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متهيد

للكون. العلمية بالدراسة املتعلقة والنتائج والوسائل األفكار إىل مقدمة الكتاب هذا
نسميها التي األشياء فمنظومة الوجود. يف ما كل الكونيات علم دراسة نطاق يشمل
للنجوم الفلكي النطاق للغاية؛ صغري هو وما للغاية كبري هو ما عىل تشتمل الكون
معقد تدرُّج يكمن الحدَّين هذين وبني األساسية. للجسيمات املجهري والعالم واملجرات،
وسط يف موجودون — البَرش — ونحن واملادة. القوى تفاعل عن ينتج واألنماط الِبنى من

هذا. كل
واحد هيكل داخل املعروفة الفيزيائية الظواهر كل وضع هو الكونيات علم هدف إن
فقد هذا، ومع الحالية. معارفنا يف كبرية فجوات ثمة تزال وال طموح، هدف وهذا محَكم.
اسم العرص هذا عىل يطلقون الكونيات علماء من الكثري أن لدرجة رسيع تقدم حدث
َ أبنيِّ كي املوضوع؛ هذا دراسة يف باألساس تاريخيٍّا نهًجا انتهجُت ولقد الذهبي». «العرص
َمرِّ عىل املفاهيمية املناحي من العديد بني بها جمع التي والكيفية بها، ر تطوَّ التي الكيفية
االستكشاف. يف جديدة طرًقا التكنولوجية التحسينات بها دت مهَّ التي والكيفية مسريته،
وتوزيع شكل حول املتزايد فاإلجماع النوع. هذا من كتاب لتأليف مالئم وقت هذا
املتناول. يف صار قد الكون يف ما لكل الكامل الفهم بأن يوحي الكون يف والطاقة املادة
أن لنا ينبغي أنه إياها التاريخ علََّمنا التي الدروس ومن مثرية، ألغاز أمامنا تظل لكن

مفاجآت! حدوث نتوقع





األول الفصل

موجز تاريخ

التناقض؛ من يشء هذا ويف الطبيعية. العلوم من نسبيٍّا العهد حديث فرع الكونيات علم
هل غرار: عىل البرشية طرحتها التي األسئلة أقدم من بعًضا يتناول الكونيات علم ألن
ظهر فكيف بالنفي، الجواب كان وإذا األزل؟ منذ موجود هو هل محدود؟ غري الكون
إىل يسَعون والبُرش التاريخ قبل ما أزمنة ومنذ ما؟ يوًما سينتهي وهل الوجود؟ إىل الكون
كانت به. وبعالقتهم بالعالم املتعلقة األسئلة عىل لإلجابة ما نوٍع من مفاهيمي إطار بناء
ساذجة بوصفها اليوم إليها ننظر خرافات عن عبارة النماذج، أو النظريات، تلك أُوىل
نحن نسبناها طاملا التي األهميَة تُظهر البدائية التخمينات هذه أن بَيَْد املعنى. عديمة أو
الرموز من ومنظومة لغة الكونيات علماء يستخدم واليوم، العالم. يف التفكري إىل البَرش
يف وأََودُّ القدماء. أسالفنا ز حفَّ ما نفس هو باألساس زهم يحفِّ ما لكن تماًما، مختلفتني
أفرسِّ وأن الكونيات، علم «موضوع» ل التاريخيَّ التطوَر إيجاٍز يف أرسد أن الفصل هذا

مفيدة انطالق نقطة هذا يوفر أن وآُمل املحورية. أفكاره بعض بها تطورت التي الكيفية
التفصيل. من بمزيد املحورية األفكار هذه فيها سأستكشف التي التالية الفصول نحو

الخرافات يف الكون

التجسيم أشكال من شكل باألساسعىل مبنيًة كانت الكون لدراسة القديمة املحاوالت أغلب
املحاوالت هذه بعض تضمنت وقد برشية). غري كائنات إىل البرشية الصفات نسبة (أي
أو البرشية تساعد أن يمكنها نافذة إرادة ذات كيانات تَُحرِّكه املادي العالم أن فكرة
إلله يمكن ولكن جامد، نفسه املادي العالم أن فكرة اآلخر البعض ن تضمَّ فيما تعوقها،



الكونيات علم

الكون منشأ َعْزِو إىل الخلق خرافات تميل الحالتني كلتا يف مساره. يف يتحكموا أن آلهة أو
البرش. جانب من — جزئيٍّا ولو — دوافعها م تفهُّ يمكن كيانات إىل

تشابه أوجه أيًضا هناك لكْن العالم، حول الخلق خرافات بني كثرية اختالفات ة ثمَّ
يُقدَّم وبذا األسمى، الِحَريف فكرة الخرافات هذه تتضمن ما عادًة املثال، سبيل عىل الفتة.
جميع يف هذا عىل أمثلة َة وثمَّ ماهر، فنان يد صنيعة بوصفه الطبيعي العالم جمال
تعكس والتي الفوىض، من التنظيم نمو هي أخرى؛ متكررة صورة وهناك الثقافات.
بوصفه الكون تمثِّل مشابهة صورة هناك أيًضا البرشي. للمجتمع املتصاعد التنظيم
أنه عىل الكوَن ر تصوِّ التي الخرافات يف موجود ذلك عىل األمثلة وأبرز بيولوجية، عملية

بذرة. أو بيضة من نشأ
ترجع العنارص. هذه — إليش إنوما باسم املعروفة — البابلية الخلق قصة تحتوي
روايات عىل األرجح عىل مبنية لكنها امليالد، قبل ١٤٥٠ عام حوايل إىل الخرافة هذه
ومن البحر، يف البدائية الفوىض حالة د تتجسَّ هذه الخلق قصة يف أقدم. أخرى سومرية
تلك بني من وغريهما. واألفق كالسماء للعالم؛ األساسية املكونات تمثِّل آلهٌة تنشأ البحر
ويرصعها، — البحر ربة — تيامات اإللهة مع مردوخ اإلله يتصارع اإللهية الكيانات

جسدها. من األرَض مردوخ ويشكِّل
التفسريات هذه وأحد لالهتمام، املثرية التفسريات من لعدد مصدر أيًضا الصني
نائًما العمالق ظل عمالقة. كبيضة الكوُن بدأ القصة هذه يف جو. بان العمالق ن يتضمَّ
أجزاء بعض ذلك. خالل البيضة محطًِّما وتحرَّر استيقظ ثم السنني، آلالف البيضة داخل
واألدنس األثقل األجزاء بينما السموات، مكوِّنًة ارتفعت ُطهًرا) واألكثر (األخف البيضة
ومع األرض. عىل قدماه ارتكزت بينما بيديه، السموات جو بان حمل األرَض. كوَّنت
باألرض. اتصالها عىل يُبقي كي وأطول؛ أطول العمالق صار وأكثر، أكثر السموات ارتفاع
عينه صارت إذ مفيد؛ نحٍو عىل استُخدمت جسده أجزاء لكن جو، بان مات النهاية ويف
وصارت النباتاِت، وشعره املطَر، َعَرقه وصار القمَر، اليمنى وعينه الشمَس، اليرسى

الصخوَر. عظامه
من املزيد لذكر هنا الكافية املساحة أملك وال الثقافات، بتعدد الخلق أساطري تتعدد
املدهش فمن أمريكية، أم أوروبية أم آسيوية أم أفريقية األساطري أكانت وسواء التفاصيل.

الشبه. أوجه من العديد يف تَشاُركها كيفية
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موجز تاريخ

ر دمَّ أن بعد الكوني النظام فرض فضل مردوخ إىل يُنسب مردوخ. البابيل اإلله :1-1 شكل
تنني صورة عىل قدميه عند الشكل يف تَظهر والتي البدائية، الفوىض د تُجسِّ التي تيامات؛
ويظل الفوىض، رحم من النظام نشوء فكرة ن تتضمَّ العالم حول عديدة أساطري قرنني. ذي

الحديثة. العلمية الكونية الدراسات بعض يف حاًرضا املفهوم هذا

اإلغريق

آلهتهم لإلغريق كان الحال بطبيعة القديمة. اليونان بالد إىل الحديث العلم جذور تعود
العنارص هذه جانب إىل لكن مجاورة. ثقافات من ُمستًقى منها الكثري وكان وخرافاتهم،
أرَسُوا َمن هم وكانوا العلمي، البحث مبادئ من نظام تأسيس يف اإلغريق بدأ التقليدية
وقتنا يف العلمية للنظريات جوهريٍّا مكوِّنًا تزال ال التي والنتيجة، السبب بني العالقة
صياغتهما يمكن وتفسريها املرصودة الظواهر توصيف أن أدركوا أنهم كما الحايل.

التجسيم. مفهوم عىل االعتماد من بدًال هندسية، أو رياضية بصورة
الكامل اإلطار ضمن للتمييز قابل علمي كمجال الظهور يف الكون دراسة بدأت
وأناكسيماندر (٦٢٥–٥٤٧ق.م) طاليس وأبرزهم اإلغريق، أرساه الذي العقالني للفكر
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الكونيات علم

من اإلنجليزية اللغة يف مشتق Cosmology الكونيات علم ومصطلح (٦١٠–٥٤٠ق.م).
والرتكيز كاملة. أو مرتَّبة منظومة بوصفه العاَلم تعني التي اإلغريقية cosmos كلمة
هو اإلغريق لدى «الكون» مقابل إن إذ الكمال؛ عىل هو مثلما والرتتيب التنظيم عىل هنا
والهندسة األرقام إىل امليالد قبل السادس القرن يف الفيثاغوريون نظر وقد «الفوىض».
وفكرة الريايض، املنطقي التفكري استحداث ومثَّل الطبيعية. األشياء كل أساس بوصفهما
بدايَة والتفكري؛ املنطق باستخدام الطبيعي العالم عن املعرفة اكتساب املرء بمقدور أن
— يقوم الكون، لخلق كامًال تفسريًا (٤٢٧–٣٤٨ق.م) أفالطون قدَّم كما العلمية. الحقبة
املثالية الصافية للِبنى املادي عاملنا يف مثالية غري تجسيدات بخلق ساٍم ربٌّ — له َوفًقا
خالد األفكار عالم بينما للتغيري، عرضة املادي فالعالم األفكار. عالم يف فقط املوجودة

للتغيري. قابل وغري
قدَّم بحيث األفكار؛ هذه يف — أفالطون تلميذ — (٣٨٤–٣٢٢ق.م) أرسطو توسع
هي دوائر يف تامة، دائرية حركة يف البعيدة والكواكب النجوم فيها تتحرك للعالم صورة
والجزء مركزها. األرضيف تقع كرة هو أرسطو لدى الكون إنَّ «اإللهية». للهندسة تجسيد
ألفالطون، املثايل غري الواقع أو التغيري، نطاق هو والقمر األرض بني ما الكرة من املمتد
هذه هيمنت وقد املثالية. الدائرية حركاتها السماوية األجرام فتمارس ذلك وراء ما أما
لم التامة الدائرية الحركات لكن الوسطى، العصور خالل الغربي الفكر عىل للكون النظرة
التي التاريخية األرشيفات من اإلغريق جمعها التي املتزايدة الفلكية البيانات مع تتوافق
الكون عن املزيد تعلُّم إمكانيَة أكَّد أرسطو أن ورغم القدماء. واملرصيون البابليون تركها
ريايض نموذج صياغة تِتمَّ لم فإنه الخالص، التفكري إىل باإلضافة املالحظة طريق عن
يف «املجسطي» كتابه بطليموس وضع حني إال املتاحة البيانات كل مع يتفق للكون كامل

امليالد. بعد الثاني القرن

عرصالنهضة

اكتسبها التي املعارف بمعظم معرفة عىل املسيحية الثقافة تكن لم املظلمة، العصور خالل
التفكري كان لذلك، ونتيجة اإلسالمي. العالم يف ازدهرت املعارف هذه أن بَيَْد اإلغريق،
توما استفاد وقد الوسطى. العصور خالل محدوًدا أوروبا يف الكون بدراسة املرتبط
وقتها متاحة الالتينية ترجمتها كانت التي أرسطو أفكار من (١٢٢٥–١٢٧٤) األكويني
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موجز تاريخ

وعلم الوثني الكونيات علم من مزيج صياغة يف — «املجسطي» كتاب من العكس عىل —
عرش. والسابع عرش السادس القرنني حتى الغربي الفكر عىل هيمن املسيحي الالهوت

–١٤٧٣) كوبرنيكوس نيكوالس إىل للعالم األرسطية النظرة تقويض يُعزى ما عادًة
معادالت تطبيق ن تضمَّ أنه بَيَْد كاملة، نظرية لبطليموس «املجسطي» كتاب كان .(١٥٤٣
نظاًما األمر واقع يف يمثِّل يكن لم ثَمَّ وِمن كوكب، كل حركة لوصف متباينة رياضية
أراد ها. ْ يفرسِّ لم لكنه السماوية، الحركة ظواهر الكتاب هذا وصف جوهره، ففي ًدا. موحَّ
وقد َعيْنِه. األساس عىل يشء كل مع تتعامل موحدة عامة نظرية يشتق أن كوبرنيكوس
مركز عن األرض إزاحة يف نجح لكنه وحسب، جزئي نحو عىل هذا كوبرنيكوس حقق
مجيء مع إال األرسطية للمنظومة تماًما الناجح التقويض يتحقق ولم الكونية. املنظومة
املشاهدات تفسري إىل بالحاجة مدفوًعا — كبلر استبدل إذ (١٥٧١–١٦٣٠)؛ كبلر يوهانز
بمدارات — (١٥٤٦–١٦٠١) براهي تيكو أجراها التي الكواكب لحركة الدقة البالغة

ناقصة. قطوًعا اإللهية الدائرية أرسطو
الكون دراسة يف الحديث العلمي التفكري نحو الطريق عىل التايل العظيم التطور تمثَّل
كتابه يف يُبنيِّ أن من نيوتن تمكَّن الساحة. عىل (١٦٤٢–١٧٢٧) نيوتن إسحاق ظهور يف
نتيجة هي إنما كبلر إليها ل توصَّ التي اإلهليجية الحركة أن (١٦٨٧) «املبادئ» البارز
أفالطوني مستًوى إرساء نيوتن أعاد وبذا للجاذبية. عام كوني قانون لوجود طبيعية
تصور حسب فالكون، للحركة. العامة الكونية القوانني من املثايل العالم ذلك الواقع؛ من
وما األعظم، الخالق يفرضها التي املنتظمة الحركات تؤدِّي عمالقة، كآلة يسري نيوتن،

الُكيل. الوجود ذي الباطن للخالق مطلقان تجسيدان إال والزمن املكان
منذ لكن العرشين، القرن بداية حتى العلمي التفكري عىل مهيمنة نيوتن أفكار ظلت
قد للعالم امليكانيكية النظرة كانت الكونية. اآللة تعرتي العيوب بدأت عرش التاسع القرن
صار التالية الصناعية الثورة وخالل التكنولوجيا. تباشري أوىل جانب إىل الوجود إىل ظهرت
هذه الحرارية الديناميكا قوانني بيَّنْت وقد والحرارة. املحركات بنظريات منشغلني العلماء
ذلك ويف يُستنَزف. أن دون األبد إىل مثايل نحٍو عىل يعمل أن محرِّك أي بمقدور ليس أنه
ككلٍّ الكون بأن تقيض التي الفكرة وهي للكون»، الحراري «املوت ب اإليمان شاع الوقت

حركتها. وتستكني طاقتها القافزة الكرة تفقد مثلما تماًما ويموت، سيُخمد
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الحديثة الحقبة نحو

حني وذلك لنيوتن، الكوني املحرك فكرة أمام آخر تحديًا (١٧٥٨–١٨٤٠) أولربز طرح
بينهم ِمن طرحوها، قبله آخرين أن رغم اسمه، تحمل تزال ال مفارقة ١٨٢٦ عام يف صاغ
الكون ففي الليل. يف مظلمة السماء كون سبب تدبر عند أولربز» «مفارقة تظهر كبلر.
خطوط من خط كل امتداد عىل النجوم أحد يوجد املفرتضأن من األبدي، الثابت الالنهائي
نهاية يف شجرًة نهائية ال غابة عرب املمتد البرص خط يجد مثلما تماًما نظرنا، أينما البرص
. عاديٍّ نجم أي سطوع مثل ساطعة تكون أن ينبغي الليل سماء أن هذا يستتبع املطاف.

وأبديٍّا. نهائيٍّا ال يكون أن يستحيل الكون أن إلثبات تكفي بالليل امُلدَركة والظلمة
للتفسري القابل الجزء مطَِّرد نحو عىل زاد فقد ال، أم نهائيٍّا ال الكون أكان سواء لكن
ا حدٍّ يمثِّل فقط) كيلومرت ألف ٤٠٠) القمر مدار كان أرسطو، إىل بالنسبة منه. املنطقي
فتمثَّل وكبلر، كوبرنيكوس إىل بالنسبة أما تجاوزه. البرشي العقل يستطيع ال أساسيٍّا،
القرنني وبحلول الكيلومرتات). مليارات بعد (عىل الشمسية املجموعة حاَفة يف الحدُّ هذا
اآلن نعرف التي املنظومة تلك التبانة، درب مجرة أن ح اقُرتِ عرش، والتاسع عرش الثامن
فكرة هناك كانت لكن بأرسه. الكون هي املرات، بمليارات الشمسية املجموعة من أكرب أنها
متناثرة اكتُشفت التي الغريبة الحلزونية ُدم» «السُّ أن وهي الفكرة، لهذه مناِفسة أخرى
مسافة من إليها ننظر ولكننا التبانة، درب ملجرة مشابهة أجرام هي إنما السماء أرجاء يف
عظيم» «جدال نشب وقد «مجرات». اسم األجرام هذه عىل يطلق صار والحًقا بعيدة.
ما وهو املتناقضتني، الفكرتني هاتني أنصار بني العرشين القرن من األوىل السنوات يف
اآلن معروًفا صار (١٨٨٩–١٩٥٣) هابل إدوين بفضل لكن الرابع. الفصل يف سأطرحه
املجرات من املليارات مئات من واحدة مجرة محض بالفعل هي التبانة درب مجرة أن

بها. الشبيهة
حني العرشين، القرن من األوىل السنوات يف الكونيات لعلم الحديثة الحقبة بدأت
–١٨٧٩) أينشتاين ألربت طرح الطبيعة. لقوانني كاملة صياغة إعادة عملية حدثت
والحًقا، والزمن. املكان عن نيوتن قوَّضمفهوم وبذا ،١٩٠٥ عام يف النسبية مبدأ (١٩٥٥
وقد لنيوتن. العام الجذب قانون محل أيًضا طرحها التي العامة النسبية نظرية حلت
من كلٍّ يد عىل النسبية مفهوم عىل القائمة األوىل العظيمة الكونية الدراسات صاغت
لغًة (١٨٧٢–١٩٣٤) سيرت ودي (١٨٩٤–١٩٦٦) ولوِمرت (١٨٨٨–١٩٢٥) فريدمان
مفاهيميٍّا دوًرا أينشتاين نظرية وتلعب الريايضللكون. التوصيف أجل من دة معقَّ جديدة
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الفصل من األعظم السواد سأخصص أنني لدرجة الحديث الكونيات علم يف للغاية كبريًا
لها. القادم

النهائية الخطوات فإن الطريق، مهدت قد املفاهيمية التطورات هذه أن رغم لكن
علماء بل النظريون، الفيزيائيون بها يضطلع لم الكونيات لعلم الحديثة الحقبة نحو
قد كان الذي — هابل إدوين نرش ،١٩٢٩ عام ففي الرصد. عمليات عىل القائمون الفلك
— التبانة درب بمجرة الشبيهة املجرات من العديد عىل يحتوي الكون أن حديثًا أوضح
،١٩٦٥ عام يف وأخريًا، التمدد. يف آِخذٌ الكون بأن االعتقاد إىل بنا أدَّت التي املشاهدات
(أو دامًغا دليًال يَُعدُّ الذي الكوني امليكروني الخلفية إشعاع وويلسون بنزياس اكتشف
العظيم». «االنفجار أي بدائية؛ نارية ِبُكَرة بدأ الكون أن عىل تراه) قد حسبما دامغ، شبه

اليوم الكونيات علم

ألينشتاين، العامة النسبية نظرية مع للكون العلمية الدراسة من الحديثة الحقبة بدأت
وفق بأرسه. للكون متَّسق ريايض توصيف عمل من مكَّنتْنا والتي ،١٩١٥ عام املنشورة
هذا وأهمية والزمن. املكان بتشوُّه والحركة املادة خصائص ترتبط أينشتاين، نظرية
مطلقني شيئني بوصفهما فيهما التفكري يتم يعد لم والزمن املكان أن هي الكونيات لعلم
النسبية تَُمكِّننا ال الكون. تطور يف مشارَكنْيِ بوصفهما بل املادية، األجسام عن منفصلني
املكان أصل فهم من تمكِّننا وإنما والزمن، املكان داخل» «يف الكون منشأ فهم من العامة

نفسيهما. والزمن
بوصفه ظهر الذي الحديث، العظيم االنفجار نموذج أساس أينشتاين نظرية تشكل
والطاقة واملادة والزمن املكان النموذج، هذا ووفق الكون. لتمدد املتاحة التفسريات أفضل
حرارة درجة ذات واإلشعاع املادة من نارية كرة صورة يف الوجود إىل ظهرت كلها
انخفضت ثواٍن، ببضع العظيم االنفجار وبعد عام. مليار ١٥ حوايل منذ ُقْصَوينَْيِ وكثافة
الذرات تكوين يف النووية التفاعالت وبدأت فقط، درجة مليارات عرشة إىل الحرارة درجة
بضعة حتى الحرارة انخفضت عام ألف ٣٠٠ حوايل وبعد أجسامنا. منها تتكون التي
امليكروني الخلفية إشعاع بوصفه اليوم نرصده الذي اإلشعاع محررة مئوية، درجة آالف
وقد كثافته. ْت وخفَّ الكون بَُرَد معه، والزمن املكان حامًال االنفجار، هذا تمدد ومع الكوني.
ويحتوي واإلشعاع. الغاز من املتمددة السحب تكثُّف طريق عن واملجرات النجوم تكوَّنت

العظيم. االنفجار عن املتخلَِّفني والدخان الرماد عىل اليوم كوننا
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الكونيات علم

علماء وأغلب التفصيل. من بمزيد العظيم االنفجار نظرية الخامس الفصل يصف
بعضالتفاصيل وجود رغم جوهرها، يف صحيحة بوصفها النظرية هذه يتقبلون الكونيات
الكثيفة للمادة خصائص من اليوم نعرفه ما أغلب تفرسِّ النظرية وهذه املحسومة. غري
ندرك أن املهم من لكن الصلة. ذات الكونية املشاهدات أغلب تفسري ويمكنها الكون، يف
تدفعها الكونيات علم يف الحديثة األبحاث وأغلب كاملة، ليست العظيم االنفجار نظرية أن

املقنع. العام اإلطار هذا يف املوجودة الفجوات سد يف الرغبة
مبارشة التايل الزمن يف تنهار نفسها أينشتاين نظرية أن الفجوات تلك أمثلة من
التفرد»، «نقطة اسم النسبية منظِّرو عليه يطِلق ملا مثال العظيم فاالنفجار الكون. لبداية
نهائية. ال للقياس القابلة القيم كل وتصري الرياضية النماذج كل عندها تفشل نقطة وهي
فإن بعينها، مرحلة أي من الكون بها يتطور أن يُتوقع التي الكيفية نعرف أننا ورغم
الذي الشكَل للنظرية األوىل االفرتاضات من نعرف أن املستحيل من تجعل التفرد نقطة
املجرد، الفكر من بدًال باملشاهدات هذا نربط أن علينا ولهذا البداية. يف عليه الكون كان
ثَمَّ وِمن األطالل. عىل اعتماًدا بائدة مدينة بناء إعادة يحاولون الذين اآلثار علماء شأن
حتى التفصيلية؛ البيانات من هائلة كميات جمع عىل هذا وقتنا يف الكونيات علماء يعكف

الكون. بها بدأ التي للكيفية صورة رسم أجل من مًعا البيانات هذه كل ربط يحاولوا
وتريَة املاضية عاًما العرشين مر عىل شهدناها التي التكنولوجية التطورات عزَّزت
االكتشافات من ذهبي» «عرص يف بالفعل اآلن ونحن الرصدي، الكونيات علم يف التقدم
الفضاء، يف املجرات لتوزيع هائلة خرائط بناء اآلن الرصدي الكونيات علم يتضمن الكونية.
تُكملها هذه املسح وعمليات املجرِّية. واأللواح للخيوط النطاق الواسعة املذهلة البنية تُبنيِّ
الفضائي. هابل تليسكوب بواسطة املثال، سبيل عىل عملها، يجري عميقة مشاهدات
تَعِرض أنها لدرجة للغاية طويلة تَعرُّض بفرتة العميق» هابل «حقل صورة التُقطت
عمر غالبية استغرق عنها الصادر الضوء إن حتى للغاية، هائلة مسافات عىل مجرات
الكوني التاريخ رؤية يمكننا كهذه مشاهدات وباستخدام منها. إلينا يصل حتى الكون
اإلشعاع يستخدمون الذين الفلك علماء صار املثال، سبيل عىل أعيننا. أمام يتكشف وهو
طريق عن املبكر الكون ِلِبنْيَة صور عمل عىل قادرين اآلن للكون دراستهم يف امليكروني
البدائية. النار كرة يف أُنتجت التي الكوني، امليكروني الخلفية إشعاع يف التموجات رصد
غرار عىل — الصناعية األقمار باستخدام تُجَرى لها مخطٌَّط تجارُب تَستكِشُف وسوف
بمزيد التموجاِت هذه — الفضائي» بالنك و«مرصد الكونية» األشعة تباين قياس «مسبار
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بها ستأتي التي النتائج تسد أن املفرتض ومن القادمة، القليلة السنوات عرب التفصيل من
الكون. بها يتشكل التي للكيفية الحايل فهمنا يف الفجوات من العديَد

الكيفية وتبنيُّ الكوني، التمدد قياسمعدل يف الكونية املشاهدات استخدام املمكن من
طريق عن املكان هندسة استكشاف وأيًضا الوقت، مرور مع املعدل هذا بها يتغري التي
الضوء أشعة تتحرك ال أينشتاين، نظرية وفق هائل. مستوى عىل التثليث مبادئ تطبيق
الضخمة. األجرام جاذبية بفعل يتشوه املكان ألن وذلك بالرضورة؛ مستقيمة خطوط يف
نفسه عىل الزمكان انغالق يف التأثري هذا يتسبب أن املمكن من الكونية املسافات وعرب
«مفتوًحا» كونًا يُنتج أن يمكن كما املتوازية. الضوء أشعة تالقَي مسببًا الكرة) (كسطح
«املعتادة» الفكرة هناك البديلني هذين وبني بعض. عن بعضها الضوء أشعة فيه تبتعد
من أيٍّ َكون ويعتمد اإلقليدية. الهندسة قوانني فيه تنطبق الذي املنبسط باملكان الخاصة
ما وهو الكون، يف والطاقة للمادة اإلجمالية الكثافة عىل الصحيَح البديَل هو البدائل هذه

به. التنبؤ وحدها العظيم االنفجار نظرية تستطيع ال
القرن ثمانينيات أوائل يف دقيق نظري لفحص العظيم االنفجار نظرية تعرضت
خصائص فهم ملحاولة سبيًال الكونيات علَم الجسيمات فيزيائيو اتخذ حني العرشين،
الخاصة الجسيمات معجالت تستطيع ال التي للغاية العالية الطاقة نطاقات عند املادة
بسلسلة األرجح عىل مرَّ املبكر الكون أن املنظِّرون هؤالء أدرك وقد إليها. الوصول بهم
تمدده معدل خاللها تساَرع الطورية»، «التحوالت باسم املعروفة الجذرية التحوالت من
«التضخم» حقبة املفرتضأن ومن الواحدة. الثانية من يفكرسبسيط للغاية ضخم بمعامل
بأن يقيض محدد تنبؤ إىل يُفيض ما وهو املنحني، املكان انبساط سببت التي هي هذه
املذكورة الكوني املسح عمليات مع متفًقا هذا يبدو منبسًطا. يكون أن ينبغي الكون
متسارًعا يكون قد الكون تمدد معدل أن تطرح التي الحديثة املقرتحات أما سابًقا.

املبكرة. التضخم لحقبة باقيًا أثًرا تكون قد غامضة مظلمة طاقة وجود فتفرتض
كيفية فهم محاولة يف الحديثة الفائقة بالحاسبات الكونيات علماء استعان أيًضا،
والربودة. التمدد يف آِخذ الكون بينما ومجرات، نجوم صورة عىل الكونية املادة ُكتَل تكثُّف
مادة من هائلة تركيزات وجود تتطلب العملية هذه أن إىل الحسابات هذه أشارت وقد
ضوء أي تنتج ال ذلك مع لكنها البنية، نمو يف تساعد بحيث يكفي بما كثيفة عجيبة،
للبنية الحاسوبية التنبؤات وتتفق املظلمة. املادة تسمى املرئية غري املادة وهذه نجمي.
االنفجار نظرية يجعل ما وهو الراصدون، أنتجها التي الضخمة الخرائط مع املتكونة

الدعم. من بمزيد تحظى العظيم
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الجديدة الرصدية البيانات وبني الجديدة النظرية األفكار بنيهذه املتباَدل التفاعل إن
العلوم مجال إىل البحت النظري النطاق من ُقدًما الكونيات علم َدَفَع الجودة العالية
ألربت إسهامات مع العرشين، القرن بداية مع بدأت العملية وهذه الصارمة. التجريبية

أينشتاين.
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الثاني الفصل

قدمه ما وُكلُّ أينشتاين

صعود يكون كما نُفلتها، حني األرض إىل تسقط فاألشياء الجاذبية؛ تأثريات يعي كلنا
هو ما الجاذبية تشمل الفيزيائيني نظر يف لكن هبوطه. من صعوبة أكثَر جريًا التلِّ
حجم كرب كلما املثال، سبيل عىل اليومية. حياتنا يف نستشعرها التي التأثريات من أكثر
حول تدور األرض تجعل فالجاذبية أهميًة. الجاذبية زادت الدراسة، محل األجسام
نطاق وعىل والجْزر. املد تأثريات يف وتتسبب األرض، حول يدور القمر وتجعل الشمس،
فْهم أردَت إن لذا الرئيس. املحرِّك هي الجاذبية قوة تَُعدُّ الفلك، بعلم الصلة ذات األجسام

الجاذبية. بفهم فعليك إجماًال؛ الكون

الكونية الجذب قوة

املادة لدى ا عامٍّ َميًال تمثِّل وهي الطبيعة. يف األساسية األربع القوى من واحدة الجاذبية
يف أساسية قًوى أربع هناك الواقع، يف األخرى. املادة أشكال كل جذب إىل أشكالها بكل
النووية والقوة «القوية»، النووية والقوة الكهرومغناطيسية، والقوة (الجاذبية، الطبيعة
األجسام بني الكهربية القوى عن يُميِّزانها الجاذبية قوة وانتشار عمومية إن «الضعيفة»).
أنه ورغم سالبة، وإما موجبة إما تكون أن يمكن الكهربية فالشحنات مثًال. املشحونة
التنافر أو املتباينة) الشحنات (بني التجاذب إىل الكهربية القوى تؤدي أن املمكن من
تمثل السبب ولهذا الوقت. طوال جاذبة قوة الجاذبية فإن املتشابهة)؛ الشحنات (بني

الكونيات. لعلم األهمية هذه الجاذبية
تتماسك املادية األجسام فأغلب للغاية؛ ضعيفة الجاذبية قوة تعد عدة، أوجه من
قوى من مضاعفة أضعاًفا أقوى القوى وهذه ذراتها، بني الكهربية القوى بفعل أجزاؤها



الكونيات علم

فإنها الجاذبية ضعف رغم لكن األخرى. واألجسام األجسام هذه بني املوجودة الجاذبية
للغاية قليلة باستثناءات — السماوية األجرام ألن الفلكية؛ املواقف يف املحركة القوة هي
أية تمارس ال ثَمَّ وِمن والسالبة؛ املوجبة الشحنتني من عينه املقدار عىل دائًما تحتوي —

بعض. يف بعضها كهربية طبيعة ذات قوى
دْت وحَّ التي لنيوتن، العام الجذب نظرية هو النظرية الفيزياء إنجازات أوائل أحد
بسيطة قوانني ثالثة ص وتُلخِّ الفيزيائية. الظواهر من متفرًقا عدًدا يبدو وقتها كان ما

وهي: للحركة، نيوتن نظريَة

مستقيم خط يف الحركة أو التام السكون إما الحركية، حالته عىل الجسم يظل (١)
الحالة. هذه من تُغريِّ قوة فيه تؤثر لم ما ثابتة، برسعة

طرديٍّا تناسبًا مقداره يتناسب تسارًعا، أكسبتْه جسم يف محصلة قوة أثرت إذا (٢)
نفسها. املحصلة القوة اتجاه يف اتجاهه ويكون املحصلة، القوة مقدار مع

االتجاه. يف ومضادة املقدار يف لها مساوية فعٍل، ردِّ قوُة فعٍل قوِة لكلِّ (٣)

سلوك عىل تقريبًا عينها بالدقة تنطبق عامة، قوانني هذه الثالثة الحركة قوانني
نيوتن كان ما كل السماوية. األجرام حركة عىل تنطبق مثلما البلياردو طاولة عىل الُكَرات
الذي الجسم أن نيوتن أدرك وقد الجاذبية. قوة وصف كيفية إىل التوصل هو له بحاجة
الحركة مركز اتجاه يف قوة يبذل األرض، حول يدور الذي كالقمر دائري، مدار يف يدور
ويمكن رأسه). حول املرء يلفه حني خيط طرف يف املربوط الثقل يفعل مثلما (تماًما
من التفاح سقوط بها تسبب التي نفسها بالطريقة الحركة هذه الجاذبية تسبب أن
نحو متجهة الحركة تكون أن بد ال املوقفني هذين كال يف األرض. سطح إىل األشجار
قانون هي الرياضية املعادلة من الصحيحة الصيغة أن نيوتن أدرك وقد األرض. مركز
هذين ُكتلتَْي محصلة عىل تعتمد جسمني أي بني الجذب «قوة بأن يقيض عكيس» «تربيع

بينهما.» املسافة مربع وعىل الجسمني
العام، للجذب العكيس الرتبيع قانون عىل املبنية نيوتن، نظرية انتصار تحقق وقد
كبلر يوهانز وضعها التي الكوكبية الحركة قوانني تفسري من النظرية هذه تمكنت حني
الذي الكون فكرة أن لدرجة عظيًما النجاح هذا كان وقد وقتها. مىض قرن من أكثر قبل
إىل تاليني، قرنني من ألكثر العلمي التفكري عىل هيمنت للحركة نيوتن لقوانني وفًقا يسري

الساحة. عىل أينشتاين ظهر أن
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أينشتاين ثورة

لكن ،١٨٧٩ مارس من عرش الرابع يف أملانيا) (يف أولم مدينة يف أينشتاين ألربت ُولد
يف أينشتاين يكن لم دراسته. سنوات قىض حيث ميونخ؛ إىل أرسته انتقلت ما رسعان
أرسته هاجرت حني كليًة النظامي التعليم هجر ١٨٩٤ عام ويف متميًزا، تلميذًا صغره
االلتحاق من أخريًا تمكَّن واحدة، مرة القبول اختبار اجتياز يف فشله وبعد إيطاليا. إىل
يف حسنًا بالءً أبىل أنه ورغم .١٨٩٦ عام زيوريخ يف للتكنولوجيا السويرسي باملعهد
إذ سويرسية؛ جامعة أي يف وظيفة عىل الحصول عن عجز فإنه زيوريخ، يف دراسته
لرباءات مكتب يف للعمل األكاديمي الحقل ترك وقد للغاية. كسول شخص أنه يُعتقد كان
وقت من والكثري طيبًا راتبًا له وفرت التي الوظيفة وهي ،١٩٠٢ عام برن يف االخرتاع
االخرتاع براءات مكتب يف صغري ملوظف املوكلة املهام ألن نظًرا الفيزياء؛ يف للتفكري الفراغ

باألساس. شاقة تكن لم
أعظم أحَد تَُعدُّ وهي ،١٩٠٥ عام يف ألينشتاين الخاصة النسبية نظرية نُرشت
حقيقة هو لألنظار لفتًا أكثر يجعلها وما اإلنساني. الفكر تاريخ يف العقلية اإلنجازات
يمارس كان وأنه وضعها، وقت االخرتاع براءات مكتب يف موظًفا يعمل كان أينشتاين أن
ذاته العام يف نرش أينشتاين أن واألدهى بل ثقيلة. هواية كانت وإن كهواية، الفيزياء
العديد الحًقا يلهم أن شأنه من (الذي الكهروضوئي التأثري عن مبدعني آخرين بحثني
الجسيمات اهتزاز (أي الرباونية الحركة ظاهرة وعن الكم)، نظرية يف التطورات من
نظرية تميز وراء الرئيس السبب لكن الذرية). التصادمات تتقاذفها بينما املجهرية
عالم يف زمالئه وأعمال بل الوقت، ذلك يف أينشتاين أعمال بقية عن الخاصة النسبية
الزمن مفهوم من تماًما التحرر من تمكن أينشتاين أن هو عليها، املتعارف الفيزياء
ال جزء الفكرة فهذه يشء. ولكل شخص لكل عينه باملعدل تسري مطلقة خاصية بوصفه
أنها لدرجة بديهي نحو عىل صحيحة يعتربها وأغلبنا للعالم، النيوتنية الصورة من يتجزأ
الحواجز تلك لتحطيم حقيقيٍّا عبقريٍّا األمر تطلب وقد األساس. من النقاش تستدعي ال

الضخمة. املفاهيمية
املبدأ عن جاليليو عربَّ فقد النسبية. مفهوم يف فكر من أول أينشتاين يكن لم
التي هي وحدها النسبية الحركة أن زعم إذ قرون؛ ثالثة بنحو قبله للنسبية األسايس
أنك إىل ذهب وقد املطلقة. الحركة يسمى ملا وجود هناك يكون أن يمكن ال وبذا تهم،
شأن من ما هادئة، بحرية سطح عىل ثابتة رسعة ذات سفينة متن عىل تسافر كنت لو
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عىل تتحرك بأنك توحي أن السفينة تلك داخل مغلقة حجرية داخل تجريها تجربة أي
كانت لذا جاليليو؛ عرص يف الفيزياء عن معروًفا الكثري يكن لم الحال بطبيعة اإلطالق.

