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 است "غیرقابل دیدن"آنچه  دنیو د تیعلم، بشر

مقاالت آن همراه و  چاله اهیس کیاز  ریتصو کیمختلف در سرتاسر جهان محل ستاره شناسان در شش  ل،یآور ۰۱چهارشنبه، 

 .، منتشر و اعالم نمودنددهد یم حیتوض شتریو آن را ب کند یم دیتائرا  زیانگ جانیه اریبس یعلمدستاورد  نیای که علم

سال  ۰۱۱از  شیب یکم. شود دهیتوسط چشم انسان د تواند یاست اما نم یاست که واقع یعلم ییاز عالئم نها یکی ها چاله اهیس

در  یاساس یها هیاز نظر یبعض ها نیا. کرد لیرا تکم (م-نسبیت عام)یخاص و کل تینسب یها هینظر نیشتیآلبرت ان ش،یپ

که  ییزهایچ)آن زمان و فضا و ماده  رکه د دهند یرا نشان مکند  میزده  را شگفتذهن را که جهان  کیهستند و  کیزیف

دانشمندان فکر  قبالًطور که  همان ستند،ین یا جداگانه یزهایچ( اتم تا ی گرفته ، از انرژدهند یم لیرا در جهان تشک زیچ همه

را شکل  گریکدیو  زنند یم وتاب چیو پ شده خمها  ، و آناند ختهیآم ها درهم آنبلکه ،دهد یکردند و تجربه روزانه نشان م می

در اطراف ستارگان حرکت  که یزمان درنور   و  ابدی یمکاهش با سرعت شتاب و سرعت نور پیموده شده  یها ساعت. دهند یم

عام اشاره  تینسب تئوری  یافتند،را در جهان  ها اهچالهیاز س یشواهد قتیدانشمندان در حق نکهیقبل از ا. شود یخم م کند یم

 دهش زمان و فضا  حرافسبب گرانش و ان  ،دوش (کمامتر)  فشردهمحکم  طور به چنان آنماده زمانیکه نمود که   به وجود آن

 .بگریزد دنشانیبلعچنگ آن و از  تواند ینور، نم یحت ز،یچ چیه بطوریکه

روی و درب به  دهد ینشان م نیو ا. است نینشتیا ی بر صحت تئوری شتریب دیهفته تائ نیمنتشرشده در ا اهچالهیس ریتصو

بزرگ  اریبساهمیت  کاز ی  نیهمه ا. شود یدر مورد جهان ما باز م یاساس اریبس یزهایاز چ تر قیو درک عم شتریب یجستجو

 .استبرخوردار 

 یبرا دنتوان یم قیخوب است، تمام حقا ایپرولتار یاست براحقیقت که درواقع  یزیهر چ"کرده است که  دیتأک آواکیان  باب

در بحث  آواکیان  باب" ی خواندن نوشته شدت  ما به ،مورداین در  شتریبآشنایی  یبرا. "به ما کمک کند  سمیبه کمون دنیرس

 یدر مورد اکتشافات علمآن باب آواکیان  نماییم؛ که  را توصیه می ".جهان رییدانستن و تغ و  یشناس معرفتمورد با رفقا در 

 "و محدود نهارنظ تنگ یا وهینه به ش "ها   محتوی آن و هستند  یجالب قیحقاپیوست  به وقوع ازآن پس و آنچه بنگ بیگمانند 

، صحبت رندیبگ ادیعلم را  توانند یهمه ماینکه و  باشد می سمیکمون شبردیو پ قتیجستجو حق یبرا یغن ندیاز فرا یبخش

 *! کند می

استفاده  وهایدیو و ریتصاو نیمهم و همچن یعلم شرفتیپ نیدر مورد انشریه خواننده یک  مکاتبهاز  (مان نوشته)در صفحه ما

 .میکن یم

_____________________________________________________________________________________ 

باب  یو رهبر سمیکمون نوینجامعه، سنتز در  علم و کاربرد علم  تیاهم دربارهعلم و انقالب، "از کتاب  یا خالصهبه * 

 توانم یو من م -معتقدم  یطورجد به": گوید می "کیبر یاسکا"که در آن  ک،یبر یاسکا ای، مصاحبه با آرد"انیآواک

 ".عنوان دانشمندان عمل کنند به توانند یمارند، دن یاساس چنان آنسواد  یکه حت یافراد -را ارائه کنم  نیاز ا یشواهد

https://revcom.us/a/591/science-humanity-and-seeing-the-unseeable-en.html
https://t.me/New_Communism/1483
https://t.me/New_Communism/1483


 «انقالبی سنتز نوین کمونیسم در ایرانهای  گروه کمونیست»است              ترجمه توسط " غیرقابل دیدن"بشریت و دیدن آنچه : حزب کمونیست انقالبی آمریکا
 

