المــ

مــن البدائــل المقترحــة التــي يراهــا العلمــاء ألصــل الكربــون المرتبــط بنشــأة الحيــاة، أّن الكربــون العضــــوي 

جــاء مــن الفضــاء. فبعــض األحجــــار النيزكيــة الغنيــــة بالكربــون تحــوي أحماضــًا أمينيــة ومــواّد كحوليــة وغيــر 

ذلــك مــن المرّكبــات العضويــة التــي ربمــا َغَرَســــت فــي األرض المــــواد الضروريــة للكيميــاء قبــل الحيويــة.

ــماق البحــار. والمنفــذ  ثّمــة مصــدر آخــر محتمــل للكربــون العضــوي هــو المنافــذ المائيــة الحراريــة فــي أعــ

ــاخن مــن قــاع البحــر. ــراري هــو بقعــة ينبعــث منهــا المــاء الســ المائــي الحــ

قــًا.  وفــي وقتنــا الحالــي، مــــا زال مصــدر الكربــون العضــوّي الــذي ســــاقنا إلــى أصــل الحيــاة، موضوعــًا ُمعلَّ

َبــات العضويــة ترّكــزت بالشــــكل الــذي يســمح بحــدوث  لكــن بالنظــر إلــى هــذا المصــدر، ال بــد أن الُمركَّ

َنــت طبقــات رقيقــة علــى األســــطح المعدنيــة التــي  التفاعــالت الكيميائيــة التــي ربمــا وقعــت عندمــا تكوَّ

ِحــد  ــن الجفــاف أو البــرودة. وبعــد ذلــــك، يمكــن للمــواد العضويــة البســيطة أن تتَّ ربمــا نشــأت بدورهــا مــ

لتصنــع جزيئــات أكثــر تعقيــدًا. لكــن الُنُظــم الكيميائيــة بحاجــــة إلــى العديــد مــن الخصائــص األخــرى قبــل أن 

ــة. والخصائــص األساســــية هــي األيــض، وأن ُتحــاط بغشــاء شــبه نّفــاذ، والتكاثــر الــذي يمــع الصفــات  ُتعــدَّ حيَّ

الوراثيــة فــي جينــوم.
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رغــم أن أصــل الحيــاة مــــا زال لغــزًا، نجــد فــي أقــدم الصخــور الرســــوبية علــى األرض عالمــات مُحتملــة عــــلى 

الحيــاة. وربمــا لــم يكــن مــن قبيــل المصادفــة أن هــذه الصخــور، الممزوجــة بتدّفقــات بركانيــــة، يرجع تاريخهــــا 

إلــى أواخــر حقبــة القصــف الشــــديد المتأخــــر، أي قبــل نحــو 8.3 مليــارات ســــنة. وُعِثــَر عليهــا فــي منطقــة 

حــزام إيســــوا، داخــل الجــزء الجنــــوبي الغربــي مــن جزيــرة جرينالنــد.

تفّســر لنــا تلــك الصخــور، الكثيــر عــن بدايــات وجــود األرض. وهنــاك حصــى صــارت مســتديرة بفعــل حركــة المــاء، 

وبعض الرواســــب الموجودة تحت البحر تحوي أيضًا شذرات من الكربــــون على هيئة جرافيت. ويوحــــي تحليل 

النظائــر بــأن هــذا الكربــون كان فــي فتــرة مــــن الفتــرات جــزءًا مــن الميكروبــات التي تعيــــش في المحيطــــات.

ــة  ــاد مفــردة هالكــ ــابقة أن ننّقــب أيضــًا عــن أجســ ــاة الســ ــة البحــث عــن دليــل علــى الحي ــا فــي رحل يمكننــ

لكائنــات حيــة وحيــدة الخليــة، إذ إّن الميكروبــات فقــط ُوِجــَدت منــذ زمــن بعيــد فــي تاريــخ األرض. ورغــــم 

القيــود التــي تشــــوب بعــض األدلــة العلميــة، فــإن الســــجل الكامل ُيظهــر أن األرض كانت مأهولة منذ 5.3 

نهــا، وبعــد فــــترة وجيــزة مــن انتهــاء حقبة القصف الشــــديد، ما  مليــارات ســــنة، أي بعــد مليــار ســــنة مــن َتكوُّ

يوحــي بــأن الحيــاة ربمــا تنشــأ بســرعة إلــى حــّد مــا علــى مقاييــس زمنيــة جيولوجيــة علــى كواكــب مناســبة.