ما. نوًعا محدودة رها تصوَّ التي التجارب نوعية
يقيض نص إىل حوَّلتْه أن هو النسبية مبدأ من أينشتاين نسخة فعلتْه ما كل
الذين الراصدين كل نظر يف تماًما متماثلة تكون أن يجب الطبيعة قوانني كل بأن
نظرية عىل ينطبق أن يجب املبدأ هذا أن أينشتاين قرر وتحديًدا، نسبية. حركة يتحركون
ما ضمن من تصف والتي ماكسويل، كالرك جيمس أرساها التي الكهرومغناطيسية،
ماكسويل نظرية تبعات ومن سابًقا. املذكورة املشحونة األجسام بني العاملة القوى تصف
النسبية مبدأ تبنِّي ويعني عام. ثابت صورة عىل تبدو الفراغ) (يف الضوء رسعة أن
عن النظر بَغضِّ الضوء، لرسعة عينها القيمة يقيسوا أن يجب الراصدين كل أن يَّة بجدِّ
الكلمة تحمله ما بكل ثورية كانت تبعاته أن بَيَْد بسيًطا، أمًرا هذا يبدو حركتهم. حالة

معنًى. من
معينة أنواع يف رصده سيتم ما بشأن محددة أسئلة نفسه يسأل أن أينشتاين قرر
التجارب من النوع هذا عىل كثريًا عمل وقد الضوء. إلشارات تبادًال تتضمن التجارب من
عربة منتصف يف موضوًعا ضوئيٍّا مصباًحا هناك أن تخيَّْل املثال، سبيل عىل الفكرية.
حائط، ساعة هناك العربة طرَيفِ من طرف كل يف قضيب. عىل تتحرك حديدية سكك
عن الصادرة الضوء نبضة تضيئها حني ساعة كل تسجله الذي الوقت نرى أن ونستطيع
طرَيفِ كال إىل الضوئية اإلشارة تصل املصباح، من الضوء نبضة تنطلق حني املصباح.
الوقت ويُرى العربة. داخل الجالسني املسافرين منظور من وذلك عينه، الوقت يف العربة

ساعة. كل عىل عينه
يشاهد الرصيف عىل سكون يف جالس راصد منظور من يحدث ما تصور اآلن
رسعة بنفس املرجعي اإلطار هذا يف الضوء نبضة تتحرك أمامه. يعُرب وهو القطار
نحو يتحركون العربة مؤخرة يف املوجودين املسافرين لكنَّ املسافرين. نظر يف تحركها
ثَمَّ وِمن عنها. مبتعدين يتحركون العربة مقدمة يف املوجودون املسافرون بينما اإلشارة،
املوجودة الساعة يرى أن قبل القطار عربة مؤخرة يف املوجودة الساعة الراصد هذا يرى
الوقت يكون املقدمة، يف املوجودة الساعة الضوء نبضة تيضء حني لكن مقدمتها. يف
بد ال هنا ومن املؤخرة! يف املوجودة الساعة أظهرتْه الذي عينه الوقت هو عليها ل املسجَّ

القطار. عىل املوجودتني الساعتني يف ما ً خطأ ة ثمَّ أنَّ الراصد هذا يستنتج أن
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متزامنًا يكون الضوء نبضتَِي فوصول نسبي. التزامن مبدأ أن املثال هذا يوضح
اإلطار يف مختلفني وقتني يف يحدث أنه بَيَْد بالعربة، الخاص املرجعي اإلطار داخل
الظواهر عىل األخرى األمثلة ومن الرصيف. عىل املوجود بالراصد الخاص املرجعي
ببطء) تسري وكأنها تبدو الساعة أن (بمعنى الزمني اإلبطاء من كلٌّ العجيبة النسبوية
الفرتاض تبعات هذه كل طوًال). أقلَّ تبدو املتحركة املساطر أن (بمعنى األطوال وتقلُّص
األمثلة الحال بطبيعة الراصدين. كل نظر يف ثابتة تكون أن يجب الضوء رسعة أن
أن يجب ملحوظة، تأثريات أي الرسعات تُحدث َفِلَكي ما. حدٍّ إىل واقعية غري سابًقا املبيَّنة
الرسعات هذه مثل إىل الوصول يتم أن املرجح غري ومن الضوء. رسعة من قريبة تكون
حقيقية. الزمني اإلبطاء تأثريات أن أوضحت تجارب ثمة ذلك، ومع القطار. عربات يف
ألن عالية رسعات عىل تتحرك حني كثريًا أبطأ يصري املشعة الجسيمات تحلل ومعدل

أبطأَ. نحٍو عىل تسري الداخلية ساعتها
الكتلة تساوي الطاقة كلها؛ الفيزياء يف معادلة أشهر كذلك الخاصة النسبية أنتجت
وقد والطاقة. املادة بني التكافؤ عن تعربِّ معادلة وهي الضوء، رسعة مربع يف مرضوبًة
وراء أخرى، مبادئَ ضمن يقف، الذي وهو تجريبيٍّا، املبدأ هذا صحة من التحقق تم

والكيميائية. يَّة الذَّرِّ االنفجارات
مع فقط تتعامل ألنها نظًرا كاملة؛ غري فإنها الخاصة النسبية روعة رغم لكن
من األول الفصل حتى لكن بعٍض. إىل بالنسبة بعضها ثابتة برسعات املتحركة األجسام
مع تتغري التي الرسعات ونتائج ُمَسبِّبات حول بُني نيوتن، وضعه الذي الطبيعة، قوانني
بلغة يعني ما وهو األجسام، زخم تغري بمعدل يتعلق الثاني نيوتن وقانون الزمن. مرور
يسمى ما نطاق داخل منحرصة الخاصة فالنسبية العجلة. أو التسارع الشارع رجل
يعني وهذا خارجية. قًوى فيها تؤثِّر ال التي الجسيمات حركات أي القصورية؛ الحركة
ال وتحديًدا نوع، أي من املتسارعة الحركة تصف أن يمكنها ال الخاصة النسبية أن

الجاذبية. تأثري تحت الحركة تصف أن يمكنها

التكافؤ مبدأ

بادئ النسبية. نظرية داخل الجاذبية دمج كيفية بشأن َفِطنَة أفكار أينشتاين لدى كان
جسيم عىل الواقعة القوة فإن النظرية هذه وفق للجاذبية. نيوتن نظرية لنتدبر بدء، ذي
ومربع الكتلتني هاتني محصلة عىل تعتمد إنما (ك١) كتلته آخر جسيم بسبب (ك) كتلته
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الجسيم يف تسارًعا يسبب هذا فإن للحركة نيوتن قوانني ووفق الجسيمني. بني املسافة
املعادلة هذه يف والكتلة التسارع. يف مرضوبة الكتلة تساوي القوة املعادلة: بموِجب األول
قانون يف لكن للتسارع. الجسيم مقاومة تحدد وهي للجسيم، القصورية الكتلة تسمى
أنتجها التي الجاذبية لقوة الجسيم استجابة الكتلة تقيس للجاذبية العكيس الرتبيع
الثالث نيوتن قانون أن إال السالبة. الجاذبية كتلة عليها يطلق ثَمَّ وِمن اآلخر، الجسيم
بدوره (ب) الجسم فإن (ب)، الجسم عىل قوة (أ) الجسم بذل لو أنه عىل أيًضا ينص
كتلة أن يعني وهذا االتجاه. يف ومضادة املقدار يف مكافئة تكون (أ) الجسم عىل قوة يبذل
الجاذبية) شحنة ها فَسمِّ شئت (إذا املوجبة الجاذبية كتلة تكون أن أيًضا يجب الجسيم
القصورية الكتلة — الثالث الكتل هذه كل نيوتن نظرية وفق الجسيم. ينتجها التي
سبب يوجد أنه ظاهريٍّا، يبدو، ال لكن متكافئة. — والسالبة املوجبة الجاذبية وكتلتا

مختلفة؟ الكتل تلك تكون أن يمكن أال كذلك. الحال يكون أن يفرض
وهذا التكافؤ». «مبدأ أسماه أعمق ملبدأ نتيجة هو التكافؤ هذا أن أينشتاين قرر
حرٍّا سقوًطا الساقطة املختربات «جميع أن — بكلماته األمر عن عرب كما — يعني
يعني وهو الفيزيائية.» التجارب كل أداء حيث من متكافئة اإلطار نفس يف واملوجودة
واعتبارها الطبيعة قوى من مستقلة قوة بوصفها الجاذبية عن التغايض يمكننا أنه بهذا

املتسارعة. املرجعية األُُطر بني للحركة نتيجة محض ذلك من بدًال
مخترب داخله يحمل مصعًدا هناك أن تخيل هذا، بها يتحقق التي الكيفية لرؤية
عن التجارب فستكشف األريض، الطابق عىل سكون حالة يف املصعد كان إذا فيزياء.
إىل مثبت زنربك يف ثقًال علقنا إذا املثال، سبيل عىل باملصعد. للموجودين الجاذبية وجود
أخذنا أننا تخيل ذلك بعد األسفل. إىل الزنربك استطالة يف الثقل فسيتسبب املصعد، سقف
املصعد هذا داخل حرٍّا. سقوًطا يسقط تركناه ثم باملبنى العلوي الطابق إىل املصعد
الزنربك؛ يستطيل لن إدراكها. يمكن جاذبية أية هناك تكون لن حرٍّا سقوًطا الساقط
متغرية. تكون قد الهبوط رسعة أن رغم املصعد، هبوط معدل بنفس سيسقط الثقل ألن
الجاذبية مجال عن بعيًدا الخارجي، الفضاء إىل املصعد أخذنا إذا سيحدث ما هو هذا
استجابًة الحر السقوط بحالة للغاية شبيًها سيبدو الجاذبية فغياب األرض. لكوكب
عن (وبعيًدا بالفعل الفضاء يف كان مصعدنا أن تخيل ذلك، عىل عالوة جاذبة. قوة إىل
جعل يف الصاروخ تشغيل سيتسبب إليه؛ مثبت صاروخ هناك كان لكن الجاذبية)، مجال
نفرتض دعنا لكن الفضاء، يف و«أسفل» «أعىل» مثل التجاهات وجود ال يتسارع. املصعد
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(ب)(أ)

(د) (ج)

إىل مثبت والزنربك بزنربك، معلق ثقل ثمة التكافؤ. مبدأ توضح فكرية تجربة :1-2 شكل
ثَمَّ وِمن األسفل، إىل تسحب الجاذبية قوة لكن ساكن، املصعد (أ) الحالة يف مصعد. سقف
الخارجي، الفضاء يف موجود املصعد (ب) الحالة يف به. املعلق الثقل بفعل الزنربك يستطيل
(ج) الحالة يف الزنربك. يستطيل ال ثَمَّ وِمن يتسارع، وال للجاذبية، مصدر أي عن بعيًدا
يستطيل ثَمَّ وِمن صاروخ، بواسطة األعىل إىل يتسارع املصعد لكن جاذبية، مجال يوجد ال
(أ). الحالة يف الجاذبية قوة تُنِتجه الذي عينه التأثري يُنِتج (ج) الحالة يف التسارع الزنربك.
ال بحيث األسفل إىل متسارًعا جاذبية، مجال يف حرٍّا سقوًطا يسقط املصعد (د) الحالة يف
عديم الثقل يكون الحالة هذه يف ألنه الزنربك؛ يستطيل ال داخله. جاذبية أي استشعار يتم

(ب). للحالة مكافئًا املوقف ويكون الوزن

يف أي السابق؛ لالتجاه املعاكس االتجاه يف املصعد يتسارع بحيث مثبت الصاروخ أن
املصعد. سقف اتجاه
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االتجاه يف يتحرك الثقل سيجعل التسارع أن هي اإلجابة للزنربك؟ سيحدث الذي ما
أشبه (هذا املصعد. أرضية نحو الزنربك يستطيل ثم ومن املصعد، حركة التجاه املعاكس
لكن بقوة.) الخلف إىل الركاب رءوس تندفع إذ بغتة؛ السيارة تتسارع حني يحدث بما
إذا األسفل. إىل الزنربك يجذب جاذبية مجال هناك كان حني حدث ملا تماًما مماثل هذا
للتسارع، خاضًعا ليس وكأنه تماًما مفروًدا، الزنربك فسيظل تسارعه، املصعد واصل
تبدو ال املواقف هذه أن هي أينشتاين فكرة كانت جاذبية. مجال لتأثري خاضٌع وإنما
مصعد يف تؤدَّى تجربة فأي األساس. من بينها التفرقة تستحيل بل وحْسُب؛ متشابهة
يف تؤدَّى تجربة إياها تعطينا التي تماًما، النتيجة نفس ستعطينا الفضاء يف متسارع
موضوًعا مصعًدا هناك أن اآلن تخيل الصورة، وإلكمال الجاذبية. قوة عليه تُبذَل مصعد
الجاذبية. مجال يف الحر بالسقوط له يُسمح لكن الجاذبية، لقوة خاضعة منطقة داخل
مكافئ وهذا الزنربك. يستطيل ولن الوزن، عديم يصري املصعد هذا داخل يشء كل
جاذبية. قوى أية فيه تؤثر أن دون سكون حالة يف املصعد فيه يكون الذي للموقف
حالة يف نفسه يعترب ألن تدعوه التي األسباب كل حرٍّا سقوًطا يسقط الذي الراصد ولدى

قصورية. حركة

العامة النسبية نظرية

عرش احتاج أنه بَيَْد العامة، النسبية نظرية يصوغ كيف حينها يعلم أينشتاين بات
من مجموعة هو يجده أن عليه ما كان النهائي. شكلها يف النظرية يُخرج كي سنوات
من صورة وأية املتسارعة الحركة صور من صورة أية مع التعامل يمكنها التي القوانني
عىل املعقدة، الرياضية األساليب بعض يتعلم أن عليه كان هذا ولعمل الجاذبية. تأثريات
تصف بحيث ا حقٍّ عامة شكلية صيغة يبتكر وأن الريمانية، والهندسة املوتِّر التحليل غرار
سهًال. يكن لم طريقه أن الواضح من لكن مبتغاه، حقق وقد للحركة. املمكنة الحاالت كل
يف الفائق بالوضوح اتسمْت ١٩٠٥ عام نرشها التي الكالسيكية البحثية أوراقه أن ورغم
الفنية. بالصعوبات تعج الالحقة أعماله فإن الرياضية، الحسابات يف وباالقتصاد الفكر
العامة. النسبية تطوير عىل عمله أثناء كعاِلم نضج أينشتاين أن إىل البعض ذهب وقد

شاقة. عملية كانت أنها بد فال صحيًحا هذا كان وإذا
عىل فحتى ، بحقٍّ شاقة مهمة العامة النسبية لنظرية الفنية التفاصيل فهم إن
النسبية يف املجسدة الزمن ونسبية النظرية. هذه استيعاب العسري من املفاهيمي املستوى
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وتقلص الزمني لإلبطاء إضافية تأثريات هناك لكن العامة، النسبية يف حارضة الخاصة
النسبية ففي وحده؛ الزمن عىل املشكالت تقترص وال الجاذبية. تأثريات بسبب األطوال
هذا حتى العامة النسبية يف لكن التقليدية، مفاهيمنا األقل عىل املكان يطيع الخاصة

منحنيًا. املكان يصري إذ يتغري؛

املكان انحناء

الفيزيائيني أن لدرجة االستيعاب، عىل للغاية َعِصيَّة تقوسه أو املكان انحناء فكرة إن
الطبيعي لعاملنا الهندسية للخصائص فَفْهمنا ذهنيٍّا. األمر تصور الواقع يف يحبون ال
أبرزها ومن اإلغريق، الرياضيني من أجيال يد عىل إنجازات من تحقق ما عىل مبني
الخطوط أن ومفهوم فيثاغورس نظرية غرار عىل أشياء يضم الذي الشكيل إقليدس نظام
إىل وما درجة، ١٨٠ يساوي للمثلث الداخلية الزوايا مجموع وأن تتقاطع ال املتوازية
والنظريات القوانني هذه لكن اإلقليدية. الهندسة رصح من جزء القواعد هذه كل ذلك.
خواص تصف أنها اليومية خربتنا واقع من نعلم فنحن مجردة. رياضيات محض ليست
جانب من يوم كل تُستخدم إقليدس قوانني إن للغاية. طيب نحو عىل املادي العالم
ذي شخص كل جانب من فعليٍّا أي الخرائط؛ ورسامي واملصممني احني واملسَّ املعماريني

ملموس. واقعي علم فالهندسة فيه. األجسام وموضع املكان شكل بخواص عالقة
الصغر منذ بناها ترشَّ التي املكانية الخواص هذه أن البديهي من يبدو ثَمَّ، وِمن
املفرتض فمن نمسحها. التي واألرايض مبانينا نطاق يتجاوز ما عىل تنطبق أن ينبغي
العالم نسيج من يتجزأ ال جزء إقليدس قوانني أن بد وال إجماًال. الكون عىل تنطبق أن
واإلقناع الرياضية باألناقة تتَّسم إقليدس قوانني أن رغم لكن ذلك؟ خالف األمُر أم نفسه.
هندسيٍّا. نظاًما تشيِّد أن يمكن التي القواعد من الوحيدة املجموعة ليست فإنها املنطقي،
قوانني أن وريمان، جاوس غرار عىل عرش، التاسع القرن من رياضيون أدرك وقد
ومن منبسًطا. املكان سطح فيها يكون الهندسة من خاصة حالة فقط تمثل إقليدس

القوانني. هذه خرق فيها يتم أخرى أنظمة تشييد املمكن
إقليدس نظريات تنطبق منبسطة. ورقة عىل مرسوم مثلث يف املثال، سبيل عىل فكِّر،
(أي درجة ١٨٠ للمثلث الداخلية الزوايا مجموع يساوي أن يجب وبذا الحالة، هذه عىل
عىل مثلثًا رسمَت إذا سيحدث فيما اآلن فكِّر لكن قائمتني). زاويتني مجموع يعادل ما
عىل قائمة. زوايا ثالث به يكون كرة سطح عىل مثلثًا ترسم أن املمكن فمن كرة. سطح
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يفصلهما االستواء» «خط عند ونقطتني الشمايل» «القطب عند نقطة ارُسم املثال، سبيل
قائمة زوايا ثالث ذا مثلثًا تشكِّل الثالث النقاط هذه الكرة. محيط ربع تعادل مساحة

اإلقليدية. الهندسة يخالف
لكن األبعاد، ثنائية الهندسة إىل بالنسبة طيب نحو عىل يصلح التفكري من النوع هذا
بكثري. صعوبة أكثر أمٌر األبعاد ثالثي منَحٍن مكاٍن وتخيُُّل مكانية. أبعاد ثالثة له عاملنا
حال، أي فعىل األساس. من «املكان» يف التفكري األرجح عىل الخطأ من حال أي عىل لكن
داخل الواقعة األجسام بني املسافات هو قياسه يمكننا ما بل املكان. قياس يمكننا ال
الضوء. أشعة الفلكي، السياق يف واقعية أكثر نحو عىل أو، املساطر باستخدام املكان
فيه التفكري عىل يشجعنا منحنية أو منبسطة ورق قطعة بوصفه املكان يف التفكري إن
األشياء كل فيه توجد الذي املوضع كونه من بدًال ذاته، حد يف ملموًسا شيئًا بوصفه
«املكان» غرار عىل كيانات مع التعامل يتجنب أن دائًما أينشتاين حاول وقد امللموسة.
فيما ذلك من بدًال يفكر أن يفضل كان وقد واضح. غري الوجود يف َكِفئَة توصيفها يكون

بعينها. تجربة أي يف قياسه الراصد يتوقع أن يمكن
الضوء أشعة ستتخذه الذي املسار عن أنفسنا نسأل أن يمكننا املنظور، بهذا احتذاءً
مستقيمة. خطوط يف الضوء ينتقل اإلقليدية الهندسة يف العامة. النسبية لنظرية وفًقا
منبسط. املكان أن باألساس يعني مستقيمة خطوط يف الضوء انتقاَل نعترب أن وبإمكاننا
وفق منبسًطا املكان يكون لذا مستقيمة؛ خطوط يف الضوء ينتقل الخاصة، النسبية يف
أو املتسارعة، الحركة عىل تنطبق العامة النسبية أن تذكَّْر لكن للعالم. النظرة هذه

الحالة؟ هذه يف للضوء سيحدث الذي فما جاذبية. تأثريات وجود يف الحركة
معلق زنربك وجود من وبدًال املصعد. تتضمن التي الفكرية التجربة إىل نَُعْد دعونا
أحد من ينطلق الليزر من شعاًعا تطلق بأداة مزوًدا اآلن املصعد يكون ثقل، طرفه يف
جاذبية. أي عن بعيًدا الفضاء، أعماق يف موجود املصعد له. املقابل الجانب إىل جوانبه
سريتطم املنطلق الضوء شعاع فإن ثابتة، برسعة يتحرك أو ساكنًا، املصعد كان إذا
به تخرج الذي التنبؤ هو هذا الليزر. شعاع أطلقت التي لألداة تماًما املقابلة بالنقطة
الصاروخ تشغيل وأن صاروخ إليه مثبَّت املصعد أن اآلن تخيل لكن الخاصة. النسبية
سريى املصعد خارج املوجود الساكن الراصد األعىل. إىل التسارع إىل املصعد سيدفع
يف فسيظل الخارج من الليزر شعاع رأى إذا لكن الحركة، يف يتسارع وهو املصعد هذا
شيئًا املصعد داخل املوجود الفيزيائي سيالحظ اآلخر، الجانب عىل باملثل. مستقيًما نظره
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(ب)(أ)

(ج)

2-1(ج). الشكل يف كما األعىل، إىل املصعد يتسارع (أ) الحالة يف الضوء. انحناء :2-2 شكل
داخيل، منظور من (ب)، الحالة يف مستقيم. خط يف الليزر شعاع يسري خارجي، منظور من
املوجود الساكن املصعد يف يحدث عينه والتأثري أسفل. إىل ينحني الضوء شعاع أن يبدو

(ج). الحالة يف نراه ما وهو جاذبية، مجال داخل

الجانبني أحد من االنتقال يف الشعاع استغرقها التي الوجيزة الفرتة خالل ففي غريبًا.
املصعد، تسارع فقد تغريت. قد باملصعد الخاصة الحركة حالة ستكون اآلخر الجانب إىل
بداية عند الحال كان مما أكرب برسعة الضوء شعاع رحلة نهاية عند يتحرك صار وبذا
ستكون الحائط يف الليزر شعاع بها سريتطم التي النقطة أن يعني وهذا الرحلة. هذه
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اآلخر. الجانب عىل الشعاع منها انطلق التي النقطة من بقليل انخفاًضا أكثر موضع يف
إىل الضوء شعاع «إحناء» يف التسارع تسبب املصعد، داخل املوجود الراصد منظور فمن

أسفل.
منه بدًال يوجد وإنما تسارع، يوجد ال حني التكافؤ. ومبدأ الزنربك حالة تذكر اآلن
مصعد حالة اآلن تدبَّر املصعد. منظور من للغاية متشابًها املوقف يكون جاذبية مجال
حالة يف حدث الذي تقريبًا عينه األمر الضوء لشعاع يحدث األرض. سطح عىل موجود
تحني الجاذبية أن إىل نْخلُص هذا ومن أسفل. إىل الضوء ينحني إذ املتسارع؛ املصعد
ليس املكان أن يعني فهذا منحنية، بل مستقيمة، الضوء مسارات تكن لم وإذا الضوء.

منحنيًا. بل منبسًطا
يف األمر هذا نلحظ ال أننا املنحني املكان لفكرة عقولنا استيعاب صعوبة أسباب من
املعتادة. الشائعة الظروف يف ضعيفة تكون الجاذبية أن إىل يرجع وهذا اليومية. حياتنا
االنحناء تأثري أن لدرجة ضعيفة الجاذبية تكون الشمسية، املجموعة نطاق عىل وحتى
املستقيمة للخطوط للغاية مقاربة خطوط يف الضوء وينتقل يُذَكر، ال فيه تتسبب الذي
يحدث، ملا للغاية مفيدة تقريبات بمنزلة نيوتن قوانني تَُعدُّ الفارق. نلحظ ال أننا لدرجة
ما كل ومع القوية الجاذبية مع للتعامل فيها أنفسنا نُِعدَّ أن علينا حاالت هناك أن إال

األمر. هذا يستتبعه

والكون السوداء الثقوب

للغاية كبري مقدار يرتكز حني هو نيوتن جاذبية عندها تنهار التي املواقف أمثلة أحد
الجاذبية تأثري يكون هذا يحدث وحني املكان. من للغاية صغرية منطقة يف املادة من
بل وحسب ينثني ال نفسه الضوء أن لدرجة للغاية، منحنيًا املكان ويكون للغاية، قويٍّا

األسود». «الثقب اسم كهذا جسم عىل ويطلق يُحبَس.
القس ميتشل، جون إىل الطبيعة يف السوداء الثقوب وجود احتمال فكرة ترجع
عادًة األجسام هذه أن إال البالس. أيًضا ناقشها كما ،١٧٨٣ عام طرحها الذي اإلنجليزي،
الرياضية الحلول أوائل أحد كان الواقع، يف ألينشتاين. العامة النسبية بنظرية ترتبط ما
عام «شفارتزشيلد» حل إىل التوصل تم فقد األجسام. هذه يصف أينشتاين ملعادالت
شفارتزشيلد، كارل يد عىل وذلك أينشتاين، نظرية نرش من فقط واحد عام بعد ،١٩١٦
مع الحل يتوافق األوىل. العاملية الحرب يف الرشقية الجبهة عىل قصري وقت بعد تُُويفِّ الذي

30



قدمه ما وُكلُّ أينشتاين

لنموذج أساًسا يشكِّل أن األساس يف به مقصوًدا وكان للمادة، كرويٍّا املتناظر التوزيع
قطر نصف يقيضبوجود شفارتزشيلد حل أن أُدرك ما رسيًعا لكن النجوم. ريايضألحد
وقع وإذا كتلته. كانت مهما جسم ألي شفارتزشيلد») قطر «نصف اآلن (يسمى حرج
أي يستطيع ال فعندئٍذ به، الخاص شفارتزشيلد قطر نصف داخل بالكامل ضخم جسم
الحرج القطر نصف يبلغ األرض، لكتلة بالنسبة الجسم. هذا سطح من يُفلت أن ضوء
الجسم يصل وكي كيلومرتات. ثالثة الشمس حالة يف يبلغ بينما فقط، واحًدا سنتيمرتًا

استثنائية. كثافة مستويات حتى مادته تنضغط أن بد ال األسود الثقب مرحلة إىل
أنه ورغم السوداء. الثقوب عىل عدة دراسات أُجريْت لشفارتزشيلد الرائد العمل منذ
الطبيعة، يف السوداء الثقوب وجود عىل للدحض قابل غري دامغ دليل اآلن حتى يوجد ال
العديد قلب يف تقبع الثقوب هذه أن تقرتح التي الظرفية األدلة من كبريًا عدًدا هناك فإن
من أكرب كتلته أسود بثقب املحيط الشديد الجاذبية مجال أن ويُعتقد الفلكية. الِبنى من
من بعينها ألنواع الهائل السطوع يوجه الذي املحرِّك هو مرة مليون بمائة الشمس كتلة
املجرات مراكز قرب النجوم حركة عىل أُجريْت التي الحديثة الدراسات وتشري املجرات.
تُقاِرب كتل ذات سوداء بثقوب ترتبط ما عادًة املادة من للغاية قوية تركيزات وجود إىل
تتكون وقد مجرة. كل قلب يف أسود ثقب وجود باحتمال قوي اعتقاد وثمة الرقم. هذا
طاقته مصادر تنضب حني النجم، حياة نهاية يف كثريًا أصغر كتل ذات سوداء ثقوب

نفسه. عىل وينهار
ذات ليست لكنها السوداء، الثقوب بموضوع الحارض وقتنا يف كبري اهتمام ثمة
الكتاب. هذا يف التفصيل من بمزيد أناقشها لن لذا الكونيات؛ علم تطور يف محورية أهمية
فهمنا يف أينشتاين نظرية لعبتْه الذي الدور التايل الفصل يف سأناقش ذلك من وبدًال

. ككلٍّ الكون لسلوك
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(ب)

مستقيمة. خطوط يف الضوء ينتقل للجاذبية، مصدر أي غياب يف املكان. انحناء :3-2 شكل
إحناء يف املكان تشوه يتسبب الضوء، مسار من بالقرب الكتلة ضخم جسم ُوجد إذا لكن
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الثالث الفصل

األوىل املبادئ

سعى تقريبًا الفور عىل ذلك وبعد .١٩١٥ عام يف العامة النسبية نظرية أينشتاين نرش
بأرسه. للكون النطاق الواسع السلوك تفسري يف الجديد النظري اإلطار هذا استغالل إىل
تحقيق عليه بَت صعَّ تفسريه يحاول كان ما بشأن له املتاحة املعلومات قلة أن بَيَْد
كان لكنه هزيلة، الفلك بعلم أينشتاين معرفة كانت بالفعل؟ الكون شكل هو ما مبتغاه.
أن يعلم كان مسعاه. يواصل أن قبل الجوهرية األسئلة بعض إجابات ملعرفة بحاجة
بد فال سلوكه؛ أو الكون شكل عليه يكون أن ينبغي عما يخربه لن وحده املجرد الفكر

والتخمينات. باملشاهدات يسرتشد أن من

والتناظر البساطة

رشحه حاولُت ما وهو أنيًقا، مفاهيميٍّا عمل إطاَر توفر العامة النسبية أن يف شك من ما
من بعًضا تتضمن أنها هي القاسية الحقيقة لكن والصور. الفكرية التجارب باستخدام
وللحصول الطبيعة. توصيفات أحد عىل تطبيقها جرى التي الرياضية املعادالت أصعب
األقدم. النيوتني بالنهج أينشتاين نظرية مقارنة املفيد من تعقيدها، مدى عن فكرة عىل
حل، إىل تحتاج واحدة رياضية معادلة باألساس يوجد للحركة نيوتن نظرية يف
جسٍم عىل املبذولة القوة تربط وهي التسارع، يف مرضوبة الكتلة تساوي القوة وهي:
يكون قد العميل الواقع يف لكن يكفي، بما بسيًطا يبدو األمر الجسم. ذلك بتسارع ما
هو ذلك وراء السبب محرية. لدرجة معقًدا أمًرا النهج هذا باستخدام الجاذبية وصف
نسبيٍّا األيرس ومن آخر. جزء كل عىل جاذبية قوة يبذل الكون يف املادة من جزء كل أن
يف بدأَت إذا لكن واألرض، كالشمس متفاعلني، جسمني حركة عىل الفكرة هذه تطبيق



الكونيات علم

يوجد أنه رغم الواقع، يف بكثري. صعوبة أكثر األمور فستصري األجسام من املزيد إضافة
ال فإنه اآلخر، حول أحدهما يدور جسمني يخص فيما نيوتن لنظرية دقيق ريايض حل
أجسام ثالثة تضمن إن حتى هذا، من تعقيًدا أكثر موقف ألي معروف عام حل يوجد
التي األجسام من ضخمة مجموعات تضم منظومات عىل نيوتن نظرية وتطبيق وحسب.
حاسبات استخدام عادًة ويتطلب للغاية صعب أمٌر بعٍض؛ عىل جاذبية قوة بعضها يبذل
ط، املبسِّ التناظر بعض املنظومة تتضمن حني هو الوحيد االستثناء يحدث. ما لفهم قوية

املكان. أرجاء يف بانتظام موزعة عنارص تملك أو الكرة، حالة يف كما
فهي أينشتاين نظرية أما الواقعية، املواقف يف التطبيق صعبة نيوتن نظرية إن
نيوتن، نظرية يف املوجودة الوحيدة املعادلة من بدًال بدء، ذي بادئ حقيقي. كابوس
نحو عىل كلها حلها يتم أن يجب أينشتاين نظرية يف معادالت عرش عن يقل ال ما يوجد
البسيط العكيس الرتبيع قانون من بكثري تعقيًدا أكثر منفصلة معادلة وكل متزامن.
مرضوبة «الكتلة املعادلة: لنا تمنحه الذي والطاقة املادة بني التكافؤ وبسبب لنيوتن.
الجاذبية مجال إن جاذبية. قوة تبذل الطاقة صور فجميع الضوء»، رسعة مربع يف
قوة له أيًضا فهو ثَمَّ وِمن الطاقة، من نوع ذاته حد يف هو جسم أي ينتجه الذي
يسميها الدجاجة؟» أم البيضة أوًال، جاء «من بمعضلة الشبيهة املعضلة وهذه جاذبية.
حني السيطرة عن خارج ريايض تعقيد إىل عادًة تؤدي وهي «الالخطية»، الفيزيائيون
الدقيقة الرياضية فالحلول العامة. النسبية حال هو هذا املعادالت. بحل األمر يتعلق
الخاص التناظر حالة يف وحتى كبرية. فجوات وتتخللها للغاية قليلة أينشتاين ملعادالت

سواء. حد عىل والحاسبات الرياضيني أمام خطرية تحديات النظرية تطرح
ما كبري تقدم إحراز يستطيع لن وأنه الحل، صعبة معادالته أن يعلم أينشتاين كان
كان ١٩١٥ عام ففي ط. املبسِّ االتساق أو التناظر من بنوع يتسم الكون أن يفرتض لم
العديد وكان الكون، محتويات بها تتوزع التي الكيفية بشأن معروًفا نسبيٍّا يسري نْزر
رأى فيما وحيدة»، كونية «جزيرة إال هي ما التبانة درب مجرة أن يشعرون الفلكيني من
أرجاء يف متناسق نحو عىل املتناثرة األجرام من العديد من واحدة مجرد أنها آخرون
تجميعة التبانة درب فمجرة أكرب. بشكل ألينشتاين األخرية الفكرة راقت وقد الفضاء.
مالئم نحو عىل وصفه للغاية سيصُعب هذا وكل والنجوم، والغبار الغازات من دميمة
بوجود يسمح إنه حيث من أفضل فكان الثاني الخيار أما بأرسه. الكون يمثل أنه لو
األخرى املجرات من وغريها التبانة درب مجرة تمثِّل فيه ما، بدرجة مقبول توصيف
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األوىل املبادئ

أسباب أينشتاين لدى كان أيًضا للمادة. إجماًال متجانس متَّسق توزيع يف دقيقة تفاصيَل
مبدأ عليها يطلق فكرة من نابعة وهي النطاق، الواسع االتساق يفضل تجعله فلسفية
الكونية نظريته إرساء بمقدوره فسيكون كافًة، مواضعه يف متماثًال الكون كان فإذا ماخ.
من ا خاصٍّ مرجعيٍّا إطاًرا يحدد بأن املادة لتوزيع السماح طريق عن راسخ أساس عىل

الجاذبية. تأثريات مع التعامل يف يساعده أن شأنه
الذي الكون ط يبسِّ أن أينشتاين قرر للغاية، قليلة رصدية بأدلة مستعينًا وهكذا،
أكرب مقياس عىل األقل عىل مكان)، كل يف متماثًال (أي متجانًسا جْعله طريق عن وصفه
الخواص د متوحِّ الكون أن أيًضا افرتض كما املجرات). (أي املرصودة التكتالت من كثريًا
«املبدأ يشكالن مًعا املتالزمان االفرتاضان وهذان اتجاه). أي من نفسه بالشكل يبدو (أي

الكوني».