2 
 

 "دید "بار نیاول یبرارا چاله  اهیس دادیتلسکوپ افق رو

 :نشریه انقالب خوانندهیک  از یا نوشته

 ۵۵را که  ۷۸ هیدر مرکز کهکشان مس اهچالهیس ریتصو کیمهم، دانشمندان  یعلم شرفتیپ کیهفته، در  نیا در

، کند یمحرکت حد چه سال  کیدر تا نور  ،یسال نور کی. )نمودند، منتشر فاصله دارد نیاز زم یسال نور ونیلیم 

، کند حرکت میتریلیون کیلومتر در سال   ۹٫۴یا  لیما(میلیارد و هشتصدوهشتاد۵) ۵، ۷۷۱۱۱۱۱۱۱،۱۱۱،   حدود

ما  دیبرابر جرم خورش اردهایلیجرم آن مکه  الجثه میچاله عظ اهیس  ۰.ن استیدور از زم اریبس ۷۸ هیمس نیبنابرا

 .است

به عهده  ها اهچالهیمطالعه س یهماهنگ برا یتالش جهان که رهبری شناس اختر، (Shep Doeleman)دوئلمن پشِ

تلسکوپ  دادیروبه نام  در چهار قاره بوده ومستقر  ییویراد یها شامل تلسکوپمسئول پروژه ایست که ، دارد

که ظاهر  یریتصو ".یمبود است دنید رقابلیغردیم ک یآنچه فکر مدیدن ما شاهد ": شود، گفت یم دهینام ییفضا

بودند که امواج  ییویراد یها تلسکوپ، ها تلسکوپ. میکن یمفکر  زهایچ نیا هب معموالًکه ما  ستین یریشد تصو

 نیدر ا این پروژه  یاز چالش علم یبزرگ اریبخش بس. امواج نور را و نه ،کردند یثبت مو  "دیدند می"را  ییویراد

را  نیزممختلف  یها از گوشه شده یآور جمعو سپس اطالعات  یآور ، جمعیهماهنگ یدرست بهبود که چگونه 

 2.رمزگشایی نماییم

 دهیادر ابتدا اصل . صحبت کنیم ها اهچالهیسو سابقه  نهیزم پسدر مورد  ی، کمپرداختن به آنابتدا قبل از  اما

تئوری نوع  کیها فقط  اهچالهیدر ابتدا س .انگیز بود شگفت و  رمترقبهیغحتی در میان دانشمندان ها  اهچالهیس

 تینسب یدانشمند که تئور کی ش،یسال پ ۰۱۱حدود  -بودند (م-آن از کیفیات واقعی و ظاهری خبر یبو )یانتزاع

 کهدهد  مینشان  شده دادهتوسعه  نیشتیمعادالت انکه توسط  یاضیرا مطالعه کرد، نشان داد ر نینشتیا آلبرتعام 

 یقو چنان آن (جاذبه)، گرانش(جرم آن کالن باشد)باشد پرشدهمتراکم  طور به یکاف اندازه بهچگونه اگر ماده 

 .فرار کنداز آن  تواند ینم گاه چیهنور  ازجمله زیچ چیهاست که 

تصوری که خودش از جهان به  نسبتآنرا مغایر و مخالفت برداشتی  نیچندر مورد نتیجه در ابتدا  نینشتیا خود

که  قتیحق نیبه ا یشمار یب، شواهد بعد از چند دهه شیاما ب *.بود داکردهیپ دیشک و ترد و به آن  دید یم داشت
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که  ییها آن نی، بلکه همچنهستند بزرگ یها ستاره  اندازه به ها آناز برخی و  دنها وجود دار اهچالهیس تنها نه

 یریکهکشان راه ش، مادر مرکز کهکشان  ازجملههستند در مرکز هر کهکشان، ( م-چاله اَبَر سیاه)العاده بزرگ فوق

و در سال . (م-.در آن قرار دارد منظومه شمسی است که کهکشانی ،کهکشانِ راهِ شیری -the Milky Way)قرار دارد

و  شناسایی و ضبط شدبار  نیاول یبرا ی، امواج گرانشو تاریخی را رقم زد برجستهکه واقعه  ی، در مشاهدات2۱۰۸

 شده ادغام باهمکه  دیخورشاز بزرگی  شتریب ای برابر ۰۱ اهچالهیاز دو س دیبا ها آنعام نشان داد که  تینسبتئوری 

  revcom.us ای که به همین مناسبت در سایت  نوشته در"بار  نیاول یجهان برا دنیشن»به  دینگاه کن) ۳.بودند

 (.هست

ما  دیاز خورش تر بزرگبار  اردهایلیبزرگ، م اهچالهیس کیالعاده از  فوق ریتصو کیحال حاضر، اخترشناسان  ردو َ

