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مقياس قابلية احلياة عىل كواكب أخرى ترجع للُمميِّزات التي جعلت احلياة قادرة عىل االستقرار عىل 

الُعلامء يعتقدون بثبات القوانني الفيزيائية يف الكون كُكّل، ونحن نعلم أنَّ كوكب األرض! بمعنى أنَّ 

ة بكوكب األرض، وبمجموعتها  ُهناك حياة عىل األرض، وهكذا يتّم دراسة كّل الظُُّروف اخلاصَّ

هتا، للُخُروج بُكّل العنارص التي أدَّت لصالحية نشأة احلياة عىل كوكب األرض! مسية، وبمجرَّ  الشَّ

وهكذا يبحث الُعلامء عن كواكب شبيهة بكوكب األرض، يف جمموعة شمسية شبيهة بمجموعتنا، 

تنا، من أجل الُوُصول حلياة عىل كوكب آخر! ة شبيهة بمجرَّ  يف جمرَّ

 يف النِّهاية، كوكب األرض والظُُّروف املُحيطة هبا هو املعيار للبحث عن احلياة!

ونه باإلنجليزية: أول يشء يبحث عنه الُعلامء هو ما ُيس  The Goldilocks Zoneمُّ

ة بالفتاة التي دخلت إىل بيت  Goldilocksوكلمة  هرية اخلاصَّ واية اإلنجليزية الشِّ جاءت من الرِّ

ّب  ة األُّم ُُتّب األكل ساخنًا جدًا، أما الدُّ بَّ ّب الكبري حيّب األكل باردًا جدًا، والدُّ يسكنه ثالثة دببة، الدُّ

غري، فإنَّ  اخن، ومن ُهنا جاءت التَّسمية!الصَّ  ه حُيّب األكل ُمعتدالً، ال هو بالبارد، وال هو بالسَّ

رة مناسبة لتكوين The Goldilocks Zoneاملنطقة املُعتدلة ) ( هي املنطقة التي ُتمل درجة حرا

مسية!  مياه سائلة عىل الكوكب الذي يدور يف هذا املدار حول نجمه يف جمموعته الشَّ

ذه املنطقة عبارة عن الُبعد املناسب ملدار الكوكب عن نجمه الذي يدور حوله، بام جيعل أي أنَّ ه

رة ُمناسبة لتكوين مياه سائلة!  درجات احلرا

يخ! هرة واملرِّ مسية، ما بني مدارّي الزُّ  هذه املنطقة يف جمموعتنا الشَّ
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د ُوُجود كوكب يدور حول نجمه يف هذه املنطقة املُعتدلة ض  !امن لنشأة احلياة عليه؟ بالطَّبع الهل جُمرَّ

د ُوُجود مياه سائلة اختزال شديد اإلخالل باحلقيقة!  اختزال موضوع نشأة احلياة عىل كوكٍب ملُجرَّ

د عملية كيميائية، ولكنَّها يف غاية التَّعقيد!  أوالً: الُعلامء يفرتضون أنَّ احلياة ما هي إالَّ جُمرَّ

دي اخللية كائن أحا -علميًا، نحن نعلم أنَّ الكائن احلّي يف أبسط أشكاله هذه الفرضية مل تثبت أبدًا 

ن يف األساس من ذّرات، مثل ذّرات الكاربون واهليدروجني والنّيرتوجني ... إلخ، من خالل هذه  - ُمكوَّ

نت اخللية احلية! بات الكيميائية التي كوَّ  الّذرات يتّم تشكيل املُركَّ

نضع اخللية احليَّة ُتت أقوى ميكروسكوب إلكرتوين، نستطيع أن نرى أنَّ يعني يف النهاية: عندما 

نة من ذّرات!  هذه اخللية احليَّة ُمكوَّ
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املسألة ُهنا هي: هل القضية كيميائية بحتة، مع االعرتاف بمدى تعقيدها، بحيث قد يستحيل عىل 

ري" ال نعرفه، أدت إىل ُوُجود اإلنسان أن يقوم برتكيبها يف املعمل بنفسه! أم أنَّ ُهناك عنرص "سح

 احلياة؟!

ة نستطيع الُوُصول هلا يف املعمل، أم أنَّ ُهناك  بكالم أبسط: هل احلياة عبارة عن عملية كيميائية ُمعقدَّ

بات الكيميائية؟!  عنرص سحري خفي ال نعلمه، هو املسئول عن رسيان احلياة يف املُركَّ

ة، وإذا كانت الُعلامء ال يعرفون! ولكنَّهم ال يملكون  د عملية كيميائية ُمعقدَّ إالَّ افرتاض أنَّ احلياة جُمرَّ

ا قد تنشأ يف أماكن أخرى يف كوننا الفسيح؛ الذي الُبدَّ وأنَّه حيتوي عىل  ة؛ فإَّنَّ د عملية كيميائية ُمعقدَّ جُمرَّ

ة بكوكب األرض التي نعيش عليها اآلن!  أماكن أخرى هلا نفس الظُُّروف اخلاصَّ

يف النِّهاية، يبحث الُعلامء عن الظُُّروف التي قد تسمح بُحُدوث العمليات الكيميائية التي وهكذا 

 أدت لنشأة احلياة!