الكوني املبدأ

متكافئنِي. غري أنهما بَيَْد باآلخر، منهما كلٌّ مرتبٌط الخواص وتوحد التجانس افرتاَيضِ إن
يف يتمثل إضافيٍّا افرتاًضا وضعنا إذا إال التجانس، بالرضورة يعني ال الخواص د فتوحُّ
أي يف الخواص توحد يرصد أن املرء شأن فمن خاص. موضع يف الراصد يكون أالَّ
السجادة إن تماًما. املنتصف يف يكون حني فقط يحدث هذا لكن للمادة، كروي توزيع
ستبدو املركز، متحدة الحلقات من سلسلة عن عبارة هي أشكال عليها املرسوم الدائرية
املبدأ عىل ويطلق األشكال. هذه منتصف يف الواقف الراصد نظر يف الخواص متوحدة
الكوبرنيكي»، «املبدأ اسُم الكون يف خاصة أهمية ذي موضع يف نعيش ال إننا القائل
د وتوحُّ للتاريخ. الحديث الكونيات علم به يدين الذي يْن بالدَّ توحي التي التسمية وهي
من الكوني. املبدأ إىل بنا يفضيان الكوبرنيكي، املبدأ إىل باإلضافة املرصود، الخواص
يدور َمن كل يعلمه ما وهو الخواص، بتوحد تتسم ال التبانة درب مجرة أن الواضح
الكون كان وإذا السماء، عرب يمتد منفصًال رشيًطا تشغل فهي الليل. سماء يف بناظريه

الكوني. املبدأ مع يتسق فلن التبانة درب مجرة من فقط يتكون
هذه أصل يف ننخدع أالَّ فعلينا فخامة، من الكوني» «املبدأ التسمية به تتسم ما رغم
حني التقدم بعض بحدوث السماح أجل من املبادئ تُستحدث كثرية أحيان ففي التسمية.
املعروف ومن باستثناء. الكونيات علم وليس عليها، االعتماد يمكن بيانات لدينا يكون ال
تأكد العرشين القرن عرشينيات ففي باألساس. صحتُه اتضحْت التخمني هذا أن اآلن
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األحدث الرصدية الدراسات أن ويبدو التبانة، درب مجرة خارج واقعة ُدم السُّ أن تماًما
سنتناوله (الذي الكوني امليكروني الخلفية وإشعاع للمجرات النطاق الواسع للتوزيع
الكربى النطاقات عىل بالتجانس يتسم الكون أن إىل تشري السابع) الفصل يف بالنقاش
مقنع منطقي تفسري إىل الفلكية الفيزياء علماء يتوصل ولم الفكرة. هذه تتطلب مثلما
وقد للغاية. قريب وقت يف إال الخاص التناظر بهذا يتسم الكون يجعل الذي للسبب
من واحدة وهي األفق»، «مشكلة اسم واالتساق التجانس لهذا الغامض األصل عىل أُطلق

الثامن. الفصل يف سنناقشها التي الكوني التضخم فكرة تناولتْها التي القضايا

الفادح أينشتاين خطأ

لكن للكون. ذاتيٍّا متسقة رياضية نماذج بناء من أينشتاين تمكن الكوني، باملبدأ متسلًحا
لنظريته تجنبها يستحيل التي التبعات من كان إذ عويصة؛ مشكلة واجهتْه الفور عىل
املبدأ استخدام فيه يتم ملعادالته حل أي يف وذلك بالرضورة، ديناميكيٍّا الزمكان يكون أن
ساكنًا الكون فيه يكون نموذًجا ينشئ أن عليه املستحيل من أن يعني وهذا الكوني.
وإما التمدد يف آخذًا إما الكون يكون أن نظريته حتَّمت فقد الزمن. مرور مع متغري وغري
أينشتاين يكن لم بالفعل. الواقع هي اإلمكانيتني أي تحدِّد لم أنها رغم االنكماش، يف آخذًا
لكن البعيدة. النجوم حركة عن الخرباء بعض سأل لذا الفلك؛ بعلم كبرية معرفة يملك
لم املتوسط يف بأنه تفيد إجابات عىل حصل ألنه الخطأ؛ األسئلة ه وجَّ أنه املحتمل من
مجرتنا، حدود يف فقط صحيح وهذا عنها. تبتعد أو الشمس من تقرتب النجوم تكن

األخرى. املجرات يخص فيما الحال ليس هذا أن اآلن نعلم لكننا
إىل أخرى مرة عاد أنه لدرجة ساكنًا يكون أن يجب الكون بأن مقتنًعا أينشتاين كان
إضافة مع لكن األسايس، بشكلها االحتفاظ بإمكانه أن أدرك وقد لتصحيحها. معادالته
مع االنكماش أو التمدد إىل الكونية النماذج هذه َميل يعادل أن شأنه من بسيط تعديل
املصطلح وهذا الكوني». «الثابت اسم أدخله الذي التعديل عىل أُطلق وقد الزمن. مرور
فالثابت للغاية. الكبرية النطاقات عىل الجاذبية لسلوك تعديًال يمثل النظرية يف الجديد
داخل ضبطه املمكن ومن االنكماش، أو للتمدد يميل بأن نفسه للمكان يسمح الكوني
يتسم أن الكون عىل لتحتم لواله الذي االنكماش أو التمدد تماًما يعادل بحيث النظرية

به.
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ونرشه ساكن، كوني نموذج بناء إىل أينشتاين مىض مؤقتًا، الحل هذا عن راضيًا
فكرة قبول إىل ْت أدَّ التي النتائج ١٩٢٩ عام هابل نرش سنوات، بعدة بعدها .١٩١٧ عام
لنموذج ليس ثَمَّ وِمن التمدد. يف آخذًا كان بل اإلطالق، عىل ساكنًا يُكْن لم الكون أن
منع إىل الحاجة فدون وحسب. التاريخي االهتمام منظور من إال أهمية أية اآلن أينشتاين
سنواته ويف الكوني. الثابت استحداث إىل أينشتاين يدعو ما هناك يكن لم الكوني، التمدد
العلمية. مسريته يف ارتكبه خطأ أفدح بوصفه الحدث هذا إىل أينشتاين أشار األخرية
الحقيقي الخطأ لكن ذاته، الكوني الثابت به مقصود التعليق هذا أن يُعتقد ما وعادًة

الكون. بتمدد التنبؤ يف فشله كان
يف الكوني الثابت يتجاهلون الكونيات علماء أغلب كان قريب وقت حتى أنه رغم
من يرمقنا موجوًدا ظل فقد األمر. حقيقة يف النسيان طيَّ يذهب لم فإنه نماذجهم،
جديد من الكوني الثابت عاد الحقة، فصول يف سنرى كما الحايل، وقتنا ويف خفي. طرف
الفصل. هذا يف حديثي من املتبقي الجزء يف جانبًا يه سأنحِّ أنني إال محوريٍّا. دوًرا ليلعب

فريدمان نماذج

أعقبت التي السنوات يف الكونيات علم إىل ل تحوَّ الذي الوحيد العاِلم أينشتاين يكن لم
فعلوا الذين اآلخرين العلماء ومن .١٩١٥ عام يف العامة النسبية نظرية نرش مبارشة
َمن هو أينشتاين يكن لم فريدمان. ألكسندر يُدعى مغمور رويس فيزيائي نفسه اليشء
علم أساس تمثل النماذج وهذه فريدمان، بل املتمدد، للكون الرياضية النماذج ر طوَّ
أنه بسبب مذهلة؛ بأنها النطاق هذا يف إنجازاته وتتسم الحديث. العظيم االنفجار كونيات
عام فريدمان تُويف وقد برتوجراد. حصار إبَّان للغاية عسرية ظروف يف حساباته أجرى
الحق وقت ويف دويل. تقدير بأي (١٩٢٢ عام نُرشت (التي أعماله تحظى أن قبل ١٩٢٥
توصل الوقت ببعض ذلك بعد ثم فريدمان، به يعمل كان الذي املعهد ستالني ى صفَّ
تم لومرت خالل ومن مستقل، نحو عىل عينها النتائج إىل لومرت جورج البلجيكي القس

الغربية. أوروبا يف فيها والتوسع األفكار هذه استكشاف
التي أينشتاين معادالت حلول من الخاصة العائلة تلك هي فريدمان نماذج أبسط
وجود ال أنه وافرتاض الكوني، املبدأ صحة افرتاض أساس عىل إليها التوصل جرى
النسبية نظرية ففي النماذج. هذه يف كبريًا دوًرا الكوني املبدأ يلعب الكوني. للثابت
«متى» (أي لألحداث الوجهني لهذين الريايض والتوصيف مطلقنِي. واملكان الزمن ليس
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يصعب الذي األمر وهو األبعاد، رباعي معقًدا «زمكانًا» يتضمن و«أين»؟) الحدث يقع
الزمن فصل نحو الفهِم يسريَ سبيًال أينشتاين نظرية تمنحنا ال وإجماًال، ذهنيٍّا. تصوره
املنقيض الوقت بشأن بينهم فيما يختلفوا أن املختلفني الراصدين فبمقدور املكان. عن
صح إذا لكن يستشعرانها. التي الجاذبية مجاالت وعىل حركتهما عىل اعتماًدا حدثني، بني
كثريًا أسهل هذا كل يجعل الزمن يف للتفكري خاص سبيل هناك فسيكون الكوني املبدأ
كان إذا الحتمي األمر (وهو مكان كل يف عينها بالكثافة يتمتع الكون كان فإذا الفهم. يف
وإذا ما. نوع من زمنية ساعة بمنزلة تَُعدُّ نفسها املادة فكثافة إذن متجانًسا) الكون
مرور ومع املادة. كثافة تنخفض ثَمَّ وِمن الجسيمات، بني املسافة تزداد الكون، تمدد
بالزمن املرتفعة الكثافة ترتبط وباملثل، املادة. كثافة انخفاض يزداد الوقت، من املزيد
املحلية الكثافة وفق ساعاتهم ضبط الكون يف مكان أي يف الراصدون ويستطيع املبكر.
تزامن تحقيق يمكن وبذا مثايل، نحو عىل متزامنة الساعات هذه كل تكون بحيث للمادة

الحقيقي». الكوني «الزمن اسم عادًة الناتج الزمني املقياس عىل ويطلق مثايل.
هي الطاقة و/أو املادة كثافة وألن بالكون، مكان كل يف واحدة الكثافة وألن
كذلك يبسط الكوني املبدأ فإن أينشتاين؛ معادالت خالل من الفضاء انحناء تحدد التي
يكون أن يمكن فاملكان للجاذبية. استجابًة املكان بها ينحني أن يمكن التي الطريقة
ويف نقاطه. من نقطة كل يف نفسها بالصورة منحنيًا يكون أن يجب أنه بَيَْد منحنيًا،

هذا. بها يحدث أن يمكن فقط طرق ثالث هناك األمر واقع
هناك يكون أال هي النقاط كل يف ذاته االنحناء عىل للحصول البديهية الطريقة
ينتقل املنبسط الكون يف املنبسط». «الكون عليه يطلق وهذا النقاط، كل يف انحناء أي
العالم يف يحدث مثلما اإلقليدية الهندسة قوانني كل وتنطبق مستقيمة، خطوط يف الضوء
يف مادة فهناك للجاذبية؟ حدث الذي فما منحنيًا؛ املكان يُكن لم إذا لكن «الطبيعي».
تسبب الكون كتلة أن هي اإلجابة املكان؟ تقوُّس يف تتسبب ال إذن ملاذا املنبسط، الكون
داخل امُلحتواة الطاقة بواسطة تام نحو عىل معادلته تتم هذا لكن بالفعل، املكان تقوس
عىل منهما كلٍّ جاذبية تأثريات إلغاء أجل من تتآمران والطاقة فاملادة الكون؛ تمدد عملية

منحنيًا. يزال ال فالزمكان منبسًطا، املكان كان إذا حتى حال، أية وعىل األخرى.
دقيق توازن وجود يقتيض ألنه خاصة؛ حالة يمثل املنبسط الكون أن الواضح من
التوازن، هذا يوجد ال وحني مقابلة. ناحية من الجاذبية قوة وبني ناحية من التمدد بني
الجاذبية تأثري فسيكون أعىل، مادة بكثافة يتمتع الكون كان فإذا احتماالن. لدينا يوجد
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أشبه نحو عىل نفسه عىل الكون وسيجذب الرابح، هو فيه املوجودة باملادة الخاص
املوقف. هذا مثل يف موجبًا الفضاء انحناء يكون رياضيٍّا، ما. لكرٍة األبعاد ثالثي بسطح
بعض. مع بعضها وتتقاطع الضوء أشعة تتجمع املغلق»، «الكون حالة الحالة، هذه ويف
الكون فإن االتجاهات، كل يف نهائية ال بصورة يمتد أن يمكن املنبسط الكون أن ورغم
النقطة نفس إىل بالعودة الحال بك فسينتهي ما اتجاٍه يف انطلقَت فإذا محدود. املغلق
بَيَْد محدود، أيًضا الكون وهذا املفتوح». «الكون هو الثاني البديل منها. انطلقَت التي
وأشعة سالبًا. يكون هنا املكان انحناء ألن املغلق؛ الكون من أصعب ذهنيٍّا ره تصوُّ أنَّ
يف املوضح األبعاد ثنائي املثال يف موضح هو كما متفرقة، تتشتت املثال هذا يف الضوء

.(1-3) الشكل
فالكون الوقت. مع بها تتطور التي الطريقة يعكس النماذج هذه يف املكان سلوك إن
وهو وقت أي يف يتمدد الكوُن كان فإذا محدوًدا. ُعمًرا له أن كما محدود، كون املغلق
التمدد عن الكون سيتوقف النهاية ويف املستقبل، يف التمدد وترية فستبطئ مغلق، كون
األبد. إىل فسيتمددان املفتوح والكون املنبسط الكون نموذَجا ا أمَّ نفسه. عىل وينهار
معركتها تربح ال أنها بَيَْد فريدمان، نماذج يف الدوام عىل الكون تمدد تقاوم فالجاذبية

املغلق. الكون حالة يف إال
االنفجار نظرية من كبري جزء عليه يقوم الذي األساَس فريدمان نماذج تَُعدُّ
هذه استخدمنا فإذا ضعفها. نقاط أكرب مفتاح عىل تحتوي أيًضا لكنها الحديثة، العظيم
من انطالًقا الوراء إىل الساعة عقارب وأرجعنا الكون تمدد عكس أجل من الحسابات
الوراء. إىل بالزمن عدنا كلما كثافة أكثر يصري الكون أن فسنجد الحالية، الكون حالة

تفرد». «نقطة عند الرياضية الحسابات فستتداعى وأكثر أكثر العودة حاولنا وإذا

للجاذبية املتفردة الطبيعة

لكمية العددية القيمة فيها تصري متطرفة خاصية هي التفرد نقطة الرياضيات، يف
القوة حساب تََدبَّْر مبسط، كمثال الحساب. عملية مسار خالل نهائية ال قيمة محددة
القوة هذه آخر. جسيم عىل ضخم جسم يمارسها التي الجاذبية بسبب الناشئة النيوتنية
بني القوة حساب حاولنا إذا بحيث الجسمني، بني املسافة مربع مع عكسيٍّا تتناسب
نقاط ليست نهائية. ال النتيجة فستكون صفًرا، بينهما تفصل التي املسافة تبلغ جسمني
اختيار بسبب تحدث فأحيانًا خطرية؛ رياضية مشكالت وجود عىل عالمة دوًما التفرد
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مغلق

مفتوح

منبسط

(يف األبعاد ثنائي املنبسط املكان يف بُعدين. يف واملغلق، واملنبسط املفتوح، املكان :1-3 شكل
الداخلية الزوايا مجموع يكون الحالة هذه ويف اإلقليدية. الهندسة قوانني ترسي املنتصف)
مجموع يكون (باألسفل)، بالكرة أشبه نحو عىل املغلق املكان ويف درجة. ١٨٠ للمثلث
املبنيَّ الشكل غرار (عىل املفتوح املكان يف بينما درجة، ١٨٠ من أكرب للمثلث الداخلية الزوايا

درجة. ١٨٠ من أقل املجموع يكون بالرسج) الشبيه هنا

الخرائط يف التفرد لنقطة مشاِبه عجيب أمر يحدث املثال، سبيل عىل لإلحداثيات. خاطئ
النظر يف تبدأ أن إىل تماًما معقولة تبدو الخرائط فهذه األطلس. يف املوجودة التقليدية
كنقطة الشمايل القطب يظهر ال التقليدي، االستوائي اإلسقاط ففي القطبني. من بالقرب
من العلوي الجزء امتداد عىل مستقيم كخط النقطة تمتد بل يكون، أن ينبغي كما
هناك. كارثي يشء أي بالتأكيد ترى فلن الشمايل القطب إىل سافرَت إذا لكن الخريطة.
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نقاط عىل كمثال تبدو الخريطة عىل الظاهرة النقطة هذه تسبب التي التفرد فنقطة
ولن اإلسقاط. من مختلف نوع باستخدام شكلها تغيري املمكن ومن اإلحداثية، التفرد

التفرد. نقاط من النوع هذا مثل عبور حاولَت إذا لك عجيب يشء يحدث
هذه وبعض العامة. النسبية معادالت حلول يف ُمحِبطة بكثرة التفرد نقاط توجد
أية تمثل ال وهذه توٍّا. ناقشتُها التي بتلك شبيهة إحداثية تفرد نقاَط تكون النقاط
حقيقية تفرد نقاط بوجود تتنبأ أنها هو أينشتاين نظرية تميز مكمن لكن خطورة.
نهائية. ال حرارتها، درجة أو املادة كثافة غرار عىل الحقيقية، املادية القيم فيها تصري
نقاط فوجود معينة. مواقف يف نهائيٍّا ال أيًضا الزمكان انحناء يكون أن املمكن ومن
املادة جاذبية تأثري تصف التي الفيزيائية اآلليات بعض بأن للكثريين يوحي هذه التفرد
تمكِّن أن الكمية للجاذبية لنظريٍة املمكن ومن أفهامنا. عن بعيد املتطرفة الكثافات عند
كل تصري ألن الحاجة دون السوداء الثقوب أعماق يف يحدث ما حساب من الفيزيائيني
األمر هذا عن ١٩٥٠ عام يف نفُسه أينشتاين َكتََب الواقع، ويف نهائية. ال الرياضية القيم

قائًال:

أن ورغم واملادة. الجاذبية مجال مفهوَمْي بني الفصل عىل مبنية النظرية إن
غري يكون قد فإنه الضعيفة، الجاذبية مجاالت يف صحيًحا تقريبًا يَُعدُّ هذا
صحة افرتاض يمكننا ال ثَمَّ وِمن للمادة. للغاية العالية الكثافات عند مالئم
أالَّ موحدة لنظريٍة املمكن ومن للمادة، للغاية العالية الكثافات عند املعادالت

هذه. التفرد نقاط مثل عىل تحتوي

يظهر السوداء. الثقوب قلوب يف القابعة تلك هي التفرد نقاط عىل األمثلة أشهر لعل
لسنوات املثايل. الكروي التناظر ذي األسود بالثقب الخاص شفارتزشيلد حل يف هذا لنا
املصطنعة الطبيعة عن فقط ناتٌج كهذه تفرُّد نقطة وجود أن الفيزيائيون ظن عديدة
بنروز روجر بنيَّ الرياضية، األبحاث من سلسلة يف لكن الكروي، الحل لهذا نسبيٍّا
كلما هذه التفرد نقاط تنشأ كي خاص تناظر وجود الرضوري من ليس أنه وآخرون

جاذبيته. وطأة تحت ما جرم انهار
أنها لو كما عنا، التفرد نقاط تُخِفَي كي جهدها قصارى تبذل العامة النسبية إن
بأفق محاًطا يكون األسود شفارتزشيلد فثقب األول. املقام يف بها التنبؤ عن تعتذر
أن املرجح من ويبدو نفسها. التفرد نقطة من فعليٍّا الخارجيني الراصدين يحمي حدث
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املكشوفة» التفرد «نقاط أما الطريقة، بهذه محمية العامة النسبية يف التفرد نقاط كل
حقيقي. مادي وجود لها ليس أنه فيُعتقد

الرياضية الخصائص عن بنروز روجر أبحاث لفتْت العرشين القرن ستينيات يف
موضع يف تطبيقها محاولة فكرة واتتْه الذي هوكينج، ستيفن انتباَه السوداء للثقوب
وطأة تحت ما جسٌم ينهار حني املستقبل يف يحدث سوف ما تدبر قد بنروز كان آخر.
مشكلة عىل األفكار هذه تطبيق املمكن من هل بمعرفِة ا مهتمٍّ كان هوكينج لكن جاذبيته،
تواصل الكون! أي التمدد؛ يف آخذة أنها اآلن نعرف ملنظومة املايض يف حدث ِلَما فهمنا
باتت كما الكوني، التفرد مشكلة عىل مًعا وَعِمال األمر هذا بشأن بنروز مع هوكينج
بداية يف تفرُّد نقطة بوجود تتنبأ املتمدد الكون نماذج أن مًعا بيَّنَا وقد اآلن. تُعرف
أم مفتوًحا الكون أكان وسواء نهائيتني. ال والكثافة الحرارة درجة فيها كانت الكون،

الالنهائية. كانت البدء ففي لفهمنا. أسايس حدٌّ ثمة منبسًطا، أم مغلًقا
التي عينها بالطريقة العظيم االنفجار تفرد نقطة يفرسون الكونيات علماء أغلب
أينشتاين معادالت أن بمعنى سابًقا؛ ناقشناها التي األسود الثقب تفرد نقطة بها يفرسون
كانت التي املتطرفة الفيزيائية الظروف بسبب املبكر؛ الكون يف ما نقطٍة عند تنهار
تمدد من املبكرة املراحل لفهم الوحيد أملنا فإن االفرتاض هذا صح وإذا وقتها. موجودة
اآلن، إىل النظرية هذه مثل نملك ال وألننا أفضل. نظرية إىل التوصل سيكون الكون
ميزانية نعرف ألن بحاجة دمنا ما وتحديًدا، كاملة. غري العظيم االنفجار نظرية تظل
خالل من نستطيع فلن مغلًقا، أم مفتوًحا كونًا أكان نعرف كي للكون اإلجمالية الطاقة
امَلثْلبة وهذه «الصحيح». التوصيف هو البديلني هذين من أيٌّ تحديد وحدها النظريات
«نظرية» ال العظيم، االنفجار «نموذج» نقول أن لنا املالئم من يجعل الذي السبب هي
الذي السبب هي للكون األولية الظروف بشأن معرفتنا عدم فمشكلة العظيم. االنفجار
مثل األساسية؛ األسئلة بعض عن اإلجابة عن اآلن إىل عاجزين الكونيات علماء جعل

ال. أم األبد إىل سيتمدد كونُنا هل مسألة
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وخاصة — النظرية الفيزياء يف التطورات بها ْت أدَّ التي الطريقة عىل اآلن إىل ركَّزُت
العرشين. القرن عرشينيات يف الكونية النظرية يف كبرية تطورات إىل — العامة النسبية
علماءَ نة امُلحسَّ املشاهداُت مكَّنَت حني إال بالقبول تحَظ لم الجديدة األفكار هذه أن بَيَْد
التي واملسافات املجرات حركة بشأن عليها يُعتَمد تقديرات وضع يف يبدءوا أن من الفلك
مع بها توافقْت التي والكيفية املشاهدات، هذه سأناقش الفصل هذا ويف عنها. تفصلنا

النظري. العمل إطار

هابل قانون

هابل». «قانون باسم تُعرف بسيطة، واحدة معادلة يف الكون تمدد طبيعة تتلخص
الراصد عن االبتعاد يف آخذة مجرة ألي v الظاهرية الرسعة أن عىل القانون هذا وينص
يعرف الحايل وقتنا ويف .d ورمزها بينهما، تفصل التي املسافة مع طرديٍّا تتناسب
قانون فإن ثَمَّ وِمن .H0 أو H بالرمز إليه ويُرمز هابل» «ثابت باسم التناسب ثابت
ى تسمَّ d املسافة وبني v الرسعة بني والعالقة .v = H0d التايل: النحو عىل يُكتب هابل
عىل املجرات من لعينة واملسافات للرسعات امَلِقيسة الِقيَم وضعت إذا ألنك خطية؛ عالقة
هذا انحدار ومقدار مستقيم. خط عىل تقع أنها فستجد هابل)، فعل (كما بياني مخطط
إحداهما تبعد مجرتان هناك كان إذا أنه باألساس يعني هابل قانون إن .H0 هو الخط
برسعة البعيدة املجرة فستتحرك عنه، األخرى بها تبعد التي املسافة ضعف الراصد عن
فستتحرك املسافة أضعاف ثالثة مسافة عىل وقَعْت وإذا القريبة، املجرة رسعة ضعف

دواليك. وهكذا الرسعة، أضعاف بثالثة
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v = H
  
d

 0

رسعة أن عىل هابل قانون ينص مركزية، نقطة من الرصد عند هابل. قانون :1-4 شكل
ثَمَّ وِمن الراصد؛ وبني بينها املسافة مع طرديٍّا تتناسب البعيدة للمجرات الظاهرية الرتاجع
فأي محدد، مركز التمدد لهذا ليس أرسع. تراجعها كان املسافة، يف أبعد املجرة كانت كلما

األصل. نقطة أنها عىل معاملتها يمكن نقطة

عن نتج الذي ،١٩٢٩ عام الشهري القانون بذلك الخاص االكتشاف هابل نرش
فيستو األمريكي الفلكي ويستحق املجرات. من بعينة الخاصة الطيف خطوط دراسة
مبكر وقت فمنذ االكتشاف. هذا يف الفضل من كبري جزء إليه يُنسب أن أيًضا سليفر
ُدم السُّ من بمجموعة الخاصة الطيف خطوط عىل سليفر حصل ١٩١٤ عام إىل يرجع
رغم العالقة، هذه أيًضا أظهرت التي املجرات) عىل وقتها يطلق كان الذي االسم (وهو
املبكرة النتائج فإن الحظ لسوء لكن تقريبية. كانت بها الخاصة املسافة تقديرات أن
األمريكية الفلكية للجمعية عرش السابع االجتماع يف وعرضها سليفر، إليها ل توصَّ التي
التقدير حقَّ سليفر قدَّمه الذي اإلسهاَم التاريُخ ر يُقدِّ ولم قط، تُنرش لم ،١٩١٤ عام يف

. قطُّ
باسم هابل استخدمه الذي األسلوب يسمى قانونه؟ إىل هابل توصل إذن كيف
األلوان، من مزيج عىل يحتوي بعيدة مجرة أي من القادم فالضوء الطيفي». «التحليل
أو الطيفي، التحليل منظار ويقوم املجرة. هذه داخل املوجودة النجوم كل أنتجتْها
األلوان مزيج تحليل يمكن بحيث له املكوِّنة اللونية الدرجات إىل الضوء بفصل املطياف،
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واملسافة الرسعة بني للعالقة األصيل البياني هابل مخطط هو هذا هابل. مخطط :2-4 شكل
وهناك مجرتنا، من الواقع يف تقرتب القريبة املجرات بعض أن الحظ .١٩٢٩ عام املنشور

املخطط. يف التشتت من معترب قدر

استخدام النتيجة هذه إىل للوصول البسيطة السبل ومن منفصل. نحو عىل به الخاص
ألوان يمثِّل طيف إىل العادي األبيض الضوء فصل يمكن املوشور فباستخدام املوشور؛
عىل أيًضا الفلكية األطياف تحتوي مختلفة، ألوانًا امتالكها إىل باإلضافة لكن ُقزح. قوس
أي يحتويه الذي الغاز يف تُنتَج الخطوط وهذه االنبعاث. خطوط تسمى محددة سمات
تحدث التنقالت وهذه املختلفة. الطاقة مستويات بني اإللكرتونات ل تنقُّ بواسطة ِجرم
املوجية األطوال وهذه للمصدر، الكيميائي الرتكيب عىل اعتماًدا محددة موجية أطوال عند
تحديد من هابل قانون تمكَّن املختربات. يف امُلجَراة التجارب يف بدقة قياسها يمكن
امَلقيس الطيف يف موضعها مقارنة عند لكن املجرات. من العديد يف االنبعاث خطوط
املكان يف تكون ما عادة أنها ُوِجد فيه، موجودة الخطوط تكون أن ينبغي الذي باملوضع
األحمر الطرف ناحية ُمزاحة تقريبًا األحيان كل يف الخطوط كانت الواقع، يف الخطأ.
دوبلر. إزاحة عن ناتج بأنه هذا هابل فرس وقد األطول. املوجية األطوال نحو للطيف،
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دوبلر إزاحة

عرش. التاسع القرن أربعينيات يف شديدة َجَلبة الفيزياء عاَلم إىل دوبلر تأثري تقديم أحدَث
التأثري هذا لبيان أُجريْت التي التجارب أُوىل ألن حرفيٍّا؛ الجلبة هذه حدثت الواقع يف
الوقت ذلك يف املبدأ تطبيق كان بخاري. قطار بهم يتحرك البوق عازيف من عدًدا تضمنت
وبني الصوت مصدر بني نسبية حركة هناك تكون حني الصوت موجات خصائص عىل
الرشطة سيارة فبوق اليومية؛ حياتنا خربات واقع من التأثري هذا يألف كلنا املتلقي.
االبتعاد. يف اآلخذة بالسيارة الخاص ذلك من أعىل صوت طبقة له االقرتاب يف اآلخذة
املوجي الطول عىل تعتمد الصوت طبقة أن تذكُّر هي التأثري هذا لفهم طريقة وأسهل
املوجات أن تعني الحادة، أو العالية، الصوت وطبقة منها. تتألف التي باملوجات الخاص
فسيميل الصوت، رسعة تُقاِرب برسعة يتحرك الصوت مصدر كان فإذا قصرية. الصوتية
لها. الظاهري املوجي الطول يقلل ثَمَّ ِمن األمام؛ من يطلقها التي باملوجات يلحق أن إىل
ُمزيًدا الخلف، من يطلقها التي املوجات عن االبتعاد إىل الصوت مصدر يميل وباملثل،

بها. الخاصة الظاهرية الصوت طبقة يقلل ثَمَّ وِمن املوجات بني الفجوة
طفيًفا التأثري يكون املعتاد يف الضوء. عىل دوبلر تأثري ينطبق الفلك، سياق يف
رسعة من كبرية بدرجة تقرتب املصدر رسعة كانت إذا لإلدراك قابًال يصري لكنه للغاية،
كبرية السيارة رسعة تكن لم ما طفيًفا الصوت حالة يف دوبلر تأثري (يكون الضوء.
فإن ثَمَّ وِمن الصوت.) رسعة هو الحالة هذه يف الصلة ذو املقياس ويكون ما، بدرجٍة
يف آخذًا كان إذا أقرص موجية بأطوال الضوء ينتج أن إىل يميل املتحرك الضوء مصدر
الحالتني هاتني ويف االبتعاد، يف آخذًا كان إذا أطول موجية وبأطوال الراصد، من االقرتاب
بعبارة الرتتيب. عىل الطيف، من األحمر الجزء أو األزرق الجزء نحو إما الضوء يُزاح
حمراء إزاحة أو االقرتاب) يف اآلخذ الضوء مصدر حالة (يف زرقاء إزاحة توجد أخرى،

االبتعاد). يف اآلخذ الضوء مصدر حالة (يف
إزاحة أية رؤية عىل قادًرا املرء يصري فلن أبيض، ضوءًا يبعث املصدر كان إذا لكن
(س)، باملقدار املوجي طوله يف أحمر انزياًحا انزاح خط كل أن فرضنا فإذا نوع. أي من
(ص مقداره موجيٍّا طوًال له أن عىل (ص) املوجي بالطول املنبعث الضوء سرُيى فعندئٍذ
ألن وذلك (س)؛ األصيل املوجي بالطول يُرى سيظل الضوء من عينه املقدار لكن س). +
كي املوضع هذا إىل سيُزاح س) − (ص املوجي بالطول باألساس انبعث الذي الضوء
النظر ِبَغضِّ أبيض، ضوءًا بوصفه يُرى األبيض الضوء سيظل ثَمَّ وِمن الفجوة. يمأل
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توجد التي االنبعاث، خطوط إىل ينظر أن املرء عىل التأثري، هذا ولرؤية دوبلر. إزاحة عن
الكاملة فاملجموعة التعويض. هذا مثل يحدث أن يمكن ال بحيث منفصلة ترددات عند
ستحافظ املنفردة الخطوط لكن الطيف، يف ذاك أو االتجاه هذا نحو ستُزاح الخطوط من
إىل نسبًة انزياحها مقدار تحديد اليسري من يكون ثَمَّ وِمن بينها؛ النسبية املسافات عىل

املخترب. يف الساكن الضوء مصدر
عمل التي املجرات عينة يف األبعد املجرات حالة يف كبريًا أحمر انزياًحا هابل قاس
انزياح ل حوَّ لذا دوبلر؛ تأثري هو يراه ما أن افرتض وقد القريبة. باملجرات مقارنة عليها
يف هذه الظاهرية» الرتاجع «رسعة وضع وحني للرسعة. مقياس إىل الطيف خطوط
قانون أن ورغم الشهرية. الخطية عالقته عىل حصل املسافة، مقابل يف بياني مخطط
من التفسري بهذا يخرج لم نفسه هابل فإن الكون، تمدد يمثِّل بوصفه اآلن له يُنظر هابل
تمدد يعني بحيث هابل قانون يفرس األرجح عىل منظِّر أول هو لومرت كان فقد النتائج.
هابل ورقة فيها واستبََق ،١٩٢٧ عام نرشها التي البحثية لومرت ورقة إن بأرسه. الكون
مكتوبة كانت ألنها االهتمام؛ من القليل سوى تخلِّف لم ،١٩٢٩ عام املنشورة الكالسيكية
إال «باإلنجليزية» لومرت ورقة تُنرش ولم مغمورة. بلجيكية دورية يف ومنشورة بالفرنسية
«التقارير دورية يف وذلك إدنجتون، ستانيل آرثر الربيطاني الفلكي بفضل ١٩٣١ عام
الكوني بالتمدد هابل قانون ارتباط ويَُعدُّ تأثريًا. األكثر امللكية» الفلكية للجمعية الشهرية
أن اآلخر هو لومرت يستحق لذا العظيم؛ االنفجار لنظرية األساسية الداعمة األعمدة أحد

املهمة. الخطوة بهذه لقيامه العظيم الفضل إليه يُنَسب

هابل قانون تفسري

نكون أن بد ال بأننا توحي عنا مبتعدة التحرك يف آخذة املرصودة املجرات أن حقيقة إن
الكون؟ من خاص موضع يف ويضعنا الكوبرنيكي املبدأ هذا يُخرق فهل التمدد. مركز يف
الواقع، ويف عنه. مبتعًدا يتحرك يشء كل أن أيًضا سريى آخر راصد فأي ال. هي: اإلجابة
املمكن من ذلك، عىل عالوة متكافئة. الكون يف النقاط كل التمدد، عملية منظور من
د متوحِّ متجانس متمدد كوٍن يف ينطبق أن «يجب» هابل قانون أن رياضيٍّا يُثبَت أن
هذا مثل يتمدد كي الوحيد السبيل هو فهذا الكوني. املبدأ فيه يصح كون أْي الخواص؛

الكون.
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بالُون سطح إىل للمكان الثالثة األبعاد اختزال طريق عن املوقف نتصور أن يفيد قد
يف تحديًدا تهمنا ال الهندسة لكن مغلًقا، الكون سيكون الحالة هذه (يف األبعاد ثنائي
كل منظور فمن نفخته، ثم البالون سطح عىل نقاًطا رسمَت إذا التوضيحي). املثال هذا
مركز هي بعينها النقطة هذه أن لو كما عنها تبتعد األخرى النقاط كل أن سيبدو نقطة
السطح أن إىل واعيًا يكون املرء أن وهي التشبيه، هذا تعرتي مشكلة ثمة لكن التمدد.
املركز أن املرء يرى ثَمَّ وِمن املألوف. ملكاننا الثالثة األبعاد داخل منطمر األبعاد الثنائي
يف التفكري علينا دقيق. غري وهذا البالون، داخل الواقع املكان مركز هو للتمدد الحقيقي
املركز لذلك وجود وال آخر، مكان داخل منطمًرا ليس فهو كله. الكوَن بوصفه البالون
أيًضا تختلط ما عادة الصعوبة وهذه املركز. هي البالون سطح عىل نقطة فكل الكوني.
نتحرك ألسنا العظيم: االنفجار فيه حدث الذي باملوضع الخاص بالسؤال املرء ذهن يف
أن هي واإلجابة االنفجار؟ هذا مكان كان أين األصيل؟ االنفجار موضع عن مبتعدين
نقطة يف البداية، يف لكن عنه. مبتعًدا يتحرك يشء وكلُّ مكان، كل يف حدث االنفجار

ذاته. املوضع يف كان يشء وكل مكان كل العظيم، باالنفجار الخاصة التفرد
تفسري تكتنف الصعوبات بعض تزال ال لومرت، أعمال عىل عاًما سبعني من أكثر بعد
التي الحمراء، واإلزاحة الحمراء. اإلزاحات بل الرسعات، يِقس لم فهابل هابل. قانون
املوجي الطول يف الكرسي التغري تقيس الكونيات، علم يف z بالرمز إليها يُرمز ما عادًة
بوصفه هابل قانون يُقدَّم األحيان بعض ويف املتوقع. موضعه إىل نسبًة مرصود لخط
v الرتاجع رسعة بني عالقة من بدًال ،d واملسافة z الحمراء اإلزاحة بني خطية عالقة
توجد فال الضوء، رسعة من كثريًا أصغر الدراسة محل الرسعات كانت وإذا .d واملسافة
الضوء مصادر لرسعة تقريبًا مساوية الحمراء اإلزاحة تكون الحالة هذه يف ألنه مشكلة؛
تناسب عالقة هناك كانت إذا ثم ومن الضوء؛ رسعة من بسيط كرس صورة يف عنها املعربَّ
باملثل هناك تكون والرسعة، الحمراء اإلزاحة وبني واملسافة، الحمراء اإلزاحة بني طردي
علينا التي الصحيحة الصيغة إذن، هي، ما واملسافة. الرسعة بني طردي تناسب عالقة
فالعالقة مذهلة. لدرجة بسيًطا هابل قانون تأويل يكون فريدمان نماذج يف استخدامها؟
كبرية الرسعات تكون حني حتى «دقيقة»، تكون واملسافة الرتاجع رسعة بني الخطية

اعتباطي. نحو عىل
يتحرك أن جسم ألي املستحيل من أن سمعتم بالتأكيد ألنكم بعَضكم؛ هذا يُقِلق قد
رسعته كانت أبعد؛ الِجرم كان كلما فريدمان، كون ففي الضوء. رسعة عىل تزيد برسعة
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الضوء رسعة عن الِجرم رسعة تزيد أن املمكن ومن أكرب. الراصد عن بها يبتعد التي
رؤية يمكنه ال الراصد ألن للنسبية؛ مبدأ أي يخالف ال هذا لكن لك. يروق مقدار بأي

نهائية. ال بدرجة أحمر انزياًحا ُمنزاح فهو الِجرم؛ هذا
املعتاد يف قياسها. وكيفية «املسافة»، بمصطلح نعنيه فيما كامنة مشكلة هناك أيًضا
فليس مباًرشا. قياًسا األجرام أحد وبني بيننا الفاصلة املسافة قياس الفلكيون يستطيع ال
أسلوب استخدام عادًة يستطيعون وال بعيدة، مجرة نحو مسطرة يمدوا أن بوسعهم
ذلك من بدًال للغاية. كبرية تكون امَلْعِنية املسافات ألن احون؛ املسَّ يفعل كما التثليث
أن وبما الدراسة. محل الِجرم من املنبعث الضوء باستخدام قياساتهم إجراء عليهم
— هابل بفضل نعرف ِبتْنا كما — يتمدد الكون أن وبما محددة، برسعة ينتقل الضوء
ثم ومن منها. الضوء انبعث عندما فيها كانت التي املواضع نفس يف ليست اآلن فاألجرام
تصحيح محاولة وعىل للمسافة، مبارشة غري قياسات استخدام عىل مجَربون فالفلكيون
فيه الجرم يكون الذي املوضع تحديد أجل من تغيري من الكون تمدد فيه تسبب ما

بالضبط.
واملسافات الرسعات بشأن فالتفكري أيًضا. هنا النظري التفكري يفيدنا الواقع يف لكن
إىل عادًة يُنظر وبينما بالرضورة. معقًدا يكون أن يلزم ال الضوء بمصادر الخاصة
وهي التأثري، هذا لتصور أخرى وسيلة فثمة دوبلر، إزاحة بوصفها الحمراء اإلزاحة
أية بني االنفصال يزيد املتمدد، الكون ففي كذلك. كثريًا أدق الواقع ويف كثريًا، أبسط
التمدد. يف آخذة بياني رسم ورقة تخيَّل االتجاهات. جميع يف عينها بالوترية نقاط
كانت مما منتفخة نسخة وكأنها بعينه ما وقت يف الورقة عىل العادية الشبكة ستبدو
امُلعاِمل نعرف ألن فقط نحتاج فإننا محفوظ، املوقف تناُظَر وألن سابق. وقت يف عليه
الكون أن بما وباملثل، الالحقة. من املاضية الشبكة نستعيد كي الشبكة؛ به تمددت الذي
معرفة إىل فقط نحتاج فإننا تمدده، أثناء عينه الحال عىل الخواصيظل متوحد املتجانس
البيانات من املاضية الفيزيائية للظروف صورة عىل للحصول إجمايل قياس» «معامل
معادالت خالل من سلوكه ويتحدد a(t) بالرمز إليه يُرمز ما عادًة املعامل وهذا الحالية.

السابق. الفصل يف ناقشناها التي فريدمان
مصدر من اآلن يصلنا الذي فالضوء محددة. برسعة ينتقل الضوء فإن تذُكر كما
الضوء انبعاث وقت ويف املايض. يف محدد وقت منذ املصدر هذا من انبعث أنه بد ال بعيد
كان أنه بد فال التمدد يف آِخذ الكون أن وبما اآلن، عليه هو مما عمًرا أصغر الكون كان
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ورصده الضوء انبعاث بني ما بُمعامٍل تمدد قد الكون كان وإذا أيًضا. حجًما أصغر
عرب انتقالها مع عينه بامُلعامل املنبعثة الضوء موجات فستستطيل التليسكوب، بواسطة
املوجي الطول فسيتضاعف ثالثة قدره بُمعامل الكون تمدد إذا املثال، سبيل عىل الفضاء.
له أن عىل املصدر يُرَصد ثم ومن باملائة، ٢٠٠ قدرها زيادة يعني هذا أضعاف. ثالثة
معامل (أي وحسب باملائة ١٠ يبلغ التمدد ُمعامل كان وإذا .٢ مقدارها حمراء إزاحة
تحدث الحمراء فاإلزاحة دواليك. وهكذا ،٠٫١ الحمراء اإلزاحة مقدار فسيكون (١٫١ قدره

الكوني. التمدد سببه الذي الزمكان تمدد نتيجة
نرش ١٩١٧ عام ففي عدة. لسنوات الفيزيائيني راوغ سهولته عىل التفسري هذا
وألنه أحمر. انزياًحا ستُزاح الضوء أشعة أن إىل فيه توصل كونيٍّا نموذًجا سيَرت دي فيليم
يمثِّل كان نموذجه أن يدرك لم فإنه نتائجه عن فيها يعرب كي غريبة إحداثيات استخدم
تأثريات من نوًعا بوصفه إليه توصل ما تفسري إىل سعى ذلك من وبدًال متمدًدا، كونًا
«تأثري طبيعة بشأن الَحرية من كبري قدر هناك كان عدة ولسنوات العجيبة. الجاذبية

للغاية. بسيط أنه اآلن املعروف من لكن سيرت»، دي

اإلزاحة الحمراء

الضوء ا�نبعثالضوء ا�رصود
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بفعل يستطيل فإنه الراصد إىل مجرة من الضوء ينتقل بينما الحمراء. اإلزاحة :3-4 شكل
الذي ذلك من أطول موجي بطول الراصد إىل الضوء يصل املطاف نهاية ويف الكون، د تمدُّ

به. انبعث
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أعمال عىل مبنية واملسافات للرسعات أحدث تجميعة هابل. ملخطط تحديث :4-4 شكل
األصيل املخطط يف الوارد ذلك من بكثري أكرب بالشكل املغطَّى املسافات نطاق سانديج. آالن
البيانات كل يغطي أن شأنه من للمخطط األسفل الركن يف الصغري األسود املستطيل لهابل.