 .اند تولید نموده

سخت  یزیانگ شگفت و  توجه قابل کامالًلذت بردن  نیچن نیاوصف ": نوشت ترییدر توبانام  کدانیزیف نیگر نیابر

به  یکند و سپس با نگاه ینیب شیرا پ بیوغر بیعج یها چاله اهیبه س هیشب یزیتواند چ یم یاضیرمعادالت که است 

 ".میکن یم دایپ ار ها آنما  ،یافکار ک کوشی و پشت سختآسمان با 

 دنیفرار کند، د اهچالهیس کیتواند از  ینور نم ازآنجاکه. العاده بود فوق یعلم ندیفرا کی جهینت اهچالهیس ریتصو

. است نشده انجامهرگز  قبالً، و گرفتن عکس از لبه آن دشوار است، که هست رممکنیغاست آن داخل  آنچه

 ها آنچگونه  نکهیا دنیبا د مثال عنوان بهاند،  داده صیشخت میرمستقیغ طور بهها را  اهچالهیدانشمندان تاکنون تنها س

 .گذارد یم ریتأثدر مرکز کهکشان چرخش دارند،  ینامرئ میهسته عظ کیکه در اطراف  ییها ستاره یرو

 ۵۵که بسیار دور است  یزیاز چ قیدق ریتصو افتیدر یبرا نیزمبزرگی تلسکوپ بزرگ به  کیبه  دانشمندان

 از افراد پراکنده در سراسر یاریکار بس نییبا تب ها آن. برسد، نیاز داشتند نیبه زمش کشد نور یطول مسال  ونیلیم

 یکه بر رو ییویتلسکوپ بزرگ راددانشمند در چهار قاره مختلف با استفاده از هشت نفر  ۰۱۱کره زمین، شامل 

به مدت چهار روز دقیق  یساعت اتمکه زمان آن توسط  زمان کیدر  قایدقشان  همهبودند  متمرکزشده ۷۸ هیمس

را به اشتراک گذاشتند که امکان  یادیز اریبس یها داده ها آن. کار را به واقعیت تبدیل و عملی نمودندمتوالی، این 

 ازنظرکنند که  رهیذخ سکیهارددمجبور بودند آن را در  ها آنبود و  رممکنیغ نترنتیا قیارسال آن از طر

ها در قطب جنوب  از تلسکوپ یکی. بودند شده منتقل لیوتحل هیتجز یماساچوست برا یفناور یتویبه انست یکیزیف

که هدایت دانشمندان . خارج شود ازآنجا سکیهارددمجبور بودند منتظر بمانند تا زمستان تمام شود تا  ها آنبود و 

https://revcom.us/a/426/gravitational-waves-detected-en.html
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تا بود  شده لیتشک نداشتند گریکدیبا  یارتباطتماس و  چیهکه مختلف را  میچهار ترا به عهده داشتند از  تالش نیا

به خاطر ارائه آنرا  جینتا تواندن کس چیهحاصل شود که  نانیکنند تا اطم لیوتحل هیتجزمستقل  طور بههر داده را 

 .کند "یکار دست"دادن یک تصویر بهتر 

در  خوارزمییا الگوریتم )شرفتهیپ یوتریکامپ یها تمیالگوربا اتکا به سخت کار ها  سال حاصل  لیوتحل هیتجز نیا

-.رود بکار می برای حل نوعی از مسائلکه به ترتیب خاص  ستها از دستورالعملفرایندهای متناهی  ریاضی 

و  بیترک یبرانیاز ضروری  -بومان توسعه داده شد یتکتوسط خانم که گفته شد،  طور همان ژهیبه و-است(م

رویداد تلسکوپ  یمساع کیتشراز طریق  سراسر جهاندر  ییویهشت تلسکوپ راد نیها ا دادهکاسه کردن  یک

یان را جهانتصور کرد که اکنون  جادیرا ا یمنسجم ریها تصو نیاهمه  .همکاری نمودند، برآورده شد باهمکه  فضایی

 .است هنمود زدگی شگفتبه غرق 

دهد  یچاله را نشان نم اهیس (م-رخداد)دادیافق رو وضوح به ریتصو. دهد یمرا در مرکز نشان ای  اهچالهیس ریتصو

 دیتوان ینمو  دیچاله هست اهیشما در سو یا وقتی ،دیکن یمعبور از آن شما  که یهنگامخارجی  یرامونیپای  لبهیعنی )

آنرا  "هیسا" ریتصو. است که نام پروژه به آن اشاره دارد یزیهمان چ دادیافق رو(. دهد ینم، را نشان دییایب رونیب

دانشمندان . است شده دادهنشان  دادیچاله، خارج از افق رو اهیکه توسط خم شدن نور در اطراف س دهد یمنشان 