وهــذا يعنــي أنــه ليــس مــن المســــتبعد تمامــًا أّن كوكــب المريــخ الــذي نعتقــد أنــه َشــِهَد فتــرة قابليــة 

للســكنى قصيــرة جيولوجّيــًا، ربمــا يحــوي أيضــًا أشــكال حيــاة متطــّورة.

الفصــل التالــي والــذي جــاء بعنــوان “مــن الوحــل إلــى الســمّو”، يقــول فيــه كاتلنــج:” بغــض النظــر عــن 

الطريقــة التــي بــدأت بهــا الحيــاة، فإنهــا بمجــرد أن ترّســخت وضربــت بجذورهــا فــي األرض، اســتمرت لمــا 

يربــو علــى 5.3 مليــارات ســــنة، وتطــّورت مــن الوحــل الميكروبــي إلــى ُرقــّي الحضــارة البشــرية. وحافظــــت 

األرض خــالل تلــك الفتــرة علــى المحيطــات، وظــّل مناخهــا معتــــداًل غالبــًا، رغــم أنــه كانــت هنــاك زيــادة 

بنســبة %25 فــي كميــة ضــوء الشــمس”.

ويشــير إلــى أن أبــرز التغيــرات التــي طــرأت عــــلى تركيبــة الغــالف الجــوي لــألرض عبــارة عــن زيــادات فــي كمية 

األكســجين التــي لــم تكــن تقــل أهميــة لتطــور أشــكال الحيــاة عــن التنويعــات فــي غــازات االحتبــاس الحراري. 

خــالل القســم األكبــر مــن تاريــخ األرض، كانــت مســتويات األكســــجين منخفضــة جــدًا لدرجــة أن وجــود 

ُضــّخ  عندمــا  العظيــم  األكســــدة  حــدث  ووقــع  مســتحياًل.  كان  لألكســجين  الُمستنشــقة  الحيوانــات 
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األكســجين أول مــرة فــي الغــالف الجــوي منــذ مــا يتــراوح بيــن 4.2 و3.2 مليــار ســــنة. ومــع ذلــك، وصلــت 

مســــتويات األكســــجين إلــى مــا بــــين %2.0 و%2 فقــط مــن حيــث الحجــم وليــــس %21، وهــي النســــبة 

التــي هــو عليهــا اآلن.

ــر الــذي جلبــه حــدث األكســدة العظيــم، وقبــل قرابــة 8.1 مليــار  ــة مــع التغّي تكّيفــت المحيطــات واليابســ

ســنة، كان التطــّور تجــاه حيــاة معّقــدة بطيئــًا جــدًا، بســبب االفتقــار إلــى األكســــجين، حتــــى إّن الفتــرة 

الفاصلــة مــن ُعمــر األرض بيــن 8.1 مليــار ســنة 8.0 مليــار ســنة مضــت، ُتعــرف باســم “المليــار الُمِمــل”.

والواقــع أن العديــد مــن األحــداث البــارزة وقعــت فــي المليــار الُممــل، إذ ظهــرت أول أحافيــر لكائنــات 

منفــردة منظــورة بالعيــن المجــردة. وفــي حقبــة زمنيــة الحقــة، ارتفــع األكســجين إلــى مســتويات تجــاوزت 

نســبة %3، وأمســت البحــار العميقــة مؤكســجة بالكامــل.

بعــد ذلــك حــدث االنفجــار الكمبــري، وهــو الظهــور الســريع نســبيا ألحافيــر الحيوانــات ذات البنــى الجســدية 

ــاكل  ــد مــن الهي ــات، بمــا فــي ذلــك العدي الجديــدة، وظهــر ممثلــون لغالبيــة المجموعــة الحديثــة للحيوان

العظميــة الصلبــة.

وهكذا سمح االرتفاع الثاني لمستوى األكسجين، بنشأة التنّوع الحيواني، لكن سببه ما زال مجهواًل.  