.١٩٢٩ عام مخططه يف هابل أوردها التي

التي فاألجسام التمدد؛ عملية يف يشارك يشء كل ليس أنه نؤكد أن أيًضا املهم من
الجسيمات يشمل وهذا تتمدد، ال الجاذبية خالف أخرى قًوى بفعل بتماسكها تحتفظ
بينما ثابت مادي حجم يف تظل األجسام فهذه والصخور. والجزيئات والذرات األولية
هي التمدد تقاوم الجاذبية قوة داخلها تهيمن التي األجسام وباملثل، حولها. يتمدد الكون
الجاذبية، قوى بواسطة شديدة بقوة مًعا مرتابطة واملجرات والنجوم فالكواكب األخرى.
املجرات، من أكرب حجم مقياس وعىل بل الكون. بقية مع تتمدد أن من يمنعها وذلك
مجرة املثال، سبيل عىل األخرى. هي بعض عن بعضها بعيًدا األجرام جميع تتحرك ال
هاتني ألن التبانة؛ درب مجرة من االقرتاب يف آخذة األمر واقع يف M31 أندروميدا
املجرِّية العناقيد وبعض بينهما. املتبادلة الجذب قوة بفعل مًعا مرتابطتان املجرتني
األجرام تكون ال قد الكوني. التمدد هذا مواجهة يف بعٍض مع بعضها يتماسك الضخمة
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لكن الفردية)، املجرات إىل بالنسبة الحال هو (كما بالرضورة مرتابطة هذا من األكرب
أن فرغم هابل. قانون يف التشوُّه من قدًرا تُحدث بحيث القوة من تكون قد جاذبيتها
فهناك للغاية، كبرية مسافات إىل وصوًال كبرية، بدرجة اآلن راسخة هابل قانون خطية
اإلحصائية األخطاء إىل يرجع هذا من جزء املستقيم. الخط هذا حول «التشتت» من قدر
ال هابل فقانون كلَّها. القصَة هذه ليست لكن املسافات، قياسات بشأن اليقني وعدم
ومتوحد متجانس كون داخل تتحرك التي األجرام إىل بالنسبة إال مثالية بدرجة يصح
الكبرية النطاقات عىل تقريبًا النحو هذا عىل يكون قد وكوننا مثايل. نحو عىل الخواص
تجعل املواضع بعض يف للتجانس املفتقدة وطبيعته تماًما. متجانًسا ليس لكنه للغاية،

هابل. مخطط يف التشتت يسبب ما وهو هابل» «تدفق عن تحيد املجرات
امليل تقاوم بحيث يكفي بما قوية قًوى توجد ال قاطبة، النطاقات أكرب عىل لكن
مواضع كل وبتجاهل إجماًال، فإنه ثَمَّ وِمن الزمن. مرور مع التمدد إىل للكون العام
يصفها بعضبرسعة عن بعضها مبتعدة كلها املادة أجزاء تندفع هذه، املحلية االضطراب

هابل. قانون

هابل ثابت عن البحث

من تفسريه وكيفية هابل، بقانون الخاصة الشكلية الصيغة عىل حديثي ركزُت اآلن إىل
بهذا وأعني مناقشته، تجب هابل لقانون مهم آخر جانب هناك لكْن النظرية. الناحية
لكنه الكونيات، علم يف األرقام أهم أحد هو هابل فثابت .H0 هابل بثابت الخاصة القيمَة
التنبؤ يمكنها ال فالنظرية العظيم. االنفجار لنموذج القصور جوانب أحد عىل مثال أيًضا
يف ُطبعْت التي املعلومات من جزء إنه إذ الرقم؛ هذا يحملها أن يُفرتض التي بالقيمة
عن هابل ثابت قيمة عىل الحصول أن كما نظريتنا. تنهار حيث بدايته، عند الكون بنية
أوًال: القياسات؛ من نوعني إىل بحاجة والفلكيون للغاية. معقدٌة ٌة ُمِهمَّ املشاهدات طريق
وهذا رسعتها، إىل يشري ما وهو للمجرة، الحمراء اإلزاحة عن الطيفية املشاهدات تكشف
إجرائه. يف كثريًا أصعب فهو باملسافة، الخاص الثاني، القياس أما ومبارش. بسيط الجزء
معروفة غري مسافة عىل ضوئي مصباح فيها موضوع مظلمة حجرة يف أنك َهب
تحاول أن يمكنك التي الطرق من وبينه؟ بينك الفاصلة املسافة تحديد يمكنك كيف منك.
َمْسحيَّة، أداة تستخدم أن فبإمكانك التثليث. عمليات من نوع استخدام ذلك عمل بها
ثم مختلفة، مواضع من املصباح إىل الزوايا وتقيس الحجرة، أرجاء يف وتتحرك كامِلزواة،
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املسافة قياس يف يتمثل بديل طريق ثمة املسافة. بحساب تقوم املثلثات حساب باستخدام
١٠٠ طاقته املصباح أن تعلم أنك َهب املصباح. من املنبعث الضوء خواص باستخدام
الذي الضوء مقدار قياس خالل من للضوء. بمقياس مزوَّد أنك أيًضا وَهب مثًال. واط،
مربع مع بالتناسب تنخفض الضوء شدة أن وتذكُّر الضوء، مقياس باستخدام تتلقاه
ًما مقدَّ تعلم تكن لم إذا لكن املصباح. وبني بينك املسافة استنتاج من ستتمكن املسافة،
مصباحان هناك كان إذا أخرى، ناحية من الطريقة. هذه تُْجِدَي فلن املصباح، طاقة
فسيكون متطابقتان، طاقتيهما أن معروٌف لكْن مجهولة طاقتهما الحجرة، يف متطابقان
أحد أنتج إذا املثال، سبيل عىل بالغة. بسهولة بينهما النسبية املسافات معرفة بإمكانك
أنتجها التي القراءة عن مرات أربع بمقدار تَِقل الضوء مقياس عىل ما قراءًة املصباحني
املسافة ضعف تبلغ مسافة عىل األول املصباح يكون أن املؤكد من فعندئٍذ الثاني، املصباح
التي املسافَة مطلق بشكل تعرف أن عىل قادر غري تزال ال لكنك الثاني. املصباح إىل

املصباحني. من أيٍّ وبني بينك تفصل
تحديد عملية تكتنف التي املشكالت لنا تتضح فلكي سياق يف األفكار هذه وبوضع
تتحرك أن املمكن من ليس ألنه صعبة؛ التثليث فعملية بالكون. الخاص املسافات نطاق
وقياس التايل). (انظر محددة مواقف باستثناء قياسها، املراد املسافات إىل نسبة كثريًا
ما أيًضا صعب أمر الضوء مصادر من غريها أو النجوم باستخدام املطلقة املسافات
فالنجم منها). الخارج الطاقة مقدار (أي الحقيقي سطوعها ملعرفة سبيًال تِجْد لم
ال عامة، بصفة النجوم، ألن نظًرا بعيد؛ ساطع لنجم مماثًال سيبدو القريب الخافت
نجمني أن علمنا إذا لكن الداخلية. مكوناتها َ تَبنيُّ أقواها حتى التليسكوبات تستطيع
صعبًا. أمًرا بينهما املسافة قياس يكون ال فعندئٍذ متماثالن، للضوء) مصدرين أي (أو
للدراسات األساسيَة املهمَة للمسافات النسبية القياسات هذه ُمَعايرة عملية وتشكِّل

البعيدة. باملجرات الخاصة املسافة بنطاقات امَلْعِنية
عرشينيات حتى أنه نتذكر أن علينا الصحيح، نصابها يف الصعوبات هذه لوضع
اكتشاف وقبل الكون. حجم لنطاق وحسب تقريبي فهم إال هناك يكن لم العرشين القرن
التبانة، درب مجرة خارج تقع كانت وقتها) ى تسمَّ كانت (كما الحلزونية ُدم السُّ أن هابل
اآلن املعروف السدم، وهذه الواقع. يف ا جدٍّ صغريًا كان الكون أن عىل إجماع ثمة كان
ن لتكوُّ املبكرة املراحل تمثِّل بوصفها إليها يُنظر كان مجرتنا، مثل حلزونية مجرات أنها
اسمه، يحمل الذي القانون عن هابل أعلن وحني الشمسية. بمجموعتنا الشبيهة الِبنَى
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ميجا لكل الثانية يف كيلومرت ٥٠٠ نحو تبلغ عليها حصل التي هابل ثابت قيمة كانت
ثمانية نحو يبلغ وهذا هابل). ثابت بها يقاس التي املعتادة الوحدات (وهي فلكي فرسخ
استخدمها التي النجوم أحد نوعية تحديد يف هابل أخطأ لقد الحالية. التقديرات أضعاف
العرشين القرن خمسينيات يف خطئه تصحيح تم وحني التايل)، (انظر للمسافة كمؤرش
ويف عينها. الوحدات من وحدة ٢٥٠ حوايل إىل القيمة انخفضت بادي، فالرت يد عىل
٥٠ بني ما إىل وصلت بحيث القيمة لهذه التنقيح من مزيًدا سانديج أجرى ١٩٥٨ عام

النطاق. هذا يف تقع الحالية الرصدية التقديرات تزال وال و١٠٠،
وكل املسافة، مؤرشات من متنوعة بمجموعة هابل لثابت الحديثة القياسات تستعني
للمسافات املحلية بالتقديرات بداية املسافات، تدريج عىل خطوة بنا يتقدم منها مؤرش
املجرِّية. والعناقيد املجرات بأبعد وانتهاءً التبانة، درب مجرة داخل املوجودة النجوم إىل
روَّاِدها من وسانديج هابل كان التي الفكرة لتلك مماِثلة تظل األساسية الفكرة أن إال

األوائل.
الخاص املقياس إرساء أجل من املحلية الحركية املسافات قياسات نستخدم أوًال:
الضوء، ملصدر املطلق السطوع معرفة عىل الحركية الطرق تعتمد ال التبانة. درب بمجرة
النجوم إىل املسافات قياس املمكن من بدايًة، سابًقا. املذكورة التثليث بفكرة شبيهة وهي
السماء يف النجم موضع يف التغري أي للنجم؛ املثلثي» «التزيُّح باستخدام نسبيٍّا القريبة
التي الفلكية املسافات وحدة نشأْت وقد الفضاء. يف األرض حركة بسبب عام مدار عىل
فرسًخا يبعد الذي فالنجم الطريقة؛ هذه من — الفلكي الفرسخ — الفلكيون يستخدمها
جانبي أحد من األرض تتحرك حني واحدة قوسية ثانية قْدره تزيًُّحا يُنتج واحًدا فلكيٍّا
ضوئية. سنوات ثالث نحو يساوي الواحد الفلكي والفرسخ اآلخر، الجانب إىل الشمس
(هيبارخوس) النجوم ومواضع حركة بقياس املختص املهم الصناعي القمر تمكَّن وقد

مجرتنا. يف النجوم بآالف الخاصة التزيُّح قياسات عىل الحصول من
النجوم عىل تحتوي التي تلك وهي املسافة، مؤرشات من مهمة أخرى طبقة ثمة
سطوع درجة تغري إن إذ القيفاوية»؛ «املتغريات هي املتغرية النجوم هذه وأهم املتغرية،
هي الكالسيكية القيفاوية والنجوم الحقيقي. سطوعها بشأن أدلة يمنحنا النجوم هذه
وبني تغريها فرتة بني وثيقة عالقة تُظِهر أنها عنها معروف ساطعة متغرية نجوم
قيمة تقدير من بعيد قيفاوي نجم أي تغريُّ فرتة قياس يمكننا ثَمَّ وِمن املطلق. سطوعها
رؤيتها يمكن أنه لدرجة للغاية، ساطعة النجوم وهذه مسافته. وبالتايل املطلق، سطوعه
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فلكي فرسخ ميجا ٤ نحو حتى املسافات نطاق تمد وهي مجرتنا غري أخرى مجرات يف
بالنجوم الخاص املسافات نطاق حساب يف األخطاء وكانت فلكي). فرسخ ماليني ٤ (أي
املجري، الدوران وعن النجمي، بني الفضاء يف الضوء امتصاص عن الناتجة القيفاوية،
متغري «شبيه يسمى املتغرية النجوم من آخر ونوٍع القيفاوية النجوم بني الخلط وعن
هابل. لثابت الكبرية األصلية القيمة بتلك هابل خروج عن مسئولًة السادس»؛ العذراء
ميجا ١٠ إىل وصوًال النجمية املسافات سلَّم بسط من األخرى النجمية املؤرشات وتمكننا
األوىل». الدرجة من املسافة «مؤرشات اسم السبل هذه عىل يُطلق وإجماًال، فلكي. فرسخ

التليسكوب انفصال أثناء الصورة هذه التُقطْت الفضائي. هابل تليسكوب :5-4 شكل
هابل تليسكوب بها اضطلع التي املرشوعات أهم من .١٩٩٠ عام يف الفضائي املكُّوك عن
ثابت قياس بهدف البعيدة املجرات يف املوجودة النجوم إىل املسافات قياس مهمة الفضائي

هابل.

(وهي الثنائي الهيدروجني منطقة الثانية» الدرجة من املسافة «مؤرشات تتضمن
الكروية والعناقيد السخونة) شديدة بنجوم تحيط املؤيَّن الهيدروجني من كبرية سحب
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تليسكوب هابل الفضائي – كام)ا الحقل الواسع الكوكبية ٢

M100 متغ) قيفاوي يف ا6جرة

الفضائي، هابل بتليسكوب الصور هذه التُقطْت .M100 املجرة يف قيفاوي متغري :6-4 شكل
تمكن وقد قيفاوي. متغري أنه اآلن نعرف متغري نجم وجود إىل الثالث الصور وتشري
املبارشة غري الطرق متجنبًا مبارش نحو عىل املجرة هذه إىل املسافة قياس من هابل تليسكوب

التليسكوب. هذا إطالق قبل تُستخدم كانت التي

تتسم نجم). ماليني وعرشة ألف مائة بني يرتاوح ما النجوم من تضم عناقيد (وهي
بأن الكروية العناقيد تتسم فيما محدًدا، ُقطًرا لها بأن الثنائي الهيدروجني منطقة
األجرام. هذه متوسط حول التشتت من ضئيًال مقداًرا إال يملك ال مطلًقا، سطوًعا لها
املسافة مؤرشات باستخدام معايرتها تتم التي النسبية، املؤرشات هذه مثل وباستخدام
فلكي. فرسخ ميجا ١٠٠ نحو حتى النجمية املسافات سلم بسط يمكننا األوىل، الدرجة من
واملستعرات العنقودية املجرات أشد فتتضمن الثالثة» الدرجة من املسافة «مؤرشات أما
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مجرة، ألف نحو عىل منها الواحد يحتوي أن يمكن املجرات فعناقيد سطوًعا. العظمى
سطوع إجمايل لها ، غنيٍّ مجرِّي عنقود أي يف سطوًعا البيضاوية املجرات أشد أن ونجد
املعروف من املجرات هذه أن إىل األرجح عىل يرجع ما وهو كبرية، بدرجة ثابت معياري
وباستخدام األخرى. املجرات من غريها التهام طريق عن خاصة بطريقة تشكلت أنها
الفلكية. الفراسخ ماليني مئات قدرها مسافات إىل الوصول يمكننا سطوًعا املجرات أشد
مجرة لسطوع تقريبًا مساويًا سطوًعا تنتج منفجرة، نجوم فهي العظمى املستعرات أما
أيًضا تم وقد البعيدة. املجرات يف بسهولة النجوم هذه رؤية يمكن ثم ومن بأكملها.
االرتباط عالقات غرار عىل األخرى، املبارشة غري املسافات قياسات من العديد استكشاف

للمجرات. املتعددة الحقيقية الخصائص بني
ال إذن ملاذا هابل. ثابت بها نقيس التي الوسائل يف نقص يوجد ال أنه إذن يبدو
أي يف بسيط خطأ أي أن هي املشكالت إحدى بدقة؟ معروفة غري هابل ثابت قيمة تزال
السلم من العلوية املستويات يف باملثل يؤثر النجمية املسافات سلَّم درجات من درجة
عملها؛ يجب التي التعديالت من العديد أيًضا يوجد مستًوى كل وعىل تراكمية. بطريقة
وامتصاص التليسكوب، فتحة يف والتغريات التبانة، درب مجرة يف املجرِّي الدوران كتأثري
ذلك ظل ويف أنواعها. بشتى الرصدية والتحيزات التبانة، درب مجرة يف والتعتيم الضوء
عاجزين نكون أن املفاجأة قبيل من يكون ال قد املؤكدة، غري التعديالت من الكبري العدد
بمقياس الجدل أحاط لقد الدقة. من قدر بأي هابل ثابت قيمة تحديد عن اآلن إىل
أحدث بفضل وذلك اقرتبت؛ قد الجدل هذا نهاية أن يبدو لكن هابل، أيام منذ املسافات
تصوير الفضائي هابل تليسكوب يستطيع التحديد، وجه وعىل التكنولوجية. التطورات
املجرِّي، العذراء عنقود داخل مجراتها يف مبارشة القيفاوية، املتغريات وباألخص النجوم،
سلم يف التقليدية الدرجات معايرة عند الرئيسة اليقني عدم مصادر تتخطى مقِدرة وهي
بنطاق املعنيِّ األسايس الفضائي هابل تليسكوب لربنامج املتوقع ومن النجمية. املسافات
هذا يكتمل لم باملائة. ١٠ نحو قدُرها دقٍة حتى هابل ثابت قيمة يصوِّب أن املسافات
٦٠ من يرتاوح نطاق عند حاليٍّا تستقر هابل لثابت التقديرات أحدث لكن بعُد، الربنامج

فلكي. فرسخ ميجا لكل الثانية يف كيلومرتًا ٧٠ إىل
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الكون عمر

ثابت بني الربط للغاية اليسري من فسيكون ثابت، بمعدل يسري الكون تمدد كان إذا
لكن الحايل، وقتنا يف بعض عن بعُضها يبتعد املجرات جميع إن الكون. عمر وبني هابل
الوقت ذلك حساب هو عمله إىل نحتاج ما وكل ذاته. املوضع يف البداية يف كانت أنها بد ال
وقوع منذ املنقيض الزمن هو الكون عمر يكون ثم ومن ذاته؛ املوضع يف فيه كانت الذي
معكوس إال هو ما الكون عمر بأن تخربنا وهي بسيطة، حسابية عملية إنها الحدث. هذا
١٥ نحو يبلغ الكون عمر فإن هابل، لثابت الحالية التقديرات ضوء ويف هابل. ثابت

عام. مليار
ال تماًما خاٍو كون يف إال تماًما صحيحة تكون لن الحسابية العملية هذه لكن
التمدد يتباطأ فريدمان، نماذج يف تمدده. معدل تباطؤ يف تتسبب مادة أية عىل يحتوي
التباطؤ مقدار تحديًدا نعلم ال ونحن الكون. يحويها التي املادة كمِّ عىل يعتمد بمقدار
القيمة من أقل سيكون الكون عمر أن الواضح من لكن االعتبار، يف وضعه يجب الذي
املايض؛ يف وترية أرسع كان أنه بد فال يتباطأ، التسارع كان وإذا للتو. حسبناها التي
التباطؤ تأثري لكن الحالية. حالته إىل الوصول يف أقل وقتًا استغرق الكون أن بد ال لذا
عام. مليارات ١٠ نحو املنبسط الكون عمر يبلغ أن املفرتض ومن للغاية. كبريًا ليس

يحويها. التي األجرام عمر تحديد يف تتمثل الكون عمر لتحديد مستقلة وسيلة ثمة
الزمكان إىل باإلضافة كلها املادة منشأ يمثل العظيم االنفجار دام ما — البديهي ومن
تحديد أن بَيَْد ذاته. الكون من عمًرا أكرب الكون «داخل» يشء هناك يكون أالَّ — ذاته
األرضية الصخور عمر تحديد فبإمكاننا السهل. باألمر ليس السماوية األجرام عمر
فرتة تقدر الذي كاليورانيوم-٢٣٥ العمر، طويلة للنظائر اإلشعاعي التحلل باستخدام
استخدام وتشبه جيًدا، مفهومة الطريقة هذه األعوام. بمليارات به الخاصة النصف عمر
يتمثل واحد اختالف وجود مع لكن اآلثار، علم مجال يف العمر تحديد يف امُلشع الكربون
يستلزم الكونيات علم يف الطريقة هذه لتطبيق املطلوَب كثريًا األكربَ الزمني النطاق أن يف
الطريقة هذه قصور موطن لكن الكربون-١٤. من بكثري عمًرا أطول عنارص استخدام
الشمسية املجموعة داخل األجرام عمر تحديد يف فقط تُستخدم أن يمكن أنها يف يتمثل
وقت يف تكونت ربما لكنها األرضية، املواد من أقدم والنيزكية القمرية فالصخور فقط.

الفلكي. النطاق عىل مفيدة ليست فهي لذا الكون؛ تاريخ من للغاية حديث
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املتمدد الكون

ا�عامل  

الزمن
الزمن ا�نقيض 
منذ االنفجار 

عمر الكون العظيم 
وفًقا لثابت هابل 

a(t)

t t

1/H

0

0

فريدمان نماذج فإن مغلًقا، أم مفتوًحا أم منبسًطا الكون أكان سواء الكون. عمر :7-4 شكل
الزمن دائًما يتجاوز ،1/H0 هابل، لثابت وفًقا الكون عمر أن يعني هذا تتباطأ. ما دائًما

.(t0) العظيم االنفجار منذ املنقيض الفعيل

عمر محددات وأقوى مبارشة. غري وسائل هي فعالية الكون عمر قياس وسائل أكثر
أنها يُعتقد العناقيد هذه يف فالنجوم الكروية؛ النجمية العناقيد دراسة من تأتي الكون
املنخفضة الكتلة ذات النجوم من عامة بصفة أنها وحقيقة عينه، الوقت يف كلها تكونت
فمن عينه، الوقت يف كلها تكونت وألنها بعيد. حدٍّ إىل كبرية أعمارها بأن توحي للغاية
سوف وهذا بها. تطورت التي الكيفية لحساب النجوم هذه من مجموعة استخدام املمكن
الوقت بعض مرور الحسبان يف نضع أن من بد ال ألنه الكون؛ لعمر أدنى ا حدٍّ يعطينا
أن الحديثة الدراسات وتقرتح األساس. من العناقيد تتكون كي العظيم االنفجار بعد
يف خالف محل صار الرقم هذا لكن عام، مليار ١٤ نحو العمر من تبلغ املنظومات هذه

األخرية. السنوات
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املنبسط. الكون نموذج أمام فورية مشكالت يطرح التقدير هذا أن نرى أن يمكننا
الذي القصري العمري النطاق مع تتوافق أن من عمًرا أكرب الكروية العناقيد فنجوم
يف األمر واقع يف نعيش بأننا الزعم الحجة هذه دعمت وقد للكون. النموذج هذا يقرتحه
القديمة النجوم أعمار باتت جذريٍّا، منظورنا من يغريِّ نحو وعىل وحديثًا، مفتوح. كون
كان ربما الكون أن تقرتح التي األخرى األدلة مع أِنيق نحو عىل تتوافق وكأنها تبدو
الفصل يف التفاصيل من بمزيد هذا وسأناقش يتباطأ. أن من بدًال تمدده يف يتسارع

السادس.
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الخامس الفصل

العظيم االنفجار

فإن فريدمان، لنماذج األسايس النظري اإلطار ظهور عىل عديدة سنوات مرور رغم
اإلجمايل التفسري بوصفها نسبيٍّا حديث نحو عىل إال تظهر لم العظيم االنفجار نظرية
فلسنوات الزمن. مرور مع الكون محتويات بها تطورت التي للكيفية ترجيًحا األكثر
الواقع، ويف الثابتة. الحالة نموذج يسمى بديًال نموذًجا الكونيات علماء أغلب ل فضَّ عدة،
النظرية هذه عىل نطلق أن األدق ومن مختلفة، صور ذاتها العظيم االنفجار لنظرية
كانت أقدم أخرى نظرية وبني بينها للتفرقة الحار؛ العظيم االنفجار نظرية اسم الحديثة
وكما باردة. مبدئية مرحلة وجود تفرتض كانت حاليٍّا) املرفوضة (وهي لها منافسة
االنفجار نموذج عىل «نظرية» مسمى إطالق تماًما الصحيح من ليس بالفعل، ذكرُت
وهو هنا، يُفيد قد تعريًفا ثمة لكنَّ طفيف، فارق والنموذج النظرية بني فالفارق العظيم؛
يكون أالَّ (بمعنى تماًما بذاتها مستقلة تكون أن عادًة املتوقع من النظرية بأن يقيض
قبل)، من محدَّدًة فيها الرياضية الكميات كل تكون وأن للضبط، قابلة متغريات فيها
اليقني عدم يشوبها التي املبدئية املراحل وبسبب ذاته. النحو عىل ا تامٍّ فليس النموذج أما
من ليس ثَمَّ وِمن بالدليل؛ مدعومة قوية تنبؤات عمل الصعب من العظيم، االنفجار يف
من العديد يف االنتقاد هذا الثابتة الحالة نظرية أنصار ه وجَّ وقد صحتها. اختبار السهل
البداية يف منه مقصوًدا كان العظيم االنفجار مصطلح أن املفارقة قبيل ومن املناسبات.
شبكة عىل إذاعي برنامج يف وذلك — صاَغه َمن أول وكان الفكرة، هذه شأن من الحطُّ
العظيم. االنفجار نظرية معاريض أبرز أحد هويل، فريد السري هو — الربيطانية اإلذاعة
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الثابتة الحالة نظرية

وهريمان هويل وفريد جولد توماس من كلٌّ اقرتحه الذي الكوني، الثابتة الحالة نموذج يف
يمتلك ذلك مع لكنه يتمدد، الكون فإن آخرين)، (ضمن نارليكار وجايانت بوندي
الكوني «املبدأ يُدَعى النظرية هذه عليه ترتكز الذي واملبدأ الوقت. طوال عينها الخواص
يف الخواص ومتوحد متجانس الكون بأن يقيض الذي الكوني للمبدأ تعميم وهو املثايل»،

أيًضا. الزمن عىل التجانس ينسحب بحيث املكان،
الزمن، مرور مع ثابتة تكون أن يجب الثابتة الحالة كونيات علم خصائص كل وألن
أينشتاين ملعادالت حالٍّ نجد أن املمكن من أيًضا. ثابت النموذج هذا يف التمدد معدل فإن
الكون كان إذا لكن سيرت». دي «حل اسم الحل هذا عىل ويُطَلق الفكرة، هذه مع يتوافق
تفرتض رضوري؟ غريُ هذا أم الوقت، مع املادة كثافة تتناقص أن بد فال التمدد، يف آخذًا
ملعادلة ثابت بمعدل املادة يخلق يس»، «املجال ى يسمَّ مجال وجود الثابتة الحالة نظرية
املستمر»، «الخلق املسماة العملية، وهذه الكوني. التمدد يسببه الذي املادة كثافة تخفيف
ذرة (حوايل للغاية صغري املطلوب الخلق معدل لكن املختربات، يف رصُدها قطُّ يجِر لم
أن العسري من أنه لدرجة الكون)، عمر مدار عىل مكعب مرت لكل واحدة هيدروجني

ممكنة. فيزيائية عملية بوصفها املستمر الخلق وجود املبارشة باملالحظة نستبعد
من كان ألنه األفضل؛ هي الثابتة الحالة نظرية كانت املنظِّرين من العديد نظر يف
شأن من التحديد، وجه فعىل املناِفسة. النظريات من بغريها مقارنة اختبارها األسهل
هذا خطأ يُثِبت أن اآلن عليه هو عما مختلًفا كان املايض يف الكون أن يُثِبت دليل أي
هل معرفة الراصدون حاول فصاعًدا، العرشين القرن أربعينيات أواخر ومنذ النموذج.
املجرات عن مختلفة املايض) يف حالها عىل نراها (التي البعيدة املجرات خصائص كانت
املشاهدات تفسري اكتنفْت التي املشكالت وأدَّت صعبة، املشاهدات هذه كانت القريبة.
هذا عىل ومثال ومعارضيها، الثابتة الحالة نظرية مؤيدي بني حادة خالفات نشوب إىل
وبني رايل مارتن الراديوي الفلك علم يف املتخصص بني نشب الذي املرير التشاحن ذلك
موجات مصادر خصائص يف اعتباره له تطوًرا وجد أنه رايل زعم حني هويل، فريد
جرى عارٌض اكتشاٌف أدَّى حني الستينيات منتصف حتى االنتظار وتعني الراديو.

الجدل. هذا حسم إىل املصادفة بمحض
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الحاسم الدليل

ويلسون، وروبرت بنزياس أرنو وهما الفيزيائيني، من اثنان كان الستينيات أوائل يف
عن متخلًفا امليكرونية املوجات باستشعار ا خاصٍّ الشكل مخروطيَّ هوائيٍّا يستخدمان
الغالف ينتجها التي االنبعاثات دراسة بهدف الالسلكية؛ الصناعية األقمار أحد اختبارات
تسبب قد التي املحتملة التداخل مصادر لدراسة ًما مصمَّ التليسكوب كان لألرض. الجوي
بنزياس فوجئ وقد لها. املخطَّط الصناعية األقمار عرب االتصاالت ملنظومات مشكالت
النهاية، ويف منها. التخلص يمكن ال الخلفية، يف منتظمة ضوضاء وجدا حني وويلسون
التليسكوب، داخل أعشاشه يبني كان الذي الَحَمام من والتخلص الفحص من الكثري بعد
منهما بالقرب أنه املصادفة قبيل ومن أبًدا. تختفي لن الضوضاء هذه أن فكرة تقبَّال
بينهم من الفلكيني، الفيزيائيني من مجموعة كانت نيوجرييس، يف برينستون جامعة يف
أنتجه الذي اإلشعاع لرصد تجربة تصميم تحاول بيبلز، وجيمس ديك هنري روبرت
بنزياس ونرش هذا. إىل سبقهم َمن هناك أن املجموعة أفراد أدرك وقد العظيم. االنفجار
من بحثية ورقة جانب إىل ،١٩٦٥ عام الفلكية الفيزياء دورية يف نتائجهما وويلسون
وويلسون بنزياس من كلٌّ فاز ١٩٧٨ عام ويف النتائج. هذه تعنيه ما تفرسِّ ديك مجموعة

نوبل. بجائزة
نعلم اآلن بتْنا وقد الدقيق، للبحث ُعْرضة وهي امليكرونية الخلفية اكتشاف منذ
أن الحظا قد وويلسون بنزياس كان .١٩٦٥ عام يف معلوًما كان مما بكثري أكثر عنها
يتوقعه أن للمرء يمكن ما وهو اليوم، وقت عىل شدتها تعتمد ال اكتشفاها التي الضوضاء
بها يتسم التي االنتظام درجة إن الواقع، يف الجوي. بالغالف مرتبطة ظاهرة أنها لو
(التي مجرتنا داخل من مصادر بأي مرتبًطا ليس أنه تُبنَيِّ امليكروني الخلفية إشعاع
من قادم هذا الخلفية إشعاع أن إذن املؤكد من السماء). يف بالتساوي موزعة تكون لن
للغاية خاص نوع له اإلشعاع هذا أن اآلن معلوًما صار أنه أهمية واألكثر املجرة. خارج
املصدر كان متى األسود الجسم طيف ينشأ األسود. الجسم طيف عليه يطلق الطيف من
عادًة األسود الجسم بواسطة املنتَج واإلشعاع مثايل. نحو عىل ويُْطلقه اإلشعاع يمتص
يف واإلشعاع املصدر يجعالن املثاليَّني واإلطالق االمتصاص ألن حراريٍّا؛ إشعاًعا يسمى ما

الحراري. التوازن من حالة
هذا أن للشك، مجاًال يدُع ال بما اإلشعاع، لهذا املعتاد األسود الجسم طيُف يُظِهر
البدائية. النار لكرة للغاية املبكرة املراحل يف الحراري التوازن من ظروف يف أُنتج اإلشعاع
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فوق درجات ثالث عن تقل فحرارتها للغاية؛ باردة امليكرونية الخلفية الحايل وقتنا يف
عانى إذ الكون؛ لتمدد كتأثري تدريجيٍّا الربودة يف أخذ اإلشعاع هذا أن بَيَْد املطلق. الصفر
الساعة عقارب وبإرجاع الحمراء. اإلزاحة تأثري من له املكوِّنة الفوتونات من فوتون كل
وتحِمل حرارة، أشد كانت الفوتونات هذه أن نجد الكون، تطور من املبكرة املراحل إىل
املادة. عىل عنيف تأثريٌ لإلشعاع فيها كان مرحلة إىل سنصل النهاية ويف أعىل. طاقة
نواة حول تدور إلكرتونات من تتكون الذرات وهذه ذرات، من املعتاد يف الغاز يتألف
حالة مكوِّنة الذرات من اإللكرتونات تُنتزع الشديدة، اإلشعاعية املجاالت يف لكن مركزية،
عام ألف ٣٠٠ مرور بعد هذا حدث وقد مؤيَّنة. تكون املادة إن يقال فيها التي البالزما،
وكان مئوية، درجة آالف عدة تبلغ الحرارة درجات كانت حني العظيم، االنفجار عىل
كان الفرتة هذه يف مرة. بمليار كثافة وأشد مرة، بألف اليوم عليه هو مما أصغر الكون
إشعاع من يقرتب إشعاًعا يُنتج باملناسبة، (الذي، الشمس كسطح حارٍّا بأرسه الكون
الُحرَّة) اإللكرتونات (خاصة املادة تمر الكامل، التأيُّن ظروف ظل يف األسود). الجسم
ُمْعتًما الكون يكون ثم ومن الحراري. التوازن عىل تحافظ رسيعة بتصادمات واإلشعاع
تعاود حرارته، وانخفاض الكون تمدد ومع تأيُّن. حالة يف يكون حني للضوء اف شفَّ غري
يكون الفوتونات تشتت فإن هذا يحدث وحني ذرات، ُمَكوِّنة بالنََّوى االتحاد اإللكرتونات
ومن االتحاد، إعادة بعد فعيل نحو عىل اًفا شفَّ الكون يصري الواقع، يف بكثري. كفاءة أقل
اإلشعاع آلِخر البارد األثر هو اليوم امليكروني الخلفية إشعاع من نرصده ما فإن ثم
من أخريًا اإلشعاع تحرَّر وحني االتحاد. إعادة حقبة يف اإللكرتونات بواسطة تشتَّت الذي
لكن الطيف، من البنفسجي فوق أو املرئي الضوء نطاق يف وقتها كان التشتت، عمليات
يُرَصد اآلن وهو الكون، تمدد بفعل حمراء إزاحة يشهد اإلشعاع هذا ظل الوقت ذلك منذ

امليكرونية. أو الحمراء تحت لألشعة املوجية األطوال نطاق يف
السماء، يف الكوني امليكروني الخلفية إلشعاع التام شبه الخواص توحد وبسبب
والعناقيد املجرات منشأ عىل مؤرشات يقدِّم أنه كما الكوني. للمبدأ مؤيًدا دليًال يَُعدُّ فإنه
إشعاع فوجود بكثري؛ هذا كلَّ تفوق العظيم االنفجار نظرية هيكل يف أهميته لكن املجرِّية.
يف حارضة كانت التي الظروف استنتاج من الكونيات علماء يمكِّن امليكروني الخلفية

الكون. كيمياء تفسري يف تحديًدا ويساعد العظيم، االنفجار من املبكرة املراحل
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موجة/سنتيمرت

إلشعاع امَلقيسة الشدة املخطط هذا يبني الكونية. امليكرونية الخلفية طيف :1-5 شكل
النظرية من كالٍّ الشكل يُظهر املوجي. للطول دالة صورة عىل الكوني امليكروني الخلفية
هذا ذاته. املوضع يف يقعان املنحنيني أن لدرجة للغاية، تامٌّ بينهما واالتفاق والقياسات،

حار. عظيم بانفجار بدأ الكون أن عىل األقوى الدليل هو األسود للجسم املثايل السلوك

النووي التخليق

الكون مادة من األعظم فالسواد جوهره؛ يف للغاية بسيط للكون الكيميائي الرتكيب إن
نواة وتتكون قاطبة، الكيميائية العنارص أبسط هيدروجني، صورة عىل هو املعروفة
الصورة هذه عىل موجود الكون مادة من باملائة ٧٥ من أكثر وحيد. بروتون من ذرته
حيث (من للكون املادية املكونات من باملائة ٢٥ فإن الهيدروجني، جانب وإىل البسيطة.
ذرته بنواة يُوَجد للهليوم مستقر نظري وهو هليوم-٤، صورة عىل موجودة الكتلة)
آخران عنرصان هناك مرة ألف بمائة هذا من ندرًة أشدَّ وبمقداٍر ونيوترونان. بروتونان
نواته وتتكون أحيانًا، عليه يطَلق كما الثقيل الهيدروجني أو الديوترييوم، وهما عجيبان،
تقل الذي الهليوم-٣، املسمى للهليوم األخف والنظري واحد، ونيوترون واحد بروتون من
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الليثيوم-٧، هناك وأخريًا العادي. الهليوم عن واحد نيوترون بمقدار نواته يف النيوترونات
نسبة من مليارات العرشة يف واحد جزء إىل توفره نسبة وتصل ضئيل، بمقدار وامُلنتَج

الكيميائي؟ الخليط هذا جاء أين من الهيدروجني. توفر
حرق عىل تعتمد النجوم عمل آلية أن العرشين القرن ثالثينيات منذ معروف
النجوم تُخلِّق العملية هذه من وكجزء النووي. الوقود من نوًعا بوصفه الهيدروجني
مسئولة تكون أن يمكن ال وحدها النجوم أن نعلم أننا بَيَْد العنارص. من وغريه الهليوم
تتضمن بدء، ذي بادئ توٍّا. وصفتُها التي الخفيفة العنارص من املزيج هذا إنتاج عن
معدل يفوق بمعدل الديوترييوم تدمريَ املعتاد يف النجوم داخل تجري التي العمليات
من مكوناته إىل الديوترييوم تكرسِّ النجوم داخل القوية اإلشعاعية املجاالت ألن إنتاجه؛
بسهولة تتكون فهي الهليوم-٤ من األثقل العنارص إىل وبالنسبة ونيوترونات. بروتونات
تفسريه يمكن مما بكثري أعىل املرصودة الهليوم-٤ نسبة لكن النجوم، قلوب يف نسبية

النجوم. لتطور املعتادة التنبؤات خالل من
التي العمليات خالل من الهليوم وفرة تفسري صعوبة أن لالهتمام املثري ومن
العرشين، القرن أربعينيات إىل يرجع مبكر وقت يف أُدركْت وحدها النجوم داخل تجري
أنفسهم هم اقرتحوا الذين جاموف وجورج بيته وهانز ألفر رالف ِمن كلٍّ يد عىل وذلك
وقد الكون. تطور من املبكرة املراحل يف النووي التخليق عملية فيه تحدث نموذًجا
من كالٍّ للهليوم، الوفري اإلنتاج وتحديًدا النموذج، هذا اكتنفْت التي الصعوباُت أقنعِت
حقبة يف قوية كونية إشعاعية خلفية وجود فكرة بتدبر ١٩٤٨ عام يف وهريمان ألفر
الحالية حرارتها درجة تبلغ أن املفرتض من الخلفية هذه أن را قدَّ وقد النووي. التخليق
حاليٍّا، الخلفية لهذه املعروفة القيمة عن بعيدة ليست قيمة وهي كلفينية، درجات ٥ نحو
امليكروني الخلفية إشعاع اكتشاف حتى عاًما عرش خمسة مرور تطلَّب األمر أن رغم

الكوني.
عمل يتطلب البدائية النار كرة يف املنتجة الخفيفة للنوى النسبية املقادير حساب إن
وباإلضافة تطوره. من امَلْعِنية املرحلة يف الكون بعضخصائص بشأن االفرتاضات بعض
يكون أن بالرضورة نحتاج فريدمان، نماذج داخل املوجودة الطبيعية االفرتاضات إىل
املليار عن تزيد حرارة درجات عىل الحراري التوازن من بمرحلة مر قد بداياته يف الكون
الكون، عمر من ا جدٍّ مبكر وقت يف حدث هذا فإن العظيم االنفجار نموذج ووفق درجة.
املمكن ومن ومبارشة، بسيطة الحسابات أخرى، ناحية من بدايته. من ثواٍن بضع بعد
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النووية االنفجارات نمذجة بهدف باألساس رة مطوَّ حاسوبية أكواد باستخدام إجراؤها
الحرارية.