 .استبیشتر  دیخورشبار از  اردیلیم ۶٫۵ ( ۷۸مسیه )ءیشاین که جرم  کنند یمبرآورد  هیاز اندازه سا

از این پدیده دانشمندان  ؛ی آن استتر از باال نور زخم تر نییپادر قسمت ناهموار است،  اهیو نور در اطراف مرکز س

 .چرخش استدر حال  احتماالًچاله  اهیساین  گر،ید یزهایچ انی، در مدهد یمنشان  نیکه ا رندیگ یم جهینت

 "دیایب رونیب دیتوان ینم، هرگز دیافت یمدر آن شما  که یهنگام"غایی  انیها ب چاله اهیس کیزیدر ف که یدرحال

حلقه یا )اکریشن دیسک کی ۷۸ هیمسچاله  اهیسدر مرکز . هستند ییایپو اریبس اءیاش حال نیدرع ها آن، هستند

ماده  "خوردن" ندیفرآ نیو ا. رود یم چاله اهیس نماده در حال چرخش به درو قرار دارد، شده محاصره (تجمعی

از   یقو اریبس (سوپر طوفان)، جتشدنش تر بزرگکردن و رشد فزاینده  طور بهو در اطراف آن چاله  توسط سیاه

جت در  نیا. )شود یمپرتاب نور به فضا  سرعت به کیو نزد دیآ یم رونیب چاله اهیکه از لبه س کند یم دیذرات را تول

ی  ر نقاشی شدهیتفسندارد، اما  اتیجزئ یکاف اندازه بهاست  شده گرفته دادیرو ییتلسکوپ فضاتوسط که  یریتصو

 .(دینیببدر زیر صفحه  نیهنرمند را در اتوسط یک های علمی  طبق داده جت
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 یکوانتوم کیمکان (یها روش)متدهایاز  نگیاستفان هاوک کدانیزیف ۰۹۸۱در دهه  ،چرخش فکری  بیشتر کی در

استفاده کرد تا ( دهند یم لیکوچک که جهان را در سطح اتم تشک اریذرات و امواج بس تیو شخص عتیطب هینظر)

و انتشار منبع گسیل امواج و ذرات از یک )دهند یمریزند یا فوران  به بیرون میها تابش را  چاله اهینشان دهد که س

. شود یشناخته م ۴(”.Hawking radiation“) "نگیکتابش هاو" عنوان به، که این تئوری (هست در محیط ها آن

عام  تینسبدر تئوری است که  یزیچ نیو ا! ستندین کیتار کامالًها واقعا  چاله اهیرسد سیبه نظر م نیبنابرا

 .است شده ینیب شیپ

 ییزهایچسر  بر یچه اتفاقاز  اینکه  یتر قیعمدرک  تالش کرد یالدیم ۰۹۸۱در دهه  نگیهاوک جیکه نتا یدرزمان

افق در واقعا و  ،افتد یها اتفاق مچالهاهیسدر  یزیچه چو اینکه ، دست آورد هب چاله میافتند، که در سیاه

. کرده استجلب  شدت بهرا  اش یتئورنسبت به را  کدانانیزیفتوجه افتد،  یمی اتفاقچه ( Event horizon)رویداد

از افق  و  کند یمسقوط چاله  اهیبه سجسم  کیکه  یزماناینکه مثال، در مورد  یبرا د،وجود دار یمختلف یها هینظر

؟ شود وارد آنجا می یرییگونه تغ چیبدون هحداقل در ابتدا  ایآ -افتد چه اتفاقی می کند یمعبور  دادیرو

 وارید"ماده توسط  ایو . این امکان وجود داردکه  دهد یمعام نشان  تینسبطبق تئوری اساس  نیابر  یرهایتفس

 یریگ سمتو  جهت اشاره دارد نیابه  یکوانتوم کیمکان رسد یمبه نظر  ؟شود یمنابود  دادیدر افق رو دیشد "آتش

 .داند ینم ،افتد یماتفاق  اهچالهیدر داخل س دادیواقعا در مورد آنچه در داخل افق رو کس چیهو . کرده است

و ( کوچک اریبسذرات  خصوصیاتو  عتیطب ی هینظر) یوانتوم، که یکی مکانیک ککیزیدر ف یاساس هینظر دو

ها در مورد  این تئوریهر دو و ، هست(یجهان اسیمقدر گرانش و ساختار بزرگ  هینظر)عام  تینسبدیگری تئوری 

قادر به پاسخ   ییتنها بهیک  هیچ. شود کاربرده به زمان همدر حال رخ دادن است  یچه اتفاق اهچالهیس کاینکه در ی

به این )دهند یرا ارائه م یمختلف جینتا ها آنمهم،  یها از راه یو در برخ. ستیدادن به آنچه در حال وقوع است ن

است و به یک سنتز نوین نیاز  نشده حلمعنی است که تضاد بین تئوری مکانیک کوانتوم و تئوری نسبیت عام  آن 