وقبــل نحــو 400 مليــون ســنة حــدث االرتفــاع الثالــث لمســتوى األكســجين، عندمــا اســتعمرت النباتــات 

الوعائيــة القــاّرات. تلــك النباتــات لديهــا أنســجة خاصــة، لنقــل المــاء والمــواد المعدنيــة. 

ــة، والدفــن العضــوي. وفــي فتــرة الحقــة، ظلــت مســتويات  ــنَت إطــالق المــواد الُمغذيَّ واألرجــح أنهــا حسَّ

األكســجين الجــوي تتــراوح بيــن %10 و%30، مــا ســمح بصمــود الحيوانــات وأفضــى فــي نهايــة المطــاف 

إلــى نشــأتنا.

غالبــًا مــا نتســاءل فــي علــم األحيــاء الفلكّيــة عمــا إذا كانــت الحيــاة الشــبيهة بحيــاة الحيــوان موجــودة فــي 

مــكان آخــر فــي المجــّرة. وهــذا االحتمــال ربمــا ُيمكــن أن يسترشــد بالتطــّور علــى كوكــب األرض. فِلكــي 

تصبــح الحيــاة األرضيــة  ُمعّقــدة، كان عليهــا التغلــب علــى عقبتيــن أساســيتين علــى األقــل. األولــى أن 

ــود الكميــة الكافيــة مــن  ــَدة ضروريــة للتمايــز. الثانيــة، وجــ الحيــاة كان لزامــًا عليهــا أن تكتســب خاليــا ُمعقَّ

األكســــجين لتوليــد طاقــة كبيــرة.
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بالبحــث فــي االتجاهــات المختلفــة للتطــّور، يشــير المؤلــف، إلــى أن الســجل األحفــوري ُيْظِهــر أن األجنــاس 

ــــَدة علــى نحــو  ض حــــاالت االنقــراض الجماعــــي تنــّوع الحيــاة الُمعقَّ تنشــــأ وتهلــك. عــــالوة علــى ذلــك، ُتقــوِّ

ــادة فــي تنــوع الكائنــات الحيــة التــي حدثــت فــي بعــض العصــور، إال أن الخمســمئة  ــع. وبرغــم الزي ُمتقطِّ

مليــون ســنة الماضيــة، شــهدت خمســة أنــواع انقــراض جماعــي أهلكــت مــا يربــو علــى %50 مــن األنــواع. 

وتدّمــر أحــداث االنقــراض األنســال التــي نجحــت فــي الصمــود فــي الســابق، لكنهــا تتيــح فرصــًا أيضًا ألنســال 

أخــرى. مــن ناحيــة أخــرى، تعنــي أحــداث االنقــراض الجماعــي أنــه لــو تطــّورت حضــارة مــــا، فإنهــا مــن الممكــن 

أن تُمحــى وتهلك.

ــر عــددًا،  ــات أفضــل وأكث ــع بهــا الجينــوم جين ــة التــي يصن ــاة والكيفي ــا الكاتــب إلــى مفهــوم الحي ينتقــل بن

بتأكيــده أن هنــاك أربــع خصائــص أساســــية ســمحت بالســكنى الكثيفــة فــي األرض، أهمهــا علــى اإلطــالق 

الماء الســــائل المنتشر انتشــــارًا واســــعًا. فجميع الكائنات الحيــــة التي تعتمــــد على األيض تحــــوي جزيئات 

َعــة فــي محلــول مائــــي. وبالتالــي، فإننــا ال نتوّقــع وجــود حيــاة علــى ســــطح جــاف تمامــًا، مثــل  عضويــــة ُموزَّ

ــية الثانيــة هــــي امتــالك الطاقــة الالزمــة لعمليــة األيــض. إن  ــرة. والخاصيــة األساســ ســطح كوكــــب الزهــ

ضــوء الشــــمس هــو المصــدر األســــاسي للمحيــط الحيــوي لــألرض، لكــــن بعــض الكائنات الحيــة تحصل على 

ــه ليــس مــن المســتحيل أن تكــون أشــكال  طاقتهــا مــن التفاعــالت الكيميائيــة فــي الظــالم، مــا يعنــي أن

الحيــاة الشــبيهة بالميكروبــات موجــودة تحــت ســــطح المريــــخ أو القمــر يوروبــا.