والعكس نيوترونات إىل تحوُّلها الربوتونات تواصل النوى، تخليق عملية تبدأ أن قبل
يف تفصيًال الضعيفة التفاعالت (ستُوَصف الضعيفة النووية التفاعالت بفعل بالعكس
يف دامت ما والنيوترونات للربوتونات النسبية األعداد حساب املمكن ومن الحق). موضع
للحفاظ يكفي بما الرسعة من تكون الضعيفة التفاعالت أن ورغم حراري، توازن حالة
نفسها تعديل تُواصل النيوترونات إىل الربوتونات نسبة فإن الحراري التوازن حالة عىل
تصري معينة، حرجة نقطة عند لكن الربودة. يف اآلخذة املحيطة البيئة مع بالتوافق
هو يحدث وما ذلك. من أكثر النسبة ضبط ويستحيل فعالة، غري الضعيفة التفاعالت
نيوترون نحو (تبلغ ُمَعينة قيمة عند «تتجمد» النيوترونات إىل الربوتونات نسبة أن
الوفرة تحديد يف جوهرية أهمية لها النسبة وهذه بروتونات)، ستة كل مقابل واحد
مًعا والنيوترونات الربوتونات بني الجمع طريق عن الهليوم فلتخليق للهليوم-٤. النهائية
يسهل الديوترييوم ذرات فإن قبل من ذكرُت كما لكن الديوترييوم. تخليق أوًال علينا
بروتون إىل فستتفكك واحد، بفوتون ديوترييوم ذرة ُرضبْت فإذا اإلشعاع؛ بفعل تمزيقها
بمجرد ديوترييوم ذرات أي ر تُدمَّ ا، جدٍّ حارٍّا الكون يكون وحني منفصلني. ونيوترون
املروري االختناق هذا دام وما الديوترييوم». زجاجة «عنق اسم هذا عىل ويطَلق تخليقها،
التي النيوترونات فإن ذلك عىل عالوة هليوم. ذرة أي تخليق يمكن ال موجوًدا، النووي
دقائق. عرش قدرها نصف عمر بفرتة األخرى هي التحلل يف ستبدأ ذلك قبل تجمدت
للتخليق املتاحة النيوترونات من نسبيٍّا قليل عدد وجود هي التحلل نتيجة تكون ثم ومن

للهليوم. الالحق
بالقوة اإلشعاع يكون ال درجة، املليار عن اإلشعاع حرارة درجة تقل حني لكن
تفاعالت تحدث كي يكفي بما طويل لوقت حاًرضا ويظل الديوترييوم، لتفكيك الكافية
نيوترون. إطالق مع الهليوم-٣، تَُكوِّنا كي ديوترييوم ذرتا تتالحم أن املمكن ومن أخرى.
بروتون. إطالق مع هليوم-٤، ذرة وتكوين ديوترييوم نواة اقتناص الهليوم-٣ ويستطيع
تقريبًا النيوترونات كل أن النتيجة وتكون ا، جدٍّ كبرية برسعة يحدثان التفاعالن وهذان
العنرصين من بسيطة آثار إال يُنتَج وال الهليوم-٤، ذرات داخل الحال بها ينتهي
التي للهليوم-٤ الكتلة وفرة إن والهليوم-٣. الديوترييوم العملية؛ هذه يف الوسيطني
تقرتب وباملثل، تحديًدا. املطلوب الرقم وهو باملائة، ٢٥ نحو تُمثِّل طبيعية بصورة تنتج
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األوىل القليلة الدقائق يف جرى هذا وكل املشاهدات. من أيًضا الوسيطة الذرات مقادير
البدائية. النار كرة عمر من

الحسابات بني االتفاق أن بَيَْد بالفعل. كذلك وهو للنظرية، ساحًقا نجاًحا هذا يبدو
ال العنارصاملرصودة؛ وفرة وبني العظيم االنفجار عن املتخلفة النووية للنواتج التفصيلية
الفوتونات إىل الباريونات نسبة الحساسة: املؤرشات ألحد معينة قيمة حالة يف إال يتحقق
عرشة لكل واحد حدود يف الرقم هذا يكون حني إال ينجح ال كله فاألمر الكون. يف
وبإمكاننا فوتون. مليارات عرشة كل مقابل واحد نيوترون أو بروتون بمعنى مليارات؛
املوجودة الفوتونات عدد حساب يف امليكرونية للخلفية املعروفة الحرارة درجة استخدام
نسبة نعرف أننا وبما للغاية. دقيق نحو عىل الحساب هذا يَجري أن ويمكن الكون. يف
استخدام فيمكننا بنجاح، النووي التخليق يعمل كي املطلوبة الفوتونات إىل الباريونات
يف املوجودة املادة فمقدار ضئيلة؛ والنتيجة الباريونات. عدد لحساب املالئمة القيمة
يتطلبها التي الكتلة مقدار من ضئيلة مئوية نسبة يتخطَّى أن يمكن ال باريونات صورة

املغلق. الكون

الوراء إىل الساعة عقارب إرجاع

حقبة خالل العنارص وتخليق االتحاد، إعادة حقبة إبَّان امليكرونية الخلفية إنتاج يَُعدُّ
تتفق التي والكيفية العظيم. االنفجار لنظرية كبريين نجاحني النووية، النار كرة
هذه عىل وارتكاًزا بقوة. النموذج هذا تدعم التفصيلية الحسابات مع املشاهدات بها
االنفجار نظرية استخدام محاولة عىل الحني ذلك منذ الكونيات علماء عكف النجاحات،
املرتفعة والكثافة الحرارة درجات عند املادة عىل األخرى التبعات استكشاف يف العظيم
الكبرية الِبنَى عالم بني العالقة العظيم االنفجار نظرية تستغل النشاط، هذا ويف للغاية.

للغاية. الصغرية الِبنَى وعالم للغاية
نعيش فنحن حرارة. وأشد حجًما أصغر الكون صار املايض، دراسة يف تعمقنا كلما
امليكرونية الخلفية أُنتجت وقد عام، مليار عرش بخمسة العظيم االنفجار أعقبت حقبة يف
العنارص تخليق عملية النووي األتون وأجرى عام، ألف بثالثمائة العظيم االنفجار بعد
من املبكرة األزمنة نحو فهمنا ط نبسِّ وكي الكون. عمر من األوىل القليلة الدقائق يف
داخل املتحققِة تلك عىل تزيد طاقات عند املادة سلوك كيفية معرفة علينا الكون، عمر
النطاقات هذه أغوار سرب عىل القادرة التجارب عمل املمكن من وليس النووية. املفاعالت
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ا�جهول

ية جاذبية كمِّ
طاقات أعىل

معتمالتخليق النووي

إشعاع 
«كرة النار»

شفاف

أشباه النجوم 
(الكويزرات)

ا�جرات
أنت هنا

األمر حقيقة يف فإننا الفضاء، يف بنظرنا نتوغل بينما الوراء. إىل بالزمن العودة :2-5 شكل
املجرات نرى أن يمكننا منها وأبعد املجرات. نرى نسبيٍّا منا بالقرب الوراء. إىل بالزمن نعود
«العصور هناك ذلك وراء (الكويزرات). النجوم أشباه باسم املعروفة النشاط الشديدة
ويف املجرات. ن تكوُّ قبل الكون نرى أننا لدرجة عظيًما بالزمن الرجوع يصري إذ املظلمة»؛
تشبه ُمعتمة نار كرة كان حرارته شدة من الكون أن لدرجة ا جدٍّ بعيًدا ننظر النهاية
ويصلنا املتمدد الكون عرب النار كرة إشعاع يأتينا النجوم. من لنجم املركزية األجزاء كثريًا
التفاعالت فسنرى ذلك، من أبعد ننظر أن بإمكاننا كان وإذا ميكرونية. خلفية صورة عىل
الطاقات تصري ذلك عن املبكرة األوقات ويف النجوم. داخل تحدث مثلما تحدث، وهي النووية
الكون حاَفة إىل نصل وأخريًا، وحسب. التخمني عىل االعتماد علينا يحتِّم بما للغاية مرتفعة

شيئًا. نعلم ال فإننا العليا الكلمة صاحبَة يَّة الَكمِّ الجاذبية تصري وحني …

املوجودة تلك غرار عىل الجسيمات معجالت فبمقدور ضخمة. بتكاليف إال للطاقة الهائلة
بكيفية معرفتنا أن بَيَْد البدائي، األتون ذلك جوانب بعض خلق تعيد أن بجنيف سرين يف
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حتى تمتد وال منقوصة، معرفة تزال ال املتطرفة الظروف هذه ظل يف املادة سلوك
النووي. التخليق حقبة وراء فيما للغاية املبكرة الفرتات

نظرياتهم. تطبيق من يمكِّنهم متسًعا العظيم االنفجار يف الفيزيائيون رأى البداية يف
يف كبرية بدرجة الجسيمات فيزياء نظريات اختبار عدم ظل يف الحايل، الوقت يف لكن
الكيفية وملعرفة النظريات. هذه اختبار ساحة العظيم االنفجار صار أخرى، مواضع
األربعني األعوام مدار عىل الجسيمات فيزياء تطور نفهم أن علينا هذا، بها حدث التي

املاضية.

األربع الطبيعة قوى

الحاالت بعض يف ومدفوعنَي الجديدتني، الكم وميكانيكا النسبية بنظريتَِي متسلحنَي
سعى التجريبية، التكنولوجيا إنجازات رحم من ُولدت التي الجديدة باالكتشافات
وكل الطبيعي. العالم أوجه كل لوصف العلم نطاق بسط إىل القرن هذا يف الفيزيائيون
وهذه األربع. الطبيعة قوى أفعال إىل َعْزُوها املمكن من املبحث لهذا الخاضعة الظواهر
األولية العديدة الجسيمات تتفاعل بواسطتها التي بُل السُّ هي األربعة الجوهرية التفاعالت
من قوتني بالفعل ناقشُت بعض. مع بعضها — صورها بكل املادة منها تتكون التي —
فتختصان األخريان القوتان أما والجاذبية. املغناطيسية بهذا وأعني األربع، القوى هذه
النووية والقوة الضعيفة النووية القوة وهما الذرات، نوى مكونات بني الواقعة بالتفاعالت
أقواها) القوية النووية والقوى أضعفها، (الجاذبية القوة يف األربع القوى تتفاوت القوية.
تهيمن التي التفاعالت يف تشارك التي األساسية الجسيمات أنواع حيث من أيًضا وتتباين

عليها.
ومن الذرة؛ نواة حول مداراتها يف اإللكرتونات عىل الكهرومغناطيسية القوة تُبقي
مبكر وقت يف أُدِرَك لكن لدينا. املألوفة املادة أشكال كل تماسك عن املسئولة فهي ثم
مناص ال الذرات، عىل تفصيًال ماكسويل نظرية تطبيق أجل من أنه العرشين القرن من
أعمال حتى االنتظار وتعنيَّ النسبية. ومن الجسيمات فيزياء من بأفكار االستعانة من
الكمية النظرية تطوير يتم حتى ديراك؛ عمل عىل املبنية وآخرين، فاينمان ريتشارد
النظرية، هذه ووفق الكمية». «الكهروديناميكا املسماة الكهرومغناطيسية، للقوة الكاملة
التفاعل حمل عن املسئول هو فوتونات صورة عىل الكهرومغناطييس اإلشعاع يكون

املختلفة. الشحنات ذات الجسيمات بني الكهرومغناطييس
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بعض عن الحديث املالئم من التفاعالت، مناقشة يف هذا من أكثر امُليض قبل
هي الجسيمات هذه أول بينها. القوى هذه تعمل التي األساسية الجسيمات خصائص
«البوزونات» أو القوى، حامالت عن تختلف وهذه «الفرميونات»، املسماة املجموعة
والكواركات، اللبتونات فئتني؛ إىل الفرميونات وتنقسم املغزيل. لفها بفعل (كالفوتونات)،
عىل يحتوي جيل وكل أجيال، ثالثة إىل بدورها تنقسم الفئتني هاتني من فئة وكل
أحد أزواج). ثالثة يف (ُمرتَّبة فرميونات ستة إجماًال لدينا يكون ثم ومن اثنني. جسيمني
يكون بينما املثال)، سبيل عىل (اإللكرتون مشحونًا يكون الفرميونات من زوج كل فردي
فإن مستقر، اإللكرتون أن ورغم «نيوترينو». اسم عليه ويطلق الشحنة، عديم اآلخر
كبرية، برسعة يتحلالن و«التاوون») «امليوون» (ويسميان املشحونني اآلخرين اللبتونني

بكثري. صعوبة أكثر رصدهما يكون ثم ومن
أُوىل األخرى. هي أزواج يف ُمرتَّبة الثالثة وعائالتها مشحونة، كلها الكواركات
الكواركات من والثانية «السفلية»، والكواركات «العلوية» الكواركات عىل تحتوي العائالت
والكواركات «القاعية» الكواركات من والثالثة «الساحرة»، والكواركات «الغريبة»
تسمى مركبة جسيمات داخل حبيسة الدوام عىل تكون والكواركات «القمية».
ثالثة من تجميعات وهي «الباريونات»، تتضمن الجسيمات وهذه «الهادرونات».
عديدة أخرى حاالت هناك والنيوترونات. الربوتونات عليها األمثلة أشهر كواركات،
الهادرونات تُنتَج أن املمكن ومن شديدة. بدرجة مستقر غري أغلبها لكن للهادرونات،
طويلة لفرتة البقاء يف تستمر ال لكنها العظيم) االنفجار يف (أو املعجالت تجارب داخل
من الثانية من املليون عىل جزء غضون يف أنه يبدو الحايل فهمنا ووفق تتحلل. أن قبل
ذلك قبل فيما أما نفسها. تحرر كي الكافية الطاقة تملك الكواركات باتت الزمن بداية

الكواركات. من «حساء» إىل الهادرونية الجسيمات فتتحلل
املضاد والجسيم املضاد. الجسيم يسمى معاكس نظري له الفرميونات من جسيم كل

املضادة. والنيوترينوات املضادة الكواركات أيًضا وهناك البوزيرتون، هو لإللكرتون
كانت املشحونة. الفرميونات بني التفاعالت الكمية الكهروديناميكا نظرية تصف
مواد تحلل عن املسئولة الضعيفة، النووية القوة هي الضوء عليها يُلَقى قوة ثاني
النيوترينوات فيها بما الفرميونات، أنواع كل الضعيف التفاعل يتضمن معينة. إشعاعية
الشحنة. عديمة كونها بسبب الكمية الكهروديناميكا تفاعل تستشعر أن عن تعجز التي
جسيمات بواسطة الجسيمات بني الضعيفة القوى تُنَقل الكهرومغناطيسية، حالة يف وكما
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عدد من الجسيمات لفيزياء القيايس النموذج يتكون للمادة. البنائية الوحدات :3-5 شكل
كل يحتوي أجيال ثالثة يف املرتبة الكواركات هناك األساسية. الجسيمات من نسبيٍّا صغري
اللبتونات الكواركات. هذه من الثقيلة النووية الجسيمات وتتكون كواركني، عىل منها جيل
بينها القوى وتُنَقل الفرميونات، مًعا ن تكوِّ واللبتونات الكواركات مشابه. نحو عىل مرتبة
الضعيفة. Zو W والبوزونات والجلوونات الفوتونات تسمى اليمني) (إىل بوزونات بواسطة

البوزونات تسمى ضخمة جسيمات وإنما الفوتونات، ليست الحالة هذه يف لكنها أخرى،
هو الفوتون) من العكس (عىل بكتلة الجسيمات هذه تمتع ويُعدُّ .Z والبوزونات W
داخل محصورة تأثرياتها وأن القصري، النطاق هذا مثَل الضعيفة للقوة أن وراء السبَب
نفس السياق هذا يف Zو W الجسيمات تلعب لذلك وخالًفا الذرة. لنواة الضئيلة النطاقات
والفوتونات البوزونات فهذه الكمية؛ الكهروديناميكا يف الفوتونات تلعبه الذي الدور

العيارية». «البوزونات باسم يعرف ما عىل أمثلة
تماسك عن املسئولة التفاعالت تلك القوية، بالتفاعالت امَلْعِنية النظرية تسمى
أسس عىل مبنية وهي الكمية»، اللونية «الديناميكا باسم الهادرونات، داخل الكواركات
من أخرى مجموعة توجد الكمية اللونية الديناميكا يف الكمية. للكهروديناميكا مشابهة
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وثمة «الجلوونات»، تسمى البوزونات وهذه القوى، بتوصيل تختص العيارية البوزونات
«اللون»، تسمى خاصية الكمية اللونية للديناميكا هذا، إىل إضافة منها. أنواع ثمانية
الكمية. الكهروديناميكا يف الكهربية الشحنة تلعبه الذي للدور مشابًها دوًرا تلعب وهي

التوحيد نحو الدافع

الكهربية للقوتني األثر عظيم توحيد من ماكسويل فعله بما اقتداءً — املمكن من هل
والتفاعالت الكمية الكهروديناميكا بني نجمع أن — عرش التاسع القرن يف واملغناطيسية

النطاق؟ واسعة واحدة نظرية يف الكمية اللونية والديناميكا الضعيفة
عام نحو الضعيفة النووية القوة مع الكهرومغناطيسية القوة توحد نظرية ُطوِّرت
وتقيض واينربج. وستيفن السالم عبد ومحمد جالشو شيلدون من كلٍّ يد عىل ١٩٧٠
ما املنفصلتني القوتني هاتني بأن الكهروضعيفة، القوة بنظرية املسماة النظرية، هذه
منخفضة، طاقة الجسيمات تمتلك فحني واحدة. لقوة الطاقة منخفضا تجسيدان إال هما
والكهرومغناطيسية. الضعيفة للقوتني املتباينة الطبيعة تستشعر فإنها بطء، يف وتتحرك
التفاعالت بني تناظر يوجد العالية الطاقة مستويات عند إنه الفيزيائيون ويقول
النووية والقوة الكهرومغناطيسية فالقوة الضعيفة؛ والتفاعالت الكهرومغناطيسية
التناظر. هذا انكسار بسبب املنخفضة الطاقات عند نظرنا يف مختلفتني تبدوان الضعيفة
عىل يبدو فإنه رأيس وضع يف القلم يكون حني ِسنِّه. عىل واقًفا قلًما هناك أن تخيل
شاحنة مرور أو عابرة هواء نسمة شأن من لكن االتجاهات. جميع من ذاته النحو
لكن متساوية. احتماالت ِبنَِسب اتجاه أي يف سيقع وهنا القلم، سقوط يسبب أن قريبة
بني الفارق وباملثل، محدًدا. اتجاًها متخذًا «معينة» بطريقة يسقط فإنه يسقط، حني
محض املصادفة؛ وليد يكون أن يمكن الضعيفة النووية القوى وبني الكهرومغناطيسية

العالم. يف العالية الطاقة تناظر بها انكرس التي للكيفية عارضة نتيجة
للتفاعالت مجمعة نظرية يف القوية والتفاعالت الكهروضعيفة التفاعالت توجد
أن يف تمثَّل مذهًال نجاًحا النموذج هذا حقق وقد القيايس». «النموذج تسمى األساسية
جسيم باستثناء بالفعل، ذلك بعد اكتشاُفها تمَّ بها تنبَّأ التي الرئيسية الجسيمات كل
الكتل تفسري أجل من هيجز» «بوزون يسمى خاص لبوزون حاجة (فثمة فقط. واحد
هذا أن إال االكتشاف.) عىل اآلن، حتى الجسيم، هذا استعىص وقد القيايس، النموذج يف
بها د توحِّ التي عينها بالطريقة الثالثة التفاعالت أنواع لكل توحيًدا يقدم ال النموذج
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ويأمل الضعيفة. والتفاعالت الكهرومغناطيسية التفاعالت بني الكهروضعيفة النظرية
نظرية يف النقاش محل القوى من الثالثة األنواع يوحدوا أن املطاف نهاية يف الفيزيائيون
تتنافس عديدة نظريات وثمة العظمى». دة املوحَّ «النظرية بأنها وقتها وُستعرف واحدة،
نظرية بينها من كان إن (هذا الصحيح أيُّها بعُد معروًفا ليس لكن اللقب، هذا عىل

األساس). من صحيحة
الفرضية، هذه وفق الفائق». «التناظر وهي املوحدة، بالنظريات مرتبطة فكرة ثمة
عىل تُعاَمالن اللتان العائلتان وهما والبوزونات، الفرميونات بني كامن تناظر ثمة
بوزون فرميون لكل الفائق، التناظر نظريات يف القيايس. النموذج يف منفصل نحو
الفائقة، الكواركات تسمى بوزونية رشكاء لها فالكواركات بالعكس. والعكس «رشيك»،
من وهو وللفوتون، دواليك. وهكذا الفائقة، النيوترينوات تسمى رشكاء وللنيوترينوات
فيسمى هيجز بوزون رشيك أما الفوتينو، يسمى الفرميونات من رشيك البوزونات،
قد أنه الفائق التناظر يف لالهتمام املثرية االحتماالت ومن دواليك. وهكذا الهيجزينو،
أن املتوقع للجسيمات الضخمة األعداد من مستقرٌّ األقل عىل واحٌد جسيٌم هناك يكون
املادة يؤلف أن الجسيمات هذه ألحد أيمكن للغاية. العالية الطاقة مستويات عند تظهر

بأرسه؟ الكون أرجاء يف تتغلغل أنها يبدو التي املظلمة

الباريوني التخليق

املثال، سبيل عىل الجسيمات. نظرية يف ا مهمٍّ دوًرا تلعب التناظر فكرة أن الجيل من
األمر يتعلق حني بالتناظر تتسم الكهرومغناطيسية التفاعالت تصف التي املعادالت
فإن والعكس، سالبة، شحنات إىل املوجبة الشحنات كل غرينا فإذا الكهربية. بالشحنة
إن آخر، بتعبري صحيحة. ستظل الكهرومغناطيسية تصف التي ماكسويل معادالت
تماًما؛ اعتباطي خيار هو للربوتون موجبة وشحنة لإللكرتون سالبة شحنة تعيني خيار
النظرية. يف اختالف أي هذا يُحدث ولن معكوًسا، الحال يصري أن املمكن من كان إذ
تُستحدث وال تفنى ال الكهربية فالشحنة الشحنة؛ لحفظ قانون إىل يُرتَجم التناظر هذا
وجود فينبغي صافية؛ كهربية شحنة أي لكوننا يكون أالَّ املنطقي من يبدو العدم. من
محصلة تساوي أن يُتوقع وبذا السالبة، الشحنة ملقدار مماثل املوجبة الشحنة من مقدار

بالفعل. الحال هو هذا أن ويبدو صفًرا. الصافية الشحنة
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لكننا املضادة. واملادة املادة بني التفرقة عن تعجز الفيزياء قوانني أن يبدو أيًضا
أن نعلم نحن وتحديًدا، املضادة. املادة من بكثري شيوًعا أكثر العادية املادة أن نعلم
حقيقة يف املضادة. الباريونات عدد يفوق والنيوترونات) (الربوتونات الباريونات عدد
رقم للكون الباريوني. العدد يسمى «الشحنة» من إضافيٍّا نوًعا الباريونات تحمل األمر
ينبغي أنه املرء يتوقع قد الكهربية، الشحنة إىل بالنسبة الحال هو ومثلما صاٍف. باريون
يساوي الباريوني العدد يكن لم إذا ثم ومن محفوظة. كمية الباريوني العدد يكون أن
قط صفًرا القيمة يحمل يكن لم أنه إىل نَْخلُص أن من مناص ال أنه يبدو اآلن، صفًرا
التخلق مشكلة — هذا التناظر عدم توليد مشكلة حريت وقد املايض. من وقت أي يف

بقليل. ليس لوقت العظيم االنفجار نظرية عىل العاملني العلماء — الباريوني
الظروف (١٩٦٧ (عام حدد َمن أول ساخاروف أندريه الرويس الفيزيائي كان
َمن وأول صاٍف، باريوني تناظر انعدام بالفعل هناك يكون أن يمكن ظلها يف التي
تمكن وقد محفوظة. كمية يكون أن األمر، واقع يف يلزم، ال الباريوني العدد أن بنيَّ
األوقات ويف باريونيٍّا، متناظرة بالفعل الفيزياء قوانني تكون َوْفَقُه تفسريًا يُنتج أن من
تفضيل ظهر برودته مع لكن صاٍف، باريون رقم للكون يكن لم الكون عمر من املبكرة
أُجريْت ألنها لعرصها؛ سابقة أعماله كانت املضادة. الباريونات عىل للباريونات تدريجي
آلية اقرتاح من تمكن وقد طويل. بوقت الجسيمات لفيزياء موحدة نظرية أي بناء قبل
مليار مضاد باريون مليار كل مقابل فيه يكون املبكر الكون يف موقف إنتاج يمكنها
من لفحة يف تفنى فإنها املضادة، والباريونات الباريونات تتصادم وحني باريون. وواحد
تقابل أن الباريونات أغلب شأن من سخاروف، نموذج ويف الكهرومغناطييس. اإلشعاع
آالَف يحتوي كون لدينا سيتبقى النهاية ويف الصورة. بهذه تفنى وأن مضادة، باريونات
إذ بالفعل؛ الكون يف الحال واقع هو وهذا ناٍج. باريون كل مقابل الفوتونات من املاليني
وتفسري باريون. كل مقابل الفوتونات مليارات الكوني امليكروني الخلفية إشعاع يحوي
ليس أنه بَيَْد الكونيات، وعلم الجسيمات فيزياء بني االرتباط عىل سارٍّا مثاًال يَُعدُّ األمر هذا
الكوني التضخم فكرة سأناقش التايل الفصل ويف اإلطالق. عىل إثارة األمثلة هذه أشد

بأرسه. الكون هندسة يف تؤثر الذَّرية دون الفيزياء أن يُعتقد لها وفًقا التي
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واملادة الكون

هل عظيم؟ بانسحاق العظيم االنفجار سينتهي هل محدود؟ غري أم محدود الكون هل
هذه تتخذه الذي الشكل وما الكون؟ يف املوجودة املادة مقدار كم ا؟ حقٍّ منحٍن املكان
أساسية أسئلة بإجابة للكون الناجحة الدراسة تمدنا أن يتمنى املرء أن املؤكد من املادة؟
.Ω ورمزه أوميجا باسم يُعرف رقم عىل جوهري نحو عىل تعتمد اإلجابة وهذه كهذه.
من الكونية املشاهدات باستخدام Ω قياس صعوبة مشكلة من العلماء عانى لطاملا
تطوير يف اآلن الحادث الكبري والتقدم محدوًدا. نجاًحا إال هذا يف يحققوا ولم حولنا،
السنوات غضون يف بدقة Ω قيمة تحديد إمكانية يقرتح الجديدة التكنولوجيات وتطبيق
قيمة بأن توحي املشاهدات أحدث إن إذ البساطة؛ بهذه ليس األمر لكن القادمة. القليلة
عىل بالكامل مبنية ليست Ω قضية أن إال األجوبة. كل املطاف نهاية يف تحمل ال قد Ω
املراحل بشأن مهمة أدلة تحمل الكمية هذه تمتلكها التي الدقيقة القيمة ألن املشاهدات؛
ملاذا للغاية. الواسع النطاق عىل الكون بنية وبشأن العظيم، االنفجار من للغاية املبكرة

الدرجة؟ هذه إىل قيمتها تحديد يصعب وملاذا األهمية، بهذه Ω إذن

أوميجا عن البحث

نظرية بها َربطْت التي الكيفية نتذكر أن أوًال املهم من الكونيات، علم يف Ω دور لفهم
وبني والتمدد) االنحناء غرار (عىل للزمكان الهندسية الخواص بني ألينشتاين النسبية
الفصل يف رشحُت وكما الحركة). وحالة الكثافة غرار (عىل للمادة الفيزيائية الخصائص
استحداث مبسط نحو عىل يوضحه الكونيات علم يف النظرية هذه تطبيق فإن الثالث
واحدة بمعادلة محكوم بأرسه الكون تطور فإن املطاف، نهاية ويف الكوني». «املبدأ

فريدمان. معادلة باسم اآلن تُعرف بسيطة،



الكونيات علم

عىل الطاقة حفظ قانون عن تعبريًا بوصفها فريدمان معادلة يف التفكري يمكن
سياقنا يف لكنه الطبيعة، يف املختلفة الصور من العديد لها والطاقة . ككلٍّ الكون مستوى
مثًال، كالرصاصة املتحرك، الجسم يحمل امَلْعِنيَّان. هما الطاقة من فقط نوعان ثمة هذا
أنه الجيل من ورسعته. كتلته عىل تعتمد وهي الحركة»، «طاقة يسمى الطاقة من نوًعا
ومن بعٍض؛ عن بعضها التباعد يف آخذة املجرات كل فإن التمدد، يف آِخذ الكون أن بما
«طاقة هي الطاقة من األخرى الصورة الحركة. طاقة من كبريًا مقداًرا الكون يحتوي ثم
نوع طريق عن وتفاعل ما جسم تحرك فكلما فهمها. يف قليًال أصعب وهي الوضع»،
تخيل املثال، سبيل عىل يفقدها. أو الوضع طاقة يكتسب أن بإمكانه كان القوة، من ما
رفعت إذا بسيًطا. بندوًال هذا يصنع متدلية. خيط قطعة بطرف معلًقا ثقًال هناك أن
أطلقَت وإذا ترفعه. كي الجاذبية تقاوم بهذا ألنك وضع؛ طاقة سيكتسب فإنه الثقل،
سقوطه ومع حركة، طاقة الثقل سيكتسب عندئٍذ التأرجح. يف البندول فسيبدأ الثقل
لكن العملية، هذه يف النوعني بني الطاقة تنتقل يمتلكها. التي الوضع طاقة سيفقد
حيث قوسه؛ من السفلية النقطة نحو الثقل وسيتأرجح محفوظة. تظل اإلجمالية الطاقة
كاملة، دائرة الثقل سريسم الواقع ويف يتحرك. سيظل لكنه وضع، طاقة أي يمتلك ال
أن قبل (لحظيٍّا) يتوقف عندها التي قوسه، من العليا النقطة إىل النهاية يف يعود بحيث
يملك بل حركة، طاقة الثقل يملك ال العليا، النقطة ويف التأرجح. من جديدة دورة يبدأ
كلها املنظومة طاقة تظل الثقل، موضع كان وأيٍّا درجاتها. أقىص يف تكون وضع طاقة

الطاقة. حفظ قانون هو وهذا ثابتة.
أي التمدد؛ معدل عىل — بالغ نحو عىل — الحركة طاقة تعتمد الكوني، السياق يف
يف املوجود املادة مقدار عىل أي الكون؛ كثافة عىل الوضع طاقة وتعتمد هابل. ثابت عىل
يف هي بل إطالًقا؛ بدقة معروفة غري الكمية هذه لألسف لكن للكون. حجم وحدة كل
ثابت وقيمة املادة كثافة متوسط عرفنا إذا لكن هابل. ثابت من أكثر فيها مشكوك الواقع
مع ثابتة الطاقة هذه تكون أن ويجب اإلجمالية. الكون طاقة حساب فسيمكننا هابل،
فريدمان). معادلة السياق، هذا يف (أو الطاقة حفظ قانون مع يتوافق بما الزمن، مرور
اآلن يمكننا جانبًا، العامة النسبية تدخل عن الناجمة الفنية الصعوبات وبتنحية
فيزياء من مأخوذة مألوفة أمثلة مستخدمني إجمايل نحو عىل الكون تطور نناقش أن
يف الفضاء. إىل األرض من مركبة إطالق مشكلة تدبَّر املثال، سبيل عىل الثانوية. املرحلة
األرض. كوكب هي للمركبة الجذبية الوضع طاقة عن املسئولة الكتلة تكون الحالة هذه
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زودنا فإذا املستخدم. الصاروخ قوة بواسطة باملركبة الخاصة الحركة طاقة وتتحدد
فستكون اإلطالق، عند كبرية برسعة يتحرك ال بحيث وحسب، متواضع بصاروخ املركبة
وبهذا األرض. جاذبية من يُفِلت الصاروخ لجعل تكفي ال وقد صغرية، الحركة طاقة
الصاروخ أن هو حدث ما الطاقة، منظور من مجدًدا. يهبط ثم قليًال الصاروخ يرتفع
دفع ثم اإلطالق، عند باهظ بثمن استُهلكْت والتي يملكها، التي الحركة طاقة استنفد
صاروًخا استخدمنا وإذا املتزايد. ارتفاعه مع تتناسب كبرية وضع طاقة صورة عىل الثمن
عىل سنعثر النهاية ويف األرض. إىل مجدًدا يهوي أن قبل أكرب ارتفاع إىل فسيعلو أكرب،
قبضة من تماًما تفلت كي الكافية؛ بالطاقة املركبة يمد بحيث يكفي بما كبري صاروخ
اسم الحالة هذه يف الحرجة اإلطالق رسعة عىل يُطلق ما وعادًة األرضية. الجاذبية مجال
إىل حركته فسيواصل اإلفالت رسعة عن الصاروخ رسعة زادت وإذا اإلفالت»؛ «رسعة

األرض. إىل فسيهوي عنها قلَّْت وإذا األبد،
الصاروخ رسعة ليست الحرجة الكمية لكن مشابهة، الصورة الفلكي السياق يف
كتلة وإنما املبدأ)، حيث من األقل عىل معروفة، تكون ثم ومن هابل، لثابت (املشابهة
للغاية املفيد من يكون ثم ومن املادة). كثافة ، ككلٍّ الكون حالة يف (أو األرض كوكب
الكثافة تجاوزت فإذا الحرجة. الرسعة عن عوًضا للمادة، الحرجة الكثافة يف التفكري
ستكون إذ ذاته؛ عىل املطاف نهاية يف الكون فسينهار الحرجة، الكثافة للمادة الفعلية
مساره تعكس النهاية ويف توقفه، ثم التمدد تبطئ ألن كافية به الخاصة الجاذبية طاقة
فسيواصل الحرجة، القيمة من أقل الكثافة كانت وإذا نفسه. عىل الكون ينهار أن إىل
عىل تعتمد أيًضا وهي للغاية، صغرية الحرجة الكثافة أن يتضح األبد. إىل تمدده الكون
الفيزيائيني وأغلب مكعب. مرت لكل واحدة هيدروجني ذرة نطاق يف لكن هابل، ثابت
جيًدا مثاًال الكثافة من املنخفض املقدار هذا مثل لها التي املادة سيَُعدُّون التجريبيني

الفراغ! عىل للغاية
الفعلية الكثافة نسبة ببساطة فهي Ω؛ أوميجا القيمة تقديم يمكننا األقل، عىل اآلن،
واالنهيار الرسمدي التمدد بني الفاصل الحدَّ تمثل التي الحرجة القيمة إىل الكون يف للمادة
الكون تمدد يعني فهذا Ω < 1 كانت وإذا الفاصل، الحد Ω = 1 القيمة تمثل الحتمي.
وبغضِّ عظيم. انسحاق يف ذاته عىل الكون انهيار إىل فتشري Ω > 1 القيمة أما نهاية، بال
ثم ومن الكون، تمدد إبطاء هو دائًما املادة تأثري فإن ألوميجا، الدقيقة القيمة عن النظر

الحًقا. هذا عن املزيد سيأتي لكن الكون، تمدد بإبطاء دائًما النماذج هذه تتنبأ
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a(t)

t

Ω < 1

Ω = 1

Ω > 1

املنحني، املكان بشأن عديدة خيارات امتالكها إىل باإلضافة فريدمان. نماذج :1-6 شكل
كانت إذا الزمن. عرب تطورها مع مختلف نحو عىل تسري أن أيًضا فريدمان نماذج تستطيع
إذا أما نفسه. عىل الكون وينهار املطاف نهاية يف التمدد فسيتوقف واحد من أكرب Ω قيمة
الكون نموذج يوجد القيمتني هاتني وبني األبد. إىل الكون فسيتمدد واحد، من أقل كانت

صحيًحا. واحًدا تساوي بحيث تماًما مضبوطة Ω قيمة فيه تكون الذي املنبسط

التي الوحيدة القضية هي ليست الكوني للتمدد املدى طويلة االستمرارية لكن
عن الناتجة البسيطة الطاقة أفكار عىل املبنية الحجج فهذه Ω؛ قيمة عىل حلها يعتمد
إجمايل يحدد ألينشتاين، العامة النسبية نظرية ففي كلها. القصَة ليست نيوتن فيزياء
ذو املكان ينتج الثالث. الفصل يف أوضحُت كما للمكان، العام االنحناءَ الطاقة-الكثافة
نموذج أي ويُوصف واحد، عن Ω قيمة فيها تقل التي النماذج يف السالب االنحناء
املوجب االنحناء ذو النموذج يظهر بينما مفتوح. لكون نموذج بأنه سالب انحناء ذي
الكالسيكي النموذج يوجد االثنني، بني وفيما الواحد. عن Ω قيمة زادت إذا املغلق) (الكون
منبسطة هندسة النموذج ولهذا تماًما، الصحيح الواحد Ω قيمة تساوي فيه الذي الوسيط
هذه أبسط اختار الكون أن اكتشفنا لو بالراحة سنشعر كم إقليدس. قوانني فيها تنطبق

الخيارات!
النهائي واملصري الكونية، املستويات عىل املكان هندسة من كالٍّ تحدد Ω الكمية إن
االنفجار نموذج بها يتنبأ ال Ω قيمة أن عىل نشدد أن املهم من أنه بَيَْد كذلك، للكون
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التي األساسية األسئلة عن اإلجابة يف تفشل التي النظرية تبدو قد اإلطالق. عىل العظيم
ليس الواقع يف النقد هذا لكن بعيد، حدٍّ إىل القيمة عديمة نظرية وكأنها Ω حول تدور
كاملة. نظرية وليس «نموذج»، العظيم االنفجار فإن قبل من أوضحُت فكما منصًفا.
ليس أنه بَيَْد باملشاهدات، مقارنته عند أو رياضيٍّا باالتساق يتسم فهو نموذًجا وبوصفه
آخر: بتعبري هابل. ثابت شأن شأنها «حر» متغري Ω أن هذا يعني السياق هذا ويف ا. تامٍّ
أجل من لكن الكون، تطور تصف العظيم االنفجار بنظرية الخاصة الرياضية املعادالت
نقطة تكون كي املبدئية الظروف من مجموعة توفري إىل نحتاج محدًدا مثاًال نحسب أن
الكون بدايات عند تنهار النموذج عليها ينبني التي الرياضية األسس أن وبما لنا. انطالق
فريدمان نظرية إن نظري. نحو عىل املبدئية الظروف لتثبيت وسيلة لدينا فليس املبكرة،
كوننا أن األمر يف ما وكل هابل، وثابت أوميجا قيم عن النظر بغض جيدة، بدرجة محددة
يسعنا ما كل فإن ثم ومن الكميات. هذه من معينة عددية توليفة وفق بُني أنه تصادف
إذ الكونية؛ املتغريات بشأن باستنتاجات للخروج الرصدية البيانات استخدام هو فعله
القيايس اإلطار وداخل الحالية املعارف ضوء يف األقل عىل يستحيل، املتغريات هذه إن
ثمة اآلخر، الجانب وعىل وحده. املنطقي التفكري طريق عن تُستنتَج أن العظيم، لالنفجار
املبكرة مراحله يف الكون أحوال نعرف كي الحالية؛ الكونية املشاهدات الستخدام فرصة

للغاية.

