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علم ،بشریت و دیدن آنچه "غیرقابل دیدن" است
چهارشنبه ۰۱ ،آوریل ،ستاره شناسان در شش محل مختلف در سرتاسر جهان یک تصویر از یک سیاهچاله و همراه آن مقاالت
علمی که این دستاورد علمی بسیار هیجانانگیز را تائید میکند و آن را بیشتر توضیح میدهد ،منتشر و اعالم نمودند.
سیاهچالهها یکی از عالئم نهایی علمی است که واقعی است اما نمیتواند توسط چشم انسان دیده شود .کمی بیش از  ۰۱۱سال
پیش ،آلبرت انیشتین نظریههای نسبیت خاص و کلی(نسبیت عام-م) را تکمیل کرد .اینها بعضی از نظریههای اساسی در
فیزیک هستند و یک جهان را که ذهن را شگفتزده میکند را نشان میدهند که در آن زمان و فضا و ماده (چیزهایی که
همهچیز را در جهان تشکیل میدهند ،از انرژی گرفته تا اتم) چیزهای جداگانهای نیستند ،همانطور که قبالً دانشمندان فکر
میکردند و تجربه روزانه نشان میدهد،بلکه آنها درهمآمیختهاند ،و آنها خمشده و پیچوتاب میزنند و یکدیگر را شکل
میدهند .ساعتهای پیموده شده با سرعت شتاب و سرعت نور کاهش مییابد و نور در زمانی که در اطراف ستارگان حرکت
میکند خم میشود .قبل از اینکه دانشمندان در حقیقت شواهدی از سیاهچالهها را در جهان یافتند ،تئوری نسبیت عام اشاره
به وجود آن نمود که زمانیکه ماده آنچنان بهطور محکم فشرده (متراکم) شود ،سبب گرانش و انحراف زمان و فضا شده
بطوریکه هیچچیز ،حتی نور ،نمیتواند از چنگ آن و بلعیدنشان بگریزد.
تصویر سیاهچاله منتشرشده در این هفته تائید بیشتری بر صحت تئوری اینشتین است .و این نشان میدهد و درب به روی
جستجوی بیشتر و درک عمیقتر از چیزهای بسیار اساسی در مورد جهان ما باز میشود .همه این از یک اهمیت بسیار بزرگ
برخوردار است.
باب آواکیان تأکید کرده است که "هر چیزی که درواقع حقیقت است برای پرولتاریا خوب است ،تمام حقایق میتوانند برای
رسیدن به کمونیسم به ما کمک کند " .برای آشنایی بیشتر در این مورد ،ما بهشدت خواندن نوشتهی "باب آواکیان در بحث
با رفقا در مورد معرفتشناسی و دانستن و تغییر جهان ".را توصیه مینماییم؛ که آن باب آواکیان در مورد اکتشافات علمی
مانند بیگبنگ و آنچه پسازآن به وقوع پیوست حقایق جالبی هستند و محتوی آنها " نه به شیوهای تنگنظرانه و محدود"
بخشی از فرایند غنی برای جستجو حقیقت و پیشبرد کمونیسم میباشد و اینکه همه میتوانند علم را یاد بگیرند ،صحبت
میکند!

