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پیش گفتار 

ایده ی سیاهچاله بسیار دلرباست؛ آمیزه ای از هیجان درک ناشناخته ها با هراس 
خطری در کمین نشسته و احساس رهاشدگی. تصور دست زدن به سفری در 
مرز بیرونی سیاهچاله مانند نزدیك شدن به لبه ی آبشار نیاگاراست، اندیشیدن 
از عدم  اطمینان  اما  از آب های خروشان،  آکنده  پرتگاهی  لبه ی  از  به سقوط 
ما  نگه داشتن  دور  برای  حفاظتی  نرده های  دلیل وجود  به  با خطر  رویارویی 
چون  هستیم،  ایمن  که  می دانیم  واقعی،  جهان  در  حتا  پرتگاه.  به  سقوط  از 
خوشبختانه نزدیك ترین سیاهچاله ها صدها سال نوری از زمین دورند. پس، ما 

تنها در ذهن مان به این ماجراجویی تاریك و آسمانی دست می زنیم.
به احتمال زیاد در هر مهمانی که اخترفیزیکدانی حضور داشته باشد، بحث 
نیست  هم  بی راه  خب  و  می شود.  کشیده  پیش  کیهانی  جسم  این  درباره ی 
زیرا سیاهچاله به حد کافی عجیب و غریب هست. به نوشته ی کیپ ثورن، 
متخصص برجسته ی سیاهچاله و نظریه پرداز دانشگاه کلتك، »مانند تك شاخ ها 
اساطیر  و  علمی تخیلی  قلمرو  در  بیش تر  سیاهچاله ها  انگار جایگاه  دیوها،  و 

باستانی است تا در گیتی واقعی.«
ِجی. کِِریگ وییلر اخترفیزیکدان دانشگاه تکزاس آن ها را شمایل فرهنگی 
از سیاهچاله ها کمابیش عبارت  »نمادپردازی هر کسی  می نامد. وی می گوید 
است از دهانی گشوده که همه چیز را می بلعد و چیزی از دستش گریز ندارد.«
دهه ها  برای  که  بود  گرامی،  اکنون  بیگانه ی  و  نفس گیر  و همین شگرفی 
مشهور  المثلی  به ضرب  بنا  بازداشت.  سیاهچاله ها  پذیرش  از  را  فیزیکدانان 
که غالبًا گفته می شود »هر حقیقتی سه مرحله را پشت سر می گذارد: نخست 
مسخره می شود؛ دوم شدیداً مورد مخالفت قرار می گیرد؛ و سوم، بدیهی تلقی 

می شود.« مفهوم سیاهچاله نیز تك تك این مراحل را از سر گذارنده است.
تا  واداشت  را  فیزیکدانان  هم  و  اخترشناسان  هم  که  بود  سیاهچاله  این 
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برجسته ترین دستاورد آلبرت اینشتین ـ نسبیت عام ـ را جدی بگیرند. زمانی 
این نظریه در دوره ی فطرت به سر می برد. اینشتین از سوی مجله ی تایم لقب 
با  سده  میانه ی  در  افتخاری  چنین  اما  گرفت،  را  بیستم«  سده ی  »شخصیت 
شگفتی جامعه ی علمی روبه رو شد. در آن هنگام، دانشگاه هایی انگشت شمار 
هیچ  که  عقیده  این  با  می پرداختند،  عام  نسبیت  تدریس  به  جهان  سطح  در 
کاربرد عملی برای فیزیکدانان ندارد. بهترین ها و خوش فکرترین ها سراغ دیگر 
قلمروهای فیزیك می رفتند. پس از شور و غوغای 1919، هنگامی که اندازه گیری 
مشهور خورشیدگرفتگی با سربلندی بر درستی نظریه ی نسبیت عام اینشتین 
مهر تأیید زد، چشم انداز تازه ی وی درباره ی گرانش عمدتًا نادیده گرفته شد. 
نظریه ی آیزاک نیوتون درباره ی گرانش در جهان روزمره ی سرعت های پایین 
و ستارگان عادی به خوبی کار می کرد، پس دیگر چرا باید دل نگران تنظیمات 
ظریف پیشنهادی از سوی نسبیت عام می بودیم؟ اصال به چه کاری می آمد؟ 
از  ظریفی  انحراف های  آن چنان  به  اینشتین  »پیش بینی های  نوشت  منتقد  یك 
نظریه ی نیوتونی اشاره می کند که اصال نمی فهمم این همه جار و جنجال بر 
سر چیست.« پس از مدتی، چنین به نظر می رسید که دیدگاه اصالحی اینشتین 
درباره ی گرانش کامال بی ربط باشد. هنگامی که اینشتین در 1955 درگذشت، 
نسبیت عام دوران رکود را از سر می گذارند. تنها مشتی فیزیکدان متخصص 
صمیمی  و  قدیمی  دوست  که  نوبل،  برنده ی  بورن  ماکس  بودند.  زمینه  این 
اینشتین بود، در گردهمایی سال مرگ اینشتین اعتراف کرد که نسبیت عام »برایم 
یك کار هنری دل نشین بود، که باید از دور از آن لذت برد و تحسین اش کرد.«