رقمني عن البحث

الواقع، ويف الكونيات. علم تاريخ من مبكر وقت يف الكونية املتغريات تحديد أهمية أُدِركْت
هابل) إرشاف تحت العليا البحثية دراساته أجرى (الذي سانديج آالن البارز الفلكي كتب
ما بعقدين، وبعدها رقمني». عن البحث الكونيات: «علم بعنوان بحثية ورقة مرة ذات
املختلفة األنواع نفهم أن علينا ذلك وراء السبب ولفهم الرقمني، هذين قيمة نجهل زلنا
أنواع فهناك أنتجتها. التي النتائج ونوعية ،Ω بقيمة تعرِّفنا أن يمكنها التي للمشاهدات

رئيسة. فئات أربع يف تجميعها املمكن من لكن املشاهدات، من مختلفة
هي االختبارات هذه وفكرة الكون. بدراسة امَلْعِنية الكالسيكية االختبارات هناك أوًال:
املعدل أو املكان، انحناء قياس أجل من بعيد؛ ِجرم بكل الخاصة املشاهدات استخدام
األجرام أعمار مقارنة يتضمن االختبارات هذه وأبسط الكون. د تمدُّ به يتباطأ الذي
تتنبأ الذي بالعمر الكروية) العناقيد منظومات يف املوجودة النجوم (وخاصة السماوية
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آخذًا الكون تمدد يكن لم إذا ألنه الرابع؛ الفصل يف األمر هذا ناقشُت الكونية. النظرية به
يعتمد مما أكثر هابل ثابت عىل وثيقة بدرجة يعتمد به امُلتنبَّأ العمر فإن التباطؤ؛ يف
كبرية درجة بأي معروفة ليست القديمة النجوم أعمار فإن حال أي وعىل ،Ω قيمة عىل
تتضمن الحارض. الوقت يف Ω قيمة تحديد يف كثريًا االختبار هذا يفيد ال لذا الثقة؛ من
نحو عىل نتحقق كي للغاية؛ البعيدة املصادر خصائص األخرى الكالسيكية االختبارات
هو هابل كان األساليب هذه بعض للكون. املكانية الهندسة أو التباطؤ معدل من مبارش
القرن ستينيات يف تفضيل محل تكن لم أنها بَيَْد برباعة. سانديج حها نقَّ بينما رائدها،
وحسب، يتمدد إجماًال الكون أن معروًفا يكن لم الوقت ذلك يف ألنه وسبعينياته؛ العرشين
يستكشف أن املرء عىل أنه وبما برسعة. التطور يف آخذة داخله املوجودة األجرام إن بل
املكان، النحناء للغاية الطفيفة الهندسية التأثريات قياس أجل من للغاية بعيدة مسافات
يف الضوء غادرها حني كانت كما السماوية األجرام إىل محالة ال ينظر األمر واقع يف فإنه
ِمن أكثَر إىل املعتاد يف يصل للغاية؛ كبريًا الوقت هذا يكون أن املمكن ومن نحونا. رحلته
سطوع يكون أن يضمن ما يوجد فال الكونية. املشاهدات يف الكون عمر من باملائة ثمانني
القريبة؛ للنجوم التي عينها الخصائص لهما أحجامها أو املستخدمة البعيدة األجرام
األمر، واقع يف الزمن. مرور مع تغريت قد الخصائص هذه تكون أن إمكانية بسبب وذلك
تطور دراسة بهدف باألساس الحارض الوقت يف الكالسيكية الكونية االختبارات تُستخدم
حديث استثناء ثمة ذلك ومع الكونيات. لعلم الرئيسة املناحي اختباِر ال الخصائص،
مصادر بوصفها (السوبرنوفا) العظمى املستعرات انفجارات استخدام أسفر إذ مهم؛
عىل التمدد يف يتباطأ ال الكون أن يبدو فيما تقرتح رائعة نتائج عن قياسية ضوئية

الفصل. هذا نهاية يف األمر هذا عن التفصيل من بمزيد وسأتحدث اإلطالق.
الفصل يف أوضحُت وكما النووي. التخليق نظرية عىل املبنية الحجج هناك ذلك بعد
الخاصة التنبؤات وبني جهة، من للعنارص املرصودة الوفرة بني االتفاق يَُعدُّ الخامس؛
ركائز أحَد أخرى؛ جهة من الكون عمر من املبكرة املراحل يف النووي االندماج بحسابات
كانت إذا إال يرسي ال االتفاق هذا أن بَيَْد العظيم. االنفجار لنظرية الداعمة األساسية األدلة
املطلوبة الحرجة الكتلة من ضئيلة مئوية نسبة عن تزيد ال أي للغاية؛ قليلة املادة كثافة
يقدم أنه يبدو األوىل الوهلة ومن عدة، لسنوات معروًفا هذا كان منبسًطا. املكان يكون كي
إن إذ مقيِّد؛ بسيط رشط هناك ذلك، ومع طرْحتُها. التي األسئلة لكل للغاية بسيطة إجابة
التفاعالت يف املشاركة يمكنها التي املادة عىل فقط ينطبق الضئيلة» املئوية «النسبة حدَّ
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يف التأثري عن العاجزة الخاملة الجسيمات من بخلفية مليئًا الكون كان فربما النووية.
النووية التفاعالت يف يشارك الذي املادة نوع يسمى الخفيفة. العنارص تخليق عملية
والنيوترونات. الربوتونات أساسيني؛ جسيمني من يتألف وهو «الباريونية»، املادة باسم
داخل املادة من باريونية غري أخرى أنواع أُنتجت ربما أنه الجسيمات فيزيائيو اقرتح وقد
اآلن، إىل باقيًا ظل ربما الجسيمات هذه من بعٌض األقل وعىل املبكر. للكون املتَِّقد األتون
املكونة املادة من بعٌض يتضمن ربما ثم ومن املظلمة. املادة من جزءًا ولو يؤلف وربما
— العادية املادة تكون ال وقد الباريونية. غري العجيبة الجسيمات من ما نوًعا للكون
لم التي الشاسعة الكونية املادة ثوب عىل صغرية لطخة من أكثر — منها نتكون التي
مركز يف نعد لم فنحن الكوبرنيكي؛ املبدأ إىل آخر بُعًدا يضيف وهذا بعد. طبيعتها تتحدد
األعظم السواد منها يتكون التي عينها املادة من نتكون ال حتى إننا بل وحسب، الكون

الكون. من
الحجج هذه بني والفارق فلكية. فيزيائية حجج عىل مبنية األدلة من الثالثة الفئة
األجرام إىل تنظر أنها هو سابًقا، ناقشناها التي جوهرها، يف الكونية القياسات وبني
نحدد أن هنا نحاول نحن الواقع، ففي بينها. الفاصل املكان خصائص من بدًال املنفردة
املثال، سبيل عىل اآلخر. تلو واحًدا له املكونة العنارص وزن طريق عن الكون كثافة
كتلتها، حساب أجل من للمجرات الداخلية الحركة آليات استخدام نحاول أن يمكننا
تقريبًا عينها بالطريقة املجرِّيِّ القرص دوران عىل تحافظ الجاذبية أن بافرتاض وذلك
املمكن فمن الشمس. حول األرض كوكب حركة عىل الشمس جاذبية بها تهيمن التي
عملية إجراء املمكن ومن مداره، يف األرض كوكب رسعة واقع من الشمس كتلة حساب
تتحدد املجرات داخل للنجوم املدارية الرسعات إن إذ املجرات؛ أجل من مشابهة حسابية
بسط املمكن ومن جذب. قوة النجوم عىل تماِرس التي للمجرة اإلجمالية الكتلة بواسطة
هذه وتشري هذا. من حجًما األكرب واملنظومات بل املجرية، العناقيد ليشمل عينه املبدأ
تلك من بكثري أكثر مادة عىل املجرات احتواء إىل للغاية مقنع نحو عىل البحثية العمليات
ال التي الشهرية املظلمة املادة هي وهذه كشمسنا. نجوم صورة عىل بأعيننا نراها التي

الجذبي. تأثريها واقع من وجودها عىل االستدالل يمكننا وإنما نراها، أن يمكننا
سنة مليون من أكثر قطرها البالغ املنظومات تلك — الثرية املجرِّية العناقيد
أكربَ املادة من قدًرا أيًضا تحتوي — املجرات من هائلة تجميعات من وتتكون ضوئية،
لكن واضح، غري املحدد املادة مقدار إن داخلها. املوجودة املنفردة املجرات إىل يُعزى مما
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النجوم وباستثناء الثرية. املجرية للعناقيد مثال هذا املجرِّي. الهلبة عنقود :2-6 شكل
جميعها هي الصورة هذه يف األجرام جميع فإن الصورة) يمني يف الواقعة (كتلك املنفردة
لكنها نسبيٍّا، نادرة كهذا الضخمة املجرية العناقيد عمالق. مجري عنقود يحتويها مجرات
كتلة قدر مرة مليون مليون ١٠٠ إىل تصل الكتلة، من للغاية ضخم مقدار عىل تحتوي

الشمس.

الغنية العنقودية املنظومات داخل املادة من يكفي ما يوجد أنه عىل للغاية قوية أدلة ثمة
أدلة وتوحي بل .٠٫٣ عن تزيد وربما بل ،٠٫١ إىل تصل أوميجا قيمة أن يقرتح بما
يصل التي الفائقة املجرية العناقيد — األكرب الِبنَى حركة آليات من آتية حاسمة غري
يف يكمن املظلمة املادة من املزيد بأن — الضوئية السنوات ماليني عرشات إىل حجمها
هي اختُربت الحركة آليات عىل القائمة الحجج هذه املجرية. العناقيد بني الواقع الفضاء
تتسبب الذي الجاذبية عدسة لتأثري مستقلة مشاهدات واقع من وتأكَّدت حديثًا، األخرى
لألشعة امُلطِلق للغاية الحار الغاز خصائص قياسات واقع ومن املجرية، العناقيد فيه
العناقيد داخل الباريونية املادة نسبة أن لالهتمام املثري ومن يتخللها. التي السينية
بها تسمح التي العامة القيمة من بكثري أكرب تبدو اإلجمالية بكتلتها مقارنًة املجرية
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عنقود الهلبة ا�جري
٠٫٥–٢ كيلو إلكرتون فولت

املجرات من العديدة املئات إىل باإلضافة السينية. باألشعة املجرِّي الهلبة عنقود :3-6 شكل
للغاية حار غاز عىل الهلبة كعنقود املجرية العناقيد تحتوي السابقة، الصورة يف تظهر التي
القمر بواسطة التُقطْت الصورة هذه يطلقه. الذي السيني اإلشعاع خالل من تبيُّنه يمكن

«روسات». الصناعي

الظاهرة هذه تعني إجماًال. للمادة حرجة كثافة هناك أن لو النووي التخليق عملية
القيمة من كثريًا أقل للمادة اإلجمالية الكثافة أن إما أنه الباريونية» «الكارثة املسماة
عناقيد. يف الباريونية املادة تركيز إىل أدت ربما ما مجهولة عملية ثمة أن أو الحرجة

التي الكيفية أي الكونية؛ البنية أصل فهم محاوالت عىل قائمة خيوط لدينا أخريًا،
العام والتجانس االتساق ظل يف انتظام وعدم تكتُّل من عليه هو ما عىل الكون بها صار
الفكرة التفصيل من بمزيد سأناقش التايل الفصل يف الكوني. املبدأ يفرضهما اللذين
رأيي، يف العظيم. االنفجار نموذج يف بها حدث هذا أن يُعتََقد التي الكيفية وراء الكامنة
وُعرضة للغاية معقدة فهي التفاصيل أما نسبيٍّا، طيب نحو عىل مفهومة األساسية املبادئ
يبدو أخرى، نماذج تُصاغ أن ويمكن نماذُج، ِصيَغْت ولقد والتحيز. اليقني عدم أنواع لكل
الصحيح. الواحد من للغاية Ω قيمة تقرتب وفيها املتاحة، البيانات كل مع تتالءم أنها
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التشوهات رصد طريق عن الثرية العناقيد أوزان قياس يمكن الجاذبية. عدسة :4-6 شكل
املجري. العنقود عرب يمر بينما الخلفية يف املوجودة املجرات من الصادر الضوء تصيب التي
وقد الخلفية، من القادم الضوء نرى «٢٢١٨ «أبيل املجري للعنقود الجميل املثال هذا يف
املالمح هذه عمالقة. كعدسة املجري العنقود يعمل بينما األقواس من د معقَّ نمط يف تركز

املجري. العنقود يحتويه الذي الكتلة مقدار عن تكشف

أمًرا هذا يبدو وقد الرقم. هذا عن كثريًا تقل قيمة Ω فيها تحمل أخرى نماذج ِصيَغت لكن
الناجح التحديد نحو الطريق الدراسات من النوع هذا ييرس أن املرجح من لكن محبًطا،
إشعاع عىل الظاهرة للمالمح التفصيلية القياسات من املزيد عمل أمكن وإذا .Ω لقيمة
عليه تكون أن يجب بما الفور عىل املالمح هذه خصائص فستخربنا امليكروني، الخلفية
امُلِمل العمل كل متجاِوزة هابل، ثابت أيًضا تحدد سوف إضافية، وكمكافأة املادة. كثافة
أن لها املخطط الصناعية األقمار تتمكن أن فقط ونأُمل الكوني. املسافات بُسلم الخاص
— الفضائي» بالنك و«مرصد الكونية» األشعة تباين قياس «مسبار وهي — بذلك تقوم
أن الحديثة املناطيد تجارب بيَّنْت وقد القادمة. القليلة السنوات يف بنجاح االنطالق من

السابع. الفصل يف بالتفصيل وسأناقشه للتحقيق، قابًال أمًرا يبدو هذا
الكونيات علماء من العظمى األغلبية أن نقرتح بأن األدلة حالة تلخيص يمكننا
الضئيلة القيمة هذه وحتى ،٠٫٢ عن تقل أن يمكن ال Ω قيمة أن األرجح عىل يتقبلون
بعض أن أيًضا يعني وهذا مظلمة. مادًة الكون يف املوجودة املادة أغلب تكون أن تتطلب
فيها يكمن (باريونات)، ونيوترونات بروتونات صورة يف يكون أن يجب األقل عىل املادة
من بد ال أخرى، بعبارة اليومية. خربتنا يف لدينا املألوفة املادة كتلة من األعظم السواد
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،٠٫٣ تبلغ Ω قيمة أن يرون الكونيات علماء أغلب باريونية. غري مظلمة مادة وجود
قيمة أن تؤيد األدلة أن البعض زعم وقد الرصدية. األدلة معظم مع متسًقا يبدو ما وهو
للغاية مقاربة Ω قيمة تكون أن املمكن من ثم ومن الحرجة؛ القيمة من تقرتب الكثافة
لوجود املؤيدة الفلكية األدلة تراكم إىل منه جزء يف هذا ويرجع الصحيح. الواحد من
أُنتجت ربما الباريونية غري املادة بأن النظري اإلدراك أن إىل أيًضا ويرجع املظلمة، املادة

العظيم. لالنفجار للغاية العالية الطاقات يف

املشدود الكوني الحبل

عن الناجمة الخالف حاالت جزئيٍّا فيه يتسبب Ω قيمة حول نسبيٍّا الكبري الجدل إن
الحجج وأقوى أحيانًا). (املتعارضة الرصدية األدلة ودقة موثوقية مدى تقييم صعوبة
نظرية، حجج عىل مبنية الصحيح) الواحد تقارب (أي عالية قيمة Ω ل تكون ألن املؤيدة
أنها بَيَْد تحيزات، محض بوصفها الحجج هذه مثل رفض إىل املرء يميل وقد رصديٍة. ال
اللغز ذلك العظيم، االنفجار نظرية يف الكامن العميق اللغز ذلك يف بجذورها ترضب

الشديد. الِجدِّ محمل عىل الكونيات علماء يأخذه الذي
محتويات إن بإحكام. مغلقة حجرة خارج تقف أنك تخيل اللغز، هذا طبيعة ولفهم
وقت أي يف النافذة فتح تستطيع إنك لك يقال صغرية. نافذة خال عنك، محجوبة الحجرة
عدا خالية، الحجرة إن لك ويقال الوقت. من وجيزة ولفرتة فقط، واحدة ملرة لكن تشاء،
وقت يف بدأ ورجل األرض، عن مرتين نحو ارتفاع عىل منتصفها يف معلق مشدود حبل
فإنه الرجل، وقع إذا أنه أيًضا تعلم أنت املشدود. الحبل عىل السري املايض من محدد غري
املشدود الحبل عىل السري فسيواصل يقع، لم وإذا النافذة. تفتح أن إىل األرض عىل سيظل

تراه. أن إىل
الحبل عىل الرجل تجد أن َعَك توقُّ إنَّ النافذة؟ تفتح عندما رؤيته تتوقع الذي ما
سريك، العب الرجل هذا كان فإذا بحوزتك. ليست معلومات عىل يعتمد األرض عىل أو
ناحية من يسقط. أن دون لساعات الحبل عىل وذهابًا جيئة امليش عىل قادًرا فسيكون
يطول فلن أغلبنا) شأن ذلك يف (شأنه املجال هذا يف متخصًصا الرجل يكن لم إذا أخرى،
فسيستغرق الرجل، وقع إذا أنه وهو بديهي؛ يشء ثمة ذلك ومع الحبل. عىل بقائه وقت
اختلسَت إذا للغاية ستندهش ثم ومن األرض. إىل الحبل من السقوط يف للغاية وجيًزا وقتًا
عىل املنطقي، فمن األرض. إىل الحبل من يقع وهو رأيتَه أنك وتصادف النافذة من النظر
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أو الحبل عىل إما الرجل يكون أن نتوقع أن املوقف، عن معلومات من نعرفه ما أساس
أن إىل فستخلص السقوط، منتصف يف ووجدته نظرَت إذا لكن ننظر، حني األرض عىل

األمر. يف يريب ما ثمة
حني واضًحا سيصري الشبه وجه لكن ،Ω بقيمة الصلة وثيق املثال هذا يبدو ال قد
القياسية، فريدمان نماذج ففي الزمن. مرور مع ثابتة قيمة لها ليست Ω أن ندرك
االنفجار من محددة غري قريبة أوقات ففي للغاية. غريبة بطريقة يحدث وهذا ،Ω تتطور
الصحيح. الواحد من اعتباطيٍّا قريبة Ω قيمة بواسطة كلها النماذج هذه تُوَصف العظيم،
املنحنيات شكل عن النظر بغض أنه فستجد (1-6) الشكل إىل نظرت إذا آخر، بتعبري
قرب بعض من بعضها وأكثر أكثر تقرتب جميًعا فإنها الالحقة، األوقات يف الثالثة
النماذج فإن الوقت، مرور ومع املنبسط». «الكون خط من كلها تقرتب وتحديًدا البداية،
أكرب قيًما تكتسب املبكرة املراحل يف الصحيح الواحد عن قليًال تزيد Ω قيمة فيها التي
نفسها. عىل مجدًدا تنهار حني الصحيح الواحد عن كثريًا القيم تزيد بحيث ،Ω ل وأكرب
بكثري أرسع املطاف نهاية يف تتمدد الصحيح الواحد من أقل Ω ل بقيم تبدأ التي واألكوان
األخرية، الحالة يف الصفر. من للغاية تقرتب Ω قيم لها تكون ثم املنبسط، النموذج عن
عن تقل Ω قيمة بأن تقيض التي العديدة املؤرشات ضوء يف واقعنا من األقرب وهي
مقاربة Ω قيمة إىل الصحيح للواحد مقاربة Ω قيمة من االنتقال فإن الصحيح، الواحد

للغاية. رسيًعا انتقاًال يكون للصفر
كانت فهي إذن ،٠٫٣ مثًال تبلغ، Ω قيمة كانت فإذا املشكلة. نرى أن يمكننا اآلن
أقل لكنها الصحيح، الواحد من كثريًا تقرتب الكون تاريخ من للغاية املبكرة املراحل يف
بالنك زمن فعند ا. حقٍّ للغاية ضئيل مقدار هو الواقع، يف ضئيل. بمقدار القيمة تلك من
الفارق يكون أن بد ال كان العظيم) االنفجار من ثانية ١٠−٤٣ بعد (أي املثال سبيل عىل
ومع الستني. العرشية العالمة عند يقع ضئيًال فارًقا الصحيح الواحد وبني Ω قيمة بني
إال برسعة التحرك يف تبدأ ولم الحرجة، الكثافة حالة من ببطء Ω اقرتبت الوقت، مرور
الوقت يف لكن الصفر. من بشدة ستقرتب للغاية القريب املستقبل ويف القريب. املايض يف
السقوط منتصف يف وهو الحبل عىل يميش الذي الرجل ملحنا وكأننا األمر يبدو الحايل،

الدهشة. عىل باعثًا يبدو أنه هو األمر هذا به يوصف ما وأقل تماًما.
عدم من نابعة وهي الكوني»، االنبساط «مشكلة باسم تُعرف املفارقة هذه صارت
العديد جعل يف املشكلة حجم ِكَرب تسبب وقد القياسية. العظيم االنفجار نظرية اكتمال
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املعضلة هذه لحل الوحيد السبيل أن وبدا كبري. حلٍّ إىل تحتاج بأنها يقتنعون العلماء من
حد إىل التشبيه يف تمادينا إذا وهذا محرتًفا، سريٍك مؤدَِّي بالفعل كوننا يكون أن هو
حدها أن عىل قوية أدلة لدينا ألن الصفر؛ من قريبة ليست Ω قيمة أن الجيل من املبالغة.
ال ثم ومن األرض. عىل الواقع الرجل خيار يستبعد وهذا باملائة. ٢٠ عن يقل ال األدنى
األوىل األزمنة يف حدث ما شيئًا وأن الصحيح، للواحد بشدة مقاِربة Ω قيمة تكون أن بد

للغاية. دقيق نحو عىل القيمة هذه اختيار جرى بحيث

واالنبساط التضخم

طرحها َمن أوُل فرضيٌة وهو الكوني، التضخم هو هذا يف تسبب الذي الحدث أن يُزَعم
ويتضمن العظيم. االنفجار نموذج من للغاية املبكرة املراحل بشأن ١٩٨١ عام جوث آالن
«التحول باسم يُعرف للغاية العالية الطاقات عند املادة خصائص يف عجيبًا تغريًا التضخم

الطوري».
يف الطورية التحوالت أحد يحدث إذ الطوري؛ التحول عىل مثاًال بالفعل قابلنا
وهو العظيم، االنفجار عىل الثانية من املليون عىل جزء مرور بعد القيايس النموذج
الكواركات تظل املنخفضة، الحرارة درجات فعند الكواركات. بني بالتفاعالت مرتبط
بالزما الكواركات ن تكوِّ العالية الحرارة درجات عند بينما الهادرونات، حبيسة
العديد ويف طوري. تحول عملية تحدث الحالتني بني وفيما الكواركات-الجلوونات.
عىل الطورية التحوالت من العديد هناك يكون أن املمكن من املوحدة، النظريات من
يف والطاقة املادة وخصائص شكل يف تغريات تمثِّل وكلها ذلك، من أعىل حرارة درجات
الطاقة بظهور مصحوبًا الطوري التحول يكون أن يمكن معينة، ظروف ظل ويف الكون.
يف الكون يبدأ هذا، حدث وإذا الفراغ». «طاقة تسمى الطاقة وهذه الخاوي، الفضاء يف
الكوني. التضخم هو وهذا فريدمان. نماذج وفق تمدده من بكثري أكرب برسعة التمدد

ويف املاضية. عاًما العرشين مر عىل الكونية النظرية يف عظيم تأثري للتضخم كان
— األمد قصرية تكون التي — الجامح التمدد مرحلة أن هو بشأنه يشء أهم السياق، هذا
مرور مع مغايرة ظروف يف بها تتغري أن Ω شأن من التي الكيفية األمر واقع يف تقلب
الصحيح، الواحد نحو بقوة Ω قيمة تُدَفع التضخم، يبدأ فحني عقب. عىل رأًسا الزمن؛
أشبه يكون فالتضخم أعاله. املوصوفة الحاالت يف يحدث كما عنه تبتعد أن من بدًال
ومن سيسقط. أنه بدا كلما إليه الحبل عىل يميش الذي الشخص تعيد التي التأمني بحبال
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بالفعل أرسيتُه الذي باالرتباط االستعانة األمر هذا حدوث كيفية لفهم اليسرية الطرق
ومن الحرجة، الكتلة مع يتوافق املنبسط املكان أن تذكَّْر املكان. انحناء وبني Ω قيمة بني
هذه عن Ω قيمة اختلفت وإذا الصحيح. الواحد تساوي التي Ω قيمة مع يتوافق ثم
االنحناء شديد بالونًا املرء أخذ وإذا منحنيًا. املكان يكون قد فعندئٍذ السحرية القيمة
سيبدو عندها — األرض كوكب حجم مثًال ِلنَُقْل — هائل حجم إىل يصل حتى ونفخه
كًرسا يتجاوز ال وَعْرُضه البالون يبدأ التضخم، كونيات علم يف منبسط. وكأنه سطحه
صحت وإذا للرصد. القابل الكون من أكرب وهو الحال به وينتهي السنتيمرت، من بسيًطا
من بالفعل. للغاية منبسط كون يف نعيش أننا نتوقع أن بنا فحريٌّ التضخم، نظرية
يُثِبت فلن الصحيح، الواحد من للغاية تقرتب Ω قيمة أن تبنيَّ إذا حتى أخرى، ناحية
صلة ذات تكون قد — أخرى آلية ْت أدَّ فلربما بالفعل. وقع التضخم أن بالرضورة هذا

املشدود. الحبل عىل يميش كيف كوننا تعليم إىل — الكمية الجاذبية بظواهر
القضية. حسم وحدها تستطيع ال أنها بَيَْد للغاية، مهمة النظرية األفكار هذه
علم أن حقيقة تقبُّل علينا يحبوه، لم أم هذا املنظِّرون أحب وسواء املطاف، نهاية ففي
تجعلنا نظرية أسبابًا نملك فربما املشاهدات. عىل قائًما تجريبيٍّا علًما صار الكونيات
املشاهدات لكن الصحيح، الواحد من للغاية قريبة تكون أن ينبغي Ω قيمة أن يف نشك

املطاف. نهاية يف العليا الكلمة صاحبة هي الفعلية

املفاجأة

أقل مبدئيٍّا، يبدو كما ،Ω قيمة كانت إذا هو: هذا كل بني من برأسه يُِطلُّ الذي السؤال
والجواب الكوني؟ التضخم فكرة عن التخيل إذن علينا فهل الصحيح، الواحد من بكثري
تنتج بحيث بُنيت للتضخم نماذج بعض هناك املثال سبيل فعىل بالرضورة.» «ليس هو:
النماذج، هذه يحبون ال الكونيات علماء من الكثري كان وإن االنحناء، سالب مفتوًحا كونًا
االرتباط أن عىل اآلن مؤرشات ثمة أن ذلك من أهم هو ما مصطنعة. نظرهم يف وتبدو
من عدة سنوات فبعد مسبًقا. اعتُقد مما رصاحة أقل يكون قد املكان هندسة وبني Ω بني
العودة يف قبل من ذكرتُها التي الكالسيكية الكونية االختبارات بدأت واالرتباك، التخبط
نوع خصائص دراسة عىل الفلكيني من دوليان فريقان عكف وقد قوي. نحو عىل مجدًدا

(١أ). النوع من العظمى املستعرات املتفجرة؛ النجوم من محدد
واملستعرات ضخم. نجم أي لحياة درامية نهاية األعظم املستعر انفجار يمثل
املستعر فانفجار للذهول. إثارة الفلك علم يف املعروفة الظواهر أكثر بني من العظمى
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بأكملها مجرة سطوع يفوق أن ويمكن مرة، بمليار الشمس من سطوًعا أشد األعظم
مستعر أدى وقد ن، املَدوَّ التاريخ مر عىل العظمى امُلستَِعرات ُرصدت وقد عديدة. ألسابيع
الغبار من سحابة وهو الرسطان، سديم نشوء إىل ١٠٥٤ عام ل وُسجِّ ُرِصد أعظم
وقد نابًضا. نجًما يُسمى شديدة، رسعة يف نفسه حول يدور نجم داخلها يقع والحطام
حدث وآِخر ،١٥٧٢ عام أعظم مستعًرا براهي تيكو العظيم الدانماركي الفلك عالم رصد
ورغم كبلر. بنجم وقتها وُعرف ،١٦٠٤ عام إىل تاريخه يرجع مجرتنا يف شوهد مماثل
انفجاٍر نحُو أنه يبدو التبانة درب مجرة يف االنفجارات هذه لحدوث املعتاد املعدل أن
فإنه التاريخية، السجالت إىل استناًدا وهذا ذلك، نحو أو القرن يف انفجارين أو واحد
أعظم مستعر انفجر ١٩٨٧ عام يف لكن عام. ٤٠٠ نحو مدار عىل انفجار أي يُرصد لم

املجردة. بالعني رؤيته املمكن من وكان الكربى، ماجالن سحابة يف بالفعل،
وتكشف .٢ والنوع ١ النوع يَان يسمَّ العظمى، املستعرات من مختلفان نوعان هناك
،٢ النوع من العظمى املستعرات يف الهيدروجني وجود عن الطيفي التحليل قياسات
املستعرات أن ويُعتقد .١ النوع من العظمى املستعرات يف موجود غري العنرص هذا لكن
قلوبها تنهار التي الضخمة النجوم انفجارات من مبارشة نشأت ٢ النوع من العظمى
الفضاء. يف الخارجية طبقاتها تُلَفظ بينما ميت، بأثر أشبه تصري بحيث نفسها عىل
تَنْتج قد أسود. ثقبًا وإما نيوترونيٍّا نجًما إما تَُخلِّف االنفجار لهذا األخرية واملرحلة
يوجد ثم ومن مختلفة، كتل ذات نجوم انهيار من ٢ النوع من العظمى املستعرات
إىل ١ النوع من العظمى املستعرات تنقسم آلخر. نجم من خصائصها يف كبري تفاوت
العظمى واملستعرات وطيفها. شكلها تفاصيل عىل اعتماًدا و(١ج)، و(١ب) (١أ) األنواع
بسبب واحدة؛ سطوع ذروة لها إن إذ خاص؛ نحو عىل االهتمام تثري (١أ) النوع من
يف يتمثل األحداث لهذه املعتاد والنموذج االنفجار. نوع نفس عن ناتجة أنها يُعتقد أنه
تتجاوز وحني له. مالزم آخر نجم من اكتسابها طريق عن للكتلة أبيض قزم مراكمة
قدر مرة ١٫٤ (حوايل شاندراسيخار» «كتلة يُسمى للكتلة حرًجا ا حدٍّ األبيض القزم كتلة
وبما نفسها. عىل الداخلية أجزاؤه تنهار بينما الخارجية، أجزاؤه تنفجر الشمس)، كتلة
ينتج أن ع َفيُتوقَّ الحرجة، للكتلة الدوام عىل مقاربة تكون االنفجار يف الداخلة الكتلة أن
املستعرات خصائص وانتظام الطاقة. من عينه القدر تحرير دائًما األجرام هذه عن
اختبار يف استخدامها إمكانية حيث من للغاية واعدة أنها يعني (١أ) النوع من العظمى

الكون. تمدد معدل وتباطؤ الزمكان انحناء
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املستعرات عىل) (والعثور عن البحث من الفلك علماء الجديدة التقنيات مكَّنت
هذا أن (تذكَّر الصحيح. الواحد تقارب حمراء بإزاحة مجرات يف (١أ) النوع من العظمى
املستعر من الضوء قطعه الذي الوقت خالل اثنان قدره بمعامل تمدد الكون أن يعني
القريبة بتلك البعيدة العظمى للمستعرات املرصود السطوع ملقارنة ويمكن إلينا.) األعظم
باملعدل يُخربنا أن شأنه من بدوره وهذا عنا. بُعدها ملقدار تقريبي بتخمني نا تُِمدَّ أن
املشكلة إلينا. الوصول يف الضوء استغرقه الذي الزمن خالل به يتباطأ الكون كان الذي
الكون د تمدُّ أن لو عليه تكون أن لها ينبغي مما خفوتًا أشد العظمى املستعرات هذه أن

يتسارع. وإنما تمدده، يف ا حقٍّ يتباطأ ال فالكون التباطؤ. يف آِخذٌ
معادالت تجسده الذي الكونيات لعلم القيايس التوصيف تقلب املشاهدات هذه
متباطئًا. الكون فيها يكون أن النماذج هذه بكل املفرتض فمن عقب. عىل رأًسا فريدمان
التباطؤ فيها يكون والتي منخفضة، Ω قيمة فيها تكون التي فريدمان نماذج وحتى
والنماذج تتسارع. أن بها املفرتض من ليس املنخفضة؛ كثافتها بسبب للغاية طفيًفا
شديد. بتباطؤ تمر أن لها ينبغي يبدو فيما التضخم يفضلها التي الحرجة الكثافة ذات

وقع؟ الذي الخطأ فما

الكربى؟ أينشتاين أعجوبة تُراها أم

أنها يبدو لكن خالف، محل عنها تحدثُت التي العظمى املستعرات مشاهدات تزال ال
أخرى، ناحية من الكونية. النظرية يف جذري تغيري إىل حاجة ثمة أن إىل بالتأكيد تشري
ذكرُت الثالث الفصل يف نفسه. أينشتاين وقت إىل يرجع املشكلة لتلك جاهز عالج هناك
وكانت كوني. ثابت استحداث طريق عن للجاذبية األصلية نظريته أينشتاين غريَّ كيف
نظرية صياغة أراد أنه هي — بعد فيما عليه نَِدم الذي — الفعل لهذا دعتْه التي األسباب
الجاذبية قانوَن الكوني ثاِبتُه غريَّ وقد متمدد). غري (أي ساكن كون وصف يمكنها
املمكن من الحديث، السياق ويف السواء. عىل االنكماش أو التمدد من املكان يمنع بحيث
وإذا الكبرية. النطاقات عىل طارًدا الجاذبية قانون يصري بحيث الكوني الثابت استحداث
قوة عليها ستتغلب الكون إبطاء إىل للمادة التثاقلية الجذب قوة نزعة فإن هذا، حدث

تمدده. يف يتسارع الكون تجعل كونية طرد
يكن لم الكوني الثابت أن فكرة املرء يتقبل أن الحل هذا يتطلب الحال بطبيعة
التي للكيفية جديًدا فهًما أيًضا تمنحنا الحديثة النظريات لكن األول. املقام يف سيئة فكرة
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املعادالت يف الكوني الثابت ظهر األصلية، أينشتاين نظرية يف هذا. بها يحدث أن يمكن
لقانون تعديًال األمر حقيقة يف كان وقد الزمكان. وانحناء الجاذبية يصف كي الرياضية؛
من اآلخر الجانب عىل الحد هذا يكتب أن باملثل أينشتاين بإمكان كان لكن الجاذبية.
أينشتاين، معادالت من اآلخر الجانب وعىل املادة. يصف الذي النظرية جزء يف معادالته،
فكرة تبدو قد الفراغ. يف الطاقة كثافة يصف ا حدٍّ بوصفه الشهري الكوني الثابت يظهر
هذا من سابق موضع يف بالفعل تناولناها لكننا عجيبًة، فكرًة بطاقٍة يتمتع الذي الفراغ

التضخم. يف التسبب أجل من تحديًدا املطلوبة هي الطاقة وهذه الفصل.
حررها التي الفراغ طاقة تختفي الكوني، التضخم نظرية من املبكرة النَُّسخ يف
قدٌر ظل ربما لكن العابرة. املفرط التمدد فرتة انقضاء بعد البدائي الطوري التحول
قوة الجاذبية قوة جعلْت التي الطاقة هي وهذه اآلن، إىل باقيًا الطاقة هذه من ضئيل
تكون قد هذه الفراغ طاقة بأن تقيض التي الفكرة إن جذب. قوة تكون أن من بدًال طرد
قيمة أن عىل واألدلة، التضخم نظرية بني التوفيق من أيًضا تمكِّننا للتسارع املسبِّبَة هي
فبينما منبسًطا. املكان كان لو ستمتلكها كانت التي القيمة من كثريًا أقل تكون ربما Ω
من بدًال طاردة قوة الجاذبية تجعل إنها حيث من معاكس؛ نحو عىل الفراغ طاقة تعمل
املادة بها تحنيه التي عينها بالطريقة املكان تحني األقل عىل فإنها جاذبة، قوة تكون أن
املكان يكون أن يمكن فعندئٍذ الفراغ وطاقة املادة من كلٌّ به الكون كان وإذا العادية.

فريدمان. نماذج من اعتيادي نموذج أي يفرضه الذي للتباطؤ وجود دون منبسًطا
لطاقة وجود ثمة هل أو ال، أم تمدده يف يتسارع الكون هل يقينًا نعرف ال زلنا ما
أثارْت األفكار هذه أن بَيَْد .Ω ل الدقيقة القيمة حتى نعلم أو وجود، لها ليس أم الفراغ
وهناك والتجريبي. النظري الجانبني يف املاضية القليلة السنوات مدار عىل كبريًا نشاًطا
عن تجيب أن — نجحْت إذا — يمكنها التي الطريق يف اآلتية القياسات من جديد جيل

التايل. الفصل يف القياسات هذه وسأناقش األسئلة. هذه كل
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السابع الفصل

الكونية الِبَنى

يمكن التي الِبنَى أكرب ليست أنها بَيَْد للكون. األساسية البنائية الوحدات هي املجرات
شأنها مًعا، التجمع تحب وإنما منعزل، نحو عىل الوجود إىل تميل ال فاملجرات رؤيتها.
عرب املجرات بها تتوزع التي الطريقة لوصف املستخدم واملصطلح البرش. شأن هذا يف
موضوعات أكثر أحد البنية هذه أصل ويعد النطاق». واسعة «البنية هو الكونية املسافات
نصف أن أوًال الرضوري من ذلك، وراء السبب نفرس أن قبل لكن احتداًما، الكونيات علم

البنية. لهذه الفعلية املاهية

الفضاء يف أنماط

التي الطيفي املسح عمليات بواسطة عادًة الواسعة النطاقات عىل املادة توزيع يتحدد
وقد الحمراء. إزاحتها خالل من املجرات إىل املسافات تقدير يف هابل قانون تستخدم
اإلزاحة بواسطة املسح عمليات تصري أن قبل عديدة لسنوات معروًفا البنية وجود كان
وهو الشديد، التناسق بعدم يتسم السماء عىل املجرات وتوزيع للتطبيق. قابلًة الحمراء
«خرائط عنه نتج والذي املجرات، ملواضع كبري منهجي مسح أول يف رؤيته يمكن ما
يكون أن املرءَ يسع فال شك، دون إبهار من الخريطة هذه به تتسم ما رغم لكن ليك».
تأثريات محض أنها أم مادية حقيقية ِبنًى بها يراها التي الِبنَى كانت إذا مما متأكًدا
الكوكبات هذه أن بيد النجوم، كوكبات يعرف كلنا حال، أي فعىل عشوائية. إسقاط
الشمس. من مختلفة مسافات عىل تقع بها املوجودة والنجوم مادية. ارتباطات ليست

الحمراء. اإلزاحة هي الكون وصف لعلم األساسية األداة صارت السبب، ولهذا
سميثسونيان هارفرد مركز أجراه الذي املسح وهو النهج، هذا عىل شهري مثال ثمة
الحمراء لإلزاحة مسًحا هذا كان .١٩٨٦ عام نتائجه أُوىل نَرش والذي الفلكية، للفيزياء



الكونيات علم

التبانة درب مجرة إىل حلزونية مجرة أقرب — أندروميدا تَُعدُّ أندروميدا. سديم :1-7 شكل
املجرِّية والعناقيد حلزونية، املجرات كل ليست املجرات. من النوع هذا عىل طيبًا مثاًال —
أذرع لها ليست بيضاوية مجرات عىل باألساس تحتوي املجرِّي الهلبة كعنقود الثرية

حلزونية.