*

ما در صفحه(نوشتهمان) از مکاتبه یک خواننده نشریه در مورد این پیشرفت علمی مهم و همچنین تصاویر و ویدیوها استفاده
میکنیم.
_____________________________________________________________________________________
* به خالصهای از کتاب "علم و انقالب ،درباره اهمیت علم و کاربرد علم در جامعه ،سنتز نوین کمونیسم و رهبری باب
آواکیان" ،مصاحبه با آردیا اسکای بریک ،که در آن "اسکای بریک" میگوید" :بهطورجدی معتقدم  -و من میتوانم
شواهدی از این را ارائه کنم  -افرادی که حتی سواد آنچنان اساسی ندارند ،میتوانند بهعنوان دانشمندان عمل کنند".
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تلسکوپ افق رویداد سیاهچاله را برای اولین بار" دید"
نوشتهای از یک خواننده نشریه انقالب:
در این هفته ،در یک پیشرفت علمی مهم ،دانشمندان یک تصویر سیاهچاله در مرکز کهکشان مسیه  ۷۸را که ۵۵
میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد ،منتشر نمودند( .یک سال نوری ،نور تا در یک سال چه حد حرکت میکند،
حدود ۵( ۵، ۷۷۱۱۱۱۱۱۱،۱۱۱،میلیارد و هشتصدوهشتاد)مایل یا  ۹٫۴تریلیون کیلومتر در سال حرکت میکند،
بنابراین مسیه  ۷۸بسیار دور از زمین است ۰.سیاهچاله عظیمالجثه که جرم آن میلیاردها برابر جرم خورشید ما
است.
شِپ دوئلمن( ،)Shep Doelemanاخترشناس که رهبری تالش جهانی هماهنگ برای مطالعه سیاهچالهها به عهده
دارد ،مسئول پروژه ایست که شامل تلسکوپهای رادیویی مستقر در چهار قاره بوده و به نام رویداد تلسکوپ
فضایی نامیده میشود ،گفت" :ما شاهد دیدن آنچه فکر میکردیم غیرقابلدیدن است بودیم ".تصویری که ظاهر
شد تصویری نیست که ما معموالً به این چیزها فکر میکنیم .تلسکوپها ،تلسکوپهای رادیویی بودند که امواج
رادیویی را "میدیدند" و ثبت میکردند ،و نه امواج نور را .بخش بسیار بزرگی از چالش علمی این پروژه در این
بود که چگونه بهدرستی هماهنگی ،جمعآوری و سپس اطالعات جمعآوریشده از گوشههای مختلف زمین را
2

رمزگشایی نماییم.