والخاصيــة الثالثــة الواهبــة للحيــاة هــي اإلمــداد المتجــّدد بالعناصــر الكيميائيــة األساســــية. فالكوكــب الذي 

ـــكًا.  ال يســــتطيع أن ُيعيد إمداد كائناته بالعناصر الحيوية عبر دورات طبيعية، ســــيكون ُمهلـِ

وثمــة خاصيــة رابعــة ربمــا كانــت حيويــة للحيــاة، و هــي وجــود صــالت بيــن الجوامــد والســــوائل والغــازات. وإنــه 

لمــن المفيــد أن يعيــش المــرء عنــد نقطــة التقــاء مســــتقرة، كأن يعيــش علــى الَبــر أو علــى ســــطح المحيــط. 

ولذلــك، فمــــن الصعــب أن توجــد الحيــــاة علــى عمــالق غــازي مثــل المشــــتري الــذي ال يملــك أي ســطح.

ــَر  وبالنظــر إلــى شــجرة أو شــبكة الحيــاة؛ يمكــن اســــتنباط تاريــــخ الحيــاة عــــلى األرض مــن الطريقــة التــي غيَّ

ــمات المتوارثــة فــي مجتمــع مــن جيــل إلــى  بهــا التطــور الجينــات. والتطــّور هــو التغيــر الطــارئ علــى الســ

الجيــل التالــي لــه. وألن األفــراد متنّوعــون جينيــًا، فســيكون بعضهــم أقــدر علــى التكّيــف فــي أيِّ بيئــة 

ولديــه نســبة نجــاح تكاثــري أعلــى مــن اآلخريــن، وهــو مايصفــه علمــاء البيولوجيــا، باللياقــة العليــا. وفــي كل 
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ــال علــى  جيــل، يهلــك األفــراد ذوو اللياقــة الدنيــا. وهــذا هــو االنتخــاب الطبيعــي. ومــن ثــمَّ ُتَراِكــم األنســ

ــف جينــي وتتطــّور أنــواٌع جديــدة. مــدار عــدة أجيــال قــدرات َتكيُّ

َرت العديــد مــن التقنيــات لتقييــم الكائنــات الحيــة علــى المســتوى  منــذ منتصــف الســتينيات فمــا بعدهــا، ُطــوِّ

د الجينــات توالــي األحمــاض األمينيــة فــي  الجزيئــي، بمــا فــي ذلــك مقارنــة متواليــات األحمــاض األمينيــة، وتحــدِّ

ــا بالترابــط. ــا بالتغايــر وإمَّ البروتيــن، ومــن ثــمَّ فــإن أوجــه االختــالف فــي توالــي البروتيــن، بيــن األنــواع تكــون إمَّ

فــي ســبعينيات القــرن الماضــي، اســتخدم عالــم األحيــاء الدقيقــة األمريكــــي كارل ووز، أحماضــــًا نووية بداًل 

من البروتينات لتحديــد العالقات بين الكائنات الحية. فــدرَس الحمض النــووي الريبي في الريبوســومات 

ــَن مــــن تحليــل جميــع أشــــكال  )ويشــار إليــه بالرنــا الريبوســومي(، انطالقــًا مــن فكــرة أساســــية بــأّن ذلــــك يمكَّ

الحيــاة. فتخليــق البروتينــات، وهــو وظيفــة الريبوســومات، ُيعــدُّ الوظيفة األساســــية أليِّ خلية.

َرت علــى مهل بمــــرور الوقــت، ألن غالبية  ر الرنــا الريبوســــومي َتَحــــوَّ ومــن ثــمَّ ُيفتــرٍض أن الجينــات التــي ُتشــفِّ

طفــرات هــذه العمليــة كانــت قاِتلــة، ومــن ثــّم فقــد أخفقــت في التراكــــم.

عــَزَل ووز، رنــا ريبوســــومّيًا صغــــيرًا، وبنــى مــا ُيعــرف بـ”شــــجرة الحيــاة”. وُعِرَفــت بِنيــة التاريــخ التطــــّورّي 

ر الســــالالت”.  للكائنــات الحيــة بهــذه الطريقــة باســــم “علــم تطــوُّ

أحدثــت شــــجرة ووز، صدمــًة ألن الحيــــاة ُجمعــت فــي النطاقــات الثالثــة الســــالف ذكرهــا، فضــاًل عــن ذلــك، 

فقــد خّفضــت شــــجرة ووز، رتبــة النباتــات والحيوانــات والفطريــات وســاوتها باألغصــان فــي نهايــة فــرع 

حقيقيــات النــوى.