دة )اإلنسان واحليوان(،  ثانيًا: ُهناك فرق كبري بني احلياة البِدائية )كائنات أحادية اخللية(، واحلياة املُعقَّ

د ُوُجود مياه س لِيَّة بِدائية بسيطة، وعىل هذا األساس، فإنَّ جُمرَّ ائلة عىل كوكٍب ما قد يسمح بنشأة حياة أوَّ

دة اخلاليا، مثل اإلنسان واحليوان! دة ُمتعدِّ  ولكنَّها لن تسمح أبدًا بنشأة حياة ُمعقَّ

ة، أو كام حُيّب أصحاب اخليال  ُهناك ُظُروف أخرى كثرية جدًا الُبدَّ من توافرها لنشأة حياة ُمعقدَّ

روا: الظُُّروف املُناسبة التي قد جتعلنا قادرين لالنتقال هلذا الكوكب والعيش عليه، بدالً العلمي أن يتصو

 من كوكب األرض!

دة عىل  قد جتد بعض االختالفات حول عدد الظُُّروف التي ينبغي توافرها من أجل نشأة حياة ُمعقَّ

ريج أثناء ، ولكنَّهم يبحثون بالتَّدكوكب ما، ولكن ُعلامء الَفَلك ال يدخلون يف تفاصيل كثرية من البداية

ي لنشأة حياة عليها!  اكتشاف كوكب ُمشابه لألرض، عن الظُّروف التي تؤدِّ
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هو املنطقة املُعتدلة! هذه املنطقة املُعتدلة ُمعتمدة عىل حجم  –كام ُقلنا  -أول يشء يبحث عنه الُعلامء 

مسية: ُكلَّ  ً، ُكلَّام أنتج حرارة وإشعاع بشكل أو نوع النَّجم املوجود يف هذه املجموعة الشَّ ام كان النَّجم كبريا

 أكرب، ُكلَّام كانت املنطقة املُعتدلة أبعد عن النَّجم!

 ولكن ماذا عن حجم الكوكب نفسه؟ هل نستطيع أن نعيش عىل أّي كوكب، بأّي حجم؟!

الً جيب أن يكون الكوكب صخرياً وليس غازيًا، بمعنى أن يكون الكوكب  ناً من ُصُخور َصْلبَ أوَّ ة ُمكوَّ

 بحيث نستطيع أن نقف عليها!

د الكواكب الصخرية بطبيعة احلال تنشأ يف مدارات قريبة من شمسها،  ذلك ألنَّ الصخور واملوا

ا تستطيع أن هتريب  ا الغازات والعنارص اخلفيفة، فإَّنَّ والثقيلة تكون قريبة من النجم بفعل اجلاذبية، أمَّ

ا الكواكب  وهكذا نجدبعيدًا،  مس عبارة عن كواكب صخرية، أمَّ أنَّ الكواكب األربعة القريبة من الشَّ

ا كواكب غازية!  األخرى البعيدة، فإَّنَّ

مس!  إذن، لكي نعيش عىل كوكب صخري، الُبدَّ أن نكون قريبني نسبيًا من الشَّ

! ملاذا؟! ألنَّه عىل حسب حجم الكوكب  هذا الكوكب الصخري البد أن يكون بحجم ُمعنيَّ

 الصخري، تكون جاذبية الكوكب!

إذا كان الكوكب صغرياً، كانت جاذبيته قليلة! قارن مثاًل بني كوكب األرض والقمر، القمر حجمه 

 حوايل ُربع حجم كوكب األرض، لذا فاجلاذبية عىل القمر أقل من كوكب األرض!

 ما املهم يف اجلاذبية؟!

http://www.alta3b.wordpress.com/


 فيما خيُّص احلياة ىلع كواكب أخرى! [6] أبو الُمنترص حممد شاهني اتلاعب
 

www.alta3b.wordpress.com  

ياة عىل هذا الكوكب! ختيَّل أنَّ اجلاذبية عىل األرض مثل أرسع ما قد يتبادر إىل ذهنك هو طبيعة احل

اجلاذبية عىل القمر؟ كيف ُكنَّا سنعيش؟! وختيَّل أنَّ اجلاذبية عىل األرض كانت أقوى من اجلاذبية احلالية؟ 

 أيضًا ستكون ُمشكلة!

