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 عرفان کسرایی

ا در حال حاضر به عنوان پژوهشگر دوره او است.  «GWP»علم آلمان  یانجمن فلسفه عضو و  نگار علم و فناوریروزنامه نویسنده و  عرفان کرسای   در  اضر یاستدالل ر  روش شنایسروی موضوع بر  در دانشگاه بن آلمان علم یفلسفه یدکتر

 کند. کار یم  مدرن شنایسهانیک

 

 یآ یچیمارپ ندر کهکشااز رصد نور پشت یک سیاهچاله   منتشر کردند که مقاله ای در مجله نیچرژوئیه  ۲۸دانشمندان در روز 

خبر می داد. پدیده ای که در نگاه نخست با تصور غالب و  از زمین میلیون سال نوری ۸۰۰ در فاصله (I Zwicky 1) ۱ یکیتسوئ

سیاهچاله  موضوع پذیرفته شده درباره ماهیت سیاهچاله ها در تضاد بود و بار دیگر توجه عالقمندان به نجوم و کیهان شناسی را به

   ها جلب کرد.

 

 به وسعت کیهانسیاهچاله، آزمایشگاهی 

 

آنها را روشن کرد و به فضای داخل چراغ قوه شمع و نیستند که بتوان با استفاده از  در زیرزمین مانند اتاقی تاریکسیاهچاله ها 

بیاندازند می بلعند و چنان اشتهای سیری ناپذیری دارند که هرچیزی را که به دام دنبال چیزی گشت. این هیوالهای ناشناخته، 

این اجرام آسمانی عجیب که در سراسر کیهان  نیروی گرانش آنها به قدری قدرتمند است که حتی نور نیز نمی تواند از آن بگریزد.

واختری از یک نوع نیستند. برای نمونه هم سیاهچاله هایی داریم که از انفجار ابرن البته در ابعاد و اندازه های گوناگون یافته می شوند

ی که در مرکز کهکشان ها )از جمله کهکشان خود ما یعنی راه شیری( واقع شده اند. کالن جرم یهااهچالهیس ایجاد شده اند و هم

اما به بیان ساده، سیاهچاله ها توده های به شدت متراکمی از ماده اند که نیروی گرانش آنها به قدری زیاد است که ساختار فضای 

برای اینکه درک بهتری از تراکم سیاهچاله ها داشته باشیم کافیست تصور کنیم که خورشید اگر می ند. نم می کپیرامون خود را خ

خواست سیاهچاله باشد باید ماده موجود خود را در یک کره به قطر شش کیلومتر جا می داد. زمین ما نیز اگر یک توپ کوچک 

چاله باشد. حال دانشمندان، برای نخستین بار موفق شده اند نور پشت چنین سانتی متر بود می توانست یک سیاه ۱.۷با قطر حدود 

به روی درک بهتر از این اجرام اسرارآمیز  پنجره ای شناسایی کنند و، که حتی به نور نیز اجازه خروج نمی دهد توده متراکمی را

 عالم هستی باز کنند.

در جستجوی  ، در آغازدانشگاه استنفورد در کدانیزیاخترف نز،یلکیدن و یسرپرستبه نکته جالب توجه این است که این تیم تحقیقاتی 

میلیون کیلومتر باالی سیاهچاله  60چیز دیگری بوده و بنا داشته مطالعه ای روی تاج این سیاهچاله انجام دهد. تاجی که تا ارتفاع 

دازه هایی، فراتر از قوه تصور ذهن انسان روی زمین تصور چنین ابعاد و انانتشار پرتو ایکس است. عظیم کشیده شده و منبع 

میلیون کیلومتراست.  30)با ده میلیون برابر جرم خورشید( چیزی حدود سیاهچاله  این خودقطر کافیست در نظر بگیریم که  .است

را  اهچالهیپشت س یزیچ چیه میبتوان دیرو ما قاعدتا نبا نیاز ا د،یبیا رونین بآ نمی تواند از می شود اهچالهیساین  وارد که ینور