ــى مفهــوم ووز، للنطاقــات الثالثــة قبــواًل علــى نطــاق واســع، أثبتــت دراســات جينــات  اليــوم، بينمــا َيلَقــ

ر الرأســي من جيل إلى الجيل التالي له، أبســــط من الالزم. ويرجــــع ذلــــك إلى  أخرى أن الشــجرة ذات التحدُّ

أّن الميكروبــات تتبــادل الجينــات عشــــوائيًا، وأحيانــًا مــع جينــات أنــواع غيــر ذات صلــة بهــا، وهــو مــا ُيعــرف 

باســــم االنتقــال الجانبــي أو األفقــي للجينــات. ومــن ثــمَّ فــإن الفــروع الميكروبّيــة لشــجرة الحيــاة أشــبه بـــ 

“شــبكة الحيــاة” التــي تتقاطــع معهــا انتقــاالت جينيــة جانبّيــة.

م شــــجرة الحيــاة معلومــات عــن الحيــاة المبّكــرة. فالكائنــات  رغــم تعقيــــدات االنتقــال الجينــي الجانبــي، ُتَقــدِّ

األليفــة للحــرارة ، التــي تزدهــر فــي درجــات الحــرارة العاليــة، ُعِثــَر عليهــا ُقــرب جــذر شــــجرة الرنــا الريبوســــومّي 
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ــاَش فــي بيئــة  ــا، وهنــاك اســتنباط منطقــي مفــاده أّن آخــر ســلف ُمشــترك قــد َع فــي العتائــق والبكتيري

حراريــة مائيــة. والكائنــات الحيــة القريبــة مــن الجــذر هــي أيضــًا ذاتيــة التغذيــة الكيميائيــة، مــا يوحــي بــأن 

الميكروبــات البدائيــة ربمــا اكتســــبت الطاقــة مــن مرّكبــات غيــر عضويــــة.

وتظهر الشجرة أيضًا، أن الكائنــــات الحية الُمعّقدة – وُيقصد بها النباتــــات والفطريات والحيوانــــات - تأّخرت 

ــاًل  ــو كان تطــّور ســالالت األرض دلي فــي تطّورهــا، األمــر الــذي يتســق مــع الســجل األحفــوري. وبالتالــي، ل

يسترشــد بــه علــم األحيــاء الفلكيــة، فــإن المغــزى الضمنــي واحــد كالســجل األحفــورّي؛ أال وهــــو أن الحيــاة 

فــي مــكان آخــر ُيفــــترض أن تكــون ميكروبيــة فــي أغلبهــا طــوال القســم األكبــر مــن تاريــخ الكوكــب الُمضيــف.

بعيــدًا عــن تراكــم الكائنــات األليفــة الحــرارة ُقــْرب الســــلف األخــــير الُمشــــترك، كانــت تلــــك الكائنــــات نقطــــة 

انطــالق األبحــــاث المعنيــة بـــ “الكائنــــات األليفــة للظــروف القاســــية”. وهــذه الكائنــــات تنمــو تحــت ظروف 

بيئيــة قاســــية مــن منظــور بشــري. 

فــي عــام 1965، اكتشــف عالــم األحيــاء الدقيقــــة األمريكــي تومــــاس بــــروك، فتائــل زهريــة اللــون لبكتيريــا 

ــاّر تتصاعــد منــه األبخــرة فــي  ــٍع حــ تعيــش فــي درجــات حــرارة تتــراوح بيــن 82 و88 درجــة مئويــة فــي منب

محميــة يلوســتون الوطنيــة األمريكيــة. لــم يكــن أحــٌد يعلــم فــي تلــك الفتــرة بوجــــود أيِّ حيــاة فــي درجــة 

حــرارة تزيــد عــــلى 73 درجــة مئويــة، ومــن ثــمَّ أثــار كشــف بــروك االهتمــام باستكشــاف حــدود الحيــاة.