اما ابتدا قبل از پرداختن به آن ،کمی در مورد پسزمینه و سابقه سیاهچالهها صحبت کنیم .در ابتدا اصل ایده
سیاهچالهها حتی در میان دانشمندان غیرمترقبه و شگفتانگیز بود .در ابتدا سیاهچالهها فقط یک نوع تئوری
انتزاعی(و بیخبر از کیفیات واقعی و ظاهری آن-م) بودند -حدود  ۰۱۱سال پیش ،یک دانشمند که تئوری نسبیت
عام آلبرت اینشتین را مطالعه کرد ،نشان داد ریاضی که توسط معادالت انیشتین توسعه دادهشده نشان میدهد که
چگونه اگر ماده بهاندازه کافی بهطور متراکم پرشده باشد(جرم آن کالن باشد) ،گرانش(جاذبه) آنچنان قوی
است که هیچچیز ازجمله نور هیچگاه نمیتواند از آن فرار کند.
خود اینشتین در ابتدا در مورد نتیجه چنین برداشتی آنرا مغایر و مخالفت نسبت به تصوری که خودش از جهان
داشت میدید و به آن شک و تردید پیداکرده بود *.اما بیش از چند دهه بعد ،شواهد بیشماری به این حقیقت که
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نهتنها سیاهچالهها وجود دارند و برخی از آنها بهاندازه ستارههای بزرگ هستند ،بلکه همچنین آنهایی که
فوقالعاده بزرگ(اَبَر سیاهچاله-م) هستند در مرکز هر کهکشان ،ازجمله در مرکز کهکشان ما ،کهکشان راه شیری
قرار دارد( -the Milky Wayکهکشانِ راهِ شیری ،کهکشانی است که منظومه شمسی در آن قرار دارد-.م) .و در سال
 ،2۱۰۸در مشاهداتی که واقعه برجسته و تاریخی را رقم زد ،امواج گرانشی برای اولین بار شناسایی و ضبط شد و
تئوری نسبیت عام نشان داد که آنها باید از دو سیاهچاله  ۰۱برابر یا بیشتر از بزرگی خورشید که باهم ادغامشده
بودند( ۳.نگاه کنید به «شنیدن جهان برای اولین بار "در نوشتهای که به همین مناسبت در سایت revcom.us
هست).
َو در حال حاضر ،اخترشناسان یک تصویر فوقالعاده از یک سیاهچاله بزرگ ،میلیاردها بار بزرگتر از خورشید ما
تولید نمودهاند.
براین گرین فیزیکدان بانام در توییتر نوشت" :وصف اینچنین لذت بردن کامالً قابلتوجه و شگفتانگیزی سخت
است که معادالت ریاضی میتواند چیزی شبیه به سیاهچالههای عجیبوغریب را پیشبینی کند و سپس با نگاهی به
آسمان با سختکوشی و پشتکار کافی ،ما آنها را پیدا میکنیم".
تصویر سیاهچاله نتیجه یک فرایند علمی فوقالعاده بود .ازآنجاکه نور نمیتواند از یک سیاهچاله فرار کند ،دیدن
آنچه داخل آن است غیرممکن هست ،و گرفتن عکس از لبه آن دشوار است ،که قبالً هرگز انجامنشده است.
دانشمندان تاکنون تنها سیاهچالهها را بهطور غیرمستقیم تشخیص دادهاند ،بهعنوانمثال با دیدن اینکه چگونه آنها
روی ستارههایی که در اطراف یک هسته عظیم نامرئی در مرکز کهکشان چرخش دارند ،تأثیر میگذارد.
دانشمندان به یک تلسکوپ بزرگ به بزرگی زمین برای دریافت تصویر دقیق از چیزی بسیار دور است که ۵۵
میلیون سال طول میکشد نورش به زمین برسد ،نیاز داشتند .آنها با تبیین کار بسیاری از افراد پراکنده در سراسر
