ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺴﺒﯿﺖ اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ :از ﺧﻤﺶ ﻓﻀﺎ-زﻣﺎن ﺗﺎ
اﻣﻮاج ﮔﺮاﻧﺸﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺑﺸﺮی ﺧﺮدﻧﯿﺎ | ﺟﻤﻌﻪ ۰۳ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
ذﻫﻦ آﻟﺒﺮت اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﻓﻀﺎ و زﻣﺎن را ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺮد و ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ و ﻋﺠﯿﺐ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﯽ را ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺗﺨﯿﻞ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﯿﺪ .اﯾﺪهای ﮐﻪ در ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع
ﺳﻮﺋﯿﺲ زاده ﺷﺪ و در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻨﯿﺎدی ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﯿﻬﺎن را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در درک ﻧﻮ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮی از ﮔﺮاﻧﺶ دارد.
در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ،اﯾﺪه ﻧﯿﻮﺗﻮن ﺑﺎ دو ﻗﺮن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﯾﻦ اﯾﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻫﻤﮑﻨﺶ اﺟﺮام

ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﻮد .در ﻋﻮض ،اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﻓﻀﺎ و زﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرﭼﻪای ﻣﺘﺤﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮم
و اﻧﺮژی از ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اراﺋﻪ داد .اﺷﯿﺎ ﭘﺎرﭼﻪ ﻓﻀﺎ-زﻣﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ وزﻧﻪای ﮐﻪ روی
ﺗﺮاﻣﭙﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺤﻨﺎی ﭘﺎرﭼﻪ ﺣﺮﮐﺎت آنﻫﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد،
ﮔﺮاﻧﺶ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷﺪ.

ﻧﻮرﻫﺎ در آﺳﻤﺎن ﺧﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺮدان ﻋﻠﻢ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﻣﺸﺘﺎقاﻧﺪ
درﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،1915اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﺗﺌﻮری ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم را ﺷﺮح داد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ
ﺳﺎل  1919ﻣﻘﺒﻮل اذﻫﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺒﻮد و ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽﺷﺪ؛ اﻣﺎ در ﺳﺎل  1919ﭘﺲ از
ﺧﻮرﺷﯿﺪﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ،ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪ.
ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺟﺴﻢ ﻋﻈﯿﻢ ،ﻣﺜﻼ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎ-زﻣﺎن را ﻃﻮری ﻣﻨﺤﺮف
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮر از ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد ﺧﻤﯿﺪه ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
روﯾﺖ ﻧﺸﻮﻧﺪ! ﻋﮑﺲﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮرﺷﯿﺪﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺳﻨﺪی ﺑﺮ ﺗﺎﺪ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم ﺑﻮد.

دروازه ﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ را ﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ و ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﻣﺼﺪوم ﮐﺮدهاﻧﺪ
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺟﻤﻠﻪی ﺑﺎﻻ در ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻧﯿﻮز ) (Science Newsﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﺷﻮبﻫﺎ ﺑﺮای
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮای ﻣﻬﺎر ازدﺣﺎم  4500ﻧﻔﺮی ﮐﻪ
درک ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ و در آن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد:
ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم ،ﺑﻪ ﻣﻮزهی ﺗﺎرﯾﺦ ﻃﺒﯿﻌﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ واﻗﻊ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک
آﻣﺪهاﻧﺪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ ﭘﻠﯿﺲ دارﯾﻢ )ش ,1930-2-1 :ص.(79.

ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺗﻔﮑﺮ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ
اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم ﻣﻬﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ .او از اﯾﻦ ﭘﯿﺶﮔﻮﯾﯽ
روی ﮔﺮدان ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از آنﭼﻪ اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ

ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ دﯾﺪن ﻓﻬﻤﯿﺪن آن ﺑﻮد ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد.

آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺎب ﺳﮑﻮت و ﺳﮑﻮن ﺑﺮ ﭼﻬﺮه زده و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و آرام ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه در ﻋﻮض

ﻣﮑﺎﻧﯽ ﭘﻮﯾﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻋﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﻗﻠﻤﺮوی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮد ،ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻠﻮای دﯾﻮﻫﺎی ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ در ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊﺗﺮ از ﭼﯿﺰی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻗﺒﻞ از

ﻗﺮن  20اﻧﺘﻈﺎر آن را داﺷﺘﻨﺪ.

ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ زادﮔﺎه ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺳﯿﺎرات ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎغ وﺣﺸﯽ ﻣﻤﻠﻮ از اﺷﯿﺎء

ﺷﮕﻔﺖآور ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ ﻋﺠﯿﺒﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺘﺎرهﻫﺎی
ﻧﻮﺗﺮوﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی وزن ﯾﮏ ﺳﺘﺎرهی وزﯾﻦ را در اﻧﺪازهی ﯾﮏ ﺷﻬﺮ ﺟﺎی دادهاﻧﺪ و ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎ

ﮐﻪ ﻓﻀﺎ-زﻣﺎن را ﭼﻨﺎن ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺪارد.

ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد اﯾﻦ ﻏﻮلﻫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﻓﻀﺎ-زﻣﺎن ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻘﺪار ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ از اﻧﺮژی
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﮐﻬﮑﺸﺎن ﺧﺸﻦ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ -ﺗﺨﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از دل ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ.
ﺳﺎل ﭘﺮﻟﻤﻮﺗﺮ»:ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻋﻈﯿﻢ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه
ﮐﻨﯿﻢ ،آنﻫﺎ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﻢ و ﺑﺎ آن ﺳﺮﮔﺮم ﺷﻮﯾﻢ«.
وی ﮐﻪ اﺧﺘﺮﻓﯿﺰﯾﮑﺪان از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﮐﻠﯽ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ اﺳﺖ در ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه اﺷﺎره
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﺮز ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی ﺗﻐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن
ﻋﻤﺮ ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﺗﺼﻮر ﻏﻠﻄﯽ اﺳﺖ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦﻫﺎ درﺑﺎرهی ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﺒﺴﺎط ﮐﯿﻬﺎن و ﯾﺎ
ﺳﻘﻮط آن و اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ﻫﺴﺘﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و در آﺧﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺷﻤﺎ درک ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺼﻮر آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﺠﺬوب ﮐﻨﻨﺪه
ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ درﺑﺎره ﮐﯿﻬﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺮدن ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻮاﻻت ﻏﻨﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ دﯾﻮﯾﺪ اﺳﭙﺮﮔﻞ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻧﺠﻮﻣﯽ و
ﻋﻀﻮ اﻓﺘﺨﺎری اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺠﻠﻪ ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻧﯿﻮز از ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻓﻼﺗﯿﺮون ﺑﻨﯿﺎد ﺳﯿﻤﻮﻧﺰ
در ﻧﯿﻮﯾﻮرک )  ( Simons Foundation’s Flatironﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ اﺳﺖ«.
در ﻃﻮل ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﺎ اﺟﺮاﻣﯽ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ از ﺗﺼﻮرات ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﺎ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﻬﻢ درﺑﺎرهی ﮐﯿﻬﺎن را آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ؛ ﻣﺜﻼ ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﺮﯾﻌﯽ در ﺣﺎل اﻧﺒﺴﺎط

اﺳﺖ .ﺟﻬﺎن ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎر  13.8ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺳﺎل ﭘﯿﺶ آﻏﺎز ﺷﺪ و اﺷﮑﺎل ﻣﺮﻣﻮز ﻣﺎده و اﻧﺮژی ﺑﻪ روشﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ دادن ﺑﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدی ﺑﺮای درک اﻣﺮوز ﮐﯿﻬﺎن ﻣﺒﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺸﺮ از ﺟﻬﺎن
ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻔﺎف ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻨﻮز ﺳﻮاﻻت زﯾﺎدی درﺑﺎرهی ﻣﺎدهﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،آﻏﺎز و ﭘﺎﯾﺎن
ﺟﻬﺎن ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻠﻮم در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻧﺴﺒﯿﺖ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﮐﻢارزش ﺷﻤﺮده ﺷﺪه ﻣﯿﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻤﯿﺪﮔﯽ ﻧﻮر و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در
ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺷﻔﺎفﺳﺎزی ﮐﯿﻬﺎن اﺷﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺘﺎرهﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ اﻣﯿﺪوارﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم دارﻧﺪ وﺟﻮد دارد.
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﮐﻨﺠﮑﺎوی و ﺗﺤﻘﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪی ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻫﻨﻮز درک ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم دﯾﺪ ﻣﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﯿﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش داد و درک ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﮐﯿﻬﺎن را
ﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد.
آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻧﺴﺒﯿﺖ ﺑﺮﻃﺮف و اﺻﻼح ﺷﻮد و
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی از ﮐﯿﻬﺎن ﺑﺮای ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻧﺴﺒﯿﺖ
ﻋﺎم ﻫﻨﻮز ﭼﯿﺰﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺟﻬﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻨﻮز ﺳﺮﮐﺶﺗﺮ از
داﻧﺴﺘﻪﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻏﻮلآﺳﺎی ﺣﺮﯾﺺ
ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن ﭘﺲ از روﻧﻤﺎﯾﯽ اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ از ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم ،در ﺳﺎل  ، 2019ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺗﻠﺴﮑﻮپﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎ-زﻣﺎن را ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯿﮑﻨﺪ را ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ،ﺣﺘﯽ ﻧﻮر ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮔﺮﯾﺰ از آن را ﻧﺪارد و در آن ﺑﻪ دام ﻣﯽاﻓﺘﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺗﺼﻮﯾﺮ ﯾﮑﯽ از ﮔﯿﺮاﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﮐﯿﻬﺎن را ﺗﺎﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﻠﺴﮑﻮپ اﻓﻖ روﯾﺪاد ) (Event Horizonﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻬﮑﺸﺎن ام  87ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﯾﮏ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪ در ﻗﻠﺐ