عام و  تیچگونه نسب: کند یماشاره  کیزیبدون پاسخ در ف سؤاالت نیتر بزرگاز  یکیمشکالت به  نیا. (م-دارد

 یکیها  چاله اهیمطالعه س. مادی مربوط هستند یایدن قیعم یها هیپابه و ارتباط دارند  گریکدیا ب یکوانتوم کیمکان

 .است یاساس اریو بس میعظ یها پرسش نیباز کردن و روشن کردن ا یمهم برا اریبس یها راهاز 
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 چاله اهیس کیبر  ها آن. دارند یشتریب یانجام کارها یبرا یبزرگ یها برنامه دادیتلسکوپ افق روپروژه  رهبران

 ریتصورا به  یریکهکشان راه شیعنی  چاله اهیس کهکشانماندر مرکز  ندهیدر آ نددواریو ام اند تمرکز کرده

فاصله  نیماز ز یسال نور 2۶۱۱۱که  *(Sagittarius A )س ای ریوسجیتا چاله به نام اهیسهمچنین یک . درآورند

 ،یطورکل بهو . گیرد می ، را در برمهم و جالب است اریبسخود  نوبه بهاست اما  ۷۸ هیاز مس تر کوچک اریبس دارد و 

تاکنون ها و ستارگان را  کهکشان یریگ در شکل ها آنو نقش  میعظ یها اهچالهیس نیا یریگ شکلگی چگونپاسخ به 

 .وجود دارد یریادگی یبرا یادیز زیچهنوز . است نشده شناختهو درک 

 

ها،  به ستاره ها آن. کنند یمنگاه  کند یمخطاب  "بهشت"و  "ها آسمان"آنرا  نیمردم به آنچه د»

وسعت توانند  یمیا و  نندیجهان را ببوسعت از  یبخش کوچک توانند یم ها آن. کنند یها نگاه م کهکشان

 کینگاه کنند و  کروسکوپیکوچک نگاه کنند، با م اسیمق کیدر  توانند یم  ای. جهان را تصور کنند میعظ

 ها آن. شوند زده شگفتگذرد،  یدرون آن م ازآنچهو  نندیرا بب یگرید زیهر چ ایکوچک  کروبیم

تلسکوپ  کیبا  توان یم آنچهبه و  دینیبب کروسکوپیبا م دیتوان یمرا که  یزیچ نیرابطه ببه توانند  یم

 یجا به. کردکار تالش خواهد  نیا یبرا شهیانسان هم. انسان است یاساس تیفیک کی نیا. ، فکر کننددینیبب

به آن  یتر کامل انیب دیو با میتوان یمآن،  نشناخت تیبه رسمعدم  ای ،خصیصه نیسرکوب ا یتالش برا

 .افکار بدهیم

 

به  ازین"و  (تخیل)و به تصور ،پردازد نمی ها انسانزدگی  شگفتو هیبت به سرکوب  وجه چیه به سمیکمون

آنرا  و اهمیت کالن خواهد دادموضوع  نیاکمونیسم به برعکس، . نخواهد داد انیپا "شدن زده شگفت

به نقطه عزیمت کمونیسم در برخورد . پردازد یمو به توسعه آن  دهد یمپا به آن  توانگر و غنی ساخته، 

 -از  یبخش عنوان به یطورکل بهو  -با  یکیالکتیدر روابط د ،تر کالن اریبس اسیدر مق ،(لیتخ)تصورات

 «.هست ت،یواقعتغییر درک و  یبرا یو جامع علم سامانمند( متد)انداز و روش چشم کی
 نقل از کتاب مبانی باب آواکیان رهبر حزب کمونیست انقالبی آمریکا
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 :و منابع ها سیپانو

ما  هیستاره همسا نیکترینزد. شود استفاده میستاره شناسان  ای است توسط  فاصله یریاندازه گ یسال نور کی. ۰

 .برسد نیبه زم دینور از خورشطول میکشد که  هیثان 2۱و  قهیهشت دق. از ما فاصله دارد یسال نور ۴٫2

. کند یمبه آسمان نگاه  یتلسکوپ سنت کی قیکه فقط از طر یشناس کس اختر کیاز شان راز مردم تصو یاریبس. 2

از که  ییویراد یها مانند تلسکوپ ییامروزه ابزارها. بوده استسال درست ن ۰۱۱از  شیبدر چنین تصوری  نیا

قدرتمند  یها انهیاز را ستفادهکنند و داده ها با ا یها از مشاهدات فضا استفاده م ضبط داده یحساس برا کیالکترون

 .شوند یم لیو تحل هیو تجز رهیذخ

گرانش . شده بود ینیب شیعام پ تینسب هیتوسط نظر ی، امواج گرانشو رصد شده استمشاهده آنها مدتها قبل . ۳