کره زمین ،شامل  ۰۱۱نفر دانشمند در چهار قاره مختلف با استفاده از هشت تلسکوپ بزرگ رادیویی که بر روی
مسیه  ۷۸متمرکزشده بودند همهشان دقیقا در یکزمان که زمان آن توسط ساعت اتمی دقیق به مدت چهار روز
متوالی ،این کار را به واقعیت تبدیل و عملی نمودند .آنها دادههای بسیار زیادی را به اشتراک گذاشتند که امکان
ارسال آن از طریق اینترنت غیرممکن بود و آنها مجبور بودند آن را در هارددیسک ذخیره کنند که ازنظر
فیزیکی به انستیتوی فناوری ماساچوست برای تجزیهوتحلیل منتقلشده بودند .یکی از تلسکوپها در قطب جنوب
بود و آنها مجبور بودند منتظر بمانند تا زمستان تمام شود تا هارددیسک ازآنجا خارج شود .دانشمندان که هدایت
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این تالش را به عهده داشتند از چهار تیم مختلف را که هیچ تماس و ارتباطی با یکدیگر نداشتند تشکیلشده بود تا
هر داده را بهطور مستقل تجزیهوتحلیل کنند تا اطمینان حاصل شود که هیچکس نتواند نتایج آنرا به خاطر ارائه
دادن یک تصویر بهتر "دستکاری" کند.
این تجزیهوتحلیل حاصل سالها کار سخت با اتکا به الگوریتمهای کامپیوتری پیشرفته(الگوریتم یا خوارزمی در
ریاضی فرایندهای متناهی از دستورالعملهاست که به ترتیب خاص برای حل نوعی از مسائل بکار میرود-.
م)است-به ویژه همانطور که گفته شد ،توسط خانم کتی بومان توسعه داده شد -نیاز ضروری برای ترکیب و
یککاسه کردن دادهها این هشت تلسکوپ رادیویی در سراسر جهان از طریق تشریکمساعی رویداد تلسکوپ
فضایی که باهم همکاری نمودند ،برآورده شد .همه اینها تصویر منسجمی را ایجاد کرد که اکنون تصور جهانیان را
غرق به شگفتزدگی نموده است.
تصویر سیاهچالهای را در مرکز نشان میدهد .تصویر بهوضوح افق رویداد(رخداد-م) سیاهچاله را نشان نمیدهد
(یعنی لبهای پیرامونی خارجی هنگامیکه شما از آن عبور میکنید،و یا وقتی شما در سیاهچاله هستید و نمیتوانید
بیرون بیایید ،را نشان نمیدهد) .افق رویداد همان چیزی است که نام پروژه به آن اشاره دارد .تصویر "سایه" آنرا
نشان میدهد که توسط خم شدن نور در اطراف سیاهچاله ،خارج از افق رویداد نشان دادهشده است .دانشمندان
از اندازه سایه برآورد میکنند که جرم این شیء(مسیه  ۶٫۵ )۷۸میلیارد بار از خورشید بیشتر است.
و نور در اطراف مرکز سیاه ناهموار است ،در قسمت پایینتر نور زخمتر از باالی آن است؛ دانشمندان از این پدیده
نتیجه میگیرند که این نشان میدهد ،در میان چیزهای دیگر ،این سیاهچاله احتماالً در حال چرخش است.
درحالیکه در فیزیک سیاهچالهها بیان غایی "هنگامیکه شما در آن میافتید ،هرگز نمیتوانید بیرون بیاید"
هستند ،آنها درعینحال اشیاء بسیار پویایی هستند .در مرکز سیاهچاله مسیه  ۷۸یک اکریشن دیسک(یا حلقه