ســــاعدت جهــــود بــــروك أيضــًا، فــي إحــداث ثــورة فــي مجــــال الجينــات. فقــد اكتشــــف بــروك بكتيريا جديدة 

ة المائيــة، فــي نبــٍع حــارٍّ آخــر. وَعــَزَل علمــاء الصناعــة مــن هــذا الميكــروب إنزيمــًا  ُتعــرف باســــم الُمســتحرَّ

ُمســــتقرًا عنــــد درجات حرارة عالية يســــتطيع تحفيز تفاعل البوليمراز المتسلســــل، وهو أسلوب استنســــاخ 

الحمــض النــووي الريبــي المنــزوع األكســجين، الــذي أْحــَدَث ثــورًة فــي علــم األحيــاء. وعليــه، فــإن علــم 

األحيــاء الفلكيــة فــي هــذه الحالــة، آل بــه المــآل إلــى أْن عــاد بالنفــع والفائــدة علــى المجتمــع بشــكل 

مفاجــئ. إذ  ُتعــدُّ تقنيــة تفاعــل البوليمــراز المتسلســــل، اليــوم، صناعــة ُتقــّدر قيمتهــا بمليــــارات الــدوالرات.

ــم التــي يمكــن أن تكــون  ــة إلــى المجموعــة الشمســية الستكشــاف العوال ــا الكاتــب فــي رحل ــم يصحبن  ث

ــكنى فــي عصرنــا هــذا. منوهــًا إلــى أن وجــود مــاء ســائل علــى أي مــكان علــى ســــطح األرض،  صالحــة للسُّ

ة ذات الفقاقيــع أو قطــرات المــاء الشــــديدة الملوحــة داخــل  يعنــي وجــود حيــاة، ســــواء فــي الينابيــع الحــــارَّ

الجليــد أو األغشــية المائيــة المحيطــة بالمعــادن فــي أعمــاق القشــرة األرضيــة.
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كمــا أن احتمــاالت وجــود مــاء ســائل علــى الكواكــب الداخليــة، مثــل عطــارد أو الزهــــرة أو األرض أو المريــخ، 

تتعلــق بدرجــة الحــرارة فــي الغالــب، ومــن ثــّم بالمســافة التــي تفصلهــا عــن الشــمس. فالموقــع ال يذيــب 

ــكنى الكوكبيــة. القاطنيــن وحســب، وإنمــا هــو ضــروري لصالحيــة السُّ

أمــا كوكــب الزهــرة، فــكان دومــًا مثيــرًا لالهتمــام، مــــن ناحيــة علــم األحيــاء الفلكيــة؛ ألنــه ربمــا َحــَوى فــي 

فتــرة مــن الفتــرات محيطــات وحيــاة. وُيفــــترض أن حياتــه األولــى بــدأت بوفــــرة فــي المــاء ألن كميــــات 

ــواد المتطايــرة فــي كوكــب األرض. ومــن ســوء حــظ الزهــرة أنــه  ــبيهة بالمــ المــواد المتطايــرة األخــرى شــ

هلــك لقربــه مــن الشــمس بفعــل الدفيئــة المنفلــت، ويعتقــد بعــض العلمــاء أنــه ربمــا ازدهــرت الحيــاة فــي 

محيطــات الزهــرة قبــل االنفــالت، خاصــة وأن الشــمس فــي مراحلهــا األولــى كانــت أقــل وضــاءة. وربمــا 

مــرت مئــات الســنين قبــل أن تبــدأ عمليــة االنفــالت.

خالفــًا للزهــرة، تخّيــل الكثيــرون المريــخ مكانــًا محتمــاًل للحيــاة، غيــر أن هــذه اآلمــال ُأطيــح بهــا الحقــًا بعــد 

عصــر الفضــاء والوصــول إلــى المريــخ عــام 1976، رغــم أن األدلــة القائمــة علــى احتمــاالت وجــود ســائل 

ــكنى ممــا هــو عليــه اآلن. فــي الماضــي توحــي بــأن المريــخ كان فــي فتــرة مــن الفتــرات أكثــر صالحيــة للسُّ

ــتري،  ــل مــدار المشــ ــخ وفــي داخــ ــكنى. ويقــع وراء المريــ الكويكــب ســيريس، ُمرشــح قــوي لصالحيــة السُّ

ضمــن حــزام للكويكبــات يتكــون مــن مالييــن األجــرام الصخريــة الصغيــرة، إذ ُيعــد أكبرهــا، ويبلــغ قطــره 950 

كيلومتــرًا. ويحــوي ســطحه معــادن طينّيــة وثلجــًا مائيــًا. 