دلیل اینکه چنین چیزی ممکن شده در ویژگی های عجیب و باورنکردنی سیاهچاله ها نهفته است. بر اساس نظریه نسبیت  .مینیبب

اینشتین، سیاهچاله ها فضا را دچار اعوجاج کرده و نور و میدان های مغناطیسی پیرامون خود را خم می کنند. به بیان ساده 

تشخیص ندان با استفاده از همین ویژگی های عجیب، ناممکن را ممکن کرده اند و نوری را تشخیص داده اند که اصوال نباید دانشم

اروپا و  ییآژانس فضا( XMM-Newton) وتنین-امامکسیا ییفضا یهالکسوپداده می شد. نوری که دانشمندان با استفاده از ت

در این « مشاهده»شاید کلمه ثبت کرده اند در واقع ناشی از یک ناهنجاری در مشاهدات دانشمندان بود. ناسا  (NuSTAR) نواستار

معنی کمی غلط انداز باشد. در واقع دانشمندان شواهد مستقیمی از نور بازتاب داه شده از سوی دیگر سیاهچاله را یافته اند و این 

اما چرا می گوییم رفتار نور در دام میدان های گرانشی قوی سازگار است. یافته ها دقیقا با پیش بینی های نظری در خصوص 

ناهنجاری؟ دلیل آن این است که این تیم تحقیقاتی در سلسله مشاهدات خود از پرتوهای ایکس، متوجه پرتوهایی شدند که کوچکتر 

منشاء چیزی که مشاهده شده، آن داد که ظاهر می شدند. بررسی های بعدی آنها نشان بودند و با تاخیر و با رنگ های دیگری 

سوی دیگر سیاهچاله است و این فوتون ها از بخش دیگری از دیسک سیاهچاله می آیند. اگرچه اساس این کشف، در نظریه نسبیت 

 نواحیعام اینشتین پیش بینی شده بود ولی این کشف می تواند در آینده به دانشمندان کمک کند نقشه های سه بعدی دقیق تری از 

پیرامون سیاهچاله ها تهیه کنند و در عین حال، درباره قرص برافزایشی )دیسکی از گرد و غبارهای کیهانی و گازهای داغ پیرامون 

 سیاهچاله(، درباره تاج سیاهچاله و همچنین افق رویداد آن بیشتر بدانند.

 

 

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03667-0?utm_medium=affiliate&utm_source=commission_junction&utm_campaign=3_nsn6445_deeplink_PID100062364&utm_content=deeplink


 

 نینشتیعام ا تینسب هیبر نظر یگرید دییمهر تا

 

در سال  نینشیعام آلبرت ا تینسب هیمدرن با ظهور نظر یشناس هانیباورند که ک نیبر ا کدانانیزیشناسان و ف هانیاز ک یاریبس

مقاله آلبرت  رایوجود ندارد. ز دیجد یشناس هانیآغاز عصر ک یبرا یمشخص خیآغاز شده است. اگرچه که تار یالدیم ۱9۱5

 نیحال، نخست نیمنتشر شده بود و در ع ۱9۱۱در سال  نیاز ا شیبر انتشار نور، سال ها پ یوق یگرانش دانیم ریدرباره تاث نینشتیا

 یعام، به عنوان مدل تیکه در آن نسب نینشتیا ۱9۱۷گردد به مقاله سال  یباز م یشناس هانیعام در ک تینسب هیکاربست نظر

آزمون ها سربلند  نیآن زمان تا کنون از سخت تر زا هینظر نیکل مطرح شده است. ا کیبه عنوان  هانیک فیتوص یبرا یاضیر

 یحت ۱زده است. دییآن هر تا یقرار گرفته، بر درست نیذره ب ریکه تا کنون رصد شده و ز هانیدر ک یا دهیآمده و هر پد رونیب