تجمعی) محاصرهشده قرار دارد ،ماده در حال چرخش به درون سیاهچاله میرود .و این فرآیند "خوردن" ماده
توسط سیاهچاله در اطراف آن و بهطور فزاینده رشد کردن و بزرگتر شدنش ،جت(سوپر طوفان) بسیار قوی از
ذرات را تولید میکند که از لبه سیاهچاله بیرون میآید و نزدیک بهسرعت نور به فضا پرتاب میشود( .این جت در
تصویری که توسط تلسکوپ فضایی رویداد گرفتهشده است بهاندازه کافی جزئیات ندارد ،اما تفسیر نقاشی شدهی
جت طبق دادههای علمی توسط یک هنرمند را در این صفحه در زیر ببینید).
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در یک چرخش فکری بیشتر ،در دهه  ۰۹۸۱فیزیکدان استفان هاوکینگ از متدهای(روشهای) مکانیک کوانتومی
(نظریه طبیعت و شخصیت ذرات و امواج بسیار کوچک که جهان را در سطح اتم تشکیل میدهند) استفاده کرد تا
نشان دهد که سیاهچالهها تابش را به بیرون میریزند یا فوران میدهند(گسیل امواج و ذرات از یک منبع و انتشار
آنها در محیط هست) ،که این تئوری بهعنوان "تابش هاوکینگ" (” ۴)“Hawking radiation.شناخته میشود.
بنابراین به نظر میرسد سیاهچالهها واقعا کامالً تاریک نیستند! و این چیزی است که در تئوری نسبیت عام
پیشبینیشده است.
درزمانی که نتایج هاوکینگ در دهه  ۰۹۸۱میالدی تالش کرد درک عمیقتری از اینکه چه اتفاقی بر سر چیزهایی
که در سیاهچاله میافتند ،به دست آورد ،و اینکه چه چیزی در سیاهچالهها اتفاق میافتد ،و واقعا در افق
رویداد( )Event horizonچه اتفاقی میافتد ،توجه فیزیکدانان را نسبت به تئوریاش را بهشدت جلب کرده است.
نظریههای مختلفی وجود دارد ،برای مثال ،در مورد اینکه زمانی که یک جسم به سیاهچاله سقوط میکند و از افق
رویداد عبور میکند چه اتفاقی میافتد -آیا حداقل در ابتدا بدون هیچگونه تغییری وارد آنجا میشود؟
تفسیرهای بر این اساس طبق تئوری نسبیت عام نشان میدهد که این امکان وجود دارد .و یا ماده توسط "دیوار
آتش" شدید در افق رویداد نابود میشود؟ به نظر میرسد مکانیک کوانتومی به این جهت اشاره دارد و سمتگیری
کرده است .و هیچکس واقعا در مورد آنچه در داخل افق رویداد در داخل سیاهچاله اتفاق میافتد ،نمیداند.
دو نظریه اساسی در فیزیک ،که یکی مکانیک کوانتومی (نظریهی طبیعت و خصوصیات ذرات بسیار کوچک) و
دیگری تئوری نسبیت عام (نظریه گرانش و ساختار بزرگ در مقیاس جهانی)هست ،و هر دو این تئوریها در مورد
اینکه در یک سیاهچاله چه اتفاقی در حال رخ دادن است همزمان بهکاربرده شود .هیچیک بهتنهایی قادر به پاسخ
دادن به آنچه در حال وقوع است نیست .و در برخی از راههای مهم ،آنها نتایج مختلفی را ارائه میدهند(این به
آن معنی است که تضاد بین تئوری مکانیک کوانتوم و تئوری نسبیت عام حلنشده است و به یک سنتز نوین نیاز
دارد-م) .این مشکالت به یکی از بزرگترین سؤاالت بدون پاسخ در فیزیک اشاره میکند :چگونه نسبیت عام و
مکانیک کوانتومی با یکدیگر ارتباط دارند و به پایههای عمیق دنیای مادی مربوط هستند .مطالعه سیاهچالهها یکی
از راههای بسیار مهم برای باز کردن و روشن کردن این پرسشهای عظیم و بسیار اساسی است.
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رهبران پروژه تلسکوپ افق رویداد برنامههای بزرگی برای انجام کارهای بیشتری دارند .آنها بر یک سیاهچاله
تمرکز کردهاند و امیدوارند در آینده در مرکز کهکشانمان سیاهچاله یعنی کهکشان راه شیری را به تصویر
درآورند .همچنین یک سیاهچاله به نام سجیتاریوس ای (  *)Sagittarius Aکه  2۶۱۱۱سال نوری از زمین فاصله
دارد و بسیار کوچکتر از مسیه  ۷۸است اما بهنوبه خود بسیار مهم و جالب است ،را در برمیگیرد .و بهطورکلی،
پاسخ به چگونگی شکلگیری این سیاهچالههای عظیم و نقش آنها در شکلگیری کهکشانها و ستارگان را تاکنون
درک و شناختهنشده است .هنوز چیز زیادی برای یادگیری وجود دارد.