ها  اطراف ستاره اراتیسبر مدار چرخش  و ( م-دارد نگه می)کند یمتصل م نیاست که ما را به سطح زم ییروین

 .ارائه داده است که وجود داشته،  متفاوت از گذشته قایدرک عم نینشتیا یکل تینسب هیآن نظراز  و دارد، قرار 

 یها بخش) یاتم ریها و حرکت و تعامل ذرات ز مانند اتم ییزهایچ یساز مدل یبرا یکوانتوم کیمکان. ۴

اتم کربن  ونیلیم کیانسان  یمو کیبه عنوان مثال، عرض . کوچک ساخته شد اری، جهان بس(دهنده اتم لیتشک

 .ها بود چاله اهیدر لبه س زرگب اریکوچک و بس نیبه دنبال کار، تعامل و ارتباط ب نگیهاوک نیبنابرا. است
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اند و در خود متن اصلی انگلیسی  که گروه مترجمین فارسی به آن اضافه کردهبخشی است زیر  تصاویرتوضیحات و 

خوانندگان بهتر برای آشنایی  صرفاًاین توضیحات و تصاویر . وجود نداردرفقای حزب کمونیست انقالبی آمریکا 

 .  است این دستاورد علمی  دربارهمفاهیم علمی  یها نهیزم پسبا  ایرانی و افغانستانی زبان یفارس
 

 :دیگو یمدر این زمینه  یجهان یو جشنواره علم ایاز دانشگاه کلمبفیزیک پروفسور  نین گریبر: نین گریبرا*  

نفوذ خود را از  (جاذبه)جاذبه که در آن گرانش یرویاز ن یدیجد حیتوض نینشتیآلبرت ا ش،یسال پ ۰۱۱ حدود

 .ارائه دادبه ما فضا و زمان در چارچوب و بر اساس ها  یو منحنتاب  و پیچ قیطر

 یلمانسرشناس فیزیک نجومی آاخترشناس  کیاو  -(Karl Schwarzschild)لدیشزبعد، کارل شوارتدو سال  فقط

توپخانه را بر عهده داشت، او  ریبه مس یدگیرس تیمستقر شد و مسئول هیاول در جبهه روس یکه در جنگ جهان -بود

و  دیرا بردار یجسم کرو کیاگر . ابدی یم زیانگ شگفت یزیو چ آورد می به دسترا  نینشتیا ینسخه خط ینوع به

 ن،ینشتیامعادالت ریاضی طبق کوچک شود،  یکاف اندازه بهتا  (م-بیاوریدهنگفتی آن فشار  به)النیدچبآن را 

 .فرار کنداز آن قادر نخواهد بود نور  یحت ،زیچ چیهاست که عظیم چنان  شا یکشش گرانش

را به  لدیشزکارل شوارت جینتا نیا نینشتیکه ا یزمانالبته . میکن یم یمعن اهچالهیس کیآنرا است که ما  یزیچ نیا و

، در حال نیباا. وجود داشته باشدتواند  میواقعا در جهان  ایاش نیکرد که ا میاو فکر ن. باور نکرد آنرادست آورد، 

 یمیستارگان عظ ریناپذ اجتناب ی جهینت ها اهچالهیداد س یشروع شد که نشان م تئوریکبعد، تحوالت  یها دهه

پیوسته است  به وقوع ها آندر ، انفجار ابرنواختر رفته است نیاز ب (م-آن ستارگان)شان یا که سوخت هستههستند 

 .سقوط کند اهچالهیس کیمقاومت کند و به گرانش در قابل تواند  یو هسته حاصل از آن نم
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 کهکشان راه شیری

 شیلی آتاکامای نمایی از کهکشان راه شیری در صحرای

 
 :(پدیا منبع ویکی)مشخصات کهکشان راه شیری

 SBbc  ای کهکشان مارپیچی میله: نوع

 سال نوری هزار ۰۷۱هزار تا  ۰۱۱: قطر

 سال نوری 2۱۱۱: ضخامت

 سال نوری ۰۰۱۱±2۸2۱۱ :فاصله خورشید تا مرکز کهکشان
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 .های مختلف آن کشیده شده است قسمتبرای توضیح ( ۷۸مانند مسیه )سیاهچالهتصویری که توسط یک هنرمند آشنا با 

بندی  های سحابی شکل دسته کشف و آن را جزو کهکشان ۰۸۷۰فرانسوی این کهکشان را در سال  شناس ستاره، «چارلز مسیه»

 .کرد

 

افق  ازجمله -شده ارائه (نقاش)هنرمندتوسط یک که است  اهچالهیس کی یاصل یها قسمتاز  ریتصو نیا

 "تجمعی حلقه"از واژه علمی  فارسیدر  - the accretion disk)سکیداکریشن  ،(event horizon)دادیرو