مشخص شد که  اهو ثوابت به معادالت خود دچار اشتباه شده، بعد میمفاه یدر وارد کردن برخ نینشتیشد ا یکه تصور م یزمان

 دییاو تا ابد تا هینظر یها ینیشبیکه خط به خط پ ستیآن ن یبه معنا نیدرست بوده است. البته ا زیکار او ن یاشتباه ظاهر یحت

نخواهد  یو ناسازگار یاست و هرگز دچار ناهنجار یجهان هست تیما از ماه یعلم یصورتبند نیآخر ت،ینسب هیخواهند شد و نظر

کرد. او در سال  یرا آشکارساز اهچالهیس یبتوان نور آن سو ینداشت که  روز یانتظار نیاحتماال هرگز چن نینشتیشد. اما ا

  .سدینو یم یگرانش یهایدرباره عدس 2در مقاله مشهور خود ۱936

 «ردوجود ندا یادهیپد نیچن میبه مشاهده مستق یدیام»

چون  یبه خرج داد. چرا که مفهوم کلمات اریآزمون وسواس بس ایهمچون مشاهده  یدر کاربست کلمات دیبا یشناس هانیدر ک البته

 اهچالهیس یخیمثال عکس تار یتفاوت دارد.  برا یعلم یها نهیزم ریبا سا یقدر یشناس هانیدر ک یآشکارساز ایمشاهده، رصد 

( در یسال نور ونیلیم 53)در فاصله حدود  نیاز زم لومتریک ونیلیتر ونیلیم 500فاصله  رو د لومتریک اردیلیم ۴0با قطر  یا

 دیشا گر،ینبود. به عبارت د اهچالهیس« مشاهده»ساده  انیمنتشر شد، به ب 20۱9 لیآور ۱0که در چهارشنبه  ۸۷ هیکهکشان مس

قابل درک  ریاز تلسکوپ را به تصو یافتیدر یهاکه داده ندنوشته بود ییهاتمیبومن و همکارانش الگور یتیگفت که ک نطوریبتوان ا

به  یرو دانشمندان برا نیرا رصد کند. از ا اهچالهیس ستیقادر ن ییبه تنها یتلسکوپ چیکند. ضمن آنکه ه لیچشم انسان تبد یبرا

با هشت  «زنیونت هورایا»معروف است از پروژه  «یتداخل سنج»که به  یبا روش اهچاله،یاز آن س یریدست آوردن درک تصو

 ریها تا مدت ها ز اهچالهیوجود سذکر این نکته هم الزم است که از نظر تاریخی اساسا نفس تلسکوپ همزمان استفاده کردند. 

   .دارد تیکاغذ واقع یدانستند که فقط رو یم یاتیاضیر تیهو یآن را صرفا نوع یاریو بس 3سوال بود

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

خل با تدا یدر رصدخانه موج گرانش نینشتیا تینسب ینیبشیسال پس از پ صدکیدر حدود  20۱6بار در سال  نینخست یکه برا یمثال امواج گرانش یبرا (۱

داشت.  دنبالرا به  20۱۷ کیزینوبل ف زهیجا شی. بریســ یو بر سیوا نریتورن و همکارانش را پیک یکه برا یشدند .کشف یآشکارساز LIGO یزریسنج ل

  .قبل بوده است اردسالیلیم ۱.3و ادغام آنها در  اهچالهیاز برخورد دو س یهستند که به گفته دانشمندان، ناش یهمان امواج یامواج گرانش

گرانش در انحراف نور  یتیاثر نسب .Lens-Like Action of a Star by the Deviation of Light in the Gravitational Field  با عنوان یدر مقاله ا (2

 Q0957+561  ، اختروش دوگانهیگرانش یاز اثر عدس میمورد مشاهده مستق نینخست دیشده بود. اما شا شیعام آزما تیمطرح شدن نسب ییابتدا یاز همان سال ها