«مردم به آنچه دین آنرا "آسمانها" و "بهشت" خطاب میکند نگاه میکنند .آنها به ستارهها،
کهکشانها نگاه میکنند .آنها میتوانند بخش کوچکی از وسعت جهان را ببینند و یا میتوانند وسعت
عظیم جهان را تصور کنند .یا میتوانند در یک مقیاس کوچک نگاه کنند ،با میکروسکوپ نگاه کنند و یک
میکروب کوچک یا هر چیز دیگری را ببینند و ازآنچه درون آن میگذرد ،شگفتزده شوند .آنها
میتوانند به رابطه بین چیزی را که میتوانید با میکروسکوپ ببینید و به آنچه میتوان با یک تلسکوپ
ببینید ،فکر کنند .اینیک کیفیت اساسی انسان است .انسان همیشه برای این کار تالش خواهد کرد .بهجای
تالش برای سرکوب این خصیصه ،یا عدم به رسمیت شناختن آن ،میتوانیم و باید بیان کاملتری به آن
افکار بدهیم.
کمونیسم بههیچوجه به سرکوب هیبت و شگفتزدگی انسانها نمیپردازد ،و به تصور(تخیل) و "نیاز به
شگفتزده شدن" پایان نخواهد داد .برعکس ،کمونیسم به این موضوع اهمیت کالن خواهد داد و آنرا
توانگر و غنی ساخته ،به آن پا میدهد و به توسعه آن میپردازد .نقطه عزیمت کمونیسم در برخورد به
تصورات(تخیل) ،در مقیاس بسیار کالنتر ،در روابط دیالکتیکی با  -و بهطورکلی بهعنوان بخشی از -
یک چشمانداز و روش(متد) سامانمند و جامع علمی برای درک و تغییر واقعیت ،هست».
نقل از کتاب مبانی باب آواکیان رهبر حزب کمونیست انقالبی آمریکا
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پانویسها و منابع:
 .۰یک سال نوری اندازه گیری فاصلهای است توسط ستاره شناسان استفاده میشود .نزدیکترین ستاره همسایه ما
 ۴٫2سال نوری از ما فاصله دارد .هشت دقیقه و  2۱ثانیه طول میکشد که نور از خورشید به زمین برسد.
 .2بسیاری از مردم تصورشان از یک اخترشناس کسی که فقط از طریق یک تلسکوپ سنتی نگاه به آسمان میکند.
این چنین تصوری در بیش از  ۰۱۱سال درست نبوده است .امروزه ابزارهایی مانند تلسکوپهای رادیویی که از
الکترونیک حساس برای ضبط دادهها از مشاهدات فضا استفاده میکنند و داده ها با استفاده از رایانههای قدرتمند
ذخیره و تجزیه و تحلیل میشوند.
 .۳مدتها قبل آنها مشاهده و رصد شده است ،امواج گرانشی توسط نظریه نسبیت عام پیش بینی شده بود .گرانش
نیرویی است که ما را به سطح زمین متصل میکند(نگه میدارد-م) و بر مدار چرخش سیارات اطراف ستارهها
قرار دارد ،و از آن نظریه نسبیت کلی اینشتین درک عمیقا متفاوت از گذشته که وجود داشته ،ارائه داده است.
 .۴مکانیک کوانتومی برای مدلسازی چیزهایی مانند اتمها و حرکت و تعامل ذرات زیر اتمی (بخشهای
تشکیلدهنده اتم) ،جهان بسیار کوچک ساخته شد .به عنوان مثال ،عرض یک موی انسان یک میلیون اتم کربن
است .بنابراین هاوکینگ به دنبال کار ،تعامل و ارتباط بین کوچک و بسیار بزرگ در لبه سیاه چالهها بود.
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توضیحات و تصاویر زیر بخشی است که گروه مترجمین فارسی به آن اضافه کردهاند و در خود متن اصلی انگلیسی
رفقای حزب کمونیست انقالبی آمریکا وجود ندارد .این توضیحات و تصاویر صرفاً برای آشنایی بهتر خوانندگان
فارسیزبان ایرانی و افغانستانی با پسزمینههای مفاهیم علمی درباره این دستاورد علمی است.
* براین گرین :برین گرین پروفسور فیزیک از دانشگاه کلمبیا و جشنواره علمی جهانی در این زمینه میگوید:
حدود  ۰۱۱سال پیش ،آلبرت اینشتین توضیح جدیدی از نیروی جاذبه که در آن گرانش(جاذبه) نفوذ خود را از
طریق پیچوتاب و منحنیها در چارچوب و بر اساس فضا و زمان به ما ارائه داد.
فقط دو سال بعد ،کارل شوارتزشیلد( -)Karl Schwarzschildاو یک اخترشناس سرشناس فیزیک نجومی آلمانی
بود -که در جنگ جهانی اول در جبهه روسیه مستقر شد و مسئولیت رسیدگی به مسیر توپخانه را بر عهده داشت ،او
بهنوعی نسخه خطی اینشتین را به دست میآورد و چیزی شگفتانگیز مییابد .اگر یک جسم کروی را بردارید و
آن را بچالنید(به آن فشار هنگفتی بیاورید-م) تا بهاندازه کافی کوچک شود ،طبق معادالت ریاضی اینشتین،
کشش گرانشیاش چنان عظیم است که هیچچیز ،حتی نور قادر نخواهد بود از آن فرار کند.
و این چیزی است که ما آنرا یک سیاهچاله معنی میکنیم .البته زمانی که اینشتین این نتایج کارل شوارتزشیلد را به
دست آورد ،آنرا باور نکرد .او فکر نمیکرد که این اشیا واقعا در جهان میتواند وجود داشته باشد .بااینحال ،در
دهههای بعد ،تحوالت تئوریک شروع شد که نشان میداد سیاهچالهها نتیجهی اجتنابناپذیر ستارگان عظیمی
هستند که سوخت هستهایشان(آن ستارگان-م) از بین رفته است ،انفجار ابرنواختر در آنها به وقوع پیوسته است
و هسته حاصل از آن نمیتواند در قابل گرانش مقاومت کند و به یک سیاهچاله سقوط کند.
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کهکشان راه شیری
نمایی از کهکشان راه شیری در صحرای آتاکامای شیلی