للسماء، األصيل بالومار مسح يف السماء من ضيق رشيط يف موجودة مجرة ١٠٦١ لعدد
يد عىل الرشائط من املزيد ليشمل املسح هذا يف التوسع تم وقد .١٩٦١ عام املنشور
وُمْجهدة؛ بطيئة الحمراء اإلزاحة مسح عمليات كانت ١٩٩٠ عام وحتى عينه. الفريق
أْخذ ثم الواحدة، املرة يف مجرة كل َصْوَب التليسكوب توجيه الرضوري من كان ألنه
وكان التالية. املجرة نحو االنتقال ثم اإلزاحة، وحساب بها، الخاصة الطيفية القياسات
وهو التليسكوب، وقت من شهوًرا يستغرق الحمراء اإلزاحات من آالف عدة عىل الحصول
عمليات عىل التليسكوب وقت توزيع بسبب عدة؛ سنوات مدار عىل ينترش كان الذي الوقت
يف األلياف املتعددة الرصد أجهزة اخرتاع مكَّن نسبيٍّا قريب وقت ويف املختلفة. الرصد
التوجيه يف طيف ٤٠٠ إىل يصل ما التقاط من الفلك علماءَ املفتوحة الحقول تليسكوبات
املسماُة تلك الحمراء اإلزاحة مسح عمليات أجيال أحدث بني ومن للتليسكوب. الواحد
باستخدام وأسرتاليا املتحدة اململكة من كلٌّ تديرها التي الدرجتني»، «حقل مسح عمليَة
خريطة املطاف نهاية يف هذه املسح عملية ترسم وسوف األنجلو-أسرتايل. التليسكوب

مجرة. ألف ٢٥٠ نحو ملواضع
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الدقيق البرصي العدِّ بواسطة أُنتجت التي ليك»، «خريطة تُظِهر ليك». «خريطة :2-7 شكل
الخيوط نمط إن السماء. عرب مجرة مليون حواَيلْ توزيَع املسح، أسطح عىل للمجرات

املجري. الهلبة عنقود هي املركز قرب الكثيفة الدائرية والكتلة مبهر، والعناقيد

«عنقود هو املجرات من للعديد املادي التجمع لوصف املستخَدم العام املصطلح
حيث من بشدة املجرية العناقيد تتفاوت أن املمكن ومن املجرِّي». «العنقود أو املجرات»
«املجموعة يسمى فيما عضو — التبانة درب — مجرتنا املثال، سبيل عىل والثراء. الحجُم
الكبرية الوحيدة املجرة املجرات، من نسبيٍّا صغري عنقود وهي املجرات، من املحلية»
املجرية «العناقيد يسمى ما يوجد تماًما، النقيض وعىل .M31 أندروميدا مجرة هي بينها
آالف حتى أو عدًة مئاٍت تحتوي والتي أبيل»، «عناقيد باسم أيًضا واملعروفة الثرية»،
األمثلة ومن عرًضا؛ الضوئية السنوات من قليلة ماليني تتجاوز ال منطقة يف املجرات
هذين بني وفيما يَّان. املجرِّ والعذراء الهلبة عنقوَدا الكيانات هذه عىل القريبة البارزة
(أو تدريجي نحو عىل الكثافة متفاوتة منظومات يف موزَّعة املجرات أن يبدو النقيضني،
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الخاصة جاذبيتها تحافظ نفسها عىل منهارة أجرام هي كثافة أبيل عناقيد وأشد هرمي).
مرتابطة تكون ال فقد مكانيٍّا انتشاًرا واألكثر ثراءً األقل املنظومات أما مًعا. تماسكها عىل

مًعا. املجرات ع لتجمُّ ا عامٍّ إحصائيٍّا ميًال ببساطة تعكس قد وإنما الطريقة، بهذه
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تقيس أن املخطط من للمجرات. الحمراء لإلزاحة الدرجتني» «حقل مسح عملية :3-7 شكل
ورغم مجرة. ألف ٢٥٠ لنحو الحمراءَ اإلزاحاِت جارية، تزال ال والتي هذه، املسح عملية
الخريطة، يف ناقصة ِقَطع يف يتسبب ما وهو املسح، عملية أجزاء بعض من االنتهاء عدم
السنوات مليارات مسافة حتى املمتدة الِبنَى من معقدة شبكة ظهور نرى أن بمقدورنا فإنه

موضعنا. من الضوئية

فتوزيع رؤيتها. يمكن التي البنى أكرب املنفردة املجرية العناقيد ليست ذلك ومع
درجة عن أيًضا يكشف ضوئية سنة مليون ٣٠ حوايل عن تزيد نطاقات عىل املجرات
موزَّعة ليست املجرات أن الحديثة الرصدية املسح عملياُت بيَّنْت وقد التعقيد. من بالغة
شبه ِبنًى يف كذلك تمتد ما أحيانًا وإنما أبيل، عناقيد شأن كروية، شبه «فقاقيع» يف
املسماة البنية تلك غرار عىل باأللواح أشبه مسطحة ِبنًى يف أو «الخيوط»، تسمى خطية
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واكتُشفت املجرات، من تقريبًا األبعاد ثنائية بتجميعة أشبه البنية وهذه العظيم». «السور
و«السور الفلكية. للفيزياء سميثسونيان هارفرد بمركز الفلك علماء يد عىل ١٩٨٨ عام
ضوئية، سنة مليون ٦٠٠ يف ضوئية سنة مليون ٢٠٠ عن أبعاده تقلُّ ال العظيم»
وله املجرات من عدة آالًفا يحتوي وهو ضوئية. سنة مليون ٢٠ عن ُسمكه يقل بينما
يف متجمعة نفسها الثرية والعناقيد الشمس. كتلة قدر مرة ١٦١٠ عن تقل ال كتلة
من والعديد الفائقة». «العناقيد ى تسمَّ محَكم، غري نحو عىل مرتابطة ضخمة تجميعات
ثرية عناقيد عرشة بني يرتاوح واسع نطاق عىل تحتوي وهي معروف، العناقيد هذه
املسمى العنقود ذلك الفائقة املجرية العناقيد وأشهر عنقوًدا. الخمسني عن يزيد ما إىل
عنقود مركزه الذي املحيل» الفائق «العنقود فهو إلينا أقربها أما الفائق»، شابيل «عنقود
فيه تتحرك الذي املستوى يف توجد مسطحة بنية وهو سابًقا، املذكور املجري العذراء
نحو إىل أحجامها تصل الفائقة املجرية العناقيد أن املعروف ومن املحلية». «املجموعة

الشمس. كتلة قدر مرة ١٧١٠ إىل تصل كتلًة وتحتوي ضوئية، سنة مليون ٣٠٠
هذه من والعديد تقريبًا، الخاوي الفضاء من شاسعة مناطُق البنى هذه ل يُكمِّ
أقلَّ املجرات من عدًدا تحتوي «الفراغات» وهذه تقريبًا. الشكل كرويَّ يبدو املناطق
عمليات يف فراغاٌت ُرصدت وقد اإلطالق. عىل مجراٍت أيَة تحتوي ال وقد املعتاد، من بكثري
الكثافة متوسط من باملائة ١٠ عن تقل كثافة لها النطاق الواسعة الحمراء اإلزاحة مسح
باألمر الكبرية الفراغات هذه وجود وليس ضوئية. سنة مليون ٢٠٠ إىل يصل نطاق عىل
كبرية نطاقات عىل الفائقة املجرية والعناقيد املجرية العناقيد وجود ضوء يف املفاجئ،
توجد كي املتوسط من أقل كثافة ذات مناطق توجد أن الرضوري من ألنه وذلك للغاية؛

املتوسط. من أكرب كثافة ذات أخرى مناطق
هو النطاق الواسعة البنى خرائط إىل النظر عند عليه املرء يحصل الذي االنطباع إن
من لكن املتفاعلة. واأللواح السالسل من معقدة شبكة شاسعة؛ كونية «شبكة» توجد أنه
الكون أن مفاده افرتاض عىل مبني العظيم االنفجار نموذج إن التعقيد؟ هذا كل جاء أين
تختفي الِبنى أن يبدو الحظ ولحسن الكوني. املبدأ مع يتوافق إنه أي ومتجانس؛ متَّسق
واقع من أيًضا هذا تأكد وقد الكونية. الشبكة تلك نطاق من األكرب النطاقات يف بالفعل
بعد املبكر الكون من يأتينا الذي الكوني، امليكروني الخلفية بإشعاع الخاصة املشاهدات
عىل متجانسة تبدو الكونية الخلفية إن ضوئية. سنة مليار عرش خمسة عرب انتقل أن
«شبه» نحو عىل متجانسة لكنها الكوني. املبدأ مع يتفق ما وهو السماء، يف تام شبه نحٍو

تام. نحو عىل ال تام،
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الِبنى ن تكوُّ

الحساسة القطاته الكونية» الخلفية «مستكشف املسمى الصناعي القمر نرش ١٩٩٢ عام
فمنذ السماء. يف الكونية الخلفية حرارة درجة يف تفاوتات أي ورسم رصد بهدف
والحًقا، السماء. يف الخواص متوحدة تبدو وهي ١٩٦٥ عام الكونية الخلفية اكتشاف
واحد جزء نحو يبلغ السماء عرب الحرارة درجة يف النطاق واسع تفاوتًا ثمة أن اكتُشف
حول األرض دوران فيه تسبب الذي دوبلر، تأثري من بأنه اآلن هذا يُعرف األلف. يف
دفئًا أكثر السماء تبدو إذ العظيم؛ االنفجار عن املتخلف اإلشعاعي املجال عرب نفسها
عنه. نبتعد الذي االتجاه يف قليًال أبرد تبدو فيما صوبه، نتحرك الذي االتجاه يف بقليل
وكأنه اإلشعاع يبدو جانبًا، عليه) يطلق (كما القطب» «ثنائي التفاوت هذا يْنا نحَّ إذا لكن
يف يتشككون واملنظِّرون طويل لوقت لكن االتجاهات. كل من متساٍو نحو عىل يأتي
والباردة. الحارة البقع من متذبذبة أنماط صورة عىل امليكرونية، الخلفية يف بنية وجود
العالم حول الصحف وأبرزت األنماط، هذه عىل الكونية» الخلفية «مستكشف عثر وقد

هذا. اكتشافه
عىل مرتبطة السؤال هذا إجابة بالتجانس؟ امليكرونية الخلفية تتسم ال إذن ملاذا
تقدم الكونيات، علم يف األخرى املواضع وشأن النطاق، الواسعة البنية بأصل وثيق نحو

الرابط. ذلك الجاذبية
الخصائص بها تتغري التي الكيفية بشأن مهمة ثاقبة أفكاًرا فريدمان نماذج تُقدِّم
تصف ألنها واقعية؛ غري النماذج هذه أن بَيَْد الزمن. مع تتغري بالكون؛ الخاصة الكبرية
فسيظل النحو هذا عىل بدأ إن والكون خلل. أي من وخاليًا تماًما متجانًسا مثاليٍّا عامًلا
تكون قد املناطق فبعض الخلل. من مواضع هناك الفعيل، الواقع يف لكن األبد. إىل مثاليٍّا
الذي الكون هذا سلوك سيكون كيف كثافة. أقل وبعضها املتوسط، من قليًال كثافة أكثر
املثالية. الحالة عن جذري نحو عىل مختلفة اإلجابة الكثافة؟ يف التفاوت من قدٌر يشوبه
املتوسط من أقوى جذبي تأثري له سيكون املتوسط من كثافة أشد الكون من جزء فأي
املنطقة بذلك مستنزًفا داخله، املادة امتصاص إىل سيميل ثم ومن به؛ يحيط ما عىل
يمارس ثم ومن املتوسط، إىل نسبة كثافة أشد سيصري العملية هذه وخالل به. املحيطة
يسمى املادة لتكتالت منفلت نمو حدوث ذلك عىل املرتتب األثر ويكون أكرب. جذب قوة
عىل التجمع يف وتبدأ بقوة مرتابطة كتل تتكون النهاية ويف الجذبي». االستقرار «عدم
مطلوب هو ما وكل الكونية. البنية خرائط يف نراها التي تلك تشبه وألواح خيوط صورة
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وستعمل الكثافة، يف للغاية طفيفة تفاوتات هو العملية هذه إطالق أجل من البداية يف
الكثافة. يف ضخمة تفاوتات إىل الطفيفة األولية التموجات محوِّلة قوي م كمضخِّ الجاذبية
تُجَرى التي املسح عمليات باستخدام العملية لهذه النهائي الناتج تخطيط وبإمكاننا
بل الكونية». الخلفية «مستكشف خريطة يف لها األوَّيل امُلدخل نرى بينما املجرات، عىل
الكثافة، يف األولية التفاوتات بها انطبعت التي الكيفية تفرس جيدة نظرية كذلك لدينا إن

الكمية. التفاوتات الكوني التضخم أنتج وكيف
سنوات منذ معروفة املادة بها تكونت التي للكيفية األساسية العامة الصورة إن
وذلك تفصيلية؛ تنبُّئِية حسابات إىل العامة الصورة هذه تحويل العسري من لكن عديدة،
من للجاذبية نيوتن قوانني أن الثالث الفصل يف ذكرُت للجاذبية. املعقد السلوك بسبب
الجذبي، االستقرار عدم من املتأخرة املراحل ويف ط. املبسِّ التناظر دون من حلُّها الصعب
يشء كل عىل الجذب قوى يمارس الكون يف يشء فكل التبسيط. هذا ملثل وجود ال
واملسائل مكان. كل ويف يشء كل يف املؤثرة القوى هذه كل متابعة الرضوري ومن آخر،

والقلم. بالورقة حلها فعليٍّا املستحيل من العملية هذه يف الداخلة الحسابية

الصناعي القمر قاس ١٩٩٢ عام يف الكونية». الخلفية «مستكشف تموجات :4-7 شكل
ألف املائة يف واحد جزء نحو قْدرها طفيفة تفاوتات الكونية» الخلفية «مستكشف املسمى
أنها يُعتَقد «التموجات» وهذه السماء. يف الكوني امليكروني الخلفية إشعاع حرارة درجة يف

النطاق. الواسعة الكونية والِبنى املجرات منها نمْت التي البذور
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عىل الضخمة الكمبيوتر أجهزة ظهرت العرشين، القرن ثمانينيات خالل لكن
الجاذبية بمقدور أن الواضح من صار وقد متسارًعا. تقدًما املجال هذا وشهد الساحة،
للغاية كبري قدر وجود من بد ال بَفَعاِليَة املهمة تؤدي كي لكن الكونية، البنى تكوين
قدر بوجود إال تسمح ال البدائي النووي التخليق فرضيات وألن الكون. يف الكتلة من
مظلمة مادة عليه تهيمن الكون أن املنظِّرون افرتض «العادية»، املادة من نسبيٍّا صغري
صورة أفضل أن الحاسوبية املحاكاة أظهرت وقد النووية. التفاعالت يف تشارك ال عجيبة
«حارة»، املظلمة املادة كانت فإذا «الباردة». املظلمة املادة هي املادة هذه عليها تكون

املناسب. بالحجم املادة من كتل ن تكوُّ تمنع كبرية برسعة عندئٍذ فستتحرك
تنشأ صورة ظهرت الحاسوبية، املحاكاة وقت من عديدة سنوات بعد النهاية، ويف
وهذه املادة. من صغرية كتل تتكون أوًال: تراكمية. تدريجية بطريقة الكونية البنية فيها
مع بعُضها تتجمع بدورها وهي أكربَ، وحداٍت مكوِّنًة ذلك بعد تتجمع البنائية الوحدات
املجرات. حجم يف أجرام تتكون النهاية ويف َدَواَليْك. وهكذا أكرب، وحدات مكونة بعٍض
مجرات. لدينا وتكون النجوم، وتتكون نفسه، عىل باريونية) مادة من (املكون الغاز ينهار
هذه ويف وألواح. سالسل يف التجمع طريق عن البنية يف الهرمي نموها املجرات وتواصل
اإلزاحة مع مكافئ، نحو عىل (أو الزمن مرور مع كبرية برسعة البنية تتطور الصورة،

الحمراء).
عن يكون ما أبعد النهج هذا لكن كبريًا، نجاًحا الباردة املظلمة املادة فكرة حققت
الشكل أو الكون، يف املوجود املظلمة املادة مقدار املعروف غري من يزال فال االكتمال.
املجرات بها تكونت التي التفصيلية الكيفية مشكلة أيًضا تظل املادة. هذه تتخذه الذي
الغاز حركة يف الداخلة واإلشعاعية الهيدروديناميكية العمليات بسبب وذلك حل؛ دون
واملحاكاة النظريات عىل مقصوًرا املجال هذا يَُعْد لم الحايل الوقت يف لكن النجوم. ن وتكوُّ
غرار عىل الرصدية، التكنولوجيا يف حاليٍّا املتحققة اإلنجازات تَُمكِّننا إذ الحاسوبية؛
ندرس ثم ومن عالية، حمراء إزاحات عىل املجرات نرى أن من الفضائي، هابل تليسكوب
ومع الوقت. مرور مع الفضاء يف وتوزيعاتها خصائصها بها تغريت التي الكيفية بدقٍة
شديدة معلومات لدينا سيكون الضخمة الحمراء اإلزاحة مسح عمليات من القادم الجيل
بخيوط يمدنا أيًضا وهذا الفضاء. يف املجرات تلك عليه تسري الذي النمط بشأن التفصيل
بَيَْد تحديًدا. املجرات بها تكونت التي والكيفية بالكون، املوجودة املظلمة املادة مقدار عن
بالنواتج الخاصة املشاهدات من يأتي أن املرجح من ليس املشكلة لهذه النهائي الحل أن

ببداياتها. املتعلقة تلك من وإنما الجذبي، االستقرار عدم لعملية النهائية
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تليسكوب توجيه طريق عن الصورة هذه التُقطت العميق». هابل «حقل صورة :5-7 شكل
البعيدة املجرات من رائعة مصفوفة تُظهر وهي السماء، من خالية قطعة إىل الفضائي هابل
عنها الصادر الضوء أن لدرجة للغاية، بعيدة مسافات عىل يقع األجرام هذه بعض الخافتة.
املجرات تطور رؤية يمكننا وبهذا يصلنا. كي الكون عمر من باملائة ٩٠ من أكثر استغرق

أعيننا. أمام يحدث وهو

الخلق صوت

أنه بَيَْد الكونية، البنية ن تكوُّ دراسة يف كبريًا تقدًما الكونية» الخلفية «مستكشف مثَّل
الخلفية مستكشف قصور مواطن وأبرز للغاية. محدودة التجربة هذه تَُعدُّ عدة نواٍح من
الخلفية يف للتموجات التفصيلية البنية أغوار َسْرب عىل القدرة يفتقد أنه هو الكونية
عرش تتجاوز ال الكونية الخلفية ملستكشف الزاويَّة الدقة كانت الواقع ويف الكونية.
يبلغ املقارنة، سبيل وعىل الفلكية. باملعايري للغاية بسيط مقدار وهو فحسب، درجات
يف يجدوا أن الكونيات علماء ويأمل عرًضا. درجة نصف حوايل بدر وهو القمر عرض

بقوة. الحارضة األسئلة من للعديد إجابات امليكرونية للخلفية الدقيقة البنية
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كان فحني الصوتية. املوجات من نوع بواسطة املبكر الكون يف التموجات أُنتجت
الصوتية باملوجات يعج كان درجة، آالف عدة إىل حرارته درجة تصل للغاية، حارٍّا الكون
يهتز وهو مشابهة، حرارة درجة له الشمس وسطح وذهابًا. جيئة التحرك يف اآلخذة
رصد استطاع فإنه الكونية الخلفية ملستكشف املنخفضة الدقة وبسبب مماثلة. بطريقة
موجات تمثل التموجات وهذه وحسب. طويل موجي طول لها التي التموجات تلك
التي واملعلومات الخلق. لعملية الخفيضة النغمة للغاية؛ منخفضة درجة ذات صوتية

نسبيٍّا. رتيب فصوتها تفصيلية؛ ليست لكنها مهمة، املوجات هذه تحويها

z = 1 z = 0

z = 3 z = 2

استخدام يمكن تقريبًا، ملساء ظروف من ابتداءً الِبنى. ن لتكوُّ حاسوبية محاكاة :6-7 شكل
هذا يف الزمن. مرور مع الكون من قطعة تطور محاكاة يف الحديثة الفائقة الكمبيوتر أجهزة
الكون تمدد مع يتطور الهرمي التجمع نرى أن يمكننا العذراء»، «اتحاد أجراه الذي املثال،
مجرية، وعناقيد مجرات تكوِّن األخري اإلطار يف تُرى التي الكثيفة الُعَقد .٤ قدره بُمعامل

باملجرات. الخاصة املسح عمليات يف تُرى التي تلك بشدة تشبه الخطية البنى بينما
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أمر وهذا أعىل، درجة ذا صوتًا أيًضا الكون يُنتج أن املفرتض من اآلخر، الجانب عىل
سبيل عىل الهواء، ويف محددة. برسعة تنتقل الصوت فموجات بكثري. لالهتمام إثارة أكثر
كانت الكون، عمر من املبكر الوقت يف الثانية. يف مرت ٣٠٠ نحو الرسعة هذه تكون املثال،
أُنتجت الذي الوقت وبحلول الضوء. رسعة تقاِرب كانت بحيث بكثري؛ أكرب الصوت رسعة
املنحرص الوقت وخالل عام. ألف ٣٠٠ حوايل الكون عمر كان امليكرونية الخلفية فيه
فيه استُثريت الصوت موجات أن يُفرتض الذي العظيم، االنفجار وبني الوقت ذلك بني
ضوئية. سنة ألف ٣٠٠ لحوايل إال االنتقال املوجات تلك بوسع يكن لم األول، املقام يف
ألي األساسية النغمة تشبه مميزة، «نغمة» تنتج املوجي الطول هذا لها التي والذبذبات
بهذا الفائقة املجرية العناقيد تكون أن املصادفة قبيل من ليس ثم ومن موسيقية. آلة

املجلِجل. الكوني اللحن هذا عن نتجت إنها إذ الحجم؛
من أنماط صورة يف نفسه عن املبكر للكون املميز املوجي الطول يكشف أن ينبغي
إىل قصري املوجي الطول ألن لكن السماء، يف امليكرونية الخلفية عىل والباردة الحارة البقع
الخلفية مستكشف يستشعره الذي ذلك من كثريًا أدق نطاق عىل يظهر فإنه بعيد، حدٍّ
ومن واحدة. درجة حوايل إىل ينتجها التي للبقع الزاويُّ الحجم يصل الواقع، يف الكونية.
ات املَعدَّ تطوير أجل من دائر؛ سباق وهناك الكونية الخلفية مستكشف إطالق منذ ثم،
ومن معها. املتوافقة األعىل النغمات عن فضًال للكون، األساسية النغمة رصد عىل القادرة
األسئلة من العديد عن يُجاب أن املأمول من الخلق، عملية لصوت دقيق تحليل خالل
مقدار بشأن معلومات يحتوي الصوت فطيف الحديث. الكونيات علم تواجه التي الكربى
املكان وهل هابل، ثابت ومقدار ال، أم كوني ثابت هناك وهل الكون، يف املوجودة املادة

ال. أم التضخم حدث هل وربما بل منحٍن،
إطالقه امُلزَمع الكونية» األشعة تباين قياس «مسبار هما كبريتان، تجربتان ثمة
الفضاء وكالة إرشاف تحت الفضائي» بالنك و«مرصد ناسا، إرشاف تحت ٢٠٠١ عام
تفصيلية خرائط يرسما أن شأنهما من قليلة، سنوات غضون يف إطالقه املزمع األوروبية
املفرتض فمن الِبنى، هذه تأويل صح وإذا ا. جدٍّ عالية بدقة السماء عىل التموجات ألنماط
بفارغ النتائج هذه ينتظر والجميع للغاية. قريب وقت يف محددة إجابات لدينا يكون أن

الصرب.
إليها ستئول التي الكيفية بشأن للغاية قوية إشارات ثمة الحايل، الوقت يف
«بومريانج» هما — املناطيد عىل من إجراؤهما تم مهمتان تجربتان حلَّلْت فقد األمور.
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اإلطالق وشك عىل هي بينما التجربة هذه الصورة تُظهر «بومريانج». تجربة :7-7 شكل
يمني إىل املركبة عىل موجودة التجربة معدات الجنوبية. القطبية القارة فوق منطاد متن عىل
الرياح من واستفاد الجنوبي، بالقطب مر املنطاد بهذا الخاص الطريان مسار الصورة.
للغاية، جافة الجنوبية القطبية القارة االنطالق. نقطة من بالقرب العودة أجل من الدوارة
ال أنه بَيَْد امليكرونية، الخلفية تجارب إلجراء األرض عىل مكان أفضل منها يجعل ما وهو

أمكن. إن الفضاء إىل الخروج األفضل من يزال

قياس «مسبار دقة عن طفيف بقدر تقل بدقة السماء من صغرية أجزاءً — و«ماكسيما»
إجابات بعُد التجربتان هاتان تقدم لم الفضائي». بالنك و«مرصد الكونية» األشعة تباين
هذا عليها يقوم التي والحجة منبسطة. املكان هندسة أن إىل تشريان لكنهما حاسمة،
املقيسة، املالمح أنتجت التي لألصوات املميِّز املوجي الطول نعلم فنحن االفرتاضبسيطة.
ثم ومن ضوئية)، سنة مليار ١٥ (حوايل املوجات هذه عليها ُرصدت التي املسافة ونعلم
منبسًطا. الكون كان لو السماء يف تحتلها أن املفرتض من التي الزاوية حساب يمكننا
وإذا املنبسط، الكون يف الحال هو مما أقل الزاوية فستكون مفتوًحا الكون كان فإذا
وإىل منبسط. الكون أن إىل ببساطة تشري والنتائج أكرب. الزاوية فستكون مغلًقا كان
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بوم�انج

°٢٥

املقيسة الحرارة لتفاوتات الدقيق النمط العلوي اإلطار يُظِهر املكان. انبساط :8-7 شكل
تأخذ الحاسوبية باملحاكاة مصنوعة أنماط يوجد منه وأسفل «بومريانج». التجربة بواسطة
واملنبسط. واملفتوح املغلق الكون من كلٍّ يف التفاوتات لهذه املتوقع الزاوي الحجم االعتبار يف
اإلشارة هذه منحت وقد املنتصف). (يف املنبسط الكون نموذج مع األفضل التطابق ويتحقق
و«مرصد الكونية» األشعة تباين قياس «مسبار املستقبليتني للتجربتني أقوى دافًعا القوية

الدقة. بهذه كلها للسماء خريطة سرتسمان اللتني الفضائي» بالنك

قويٍّا دليًال القياسات هذه تمنحنا السابق، الفصل يف عنه تحدثُت الذي التسارع جانب
أيًضا ومتسارٌع منبسط كون لدينا يكون كي الوحيدة والطريقة كوني. ثابت وجود عىل

فراغ. طاقة بالكون توجد أن هي تمدده يف
مع تتفق الكونية البنية دراسات واقع من الظهور يف اآلخذة الصورة أن ويبدو
من الكون بها تمكَّن التي الكيفية نعرف ال زلنا ما لكننا ناقشتها، التي األخرى الخيوط
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األعمق فهمنا عىل األعمق اللغز هذا إجابة وستعتمد عليه. هو الذي النحو عىل يصري أن
التايل. الفصل يف األمور هذه وسأناقش والزمن. واملكان املادة لطبيعة
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كليشء نظرية

العرشين. القرن من األوىل السنوات يف حدثتا بثورتني للفيزياء الحديثة الحقبة بدأت
يف دوًرا النسبية لعبت وقد النسبية، مبدأ استحداث عىل الثورتني هاتني إحدى اشتملت
الَكمِّ. ميكانيكا مولد فكانت الثانية الثورة أما القرن. هذا مدار عىل الكونيات علم تطور

الفهم. عن بعيدًة الكونيات علم يف الكم فيزياء تأثريات تزال ال النقيض، وعىل

الكم عالم

الكالسيكية الفيزياء ففي مزدوجة. طبيعة له العالم يف كيان كل فإن الكمية النظرية وفق
املوجات وهما: متمايزتني، طبيعيتني ظاهرتني لوصف متمايزان مفهومان استُخدم
بشكل ينطبقان ال املفهومني هذين أن تخربنا الجسيمات فيزياء لكن والجسيمات.
من جسيمات أنها سابًقا نعتقد كنا التي فاألشياء امليكروسكوبي. العالم عىل منفصل
من املوجات من سابًقا نََخالُها كنا التي والظواهر املوجات، سلوك تسلك أن أحيانًا املمكن
وبإمكاننا املوجة، سلوك يسلك مثًال الضوء الجسيمات. سلوك تسلك أن أحيانًا املمكن
بنيَّ ذلك، عىل عالوة والعدسات. املوشورات باستخدام والحيود التداخل تأثريات ننتج أن
املوجية»، «املعادلة تسمى معادلة بواسطة رياضيٍّا بالفعل يوصف الضوء أن ماكسويل
أعمال بيَّنت املقابل، الجانب عىل للضوء. املوجية بالطبيعة النظرية هذه تتنبأ وبذا
يجعله الضوء سلوك أن أيًضا الساخنة األجسام من املنبعث اإلشعاع عىل بالنك ماكس
الزعم يف تردد وقد «الكموم». اسم عليها أُطِلَق منفصلة، حزم من يتكون أنه لو كما يبدو
خالل نفسه، أينشتاين ألربت كان الواقع ويف جسيمات. اعتبارها يمكن الكموم هذه بأن
الخطوة، هذه أخذ َمن هو نوبل، جائزة عنه نال الذي الكهروضوئي التأثري عىل عمله
الحًقا تُعرف صارت الجسيمات وهذه جسيمات. من حقيقته يف يتكون الضوء إن وقال
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هنا علينا مًعا؟ وجسيًما موجة يَكون أن ذاته لليشء يمكن كيف لكن «الفوتونات». باسم
وإنما االثنني، من فقط واحد مفهوم بواسطة بدقة توصيفه يمكن ال الواقع إن القول

الجسيم. كسلوك وأحيانًا املوجة كسلوك أحيانًا سلوكه يكون
األوىل رحلته بعد ديره إىل عاد وقد الوسطى، العصور من راهبًا هناك أن تخيل
يصفه أن اآلن يحاول وهو خرتيتًا، باملصادفة شاهد تلك رحلته وخالل أفريقيا. إىل
رأَْي كالخرتيت غريب يشء أي رأى أن منهم ألحد يسبق لم أنه وبما املتشككني. إلخوته
يف يشبه الخرتيت إن فيقول الصورة. لتقريب بالتشبيهات يستعني أن راهبنا فعىل العني،
ر تصوُّ إخوته لدى يكون وهنا القرن. وحيد الحصان أخرى جوانب ويف التنني منه جانب
موجودان القرن وحيد الحصان وال التنني ال لكن الحيوان. هذا عليه يبدو عما معقول
الكمي؛ عاملنا عىل ينطبق عينه األمر وجود. للخرتيت بينما األساس، من الطبيعة يف
لهذين يمكن وإنما املثالية، الجسيمات وال املثالية املوجات منظور من يوَصف ال فالعالم

بالفعل. حاٍل من األشياء عليه ِلَما معينة جوانب عن ما صورًة يمنحانا أن املفهومني
أيًضا بنجاح ُطبقت كموم) (أو منفصلة حزم يف تأتي الطاقة إن القائلة الفكرة إن
عىل وُطبقت ١٩١٣ عام بور نيلز يد عىل — الهيدروجني ذرة — قاطبة الذرات أبسط عىل
الذرات داخل املتمايزة الطاقة مستويات ووجود والنووية. الذرية للفيزياء أخرى جوانب
مجاالت يف دوًرا يلعب الذي الطيفي، التحليل مجال يف جوهرية أهمية له والجزيئات
اكتشاف يف حاسمة أهمية له وكانت الرشعي، والطب الفلكية الفيزياء غرار عىل متنوعة

املجرات. لتباعد هابل

اليقيني غري الكون

ميكانيكا أسست التي للثورة بداية محض (والضوء) للطاقة الكمية الطبيعة تقبُّل كان
من كلٍّ أعمال وحتى العرشين، القرن عرشينيات حتى االنتظار وتعني الحديثة. الكم
وجسيًما موجة بوصفه للضوء املزدوجة الطبيعة تفسري أخريًا ليتم وهايزنربج؛ رشودنجر
لم فإنه ذلك، عىل السابقة السنوات يف تقبله جرى قد الفوتونات وجود أن فرغم مًعا.
عرشينيات ويف للضوء. املعروف املوجي السلوك وبني هذا بني للتوفيق سبيل ثمة يكن
نسخة ويف املوجية. امليكانيكا عىل مبنية الكمية للفيزياء نظرية ظهرت العرشين القرن
(يرمز موجية دالة خالل من كلها األنظمة سلوك يوَصف الكم، نظرية من رشودنجر
ψ املوجية الدالة وتعتمد رشودنجر. معادلة سميت معادلة وفق تتطور (ψ بالرمز إليها

110



يشء كل نظرية

من كلٍّ يف تتذبذب التي املوجات رشودنجر معادلة وتصف والزمن. املكان من كلٍّ عىل
والزمن. املكان

تصف ال الكمية املوجية الدالة أن هو الجواب الجسيمي؟ السلوك يأتي إذن أين من
شيئًا بوصفها املرء فيها يفكر التي الكهرومغناطيسية، املوجة تفعل مثلما ماديٍّا شيئًا
الكمية املوجية الدالة تصف وإنما الزمن، عرب وتتذبذب املكان من نقطة يف موجوًدا ماديٍّا
معرفته املرء يستطيع ما كل هي املوجية الدالة أن الكم نظرية وتؤكد احتمالية». «موجة
تحديًدا الجسيم فيه سيكون الذي باملوضع يقنٍي يف التنبؤ املرء بوسع فليس النظام؛ عن

وحسب. وجوده احتمالية هو به التنبؤ يمكن ما كل بل بعينه، زمن أي يف
املبدأ لهذا اليقني». عدم «مبدأ هذه املوجة-الجسيم الزدواجية املهمة الجوانب ومن
مبدأ ينص إذ ورسعته؛ الجسيم موضع تتضمن أبسطها لكن الفيزياء، عىل عدة تبعات
نحو عىل ورسعته جسيم أي موضع معرفة بوسعنا ليس أنه عىل لهايزنربج اليقني عدم
والعكس برسعته، معرفتك قلَّْت أفضل، نحو عىل الجسيم موضع عرفت فكلما مستقل.
وإذا تماًما، مجهولة رسعته فستصري بدقة، املوضع تحديد استطعت فإذا بالعكس.
كان. موضع أي الجسيم يشغل أن املمكن فمن بدقة، الجسيم رسعة معرفة استطعت
الطاقة عىل أيًضا ينطبق بل فقط، والزخم املوضع عىل ينطبق ال وهو كمي، املبدأ هذا

مقرتنة. متغريات بأنها املعروفة الكميات من آخر زوج وأي والزمن
الفضاء أن الطاقة-الزمن بثنائية املتعلق اليقني عدم ملبدأ للغاية املهمة التبعات ومن
وتختفي الوجود إىل تظهر العمر قصرية جسيمات العدم من ينِتج أن يمكنه الخاوي
فيزيائيِّي أن وراء السبب هو وهذا اليقني. عدم مبدأ يحكمها زمنية فرتات عىل بغتة منه
كوني. ثابت يوجد أن ينبغي أخرى، بعبارة طاقة. به الفراغ أن يتوقعون الجسيمات
حاليٍّا املتاحة التخمينات وأفضل حسابه. كيفية يعرفون ال أنهم هي الوحيدة واملشكلة
اليقني عدم فكرة أن بَيَْد أُسية. قيمة مائة إىل يصل بما الفعيل الواقع من بكثري أكرب
البدائية الكثافة تفاوتات وجود وراء السبب هو أنه يُعتقد إذ بارًزا؛ نجاًحا أحرزت الكوني

الكونية. البنية نمو استهلَّت التي الضئيلة
عرف إذا أنه بمعنى «حتمي»؛ كون هو نيوتن فيزياء وفق يسري الذي الكون إن
سيكون فعندها بعينه، وقت أي يف نظام أي داخل الجسيمات كل ورسعات مواضع املرء
غريت الكم ميكانيكا لكن الالحقة. األوقات جميع يف بسلوكها يتنبأ أن عىل قادًرا املرء
مستًوى عىل إنه القائل املبدأ هو النظرية لهذه األساسية املكونات أحد ألن نظًرا هذا؛ كل

111



الكونيات علم

ِللُّجوء حاجة هناك ثم ومن به، للتنبؤ قابل غري الجسيمات سلوك يكون معني، جوهري
االحتمالية. الحسابات إىل

واسع. لجدال ُعرضة االحتمايل النهج هذا عىل بناءً وضعه يمكن الذي التفسري إن
يفصل شقني نحو ضوء حزمة يف الجسيمات فيه تتحرك نظاًما تدبَّر املثال، سبيل عىل
ألن تداخل؛ نمَط تُظهر املوقف هذا مع املتجاوبة ψ املوجية الدالة بسيطة. مسافة بينهما
عىل الفوتونات تهبط أن املفرتض من إحصائيٍّا، الشقني. كال عرب تمر االحتمالية» «املوجة
الشقني أن وبما املوجية. الدالة تُمليها التي االحتمالية وفق الشقني خلف املوجود اللوح
والباهتة الساطعة الحزم من معقدة سلسلة اللوح عىل فستظهر تداخل، نمط يف يتسببان
بعضها املوجات فيها تُلغي التي وتلك بعًضا، بعضها املوجات فيها تَُعزِّز التي املواضع يف
وهو الضوء، حزمة قوة خفضت أنك افرتْض لكن منطقيٍّا، هذا يبدو الرتتيب. عىل بعًضا
من يمر الذي هو وحيد فوتون سوى يوجد ال بعينه وقت أي يف إنه بحيث عمله؛ يمكن ما
كافية لفرتة التجربة وبتشغيل اللوح. عىل فوتون كل وصول رصد املمكن من الشقني.
يمر الذي هو فقط واحًدا فوتونًا أن حقيقة ورغم اللوح. عىل نمط بناء يمكننا الوقت من
يجب ما، فبطريقة والباهتة. الساطعة الحزم نمط اللوح عىل يظهر فيظل الجهاز، من
كليهما، الشقني عرب ويمر املصدر، يغادر حني موجة إىل يتحول أن منفرد فوتون كل عىل
عىل يهبط كي كفوتون وضعه إىل مجدًدا يعود ثم الطريق، يف وهو نفسه مع ويتداخل

اللوح. عىل محدد موضع
ويف اللوح. عىل محدد موضع يف يهبط فوتون كل أن الجيل من إذن؟ يحدث الذي ما
الجسيم لهذا املوجية الدالة تفعله الذي ما لكن يقينًا. موضعه نعرف نحن النقطة هذه
الدالة تنهار — كوبنهاجن» «تفسري املسمى ذلك — التفسريات أحد وفق النقطة؟ هذه يف
وتمَّ تجربة، أُْجِريَْت كلما يحدث وهذا وحيدة. نقطة يف ترتكز بحيث نفسها عىل املوجية
غري نفسها الطبيعة تكون النتيجة، تُحسم أن قبل لكن محددة. نتيجة عىل الحصول
وفعل «مختلطة». حالة يف هو بل الشقني،؛ من أيٍّ عرب فعًال يمر ال فالفوتون محددة؛
إىل الكثريين هذا قاد وقد الواقع. من يُغريِّ ثم ومن املوجية، الدالة من يغريِّ نفسه القياس
انهيار يسبب ما هو الوعي فهل الكمي. «الواقع» وبني الوعي بني التفاعل بشأن التخمني

نفسها؟ عىل املوجية الدالة
«قطة باسم املعروفة املفاَرقة تلك املعضلة لهذه الشهرية حة املوضِّ األمثلة من
الِقنِّينَة . ُسمٍّ ِقنِّينََة تحتوي مغلقة حجرة داخل موجودة قطة ثمة أن تخيل رشودنجر».
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كمي، حدث أي حدوث عند القطة وتسمم القنينة تكرس أن شأنها من بأداة متصلة
القطة تموت القنينة، انكرست وإذا مشعة. مادة من ألفا جسيمات انبعاث غرار عىل
لكن بعينه، وقت أي يف ميتة وإما حية إما القطة تكون أن سيتوقع أغلبنا فوري. بشكل
الوقت نفس يف كليهما الحالني عىل القطة فستكون بجدية، كوبنهاجن تفسري تبنَّيْنا إذا
تُفتَح حني وفقط املمكنتني. الحالتني من تراكبًا تضم للقطة املوجية فالدالة ما؛ بشكل

ميتة. وإما حية إما وقتها القطة «تصري» القطة حالة و«تقاس» الحجرة
اإلطالق عىل ماديٍّا يتغري يشء ال بأنه يقيض كوبنهاجن لتفسري بديل تفسري ثمة
فإذا تتغري. التي هي املعرفية الراصد حالة أن هو يحدث فما القياس. عملية إجراء عند
هو ما تمثل أن من بدًال للراصد معروف هو ما تمثِّل ψ املوجية الدالة أن أحدهم أكد
معروًفا يصري حني الدالة هذه تتغري أن يف مشكلة هناك تكون فلن الواقع، يف حقيقي
فيه تكون قد الكم مليكانيكا تفسريًا تقرتح النظرة وهذه محددة. حالة يف ما جسيًما أن
التنبؤ. يمكننا بحيث يكفي ما ببساطة نعرف ال أننا بَيَْد ما، مستًوى عىل حتمية األشياء
مرة كل يف النظرة هذه ووفق املتعددة». «العوالم تفسري وهي أخرى؛ نظرة وهناك
الجهاز من الفوتونات أحد فيها يمر مرة كل يف املثال، سبيل (عىل تجربة فيها تُجَرى
الفوتون يمر أحدهما يف كونني؛ إىل ينقسم التعبري، جاز إذا الكون، فإن الشقني) ذي
فوتون لكل هذا حدث وإذا األيمن. ق الشِّ من الفوتون يمر اآلخر ويف األيرس، الشق من
نتيجة كل فإن الرتتيب هذا ووفق املوازية. األكوان من ضخم عدد مع الحال بنا فسينتهي
املوازي، الكون لفكرة مبارشة القفز قبل لكن بالفعل. تقع محتملة تجربة لكل محتملة

لحكايتنا. األسايس الخيط أوًال أستأنف دعوني

املفقودة الرابطة

التي الثالث والقوى األساسية. للتفاعالت القيايس النموذج وصفُت الخامس الفصل يف
التفاعالت هذه رابعُة بينما كمية، نظريات بواسطة موصوفة كلها النموذج هذا يتضمنها
لوضعها الهادفة الجهود عىل القوة هذه استعصت وقد الجاذبية. قوة هي األساسية
داخل الكم فيزياء تضمني ستكون ذلك لعمل خطوة وأول للقوى. موحد مخطط داخل
املبذولة الشاقة الجهود ورغم الكمية. للجاذبية نظرية إنتاج أجل من الجاذبية نظرية
املهمة فستكون يوًما، األمر هذا تحقق أن حدث وإذا اآلن. إىل يتحقق لم فإنه ذلك، لعمل

الجسيمات. لتفاعالت موحدة نظرية مع الكمية الجاذبية توحيد هي التالية
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الزمن بعد حرارة الكون
االنفجار العظيم

٣٢١٠ درجات كلفينية

٢٧١٠ درجات كلفينية

١٥١٠ درجات كلفينية

١٣١٠ درجات كلفينية

٣ درجات كلفينية

١٠-٤٣ ثواٍن

١٠-٣٥ ثواٍن

١٠-١٢ ثواٍن

١٠-٦ ثواٍن
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املنخفض عاملنا يف نعرفها التي للطبيعة األربع القوى أن يُعتقد يشء. كل نظرية :1-8 شكل
حتى الوراء إىل بالزمن وبالعودة العالية. الطاقات عند معقد نحو عىل موحدة تصري الطاقة
يف الضعيفة النووية القوة مع الكهرومغناطيسية القوة اتحاد أوًال نتوقع العظيم االنفجار
مع الكهروضعيفة القوة هذه ستتحد ذلك، من أعىل طاقات وعند كهروضعيفة. واحدة قوة
تنضم قد ذلك، من أعىل طاقات وعند عظمى». موحدة «نظرية يف القوية النووية القوة
االنفجار فستصف ُوجدت، إن النظرية، وهذه يشء». كل «نظرية تنتج كي لها الجاذبية

نفسه. العظيم

للفيزياء الحديثة الحقبة فعليٍّا دشنت التي العامة، النسبية أن املفارقة قبيل من
لكل موحدة نظرية نحو التقدم طريق عىل األساسية العقبة تمثل التي هي النظرية،
امللموسة األجسام فأغلب للغاية؛ ضعيفة الجاذبية قوة تَُعدُّ عدة، بطرق الطبيعة. قوى
أقوى القوى وهذه الذرات، بني العاملة الكهربية القوى بواسطة تماسكها عىل تحافظ
ضعف رغم لكن وبعض. األجسام بعض بني العاملة الجاذبية قوى من مضاعفة أضعاًفا
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نظرية وبني بينها الجمع محاوالت تقاوم أنها يبدو محرية طبيعة لها فإن الجاذبية، قوة
الكم.