وكمــا هــو الحــال علــى ســــطح المريــخ، يوحــي الطيــن بوجــود مــاء ســائل ســابق. ثمــة أنمــوذج رائــد للبنيــة 

الداخليــة للكويكــب ســــيريس يتمثــــل فــي قلــب صخــري محــاط بقشــرة مــن الجليــد ُســمكها 100 كيلومتــر. 

وفــوق القلــب مباشــرًة، ربمــا كان هنــاك محيــط تحــت ســــطحي. وقــد يكــون هــذا المحيــط مالحــًا، مــا 

يســمح باســتمرار درجــات حرارتــه دون الصفــر، وربمــا تدّفــق ذات يــوم إلــى الســطح. 

هنــا يظهــر احتمــال وجــود الحيــاة داخــل المنافــذ المائيــة الحراريــة فــي قــاع محيــط ســيريس، مــا يجعــل 

الكويكــب أكثــر صالحيــًة للُســــكنى فــي الماضــي. 

إضافــة إلــى مــا ســبق، يســتقّر وراء حــزام الكويكبــات كوكــب المشــتري، ولــه 76 قمــرًا، ثالثــة منهــا ربمــا 

ــكنى. هنــاك أيضــًا ُزحــل وأقمــاره البالــغ عددهــا 62 قمــرًا، ومنهــم إنســيالدوس وتيتــان،  كانــت صالحــة للسُّ

ــكنى أيضــًا. إذ يــرى فيهمــا علمــاء بعــض الصالحيــات للسُّ
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ربمــا كانــت الحيــاة فــي كوكــب بلوتــو أيضــا، إذ يتكــّون بلوتــو مــن ســــطح، مــن الجليــــد النيتروجينــّي، ولــه 

غالف جوي نيتروجينــــّي رقيــــق ذو ضغط ســــطحي. وهناك أيضًا القليل من الميثان الجوي الذي تدّمره 

أشــــعة الشـــمس. وتنتج هذه الظروف ُجســــيمات هيدروكربونية تســتقر، وُتشــكل المناطق الداكنة على 

ســطح الكوكــب.

البــــاردة كانــت  الخارجيــة  المجموعــة الشمســية  أجــرام  يــرى كاتلنــج، أن كثيــرًا مــن  الســياق،  فــي هــذا 

ُمســــتبعدة بوصفهــــا أماكــن محتملــة للحيــــاة. لكــن التصــــّورات تغّيــرت، وُيمكــــن أن تكــون هنــاك محيطــات 

جوفيــة غنيــة باألمونيــا علــى قمــر ريــا التابــع لُزحــل، وقمــرْي تيتانيــا وأوبيــرون، وهمــا أكبــر أقمــار  أورانــوس، 

وربمــا علــى بعــض أجــرام حــزام كايبــر الضخمــة. 

وبالنظــر إلــى أن كثيــرًا جــدًا مــن األجــرام فــي المجموعــة الشمســية ُتعــدُّ أماكــن محتملــة للحيــاة، فــإن 

مليــارات االحتمــاالت المماثلــة قائمــة بــال شــك فــي شــتى أرجــاء مجّرتنــا.

فيمــا يتعلــق بالبحــث فــي الكواكــب الخارجيــة، يذكــر الكاتــب، أن علمــاء الفلــك، اكتشــفوا، فيمــا وراء 

المجموعــة الشمســــية مــا ينــــوف علــى 3400 كوكــب خارجــي، بــــما فــي ذلــك أجــرام محتملــة وأخــرى 

َدة. وجميــع تلك األجرام أكبر على وجــه التقريب من األرض، وبعضها عجيب نوعًا ما. فالمشــتريات  ُمؤكَّ

الحــاّرة كواكــب بحجــم المشــــتري تقــع علــى ُبعــد 5.0 وحــدة فلكيــة مــــن نجومهــا األم، وبعضهــــا يــدور في 

ــبيهة بــأرض محمومــة بالنشــاط والحيويــة، وُتعــرف  ــداره بضعــة أيــام فقــــط. وهنــاك كواكــب تبــدو شــ مــ

باســم األراضــي الهائلــة. وتبلــغ كتلتهــا عشــرة أضعــاف كتلــة أرضنــا علــى أقصــى تقديــر.