دهه ها  که  نظریه ای  ارائه ی  از  بود  عبارت  اینشتین  کار  واقعیت،  در  اما 
وی،  گرانش  مدل  از  تجربی  اندازه گیری های  بود.  جلوتر  خودش  دوران  از 
که  هنگامی  تا  بودند.  افتاده  عقب  بود،  محض  اندیشه ورزی  از  برخاسته  که 
اخترشناسان پدیده های شگفت انگیز تازه ای را، به یمن تکنولوژی های پیشرفته، 
در گیتی آشکار کردند، دانشمندان نگاهی جدی دوباره ای به دیدگاه گرانشی 
اینشتین نینداختند. در 1963 رصدگران نخستین کوازار )اختروش( را شناسایی 
مرکزش  از  را  خورشید  تریلیون ها  انرژی ِ  دوردستی  جوان  کهکشان  کردند، 
بیرون می ریخت. چهار سال بعد رصدگران ، بسیار نزدیك تر به زمین خودمان، 
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که  چرخنده ای  سرعت  به  فانوس  برخوردند،  )تپ اختر(  پالسار  نخستین  به 
هنگام حسگرهای  همان  در  می کرد.  رادیویی گسیل  بیپ های  از  فوران هایی 
شناسایی  را  قدرتمندی  گامای  پرتوهای  و  ایکس  پرتوهای  فضا،  در  مستقر 
این سیگنال های  از گوشه و کنار آسمان سرازیر می شدند. همه ی  کردند که 
تازه و سردرگم کننده نشان دهنده ی اجسام آسمانی فروریخته بودند ـ ستارگان 
نوترونی و سیاهچاله ها ـ که گرانش خردکننده و چرخش های سرگیجه آورشان 
با آشکارسازی این اجسام  آن ها را به دیناموهایی خارق العاده تبدیل می کند. 
تازه، گیتِی زمانی آرام  و ساکن پا به مسابقه ای سرسام آور گذاشت؛ به کیهان 
پرتو  در  تنها  که  انرژی  غول آسای  منابع  از  آکنده  یافت،  دگردیسی  اینشتنی 

نسبیت قابل فهم هستند.
تحسینش  به  زبان  و  کردند  کشف  سرانجام  اخترفیزیکدانان  که  آن چه  و 
ویژه  به  عام،  نسبیت  ژرف  زیباشناختانه ی  دل نشینی  از  بود  عبارت  گشودند 
هنگامی که به سیاهچاله ها بپردازیم. سوبرامانیان چاندراِسکار به هنگام دریافت 
جایزه ی نوبل فیزیك در 1983 گفت »آن ها بی نقص  ترین اجسام ماکروسکوپی 
در گیتی هستند.« سیاهچاله  هر آن  چیزی را که فیزیکدان در نتیجه گیری نظری 
در آرزویش است عرضه می کند: هم سادگی و هم زیبایی. چاندراسکار زمانی 

خطاب به مخاطبینش گفت »زیبایی، شکوه حقیقت است.«
نسبیت عام که زمانی حوضچه ای کوچك بود، اکنون به اقیانوسی خروشان 
از نظریه  و عمل تبدیل شده است. سیاهچاله دیگر نه نابهنجاری که عنصری 
حیاتی در گیتی به شمار می رود. انگار تقریبًا هر کهکشان کامال رشدیافته ای 
در مرکزش سیاهچاله ای ابرپرجرم دارد؛ چه بسا که حیات خود کهکشان به آن 
بستگی داشته باشد. تلسکوپ ها هم اکنون به چاله ای عظیم که در قلب کهکشان 
رصدخانه هایی  هم زمان،  دوخته اند.  چشم  گرفته  جای  شیری،  راه  خودمان، 
ـ  فضازمانی  غرش های  آشکارسازی  زنگ  به  گوش  پیشرفت ها،  آخرین  با 
موج های گرانشی ـ گسیلی در اثر برخورد سیاهچاله ها  در جایی در محله ی 
میان کهکشانی خودمان هستند. جان آرچیبالد وییلر، پیِر دِیر نسبیت آمریکا، در 
زندگی نامه ی خود نوشت »تنها زمانی سادگی گیتی را درک خواهیم کرد که 

دریابیم تا چه اندازه عجیب و غریب است.«
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اما رسیدن به این دانش بیش از دویست سال به درازا کشیدـ  از پیش  درآمد 
سیاهچاله در دهه ی 1780 تا اثبات رصدی در نیمه ی دوم سده ی بیستم. و در 
بیش تر این دوران، خود ایده ی بودِن این موجودیت عجیب و غریب در گیتی، 
هم نادیده گرفته شد و هم صادقانه مورد هجوم قرار گرفت. تنها پس از کلی 
مشت و لگد و داد و هوار مجازی بود که فیزیکدانان به بودن سیاهچاله تن دادند.

در نگاهی به گذشته، به دشواری می شود فهمید که چرا آنان چنین جنجالی 
را به پا کردند. ایده ی سیاهچاله به واقع بسیار ساده است. هم جرم دارد، و 
هم اسپین )چرخش(. از جنبه ای، هم اندازه ی الکترون و کوارک بنیادی است. 
سیاهچاله  سرشت  بود،  بسته  را  فیزیکدان  ذهن  سال  همه  این  که  آن چه  اما 
بود: ماده اش تا یك نقطه مچاله می شود. نبرد آنان علیه چنین سرنوشتی برای 
یك ستاره، بیش  از علم، فلسفی بود؛ آنان باوری عمیق داشتند که طبیعت به 
چنین شیوه ی دیوانه واری رفتار نمی کند )نمی تواند بکند!(. تنها انگشت شماری 
این  و  کردند  شنا  نیم سده ی گذشته خالف جریان  که طی  بودند  فیزیکدان 
ایده را پیش بردند، خواه دیوانه وار باشد خواه نباشد. و اکنون، در بزرگداشت 
نومیدکننده،  مبارزه ی  این  داستان   ،2015 در  عام  نسبیت  سالگرد  یکصدمین 
نفس گیر، لذت بخش، و )گاهی( خنده دار به سوی پذیرش پیش روی شماست. 
یافته های  آخرین  از  گزارشی  نه  و  است  سیاهچاله  آناتومی  نه  نوشتار،  این 

اخترشناختی و نظری؛ تنها و تنها تاریخچه ی یك ایده است.