و  ینگارفیهم در ط ،یبیقابل مشاهده بودند و به صورت عج ییویو هم در امواج راد یکه هم در نور مرئ یکشف شد. دو اختروش ۱9۷9باشد که در سال 

اختروش باشند که نور آنها  کیدو اختروش،  نیا سااسا دیچه بسا شا هم در انتقال به سرخ کامال به هم شباهت داشتند. دنیس والش و همكارانش حدس زدند که

ها آن ینیبشیو پ نییکرده است. از قضا تب دایپ یانحراف گرانش ن،ینشتیعام ا تیبزرگ عبور و بر اساس نسب اریجرم بس کیاز کنار  نیدر سر راه خود تا زم

دو اختروش  میعمل کرده و باعث شده که اشتباها تصور کن یگرانش یعدس کیبوده که مانند  YGKOW G1 کهکشان نیکامال درست بود و مشخص شد که ا

 .میامتفاوت را مشاهده کرده

 تیدر نسبب دانیمعادالت م یدر راه حل ها یاضیها از نظر ر اهچالهیگردد. س یباز م ۱۷۸3در سال  شلیها به جان م اهچالهیوجود س دهیا ،یخی( از نظر تار3

چرخان  یها اهچالهیس یبرا ۱963در سال « ِکر یرو»را  گریارائه شد. راه حل د لدیتوسط کارل شوارتسش ۱9۱6آن در سال  نیدند که نخستعام طرح ش

 یکس نینخست ،یالدیدر سال دهه شصت م کدانیزیف  «لریجان و»رسد  یدوران هنوز مطرح نشده بود بود و به نظر م نیدر ا اهچالهیمطرح کرد. اما نام س

 به کار برده باشد. یمعن نیکلمه را به ا نیباشد که ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

یشناس هانیمفهوم مشاهده در ک  

 

رصد آسمان به کار بست، مفهوم  یتلسکوپ را برا له،یکه گال یزمان ۱609تر از سال  قیتا کنون به عبارت دق شیچهار قرن پ از

 یهاتلسکوپ نیزم یبشر نه تنها رو نکیاند، اشده تردهیچیو پ ترقیها مدام دقشده است. تلسکوپ اریمشاهده دستخوش تحول بس

 یهافرستاده تا روز به روز بخش هانیهابل را به اعماق ک ییبزرگ مانند تلسکوپ فضا یهانصب کرده بلکه تلسکوپ میعظ

 GLEAMپروژه  یهاوتلسکوپیو راد EMUمانند  یمیعظ یهاکند. پروژه لیتبد ریپذمشاهده یهارا به بخش یشتریب ریناپذمشاهده

 .کنندیم ریپذمشاهده ستند،یقابل مشاهده ن زیبا تلسکوپ ن یرا که اساسا با چشم، حت ییویامواج راد

 

 

 ۷0 یهافرکانس نیب ییوی. امواج رادرندیناپذچشم انسان مشاهده یدهد که اصوال برا یرا نشان م هانیاز ک ییهاکهکشان، بخش 300000شامل  ریتصو نیا

 اند.داده شده شیمختلف نما یهاما با رنگ یریدرک تصو یبرا MWA (Murchinson Widefield Array)مگاهرتز در پروژه  230تا 

 

 

 فیط هان،یما به ک یمشاهده عالم، چشم او و تنها دسترس یانسان برا یعیطب رندهیتنها گ ،ییویراد یهارندهیاز ظهور گ شیتا پ

 ،ییویراد یامواج  شامل پرتوها نیاست و ا یسیالکترومغناط فیاز ط یکوچک اریتنها بخش بس یکه نور مرئ یبود. در حال یمرئ

دست  فیاز ط یگریبه بخش د شناسانهانیک ،ییویتلسکوپ راد لی. با تکمشوندیم زیگاما ن ایو  X یفروسرخ، فرابنفش، پرتوها