ــــكنى، عليــَك أن تعثــر علــى كواكــب خارجيــة أصــاًل. وهــذا  د كوكبــًا خارجيــًا، صالحــًا للسُّ بالطبــع قبــــل أن تحــدَّ

البحــث شــاّق فــي ظــل المســــافات الشاســعة التــي ينطــوي عليهــا، لكــن الفلكييــن طــّوروا فئتيــن مــن 

طرائــق البحــث:

ــة، مثــل الموقــــع أو   األولــى، وُتعــرف “باالكتشــاف غــــير المباشــر”، و ُتعنــــى بالبحــث عــن خصائــــص نجميَّ

الوضــاءة، وتتأثــر بوجــــود الكواكــب الخفيــة. أمــا الفئــة الثانيــة ُتعــرف باســــم “االكتشــاف المباشــر” لكوكــب 

بصورتــه أو بطيــف ضوئــه.

عنــد البحــــث فــي إمكانيــة وجــــود حيــــاة فــي المجموعــة الشمســية، رّكزنــا ُجــلَّ تفكيرنــا علــى األجــرام التــي 
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تحــوي مــاًء ســائاًل ألننــا كنــا علــى يقيــن مــن أن ذلــك شــرط لقيــام حيــاة شــــبيهة بالحيــاة علــى األرض، 

والفكــرة ذاتهــــا تنطبــق علــى الكواكــب الخارجيــة. وبينمــا تســتحّق الكواكــب الجاّفــة ذات المحيطــات 

ــة البحــث والتقصــي بمســابير فضائيــة داخــل مجموعتنــا الشمســية، فإنهــا لــن تكــون عمومــًا أهدافــًا  الجوفيَّ

ــة الخــاص بالكواكــب الخارجيــة. لعلــم األحيــاء الفلكّي

يهتــم العلمــاء أكثــر بالكواكــب الخارجيــة التــي تحــوي مــاًء ســــائاًل علــى أســــطحها. هــــذه الكواكــب لديهــا 

فرصــة لوجــود محيــط حيــوي يضــــّخ كميــات كبيــرة مــن الغــازات فــي غالفهــــا الجــوي. ومــن حيــث المبــدأ، 

مــن الســــهل رصــد هــذه الغــازات الحيويــة المنشــــأ فــي الضــوء المنبعــث مــن الكوكــب، وربمــا كانــت مؤّشــرًا 

علــى وجــود حيــاة.

ــــكنى  ُظـــم الكوكبيــة الصالحــة للسُّ كمــا يــرى بعــض علمــاء الفلــك أيضــــًا، أن فــي المجــّرة منطقــة مثاليــة للنُّ

ــــكنى. غيــر أن ثمــة مشــكلة تعيــب تلــك المنطقــة، هــي أن  يــة الصالحــة للسُّ ُتعــرف باســــم المنطقــة المجرِّ

ّي  ــد أظهــرت األبحــاث األخيــرة أّن النجــوم تجــول عبــر القــرص المجــرِّ ــوم ال تمكــث فــي مكانهــا. فقــ النجــ

نتيجــة تشــــّتت الجاذبيــة بفعــل األذرع الحلزونيــة للمجــّرة.

وهكــذا يمضــي بنــا الكتــاب فــي مناقشــة وطــرح األفــكار واالنجــازات العلميــة التــي قّدمهــا علمــاء الفلــك 

ــاة  ــات عــن أســئلة عديــدة تــدور فــي إطــار فهــم نشــأة الحي فــي أزمنــة مختلفــة محــاواًل البحــث عــن إجاب

األولــى، والتعــّرف علــى أصــل الحيــاة ومــا إذا كنــا وحدنــا فــي الكــون.

وفــي ظــل التطــّورات التــي يشــــهدها مجــال التقنيــة، مــن المرجــح أن تحــدث اكتشــافات كبــرى فــي العقود 

المقبلــة، تزيــح الســتار عــن كثيــر مــن األســرار، التــي تفتــح أمــام العلمــاء آفاقــًا أرحــب للفكــر واالستكشــاف.