در ﺳﺎل  ،2019ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﻠﮑﺴﻮپEvent Horizon
ﮐﻬﮑﺸﺎن ام 87ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
آﮐﯿﺎﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در ﺧﻠﻖ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدﻧﺪ را رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﺮد .وی اﻓﺰود» :ﻣﻦ ﺗﺎ
ﺣﺪی اﻧﺘﻈﺎر دﯾﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ را داﺷﺘﻢ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ،ﺧﺪای ﻣﻦ! اﯾﻦ
ﮐﺎﻣﻼ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ«.
ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﺠﯿﺐ رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﺷﻮاﻫﺪی از وﺟﻮد آنﻫﺎ در ﻓﻀﺎ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ در ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﻓﯿﺰﯾﮏ اﺳﺖ .ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان
ﺑﻪ ﭘﺪﯾﺪهای ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺷﺎره داﺷﺖ ﮐﻪ آﻏﺎزﮔﺮ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺷﻮاﻫﺪ دراﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻮد و ﭘﺲ از دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت اﮔﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪاﻧﺎن ﮐﻤﯽ ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
درﺳﺎل  ، 1916اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ،ﮐﺎرل ﺷﻮارﺗﺰﯾﻠﺪ،
ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان آﻟﻤﺎﻧﯽ ،درﻣﻮرد ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎ راهﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻌﺎدﻻت اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﯾﮏ ﺟﺮم ﮐﺮوی
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺎره ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره اراﺋﻪ داد.
رﯾﺎﺿﯿﺎت ﺷﻮارﺗﺰﯾﻠﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻓﻀﺎ-زﻣﺎن در اﻃﺮاف ﺳﺘﺎرهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﺮم ﯾﮑﺴﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺳﺘﺎرهﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺧﺎرج از رﯾﺎﺿﯿﺎت ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ
ﺟﺮم ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺸﺮده ﺷﻮد!
در ﺳﺎل  ،1930راﺑﺮت اوﭘﻨﻬﺎﯾﻤﺮ و ﻫﺎرﺗﻠﻨﺪ ﺳﯿﻨﺪر ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺘﺪ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره
ﻋﻈﯿﻢ در ﺣﺎل ﺳﻘﻮط زﯾﺮ وزن ﺟﺎذﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺪی از اﻧﺪازه ﺑﺤﺮاﻧﯽ آن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد -ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﻣﺮوز
آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻌﺎع ﺷﻮارﺗﺰﺷﯿﻠﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ -ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮری از آن ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ،اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ و دﯾﮕﺮان ،ﺷﮏ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ،

در واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

اﺧﺘﺮوشﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺪری درﺧﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺳﺎﮐﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ روﺷﻦﺗﺮ

ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﯿﻬﻮده ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ،اروﯾﻨﮓ ازﮐﺸﻒ اﺧﺘﺮوشﻫﺎ ﺧﺒﺮ داد و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪی science news letter
ﭼﻨﯿﻦ آنﻫﺎ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ دورﺗﺮﯾﻦ ،درﺧﺸﺎنﺗﺮﯾﻦ ،ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ و وزﯾﻦ ﺗﺮﯾﻦ و ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه

ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر و اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در آن زﻣﺎن ﺳﺨﻨﯽ از ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد و
اﺧﺘﺮوشﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺮژیﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
در دﻫﻪ  ،1960اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺮﺗﻮ اﯾﮑﺲ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﮐﯿﻬﺎن را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ روﺷﻨﯽ ﭼﺮاغﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﻠﻊ ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﻨﺪ .ﺣﺮﮐﺖ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن و اﺑﺮﻫﺎی ﮔﺎزی در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ ﺧﺒﺮ از درﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮدن ﭼﯿﺰی ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﺑﺎغ وﺣﺶ ﺟﺎﻧﻮران ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ
ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎ ﺟﺮﻣﯽ ﻣﻌﺎدل ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دارﻧﺪ و وﻗﺘﯽ ﺳﺘﺎرهای را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓﻨﺪ ذراﺗﯽ ﺑﺎ
اﻧﺮژی  200ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن اﻟﮑﺘﺮون وﻟﺖ را ﺑﻪ اﻃﺮاف ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺮژی ﺣﺪودا  30ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺮژی
ﭘﺮوﺗﻮنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﺮاف ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه ذرات ﺟﻬﺎن )ﺑﺮﺧﻮرددﻫﻨﺪه
ﺑﺰرگ ﻫﺎدروﻧﯽ( ﻣﯽﭼﺮﺧﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد از دﻫﻪ  1990ﺗﺎ اﻣﺮوز داﻧﺸﻤﻨﺪان درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻧﻮران ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﻧﻪ

ﺗﻨﻬﺎ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﯿﻬﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ اﺟﺮاﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎم آنﻫﺎ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎی رﯾﺎﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﯽ
ﺷﺪﻧﺪ و در اﺑﺘﺪا ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪای ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آنﻫﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻬﮑﺸﺎن
ﻫﻤﻪﭼﯿﺰ را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺎل ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎ ،دﻗﯿﻘﺎ ﻫﻤﺎنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻧﺤﻮه ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺳﺘﺎرهﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و از آن اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ از ﺗﺎﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻧﻤﯽﮔﺬرد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎ از
ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .آنﻫﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﻀﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ،ﻫﺮ ورﻃﻪ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن و ﺳﻤﺒﻞ ﻫﺮ
ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻼشﻫﺎی دﯾﮕﺮ را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺎزدﻫﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰی را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻓﻘﻂ ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن درﺑﺎرهی اﺑﻌﺎد اﯾﻦ اﺟﺮام ﯾﺎ در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪﻗﺪر ﺑﺰرگ ،ﺳﻨﮕﯿﻦ ﯾﺎ ﺣﺠﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﺲﮔﯿﺮ ﺑﻮدن آن ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻢ.

اﻣﻮاج ﻓﻀﺎ-زﻣﺎن
وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺴﺒﯿﺖ ﻋﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ را ﻣﺨﺘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻣﻮاج در

ﻓﻀﺎ-زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﻮاج ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺎرج ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

رﯾﺎﺿﯿﺎت اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻣﻮاﺟﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻈﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ
اﺟﺴﺎم ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻮج ﻓﻀﺎ-
زﻣﺎﻧﯽ روﯾﺎﯾﯽ دور از دﺳﺘﺮس ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ از ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﮕﻨﺎلﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﻮاج را ﮔﺮاﻧﺶ
ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪ از وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺷﮕﺮﻓﺘﯽ در ﮐﯿﻬﺎن ﺑﯽﺧﺒﺮ ﺑﻮد.
در اﺑﺘﺪای  1950و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان ﻫﻨﻮز درﺑﺎره واﻗﻌﯽ ﺑﻮدن و وﺟﻮد اﻣﻮاج ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﺑﺤﺚ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ژوزف وﺑﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪان ،ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را در راه ﺷﻨﺎﺧﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ .وی ﭘﺲ از
ﯾﮏ دﻫﻪ ﺗﻼش ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﺎل  1969ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺳﻤﺖ ﯾﮏ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ ﯾﺎ از
ﯾﮏ ﻧﻮع ﺳﺘﺎره ﺗﺎزه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺗﭗاﺧﺘﺮ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارش اوﻟﯿﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ ،ﺳﺎﯾﻨﺲ ﻧﯿﻮز ﺑﯿﺶ از دوازده داﺳﺘﺎن در
ﻣﻮرد آﻧﭽﻪ »ﻣﺸﮑﻞ وﺑﺮ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد )ﺷﻤﺎره 6/21/69:ص ،(593.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺸﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺒﻌﯽ از اﻣﻮاج ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد وﺑﺮ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﺮگ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  2000ﺑﻪ ادﻋﺎی ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻫﺮﮔﺰ
ﺗﺎﺪ ﻧﺸﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮاج ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.