و در حال چرخش هستند،  ۷۸ هیچاله در مرکز کهکشان مس اهیدر اطراف سهستند که  یموادکه  (شود استفاده می

 سکیداکریشن بر قائم  شود یمپرتاب قدرتمند یا بادهای سوپر ( جت)به شکل ابرطوفان نور سرعتکه با ذرات 

گرانش فراوان قدرت با  چاله اهیکه سهستند ور و ن غبار، ذرات و گرد ازجملهشامل موادی  سکیداکریشن . باشد می

در را  (باد قوی)جتشکل  بهانفجار قدرتمند  کی نیهمچن نیو ا، بلعد میو  دهیمک ها آن اهچالهیسدرون خود به 

 .کند یم دیتول( کیهان)هستیجهان 
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 چاله  شکافی یک سیاه کالبد
 .های زیر مراجعه کنید به عکس باال و همچنین عکس

Singularity ( هست "کینگیت"در زبان  فارسی واژه علمی): صورت بهکه خرده شده   ها، ماده چاله در مرکز سیاه 

 گویندباشد را  که چگایل آن بینهایت یم  استای  ناحیه درآمده (انتها چاه ب  )ی فرورفته حفره  
ی

هر ماده و انرژی که در   .تکنیگ
که نور و ماده گریزی از افتادن به داخل   است  ب  جا نیا .در وجود ندا آنو راه بازگشتی از  رود  چاله بیفتند به اینجا یم سیاه
رود و  یم از بی   توسط تئوری نسبیت عام  ی شده ت  یب شیپنهایت  ب  ( غلظت)چگایل رد ک کار دیگر  در اینجا  .چاله ندارد سیاه

یک کوانتویم نسبیت عام اینشتی    گرید عبارت به. کند العاده برای توضیح این پدیده پیدا یم اهمیت فوق جاب  است که فی  
  تینها ب  ای با چگایل  چاله، نقطه بیت  کرده که درون افق رویداد و در مرکز سیاه پیش

ی
اما وقتی به . وجود دارد به نام تکینگ

 یم
ی

یک کوانتویم گرانش نوین نیاز داریم که . زدیر  فرویمرسیم، نظریه اینشتی   و هر نظریه دیگری  تکینگ و ما به یک نظریه فی  
ی آنجا وجود دارد به  ،زند  چاله حلقه یم سیاه به دور کند که نور  این بخش نور را چنان خم یم. به ما بگوید واقعا چه چی  

چاله را از هم  افق رویداد، قسمت داخیل و خارج  سیاه. تواند پشت رسش را ببیند اگر کیس در آنجا باشد یمهمی   جهت 
وب  برود تواند از ناحیه نیم یی   چ چیهجدا کرده و   به ناحیه بی 

 .ی دروب 

Event horizon  (افق رویداد):  که ماده و انرژی به علت اینکه  تاین شعایع است به دور 
ی

چاله چنان  گرانش سیاهکینگ

چاله را افق سیاه .است چاله اهیس" تاریک"این بخش  . بازگشت است بنابراین نقطه ب  : از آن بگریزد تواند  نیمعظیم است 
 .دهد کند، یک غشای مجازی که نقطه بدون بازگشت را نشان یم رویداد احاطه یم

Photon Sphere (کره فوتون :)به علت گرانش خییل قوی  مجبور به  ها  فوتونچاله که  در سیاهای  سطح یا منطقه

به علت گرانش قوی  رود یمچون نوری که داخلش )تاریک و سیاه است چاله اهیسهرچند که  . حرکت در یک مدار هستند
در واقع ها از پالسمای داغ  فوتون( همی   هست چاله اهیس" سیایه"یا" تاریک" منشأشود بنابراین  بازگشت ندارد و بلعیده یم

ون فوران یمدیسک شن ییا اکر ( جت)ابرطوفان کنند،  ها در یک خط مستقیم حرکت یم در غیاب گرانش فوتون. کنند به بی 
را خم نموده بطوریکه ما آنرا یک حلقه روشن  راهشان کهاست   قدرتمند  قدر آن، گرانش چاله  اما خارج از افق رویداد سیاه

 .اند کردهتاریک را احاطه  " سایه"بینیم که اطراف یک  یم
 .  را ببیند" سایه"تلسکوپ افق رویداد امیدوار است که بتواند حلقه و 

 

 Relativistic Jet (نسبیتی   یا ابرطوفان  جت) :   دشدهیتولغبار غذای  و  کند، گاز و گرد  از ستارگان تغذیه یم که  زماب 