مشخصات کهکشان راه شیری(منبع ویکیپدیا):
نوع :کهکشان مارپیچی میلهای SBbc
قطر ۰۱۱ :هزار تا  ۰۷۱هزار سال نوری
ضخامت 2۱۱۱ :سال نوری
فاصله خورشید تا مرکز کهکشان ۰۰۱۱±2۸2۱۱ :سال نوری
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تصویری که توسط یک هنرمند آشنا با سیاهچاله(مانند مسیه  )۷۸برای توضیح قسمتهای مختلف آن کشیده شده است.
«چارلز مسیه» ،ستارهشناس فرانسوی این کهکشان را در سال  ۰۸۷۰کشف و آن را جزو کهکشانهای سحابی شکل دستهبندی
کرد.

این تصویر از قسمتهای اصلی یک سیاهچاله است که توسط یک هنرمند(نقاش) ارائهشده -ازجمله افق
رویداد( ،)event horizonاکریشن دیسک(  -the accretion diskدر فارسی از واژه علمی "حلقه تجمعی"
استفاده میشود) که موادی هستند که در اطراف سیاهچاله در مرکز کهکشان مسیه  ۷۸در حال چرخش هستند ،و
ذرات که با سرعت نور به شکل ابرطوفان(جت) یا بادهای سوپر قدرتمند پرتاب میشود قائم بر اکریشن دیسک
میباشد .اکریشن دیسک شامل موادی ازجمله گردوغبار ،ذرات و نور هستند که سیاهچاله با قدرت گرانش فراوان
خود به درون سیاهچاله آنها مکیده و میبلعد ،و این همچنین یک انفجار قدرتمند به شکل جت(باد قوی) را در
جهان هستی(کیهان) تولید میکند.
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کالبدشکافی یک سیاهچاله
به عکس باال و همچنین عکسهای زیر مراجعه کنید.

( Singularityواژه علمی در زبان فارسی "تکینگی" هست) :در مرکز سیاهچالهها ،ماده خرده شده که بهصورت
ی
حفرهی فرورفته(چاه بانتها) درآمده ناحیهای است که چگایل آن بینهایت یمباشد را تکنیگ گویند .هر ماده و انرژی که در
سیاهچاله بیفتند به اینجا یمرود و راه باز ی
گشت از آن وجود ندارد .اینجاب است که نور و ماده گریزی از افتادن به داخل
سیاهچاله ندارد .در اینجا دیگر کارکرد چگایل(غلظت) بنهایت پیشبیتشدهی توسط تئوری نسبیت عام از بی یمرود و
جاب است که فییک کوانتویم اهمیت فوقالعاده برای توضیح این پدیده پیدا یمکند .بهعبارتدیگر نسبیت عام اینشتی
ی
تکینگ .اما ی
وقت به
پیشبیت کرده که درون افق رویداد و در مرکز سیاهچاله ،نقطهای با چگایل بنهایت وجود دارد به نام
ی
تکینگ یمرسیم ،نظریه اینشتی و هر نظریه دیگری فرویمریزد .و ما به یک نظریه فییک کوانتویم گرانش نوین نیاز داریم که
به ما بگوید واقعا چه چیی آنجا وجود دارد .این بخش نور را چنان خم یمکند که نور به دور سیاهچاله حلقه یمزند ،به
همی جهت اگر کیس در آنجا باشد یمتواند پشت رسش را ببیند .افق رویداد ،قسمت داخیل و خارج سیاهچاله را از هم
جدا کرده و هیچچیی نیمتواند از ناحیهی دروب به ناحیه بیوب برود.
ی
 ( Event horizonافق رویداد) :این شعایع است به دور تکینگ که ماده و انرژی به علت اینکه گرانش سیاهچاله چنان
عظیم است نیمتواند از آن بگریزد :بنابراین نقطه ببازگشت است .این بخش "تاریک" سیاهچاله است .سیاهچاله را افق
رویداد احاطه یمکند ،یک غشای مجازی که نقطه بدون بازگشت را نشان یمدهد.
( Photon Sphereکره فوتون) :سطح یا منطقهای در سیاهچاله که فوتونها به علت گرانش خییل قوی مجبور به
حرکت در یک مدار هستند .هرچند که سیاهچاله تاریک و سیاه است(چون نوری که داخلش یمرود به علت گرانش قوی
بازگشت ندارد و بلعیده یمشود بنابراین منشأ "تاریک" یا"سیایه" سیاهچاله همی هست) فوتونها از پالسمای داغ واقع در
ابرطوفان(جت) یا اکریشن دیسک به بیون فوران یمکنند .در غیاب گرانش فوتونها در یک خط مستقیم حرکت یمکنند،
اما خارج از افق رویداد سیاهچاله  ،گرانش آنقدر قدرتمند است که راهشان را خم نموده بطوریکه ما آنرا یک حلقه روشن
یمبینیم که اطراف یک "سایه" تاریک را احاطه کردهاند.
تلسکوپ افق رویداد امیدوار است که بتواند حلقه و "سایه" را ببیند.
( Relativistic Jetجت یا ابرطوفان نسبیتی ) :زماب که از ستارگان تغذیه یمکند ،گاز و گردوغبار غذای تولیدشده
ی
جت(ابرطوفاب)از ذرات و تشعشع است که از سیاهچاله با رسعت تقریبا نزدیک به نور به خارج فوران یمکند .آنها در فضا تا
میلیونها سال نوری یمتوانند بسط یابند.
ی
ی
ی
( GMVAآر ی
اییس منظم از ۳ VLBIمییلمیی جهاب ( )GMVAشامل  ۸آنی  VLBAمجهز به گینده  ۳مییلمی،M GBT۰۱۱ ،
ی
ی
چگونگ شکل ی
گرفی ابرطوفان نسبیتی
تلسکوپ  ۳۱IRMمیی که در شهر پیکو ولیتا (  )Pico Veletaواقع در اسپانیا ،،به مطالعه
خواهد پرداخت.
( InnerMost Stable Orbitداخلیترین مدار باثبات) :لبه داخیل صفحه اکریشن آخرین مکان اجسام یمتوانند در آن بهطور
امن و بدون ریسک افتادن به نقطه ببازگشت ،قرا بگیند.
( Accretion Discاکریشن دیسک یا حلقه تجمعی ) :صفحه یا یک دیسک از گاز بیشازحد مذاب (سوپرداغ) و گردوغبار که در
اطراف یک سیاهچاله با رسعت بسیار زیاد ،امواج ی
الکیومغناطییس (اشعه ایکس ،نوری ،مادونقرمز و رادیو) را تولید یمکند و محل
سیاهچاله را نشان یمدهد .حلقه تجمعی بهطور مدام بسیار رشد یابنده(در حال انبساط) است .برج از این مواد محکوماند
که در افق رویداد ی
باق بمانند و نیمتوانند از آن عبور کنند ،درحایلکه برج دیگر ممکن است مجبور به ایجاد جت یا ابرطوفان
ی
نسبیت شوند.
11