در ﺳﺎل  ،1974رادﯾﻮاﺧﺘﺮﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم راﺳﻞ ﻫﺎﻟﺲ و ژوزف ﺗﯿﻠﻮر ﯾﮏ ﺳﺘﺎره ﻧﻮﺗﺮوﻧﯽ را ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻫﻤﺮاه ﭼﮕﺎل در ﻧﺰدﯾﮑﯽ آن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺘﺎره ﻧﻮﺗﺮوﻧﯽ و ﻫﻤﺮاه
آن ،اﻧﺮژی اﻣﻮاج ﮔﺮاﻧﺸﯽ را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺑﺮ ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﻮاج را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد
ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﮐﻪ دﻫﻪ ﻫﺎ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻻزم در ﭘﺲ آن ﺧﻔﺘﻪ
ﺑﻮد.
رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮج ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﺑﺎ ﺗﺪاﺧﻞﺳﻨﺞ ﻟﯿﺰری ﯾﺎ  LIGOﮐﻪ در ﺳﺎل  2016اوﻟﯿﻦ ﻣﻮج ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﺗﺎﺪ
ﺷﺪه را ﮔﺰارش ﮐﺮد ،ﺑﻪ دو ردﯾﺎب ﻣﺘﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ درﻫﺎﻧﻔﻮرد واﺷﻨﮕﺘﻦ و دﯾﮕﺮ در ﻟﯿﻮﯾﻨﮕﺴﺘﻮن
ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻫﺮ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﭘﺮﺗﻮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻟﯿﺰر را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام از ﭘﺮﺗﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭘﺎﻦ ﯾﮑﯽ از دو آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻧﺒﻮد اﻣﻮاج ﮔﺮاﻧﺸﯽ اﯾﻦ دو ﭘﺮﺗﻮ دوﺑﺎره ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را از ﺧﻨﺜﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ اﻣﻮاج ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزوﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﮐﺸﺶ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ
ﮐﻪ دﯾﮕﺮی را ﻓﺸﺮدهاﻧﺪ ﻧﻮرﻫﺎی ﻟﯿﺰر دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
ﺣﺘﯽ ﻣﻮجﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﻓﻀﺎ-زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎزوی
آﺷﮑﺎرﺳﺎز ) (ligoرا ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﯾﮏ دهﻫﺰارم ﻋﺮض ﯾﮏ ﭘﺮوﺗﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻏﺎز دوره ﺟﺪﯾﺪی در ﻧﺠﻮم اﻋﻼم ﺷﺪ .اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در ﺳﺎل  2016در ﺳﺎﯾﻨﺲ
ﻧﯿﻮز ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎن ﻗﺪم ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن  ligoﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻧﺪه ﻧﻮﺑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺷﺪﻧﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺎ  ligoو ﯾﮏ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻣﻮج ﮔﺮاﻧﺸﯽ دﯾﮕﺮ ،virgo ،ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،اﮐﻨﻮن دهﻫﺎ ﮐﺸﻒ
دﯾﮕﺮ را ﺛﺒﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﻮاج از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ازﺳﺘﺎرهﻫﺎی ﻧﻮﺗﺮوﻧﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن زادﮔﺎه ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﮐﻪ
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ را آﺷﮑﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻮراﻧﯽ درﺧﺸﺎن از ذرات زﯾﺮاﺗﻤﯽ ﺑﺎردار اﺷﺎره

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎﯾﯽ از ﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﻣﺮﻣﻮز ﻧﻮرﻫﺎی ﭘﺮاﻧﺮژی ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻔﺠﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﮔﺎﻣﺎ
ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ را اراﺋﻪ دﻫﺪ .اﯾﻦ اﻣﻮاج ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺟﺮﻣﯽ
ﺑﯿﻦ  100ﺗﺎ 100000ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻬﺮ ﺗﺎﺪی ﺑﺮ ﺣﺮف اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﻧﺠﻮم اﻣﻮاج ﮔﺮاﻧﺸﯽ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎرﺧﻮد اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ردﯾﺎبﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روی
زﻣﯿﻦ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ اﻣﻮاج ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﻣﮑﺎن ﺗﺸﺨﯿﺺ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻢاﻧﺮژی و دوردﺳﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ردﯾﺎبﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺘﻦ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺗﺪاﺧﻞﺳﻨﺞ ﻟﯿﺰری  (lisa (laser interferometer space antennaﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻀﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺮای دﻫﻪ 2030ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﺑﯽﺷﮏ ﻫﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻘﻮط ﯾﮏ ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ درون ﯾﮏ
ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪی ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ رﺧﺪادی ،ﺳﯿﺎهﭼﺎﻟﻪی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻘﺐ و ﺟﻠﻮ ﻣﯽﺷﻮد و در
ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ در ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﺪارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺮوج از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺰرگ را اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮای
ﺳﺎلﻫﺎ ﻣﯽﭘﯿﻤﺎﯾﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