ة جاذبية األرض تسمح بُسُهولة يف احلياة عىل سطحها!  ُقوَّ

ّي ُمناسب!أيضًا الُبدَّ من ُوُجود   هذه اجلاذبية املُناسبة للحفاظ عىل خالف جوِّ

ّي أصاًل! إذا كان حجم الكوكب  خرية التي هلا ُغالف جوِّ الُكرة األرضية من الكواكب القليلة الصَّ

ّي!  صغرياً، فإنَّ اجلاذبية تكون ضعيفة بحيث تكون غري قادرة عىل احلفاظ عىل ُغالٍف جوِّ

ّي؟!ما املقصود باحِلفاظ عىل غال  ٍف جوِّ

ّي عبارة عن جمموعة ُُمتلفة من الغازات، هذه الغازات يف النِّهاية عبارة عن ذّرات أو  الُغالف اجلوِّ

بات كيميائية مثل ثاين أكسيد الكاربون، هذه الغازات هلا وزن، فُهناك غازات خفيفة، مثل  ُمركَّ

 يرتوجني!اهليدروجني واهليليوم، وُهناك غازات ثقيلة مثل األكسجني والن

ا تكون قادرة عىل َجْذب الغازات األثقل، واحلفاظ عليها  إذا كانت جاذبية الكوكب ُمناسبة، فإَّنَّ

ّي للتَّنفُّس، أو  ّي! وصاحلية هذا الغالف اجلوِّ ي لتشكيل غالف جوِّ قريبة من سطح الكوكب، ممَّا سيؤدِّ

نات الغالف اجلوِّ   ّي نفسه، وهذه قضية كبرية جدًا!للِحفاظ عىل احلياة، سيختلف عىل أساس ُمكوِّ

واآلن، إذا ُكنَّا حمكومني بحجم ُمعنيَّ للكوكب، ونوع ُمعنيَّ للكوكب، للُحُصول عىل جاذبية ُمعيَّنة، 

خري ُمتوسط احلجم؟! وط للنَّجم الذي سيدور حوله هذا الكوكب الصَّ  فهل ُهناك ُُشُ
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يعني أنَّ مداره سيكون قريبًا نسبيًا من النَّجم الذي بام أنَّ الكوكب الُبدَّ أن يكون صخريًا، فهذا 

سيدور حوله، هذا يعني أنَّ النَّجم الُبدَّ أالَّ يكون كبرياً، وإالَّ أصدر كميات كبرية من احلرارة واإلشعاع، 

 سُتؤدِّي حتاًم الستحالة ُوُجود حياة عىل هذا الكوكب!

ً فإنَّ املنطقة املُعتدلة ستكون أبعد قد يقول بعض الناس أنَّ حجم النَّجم ليس ُمهاًم  ، فإذا كان كبريا

رة ُمناسبة لُوُجود مياه سائلة،  قليالً أو كثرياً عن النَّجم، وهذا لن يؤثِّر ما دامت املسافة جتعل درجات احلرا

خرية ال تنشأ إالَّ  وهذا غري صحيح، ألنَّنا ُقلنا أنَّ الكوكب جيب أن يكون صخريًا، والكواكب الصَّ

 لُقرب نسبيًا من نجمها!با

ادر من  وء واحلرارة واإلشعاع الصَّ باإلضافة إىل أنَّ حجم النَّجم ُيؤثِّر عىل عمره، وعىل طبيعة الضَّ

خري الذي سيدور حوله!  النَّجم، وكّل هذه العوامل ُمؤثِّرة جدًا عىل نشأة احلياة عىل الكوكب الصَّ

http://www.alta3b.wordpress.com/


 فيما خيُّص احلياة ىلع كواكب أخرى! [8] أبو الُمنترص حممد شاهني اتلاعب
 

www.alta3b.wordpress.com  

 

اع كثرية جدًا من النُّجوم، فإنَّنا نحتاج إىل نجم شبيه بشمسنا، يف النهاية، وجد الُعلامء أنَّه من بني أنو

غرية جدًا، وال هي بالعمالقة، وكأنَّ احلياة ال تنشأ إالَّ يف بيئة وسطية ُمعتدلة!  ُمتوسطة احلجم، ال هي بالصَّ

 إذن، حتى اآلن نحتاج إىل التايل:

 .ط احلجم  نجم شبيه بشمسنا، ُمتوسِّ

 ي.كوكب صخري بنفس حجم كوك  بنا، بنفس اجلاذبية للحفاظ عىل غالٍف جوِّ

  امح بتكوين مياه خري يف املنطقة املُعتدلة للسَّ أن يكون مدار هذا الكوكب الصَّ

 سائلة.

ئيسية التي يبحث عنها الُعلامء يف كوكب يسمح بنشأة احلياة عليه، ومع  هذه هي العنارص الثَّالثة الرَّ

ة  ُوُجود هذه العنارص الثَّالثة، فإنَّ  ا احلياة املُعقدَّ لِيَّة البسيطة فقط هي التي قد ُتدث، أمَّ نشأة احلياة األوَّ

ث عنها يف وقٍت الحٍق! ا ُتتاج إىل ُظُروف وعنارص أخرى كثرية جدًا، لعِّلِّ أتحدَّ دة اخلاليا، فإَّنَّ  ُمتعدِّ

احلات  احلمد هلل الذي بنعمته تتّم الصَّ
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