 شناسانهانیکار ک ینجای. تا اشدیمتر م 00۱/0متر و  ۱0 نیب یهابه خصوص طول موج ییویراد یهاکه شامل طول موج افتندی

 یسیالکترومغناط فیاز ط یبزرگ یهااما هنوز بخش ندداشت اریامواج را در اخت فیاز ط کیبار فیمشاهده عالم، دو ط یبرا

را جذب  گرید یهااغلب طول موج ف،یط از قسمت فروسرخ یجز بخش کوچک نیوجود داشت که تن به مشاهده نداده بود. زم

 ییزهایبتوان چ وج باالییفرستادن موشک به طبقات  ایبود که با ارسال بالن به داخل جو  نیا ماندیم یکه باق یو تنها راه کردیم

 نیرفع شد و به کمک ا یادیمشکل تا حد ز نیا نیدر مدار زم ییها. با قرار گرفتن ماهوارهندیبیرا مشاهده کرد که چشم نم

 ها،وتلسکوپیبا اختراع راد یشناسهانیک شرفتیکرد. پ دایپ شیافزا یباورنکردن یبه شکل هانیما از ک یها، حجم مشاهداتتلسکوپ

 یبه رو یدیجد چهیتازه در مشاهده، در یهاروش نیا یریبود و با بکارگ هانیکسب اطالعات بشر از ک رونددر  یانفجار

باز  کنندیم لیگس ییویراد یاز اجسام موجود در فضا، انرژ یاکتشاف که بعض نیا یخیگشوده شد.  از نظر تار شناسانهانیک

از پژوهشگران  یکارل جانسک سد،ینویم یکینامیدر کتاب نجوم د کسونید یگونه که رابرت ت. آن۱93۱به سال  گرددیم

 یبه صدا هیشب یتداخل صوت جادیاطلس ا انوسیاق یدو سو یتلفن ویراد یبود که در مدارها یمنبع افتنی یبل در پ یهاشگاهیآزما

زودتر  قهیدق ۴ بایهر روز تقر اخلتد نیا افتیشده بود، به خصوص که در جیمساله به شدت گ نی. او ابتدا از اکردندیم جادیا سیه

به  ن،یکهکشان مع ایبرد که هر ستاره  یپ یاخترشناس نهیدر زم یمقدمات یکتاب درس کیبا مراجعه به  ی. جانسکافتدیاتفاق م

 نتاجاست طورنیمساله ا نی. او  با در نظر گرفتن اکندیزودتر طلوع م قهیهر شب ظاهرا چهار دق دیبه دور خورش نیعلت گردش زم

قوس است.  یدر صورت فلک یریبه مرکز کهکشان راه ش کینزد ییجا ن،یخارج از زم ییویراد یانرژ ده،یپد نیکرد که منبع ا

گروت ربر اخترشناس  نیبودند و ا نبردهیپ ییویراد یشناسهانیالعاده کفوق تیکار هنوز به اهم ینجایتا ا یااخترشناسان حرفه

 یطراح ندیآیم نیزم یکه از فراسو ییویراد یهاگنالیس یآورجمع یساخت که برا یتلسکوپ بار، نینخست یآماتور بود که برا

 یمنابع قو ریاز سا یابار نقشه نینخست یکرد بلکه برا دییبود تا افتهی یرا که جانسک ییویراد یهاگنالیها منبع سشده بود. او نه تن

 یاریو رادار رخ داد و بعدها بس ویراد نهیدر زم یریچشمگ یهاشرفتیپ مدو یجنگ جهان انیفراهم آورد. در جر ییویتابش راد

 ای یابر یرا روز و شب و در هوا ییوی. تلسکوپ رادکردندیتابش م ییویراد فیکشف شدند که در آسمان، ط هانیاز اجسام در ک

 ماند،یپنهان م ینور یهاتلسکوپ دید زاز کهکشان که قبال در پشت ابر و غبار، ا یعیوس یبه کار برد و به نواح توانیصاف م

 نفوذ کرد.