ترجمه توسط «گروه کمونیستهای انقالبی سنتز نوین کمونیسم در ایران»

حزب کمونیست انقالبی آمریکا :بشریت و دیدن آنچه "غیرقابل دیدن" است

نکاتی در مورد سیاهچاله چرخان یا کِر
این بخش از توضیحات با استفاده از ایدههایی مارکوس چٌن که اخترشناس رادیویی موسسه فناوری کالیفرنیا در پاسادنا بوده
و اکنون بهعنوان نویسنده و کارشناس علمی فعالیت میکند ،نوشتهشده است.

فضانوردی را تجسم کنید که به سمت سیاهچاله میرود .وقتی در محیط دایرهای که  ۰.۵برابر محیط سیاهچاله
است ،گرانش چنان قوی است که نور را چنان خم میکند که سیاهچاله را دور میزند بنابراین فضانورد میتواند
پشت سرش را ببیند .در نزدیکی یک سیاهچاله ستاره-جرم ،تفاوت عظیم گرانش بین سر و پای فضانورد او را پیش
از رسیدن به افق رویداد متالشی خواهد کرد اما این نیروی کِشندگی (ناشی از تفاوت گرانش دو جرم) در نزدیکی
یک سیاهچاله کالنجرم قابل صرفنظر است و فضانورد بدون مشکل از افق رویداد گذر خواهد کرد.
در مورد سیاهچالههای چرخان یا کِر ،موضوع کمی پیچیدهتر میشود .این سیاهچالهها در عمل دو افق رویداد
دارند ،وقتی فضانورد از اولی میگذرد و وارد ارگوسفر میشود ،توفان پیچان فضا-زمان او را به هر سو خواهد
کشاند .هنوز ممکن است فضانورد از چرخش سیاهچاله انرژی بگیرد و از سیاهچاله به بیرون پرتاب شود اما وقتی از
افق رویداد داخلی گذشت دیگر بازگشتی وجود ندارد.
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توجه خواننده را در مورد عکس زیر به این نکته حلب میکنیم که خط ایکس و وای و زد در هندسه فضایی در سه صفحه
مختلف قرار دارند و سهبعدیاند.
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اشکال سهبعدی به اشکالی مانند تصویر زیر  ،سهبعدی میگویند؛ زیرا دارای سه بعد هستند :طول ،عمق و
ارتفاع.

اشکال چند سطحی و غیر چند سطحی
دو نوع اصلی از اشکال سهبعدی وجود دارد؛ «اشکال چند سطحی» و «اشکال غیر چند سطحی»
اشکال چند سطحی یعنی اشکالی که وجه مسطح دارند .مثل شکل باال.
اشکال غیر چند سطحی
اشکال غیر چند سطحی یعنی اشکالی که حداقل یک سطح آنها غیر مسطح است .مثل کره و یا چنبره.
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کره

چنبره

استوانه

مخروط

.
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