 یتقر با رسعت چاله  است که از سیاه تشعشعاز ذرات و (ابرطوفاب  )جتی 
 
در فضا تا  ها  آن. کند به خارج فوران یمنزدیک به نور  با

 . توانند بسط یابند سال نوری یم ها  ونیلیم
GMVA ( آراییسی منظم از VLBI  ۳جهاب   یمیی  یلیم (GMVA ) آنیی   ۸شاملVLBA ۰۱۱ ،میی  یلیم ۳ ندهی  مجهز به گM GBT ،

 شکل گرفیی  واقع در اسپانیا  (Pico Veleta )که در شهر پیکو ولیتا  یمیی  IRM ۳۱تلسکوپ 
ی

 نسبیتی   ابرطوفان،، به مطالعه چگونگ
   .خواهد پرداخت

 

InnerMost Stable Orbit (ثبات ترین مدار با داخلی:)  طور  بهدر آن  توانند  یملبه داخیل صفحه اکریشن آخرین مکان اجسام 

ند امن و بدون ریسک افتادن به نقطه ب    . بازگشت، قرا بگی 
 

Accretion Disc ( حلقه تجمعیاکریشن دیسک یا :) در که  گردوغبارو   ( داغ سوپر )مذاب  ازحد شیباز گاز  سکید کییا   صفحه

ومغناط ،اد یز  ار یبا رسعت بس چاله اهیس کیاطراف  محل کند و  را تولید یم( ویو راد قرمز  مادون ،ینور  کس،یاشعه ا) یسیامواج الکیی

  اند  محکوم مواد نیاز ا برج  . ستا( در حال انبساط)مدام بسیار رشد یابنده طور به حلقه تجمعی. دهد یمچاله را نشان  اهیس

  یا ابرطوفان  جت جادیممکن است مجبور به ابرج  دیگر  که درحایل، از آن عبور کنند  توانند  نیمباقی بمانند و  دادیافق رو که در  
 .نسبیتی شوند
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 چرخان یا کِرچاله   یاهسنکاتی در مورد 

اخترشناس رادیویی موسسه فناوری کالیفرنیا در پاسادنا بوده که چٌن مارکوس  ییها دهیااین بخش از توضیحات با استفاده از 

 .است شده نوشته، کند نویسنده و کارشناس علمی فعالیت می عنوان بهو اکنون 

چاله  برابر محیط سیاه ۰.۵که  یا رهیداوقتی در محیط . رود فضانوردی را تجسم کنید که به سمت سیاهچاله می

 تواند یمزند بنابراین فضانورد  چاله را دور می که سیاه کند یماست، گرانش چنان قوی است که نور را چنان خم 

جرم، تفاوت عظیم گرانش بین سر و پای فضانورد او را پیش -در نزدیکی یک سیاهچاله ستاره. پشت سرش را ببیند

در نزدیکی ( ناشی از تفاوت گرانش دو جرم) یشندگکِروی از رسیدن به افق رویداد متالشی خواهد کرد اما این نی

 .است و فضانورد بدون مشکل از افق رویداد گذر خواهد کرد نظر صرفجرم قابل  چاله کالن یک سیاه

 

ها در عمل دو افق رویداد  این سیاهچاله. شود میتر  یدههای چرخان یا کِر، موضوع کمی پیچ در مورد سیاهچاله

زمان او را به هر سو خواهد -شود، توفان پیچان فضا گذرد و وارد ارگوسفر می فضانورد از اولی میدارند، وقتی 

هنوز ممکن است فضانورد از چرخش سیاهچاله انرژی بگیرد و از سیاهچاله به بیرون پرتاب شود اما وقتی از . کشاند

 .افق رویداد داخلی گذشت دیگر بازگشتی وجود ندارد
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  در سه صفحه در هندسه فضایی   دایکس و وای و زخط که  میکن یمرا در مورد عکس زیر به این نکته حلب خواننده  توجه 

  .  اند یبعد سهو  قرار دارندمختلف 
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طول، عمق و : گویند؛ زیرا دارای سه بعد هستند می یبعد سه، زیر به اشکالی مانند تصویر  یبعد سهاشکال 

 .ارتفاع

 

 

 

 سطحی و غیر چند سطحیاشکال چند 

 «اشکال غیر چند سطحی»و « اشکال چند سطحی»وجود دارد؛  یبعد سهدو نوع اصلی از اشکال 

 .مثل شکل باال.  اشکال چند سطحی یعنی اشکالی که وجه مسطح دارند

 

 اشکال غیر چند سطحی

 .و یا چنبرهمثل کره . تها غیر مسطح اس اشکال غیر چند سطحی یعنی اشکالی که حداقل یک سطح آن
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 کره

 

 چنبره

 
 

 استوانه                                                                           مخروط                                      

                                                                       

 
 . 
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  ۰۳۹۷اردیبهشت  ۰

 :رایش و انتشار توسطوی ، ترجمه

 های انقالبی سنتز نوین کمونیسم در ایران گروه کمونیست

  

 