ماكسويل معادالت تُماثل أنها بمعنى كالسيكية؛ نظرية ألينشتاين النسبية نظرية إن
تتَّسم كيانات تتضمن فهي كذلك؛ كالسيكية بأنها تتصف التي للكهرومغناطيسية
فيزياء تصف اآلخر، الجانب عىل احتماليٍّا. ال حتميٍّا سلوًكا وتصف التباين، ال بالتجانس
تمكننا وباملثل، كموم. أو متباينة حزم من يتكون يشء فكل جوهرية؛ تكتُّل حالة الكم
املستقبل يف بعينه وقت أي يف للكون املحددة الحالة حساب من العامة النسبية معادالت
العالم أما حتمية. فهي ثم ومن املايض. من ما نقطة يف كافية معلومات توفرت إذا
اليقني عدم مبدأ ده يُجسِّ الذي اليقني لعدم خاضع فهو ذلك، من النقيض عىل الكمي،

لهايزنربج.
مثايل نحو عىل مناسبة الكالسيكية الكهرومغناطيسية النظرية الحال، بطبيعة
تكون حني مثًال معينة؛ مواقف يف تنهار النظرية هذه أن بَيَْد األغراض، من للعديد
الكمية النظرية عن الفيزيائيون بحث السبب ولهذا للغاية. قوية اإلشعاعية املجاالت
النظرية وهذه النهاية). يف (ووجدوها الكمية الكهروديناميكا أو للكهرومغناطيسية،
النسبية تأثريات تتضمن ال لكنها الخاصة، النسبية مع متوافق نحو عىل أيًضا ِصيغت

العامة.
الطبيعي من فإنه األغراض، ملعظم صحيحة تبدو أيًضا أينشتاين معادالت أن ورغم
عىل يؤمن نفسه أينشتاين كان للجاذبية. كمية نظرية بناء نحاول أن مشابه نحو عىل
يحل أن األمر نهاية يف ستحتاج وأنها الجانب، هذا من تامة غري نظريته بأن الدوام
للكهرومغناطيسية يحدث بما هنا املوقف شبهنا وإذا اكتماًال. أكثر أخرى نظرية محلها
تكون حني سيحدث العامة النسبية انهيار بأن الزعم يمكننا انهيار، من الكالسيكية
محاوالت تُكلَّل ولم للغاية. قصرية أطوال نطاقات عىل أو للغاية، قوية الجاذبية مجاالت

اآلن. إىل بالنجاح كهذه نظرية بناء
الكمية، الجاذبية نظرية عليه تكون قد ملا الكاملة الصورة يشبه ما يوجد ال أنه رغم
النسبية أن بما املثال، سبيل عىل لالهتمام. املثرية التخيلية األفكار بعض هناك فإن
يَّنِي َكمِّ يصريا أن نفسيهما والزمن للمكان بد فال للزمكان، نظرية باألساس هي العامة
اتصال من عليه والزمن املكان يبدو ما رغم أنه يقرتح وهذا الكمية. الجاذبية نظريات يف
سنتيمرت)، ١٠−٣٣ (نحو بالنك ألطوال الضئيلة النطاقات عىل فإنه نظرنا، يف وتجانس
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تتكون بالزَّبَد أشبه طوبولوجيا من يتكون وربما بل وتعقيًدا، تكتًال أكثر املكان يصري
فرتات يف باستمرار وتنغلق تتشكل الدودية الثقوب تسمى أنفاق بينها تربط فقاقيع من
موجات أن تخيُّل املنطقي من أيًضا يبدو ثانية. ١٠−٤٣ يبلغ الذي بالنك، زمن تُساوي
يف العيارية البوزونات تلعبه الذي الدور تلعب قد الجرافيتونات، أو الكمية، الجاذبية
األفكار هذه أن عىل بعُد ملموس دليل من ما ذلك، ومع األخرى. األساسية التفاعالت

صحيحة.
توضح الكمية الجاذبية يف الداخلة والزمن األطوال من للغاية الصغرية النطاقات إن
فال التجريبيني. الفيزيائيني ال النظريني للفيزيائيني مجاًال الكمية الجاذبية تعد ملاذا لنا
طول نطاق تماثل منطقة إىل للدخول الجسيمات دفع عىل قادرة بعُد بُنيت أداة توجد
للجاذبية. الكمية الطبيعة عن الكشف أجل من هائلة لطاقات حاجة وثمة أقل. أو بالنك
عن يبتعدون النظريني الفيزيائيني من العديد جعل الذي السبب هو تحديًدا هذا لكن
االنفجار أن املؤكد فمن الكونيات. علم صوب ويتجهون التجربة، كهذه الجسيمات تجارب
عن املزيد معرفة نظريٍّا املمكن من يكون قد لذا بالنك؛ نطاق عىل ظواهر تضمن العظيم

الكونيات. علم من الجوهرية الفيزيائية العمليات

الزمن بداية

النقطة، فهذه العظيم. االنفجار لنموذج سيئًا خربًا الكون بداية يف تفرُّد نقطة وجود يعد
درجة فيها تصري حقيقية تفرٍد نقطُة األسود، بالثقب الخاصة التفرد نقطة شأن شأنها
العظيم االنفجار يف التفكري يمكن الجانب، هذا ومن ا. حقٍّ نهاية بال والكثافة الحرارة
كان وكما السوداء. الثقوب يشكل الذي الجاذبية النهيار زمني بانعكاس أشبه بوصفه
األولية الكونية التفرد نقطة أن الفيزيائيني من كثري رأى شفارتزشيلد، حل مع الحال
يف املستخدم أينشتاين معادالت حلول من الخاص النوع لذلك نتيجة تأتي أن يمكن
عمم وقد كذلك. ليس الحال أن اآلن املعروف من لكن العظيم، االنفجار نموذج رسم
تفرٍد نقطة أن ليبيِّنا السوداء؛ الثقوب بشأن األصلية بنروز فرضيات وبنروز هوكينج
عامة معينة ظروف فيه تنطبق الذي املتمدد الكون مايض يف حتمي بشكل تكمن كانت
العظيم، االنفجار فيها وقع التي اللحظة يف تماًما تخذلنا النظرية الفيزياء إن للغاية.

البغيضة. الالنهائية تلك بدأت حني
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ن
زم
ال

نفسه الزمكان بأن تقيض الكمية بالجاذبية املرتبطة األفكار إحدى الزمكان. زبد :2-8 شكل
عىل منه وتختفي الوجود إىل تَِثب التي واألنفاق الفقاعات من هائجة كتلة إىل يتحول قد

بالنك. زمن تناهز زمنية فرتات

من فكيف؟ كذلك، الحال كان وإذا هذه؟ التفرد نقطة نتجنب أن إذن املمكن من هل
استقرائية استنتاجات نتيجة مجرد األولية الكونية التفرد نقطة تكون أن بشدة املرجح
النظرية هذه فيه تكون ال موقف يف الكالسيكية العامة النسبية نظرية تطبيق عىل مبنية
عند الثالث الفصل يف اقتبسناها التي الفقرة يف أينشتاين يقوله ما هو هذا صالحة.
نظرية نملك ال لكننا الكمية، للجاذبية نظرية إىل بحاجة إننا السوداء. الثقوب مناقشة
ال. أم للكون الغامض املولد لغز ستحل هل نعرف ال فنحن نملكها ال أننا وبما كهذه،

دون الكالسيكية العامة النسبية يف األولية التفرد نقطة لتجنب سبًال هناك أن إال
من التفرد نقطة تجنب محاولة يمكننا بدء، ذي بادئ الكمية. التأثريات إىل االلتجاء
أمالها التي للرشوط تنصاع ال للغاية، املبكر الكون يف املادة لحالة معادلة اقرتاح خالل
العالية الطاقات عىل املادة سلوك عىل القيد ذلك هو الرشوط هذه وأهم وبنروز. هوكينج
الرشط، ذلك خرق خاللها من يمكن عدة طرق فهناك القوية». الطاقة «رشط املسمى
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نظريات به تتنبأ الذي املتسارع التمدد خالل الرشط هذا يُخرق التحديد، وجه وعىل
يمكن للغاية املبكرة البداية منذ الرشط هذا فيها يُخرق التي والنماذج الكوني. التضخم
الكون يصل الوراء، إىل بالزمن وبالعودة تفرد. نقطة من بدًال ارتداد» «نقطة تمتلك أن

مجدًدا. يتمدد ثم له حجم أقىص إىل
وستظل مفتوًحا، سؤاًال عدمه من التفرد نقطة تجنب إمكانية بشأن التساؤل يظل
بالنك زمن قبل — العظيم االنفجار من للغاية املبكرة املراحل وصف بإمكاننا هل قضية

الكمية. للجاذبية كاملة نظرية بناء يتم أن إىل األقل عىل للنقاش، مفتوحة —

الزمن سهم

الزمن وطبيعة نفسها، املكان طبيعة مسألة يثري الكون بداية يف تفرد نقطة وجود إن
واضًحا تعريًفا النقطة هذه يف نورد أن اللطيف من وسيكون الخلق. لحظة عند تحديًدا،
بها تميل التي والكيفية الزمن، يفعله ما يعرف شخص فكل الفعلية. الزمن بماهية
عىل تَتْبَع التي األحداث وصف عىل معتادون ونحن تسلسل. يف ترتتب أن إىل األحداث
هو ملا امليض نستطيع ال أننا بَيَْد والنتائج. األسباب من سلسلة بأنها أخرى أحداثًا الدوام
هو الزمن أن هو الزمن عن قيل ما أفضل النهاية، ففي البسيطة. األفكار هذه من أكثر

الحائط. ساعات تقيسه الذي — كان ما أيٍّا — اليشء ذلك
املطلق والزمن املطلق للمكان النيوتنية املفاهيم ألينشتاين النسبية نظريتا دمرت
كلها تكون واحد زمني وبُعد مكانية أبعاد ثالثة لدينا يكون أن من فبدًال فعليٍّا. تدمريًا
تدمج التجارب، عىل القائمني أو الجسيمات حركات عن النظر ِبَغض متغرية وغري مطلقة
عدة، وألغراض الزمكان. يسمى األبعاد رباعي كيان يف مًعا األمور هذه النسبية الفيزياء
فالراصدون النظريتني؛ هاتني يف رياضيٍّا متكافآن أنهما عىل واملكان الزمن معاملة يمكن
الفرتات أما نفسيهما، الحدثني بني مختلفة زمنية فرتات يقيسون ما عادًة املختلفون

الدوام. عىل واحدة فتظل األبعاد الرباعية الزمكانية
التي الحقيقة تخفي أن إىل تميل ألينشتاين النظرية النجاحات فإن ذلك، ومن
نحو عىل مختلفان واملكان الزمن أن وهي اليومية؛ حياتنا خربات واقع من جميًعا نعرفها
الزمن امليضيف يمكننا ال لكن غربًا، أو رشًقا جنوبًا، أو شماًال السفر فبمقدورنا جوهري.
لندن أن حقيقة رًضا بكل نتقبل ونحن املايض. يف الوراء إىل ال املستقبل، نحو ُقُدًما إال
سيقول أحد ال لكن مختلفني. مكانيني موضعني يف بعينه زمن أي يف توجدان ونيويورك
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كما بها. موجود الحارض أن نظن التي عينها بالطريقة بالفعل موجود ٥٠٠١ العام إن
لكننا املستقبل، يف األشياء حدوث يف نتسبب الحارض الوقت يف إننا القول يف نمانع ال أننا
يسبب مختلفني مكانيني موضعني يف ذاته الوقت يف يقعان اللذين الحدثني أن نعترب ال

بالفعل. للغاية مختلفان والزمن فاملكان اآلخر. أحدهما
بَيَْد مفضًال. اتجاًها له أن يبدو العظيم االنفجار أن املؤكد من كوني، نطاق وعىل
ال التمدد يف آخذ أنه يتصادف فكوننا الزمني. بالتناظر تتسم تصفه التي املعادالت أن
تصفه ذلك ومع نفسه، عىل االنهيار يف آخذًا يكون أن له املمكن من لكن االنكماش،
يربز ما هو للكون النطاق الواسع التمدد يكون أن املمكن من هل أم عينها. القوانني
مغلق كون يف نعيش كنا إذا أننا وآخرون هوكينج اقرتح نلحظه؟ الذي الزمني االتجاه
االتجاه يف محالة ال سيسري الزمن فإن االنكماش، يف وبدأ التمدد عن النهاية يف توقف
أن عىل قادرين نكون فلن هذا حدث إذا الواقع، ويف االنكماش. مرحلة خالل املعاكس
معكوس نحو عىل الزمن فيه يسري الذي االنكماش يف اآلخذ الكون بني الفارق نلحظ
مقتنًعا هوكينج كان وقد األمام. إىل الزمن فيه يسري الذي التمدد يف اآلخذ الكون وبني

الحًقا. هذا رأيه غريَّ أنه بَيَْد كذلك، يكون أن بد ال الحال بأن طويل لوقت
األبعاد رباعية أينشتاين نظرية أن حقيقة من تجريًدا أكثر أخرى مشكلة تنبع
لحركة الكامل التاريخ يصف والذي جسيم، ألي الكامل العاملي الخط أن وهي بالكامل؛
زمنني يف املوجود فالجسيم النظرية. واقع من حسابه املمكن من الزمن، يف الجسيم
الوقت يف مختلفني موضعني يف جسيمان بها يُوجد التي عينها بالطريقة موجود مختلفني
موجود مستقبلنا فهل الحرة. اإلرادة عن فكرتنا مع صارخ نحو عىل يتناقض وهذا عينه.

الطريقة؟ بهذه ا حقٍّ سلًفا محددة األمور وهل بالفعل؟
من فالعديد الكونيات. وعلم النسبية نظرية عىل فقط تنطبق ال األسئلة هذه
تتسم التي عينها بالطريقة واملستقبل املايض بني بالتناظر تتسم الفيزيائية النظريات
امُلدَرك التناظر عدم بني التوفيق قضية وتعد املختلفة. املكانية املواضع بني بالتناظر بها
مختلفني فرعني عن يقل ال ما وهناك عميًقا. فلسفيٍّا لغًزا النظريات هذه وبني للزمن
«سهم مسألة أحيانًا تسمى التي املسألة تلك فيهما تثار النظرية الفيزياء من آخرين

الزمن».
«القانون يسمى النفوذ شامل فيزيائي مبدأ من مبارش نحو عىل املسألة هذه تنبع
مطلًقا. تقل ال مغلق نظام أيِّ «إنرتوبيا» أن عىل ينص الذي الحرارية» للديناميكا الثاني
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هذا يعني ثم ومن منظومة، أي داخل النظام وانعدام الفوىض مقياس هي واإلنرتوبيا
تحققُت وقد الزيادة. إىل عادًة تميل منظومة أي داخل النظام انعدام درجة أن القانون
هو الثاني والقانون ملكتبي. الدورية املشاهدات خالل من عدة مرات تجريبيٍّا هذا من
املحرِّكات غرار عىل الكبرية األشياء مع يتعامل إنه أي العياني؛ العالم بشأن تقرير
لنا تقدمها التي الطاقة وحاالت للذرات املجهري التوصيف من ينشأ أنه بَيَْد البخارية،
قابلة كلها املجهرية الحاالت هذه تحكم التي والقوانني التفصيلية. الفيزيائية النظريات

الزمن؟ سهم ظهر إذن فكيف الزمني. املنظور من بالكامل لالنعكاس
بهدفوصف الكالسيكية؛ الحرارية الديناميكا لقوانني مشابهة قوانني ُوضعْت أيًضا
تعريف وضع الصعب من أنه ورغم عموًما. الجاذبية ومجاالت السوداء الثقوب خصائص
سهم أن إىل تشري أنها يبدو القوانني هذه فإن الجاذبية، بمجاالت املرتبطة لإلنرتوبيا
دفع الذي السبب هو وهذا ذاته. عىل االنهيار يف اآلخذ الكون يف حتى موجود الزمن

الزمن. انعكاس فكرة عن التخيل إىل هوكينج
األخرى هي التي الكم، ميكانيكا من الزمن سهم مشاكل من أخرى مشكلة تظهر
إجراء عند املوجية الدالة انهيار غرار عىل عجيبة ظواهر فيها يقع لكن زمنيٍّا، متناظرة
فقط، واحد زمني اتجاه يف النحو هذا عىل تنهار املوجية الدالة أن ويبدو تجربة. أي
صعوبة محض من أكثر يكون ال قد هذا فإن مسبًقا أرشُت كما لكن اآلخر، وليس

نفسه. الكم ميكانيكا تفسري عن تنشأ مفاهيمية

الالحدود نظرية

نعيش الذين نحن، نظرنا بعضيف عن بعُضهما للغاية مختلفان مفهومان والزمن املكان
املكان أن هذا يعني هل لكن العظيم. االنفجار عن كثريًا يبعد الطاقة منخفض عالم يف
كمية نظرية يف املمكن من إنه أم الدوام؟ عىل بعض عن بعُضهما مختلفني كانا والزمن
بناء الزمكان الكالسيكية، العامة النسبية نظرية يف واحًدا؟ شيئًا يكونا أن للجاذبية
الوحيد. الزمني بالبعد الثالثة املكانية األبعاُد وثيق نحو عىل داخله تلتحم األبعاد رباعي
جيم مع بالتعاون هوكينج طورها والتي الكمي، الكونيات بعلم الصلة ذات األفكار ومن
مجال يكون حني تُمَحى قد للزمن املميِّزة البصمة بأن تقيض التي الفكرة تلك هارتل،
التخيلية. األعداد لخصائص بارع استخدام عىل مبنية الفكرة وهذه للغاية. قويٍّا الجاذبية
للعدد الرتبيعي الجذر بأنه يُعرَّف الذي ن العدد مضاعفات كل هي التخيلية (واألعداد
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الكونيات لعلم الالحدود نظرية من جزء هو الزمن بطبيعة العبث وهذا واحد.) سالب
خواصه يفقد الزمن أن بما النظرية، هذه وفق وهوكينج. هارتل وضعها التي الكمي،
فالزمكان ثم ومن املعنى. عديم يصري الزمن بداية مفهوم فإن املكان، عن تفصله التي
وجود ال ألنه تفرد؛ نقطة وال عظيم، النفجار وجود فال حدود. له ليس البصمة بهذه

وحسب. آخر مكاني اتجاه مجرد هو بل للزمن،
ضمنًا تعني الخلق كلمة ألن خلق؛ عملية بها يوجد ال العظيم لالنفجار النظرة هذه
عما والتساؤل للكون. إذن بداية من فما زمن، ثمة يكن لم وإذا وبعد». «قبل هناك أن
الشمايل. القطب شمال يوجد عما بالتساؤل شبيًها سيكون العظيم االنفجار قبل حدث

املعنى. عديم سؤال فهو
بعلم ني املختَصِّ كل ِقبَل من مقبولة ليست الالحدود فرضية أن أؤكد أن يل ينبغي
اقرتح وقد بدايته). عدم (أو الكون بداية لفهم أخرى سبل اقُرتحت إذ الكمي؛ الكونيات
عملية فيها توجد الكمي الكونيات لعلم بديلة معالجة فيلنكن ألكسندر الرويس الفيزيائي

الكميَّة. األنفاق بواسطة العدم من الكون طريقها عن يظهر محددة، خلق

يشء كل نظريات

وعلماء الجسيمات فيزيائيو فيها عكف التي املناطق من قليًال عدًدا أصف أن حاولُت
نحو واحدة خطوة إال هذه وما الجاذبية. بنظرية الكم فيزياء ربط محاولة عىل الكونيات
تصف التي الرياضية القوانني كتابة للعلم؛ النهائي الهدف أنه ُكثُر فيزيائيون يشعر ما
ملظهر تهتم تكن لم إذا — يمكنك واحدة، معادلة صورة عىل للطبيعة املعروفة القوى كل

األكمام. قصري قميصك عىل تطبعها أن — كثريًا مالبسك
للعلم األساسية األدوات هي الطبيعة، قوانني أحيانًا املسماة الفيزياء، قوانني إن
جسيمات صورة (عىل املادة سلوك تحكم رياضية معادالت عىل تشتمل وهي املادي.
األحيان بعض يف سابًقا. املوصوفة الجوهرية التفاعالت من العديد وفق والطاقة أساسية)
العمليات مشاهدات أو املختربات يف عليها الحصول تم التي التجريبية النتائج تُستخدم
ويف البيانات. هذه تصف التي الرياضية القواعد استنتاج أجل من الطبيعية؛ الفيزيائية
تأكيدات تتلقى ثم فيزيائي، مبدأ أو لفرضية نتيجة أوًال النظرية توضع أخرى أحيان
الفيزيائية القوانني فإن فهمنا، تطور ومع الحقة. مرحلة يف صحتها عىل تجريبية
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تُبني سابًقا املذكورة واألمثلة شاملة. واحدة نظرية يف دة موحَّ تصري ظاهرها يف املنفصلة
ذلك. نحو أو املاضية عام املائة عرب مؤثرة الفكرة هذه ظلت مًدى أي إىل

سبيل عىل النشاط. هذا كل سطح أسفل تكمن عميقة فلسفية أسئلة هناك أن إال
هل الكون؟ عمر من املبكرة املرحلة يف مختلفة الفيزياء قوانني كانت لو ماذا املثال،
الحديثة الفيزيائية النظريات أن هي واإلجابة العمل؟ هذا مواصلة باإلمكان سيكون
لالنفجار املبكرة املراحل نحو نميض بينما فمثًال تتغري. الفيزياء قوانني بأن بالفعل تتنبأ
يمكن ال بحيث الضعيفة؛ والتفاعالت الكهرومغناطيسية التفاعالت طبيعة تتغري العظيم،
هو القوانني يف التغيري هذا أن بيد عالية. طاقات عىل التفاعالت من النوعني بني التفرقة
ربما الكهروضعيفة. النظرية اسم عليه يطلق آخر؛ قانون جانب من موصوف نفسه
العظمى املوحدة للنظريات فيها تكون نطاقات عىل للتعديل نفسه القانون هذا يخضع

نفسه. الكون بدايات إىل وصوًال دواليك وهكذا الهيمنة،
يفرتضوا أن الفيزيائيني عىل الجوهرية، القواعد هذه ماهية عن النظر بغض لكن
لهذه الطاقة املنخفضة والنتائج العظيم. االنفجار منذ زمن كل يف للتطبيق صالحة أنها
يكون االفرتاض، هذا ضوء ويف الزمن. مرور مع يتغري ما وحدها هي الجوهرية القواعد
يبدو ال للكون، الحراري للتاريخ منطقيٍّا مرتابطة صورة بناء عىل قادرين الفيزيائيون
أنه بَيَْد منطقيٍّا، االفرتاض ذلك يجعل وهذا املشاهدات. مع كبريًا تعارًضا تتعارض أنها

صحته. يثبت ال
الفيزياء يف الرياضيات دور حول تدور املهمة األسئلة من أخرى مجموعة ثمة
هي ما نبتكرها التي القواعد هل أم جوهرها؟ يف ا حقٍّ رياضية الطبيعة فهل النظرية.
هل األوراق؟ من ممكن عدد أقل عىل الكون وصف من تمكننا كي االختزال من نوع إال
منطقة هي هل أم خريطة، محض الفيزياء وهل نخرتعها؟ أم الفيزياء قوانني نكتشف

نفسها؟ الدراسة
املكان ببداية تتعلق وهي الفيزياء، بقوانني مرتبطة عميقة أخرى قضية أيًضا هناك
افرتاض علينا املثال، سبيل عىل الكمي، الكونيات علم نسخ بعض ففي نفسها. والزمن
الكون لوجود مسبق نحو عىل — التعبري جاز إن — موجودة فيزيائية قوانني وجود
الباحثني بعض جْعل يف هذا تسبب وقد القوانني. هذه تصفه أن املفرتض من الذي املادي
الوجود األفالطوني، التقليد ففي أفالطون. فكرة يعكس فلسفيٍّا نهًجا يتبنَّون النظريني
نظر ويف املثايل. غري الحواس عالم عامِلنا؛ ال املثالية، األشكال عالم عىل مقصور الحقيقي
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الخاصة الرياضية املعادالت هي ا حقٍّ يوجد ما فإن الجدد، األفالطونيني الكونيات علماء
عىل املادي. والطاقة املادة عالم وليس هذا)، وقتنا حتى (املجهولة يشء كل بنظرية
نظر ويف الصورة. هذه بمثل التفكري إىل الكونيات علماء كل ينجرف ال اآلخر، الجانب
أهميتها تكمن لكوننا، أنيقة توصيفات إال الفيزياء قوانني ما النفعية امليول ذوي العلماء

نافعة. كونها يف ببساطة
املحاوالت هذه تضمنت وقد يشء، كل نظريات إلنتاج عديدة محاوالت هناك كانت
يُعرف االثنني من مزيج حتى (أو األوتار ونظرية الفائق التناظر غرار عىل عجيبة أفكاًرا
كجسيمات الجسيمات تُعاَمل ال الفائقة األوتار نظرية ويف الفائقة). األوتار نظرية باسم
األنماط وتتوافق األوتار. تسمى البُعد أحادية كيانات يف ذبذبات بوصفها بل إطالًقا،
مكان يف تعيش نفسها واألوتار املختلفة. الجسيمات مع االهتزاز أوتار لحلقات املختلفة
أبعاد (ثالثة فقط أبعاد أربعة لزمكاننا أن وبما بُعًدا، وعرشين ستة أو أبعاد عرشة ذي
تكون وربما َمْخفية. اإلضافية األبعاد تكون أن بد فال واحًدا)، زمنيٍّا وبُعًدا مكانية
لكن مالحظتها. يمكن ال بحيث للغاية صغري حجم إىل مطوية اإلضافية األبعاد هذه
صارت العرشين، القرن ثمانينيات يف اإلثارة من كبريًا قدًرا الفكرة هذه أثارت أن بعد
مع التعامل يف الداخلة الفنية الصعوبات إىل باألساس يرجع ما وهو منِسيَّة، موضة
األفكار هذه شهدت نسبيٍّا، قريب وقت ويف األبعاد. املتعددة املعقدة األجسام هذه مثل
،branes باإلنجليزية «أغشية»، إىل األوتار مفهوم تعميم مع جديد، من البعث من نوًعا
باإلنجليزية، membrane غشاء كلمة من مشتق واسمها أعىل، أبعاد ذات أجسام وهي
النسخ كل تصف (M النظرية (تسمى واحدة نظرية األمر واقع يف هناك أن إدراك ومع
مكتملة غري لكنها لالهتمام، مثرية أفكار كلها وهذه التفكري. من النهج بهذا الخاصة
الكونيات. علم يف أثَّرت واضحة تنبؤات أي اآلن إىل األوتار نظرية تقدِّم لم إذ نسبيٍّا؛
النُُّهج هذه إليه تطمح الذي واألعظم األشمل التوحيد هل نرى كي االنتظار علينا ويتعني

ال. أم فعليٍّا تحقيقه املمكن من
فبعض لالهتمام. مثرية فلسفية قضايا يشء كل نظرية عن البحث يثري أيًضا
لعقل قراءة ما، بصورة يشء، كل نظرية بناء يف يرون هوكينج، بينهم ومن الفيزيائيني،
ببساطة آخرون يذهب بينما املادي، للواقع الداخلية لألرسار كشًفا األقل عىل أو اإلله،
فقد له. بخريطة أشبه للواقع، توصيف محض إال هي ما الفيزيائية النظرية أن إىل
لكنها التجارب، أو املشاهدات نتائج وفهم التنبؤات بعض عمل يف مفيدة النظرية تكون
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تلك عن للجاذبية مختلفة خريطة نستخدم نحن الحايل الوقت ويف ذلك. عن تزيد ال
أمًرا هذا يكون وقد الضعيفة. النووية التفاعالت أو للكهرومغناطيسية نستخدمها التي
واحدة، خريطة لنا تقدم أن يشء كل نظرية شأن ومن كارثيٍّا. ليس أنه بَيَْد مرهًقا،
املختلفة. الظروف يف املرء يستخدمها التي الخرائط من متباينة مجموعة من بدًال
أجلها من التي نفسها لألسباب النظريات نستخدم فنحن نفعية. األخرية الفلسفة وهذه
بالتأكيد، مفيدة الشهري لندن أنفاق مرتو خط خريطة إن مفيدة. ألنها الخرائط؛ نستخدم
تكون ألن حاجة ثمة وليس املادي، للواقع خاص نحو عىل دقيًقا تمثيًال ليست أنها بَيْد

كذلك.
نظرية أية ستقدمه الذي التفسري طبيعة بشأن يقلق أن املرء عىل حال، أية وعىل
يشء، كل نظرية فعًال أنها يشء كل نظرية ستفرس كيف املثال، سبيل فعىل يشء. لكل
عىل نواجهها التي املشكالت أكرب هي هذه نظري ويف أخرى؟ نظرية أية ليست وأنها
رغم معنًى، بأي تامة تكون أن الكم ميكانيكا عىل مبنية نظرية ألية يمكن فهل اإلطالق.
التطورات ألقت ذلك، عىل عالوة الحتمية؟ بعدم جوهرها يف تتسم عينها الكم ميكانيكا أن
تماًما مستقلة تكون أن عىل نظرية أية قدرة عىل الشكوك من املزيد الريايض املنطق يف
االكتمال، عدم مربهنة باسم تُعرف ُمَربَهنَة، جودل كريت املنطق عالم أثبت وقد بذاتها.
النظرية داخل من إثباتها يمكن ال أشياءَ دائًما ستحتوي رياضية نظرية أية أن تبنيِّ

ذاتها.

اإلنساني املبدأ

ومع به. وعالقته حوله من الكون َفْهَم اإلنسان بمحاوالت معنيٍّا الكونيات علم كان لطاملا
عارًضا، أمًرا يبدو فوجودنا يتضاءل. اإلنسان دور أخذ للكون، العلمية الدراسة تطور
ماهية عن النظر بغض به، للوفاء الكون بُني الذي للغرض ثانويٍّا وناتًجا له، مخطط غري
يطلق مقرتحة فكرة جانب من للتحدي مؤخًرا خضع التفسري هذا لكن الغرض. هذا
وجود بني عميق رابط حال، أي عىل هناك، يكون قد بأنه تقيض اإلنساني» «املبدأ عليها
كان الكون. بها يتطور التي الكيفية تحكم التي األساسية الفيزيائية اآلليات وبني الحياة
للتأكيد وذلك املعتاد؛ الكوني» «املبدأ إىل «اإلنساني» كلمة أضاف من أول كارتر براندون
تتطور بأن ذكية لحياة سمح إنه حيث من األقل عىل «خاص»، كوننا أن حقيقة عىل

داخله.
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الراصدين. البرش وجود حقيقة مع تتوافق ال أخرى صالحة كونية نماذج هناك
للرتكيب أساسية واألكسجني كالكربون الثقيلة العنارص أن يعرف كلنا املثال، سبيل عىل
حاجة هناك أن نعرف أننا كما تتطور. كي األرضية الحياة تتطلبه الذي املعقد الكيميائي
كمياٍت النجوم من أجياٌل تخلِّق كي الكوني التطور من عام مليارات ١٠ نحو ملرور
الذي والهليوم، الهيدروجني من ن املكوَّ البدائي الغاز من الثقيلة العنارص هذه من كافية
لم أنه نعرف نحن ثم ومن العظيم. االنفجار لنموذج املبكرة املراحل يف موجوًدا كان
الكون حجم أن وبما عام. مليارات ١٠ عن عمره يقل كونًا نستوطن أن بمقدورنا يكن
الضوء بعَض املنطقي الِحَجاج هذا فيُلِقي التمدد، يف آخذًا الكون دام ما بعمره مرتبط
الكون يكون أن بد فال عليه. هو الذي الحجم عىل الكون أن وراء السبب مسألة عىل
نتطور كي الكايف الوقت لنا يتوفر كي العمر كبري يكون أن الرضوري من ألنه كبريًا؛
«الضعيف»، اإلنساني املبدأ اسم عادًة عليه يُطَلق املنطقي التفكري من النوع هذا داخله.
بفضل فقط كوننا يملكها قد التي الخصائص بشأن مفيدة أفكار إىل يؤدي أن ويمكن

داخله. وجودنا
أن فرغم ذلك. وراء ملا اإلنساني املبدأ بسط إىل الكونيات علماء بعض سعى
عمره غرار عىل لكوننا املادية الخصائص عىل تنطبق املبدأ هذا من الضعيفة النسخة
لها وفًقا التي الفيزياء بقوانني يتعلق «القوي» الكوني املبدأ فإن وحرارته، وكثافته
بوجود تسمح بحيث بدقة مضبوطة القوانني هذه أن فيبدو الخصائص. هذه تطورت
بتطور ثم ومن البيولوجي، بالتطور تسمح بدورها التي املعقدة، الكيميائية العمليات
مختلفة النووية والفيزياء الكهرومغناطيسية قوانني كانت فلو النهاية. يف البرشية الحياة
الظاهر، من مستحيلة. والحيوية الكيميائية العمليات لكانت عليه، هي عما طفيًفا اختالًفا
محض كأنها النحو؛ هذا عىل مضبوطة وكأنها تظهر الطبيعة قوانني أن حقيقة تبدو
هذه تتسبب أن يحتِّم ما األساسية للفيزياء الحايل فهمنا يف يوجد ال أنه بمعنى مصادفة؛

األمر. هذا تفسري بنا حريٌّ ثم ومن النحو. هذا عىل الحياة ظهور يف القوانني
فقوانني الغائية؛ فكرة إىل أساًسا املنطق يستند القوي، اإلنساني املبدأ بعضنسخ يف
وهذا الحياة. تتطور كي كذلك تكون أن «يجب» ألنها عليه هي الذي النحو عىل الفيزياء
قوانني وأن الطبيعة، قوانني أحد نفسه هو الحياة تطور يكون أن الشرتاط معادل
من للبعض يروق املنطق وهذا القانون. لهذا تابعة أكرب بدرجة املألوفة األخرى الفيزياء
إنه إذ ؛ حقٍّ عن الجدل يشوبها العلماء بني منزلته أن بَيْد التفكري، يف الدينية النزعة ذوي

البرشية. الحياة يالئم كي تحديًدا م ُصمِّ الكون أن يقرتح
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— العلم بمبادئ التزاًما أكثر األرجح وعىل — القوي اإلنساني للمبدأ بديل بناء ثمة
له منها واحد وكل صغرية، أكوان من تجميعة من يتكون قد كوننا أن فكرة يتضمن
ينكرس موحدة، نظرية عن هذا ينتج قد غريها. عن تختلف الفيزياء قوانني من مجموعة
أننا الجيل ومن الكون. من مختلفة بقاع يف مختلفة بصور العالية الطاقات تناظر فيها
العضوية، والبيولوجيا الكيمياء لتطور املالئمة الصغرية األكوان أحد يف فقط تطورنا
الجوهرية الفيزياء قوانني تبدو كون يف أنفسنا نجد حني نندهش أن علينا ليس ثم ومن
تبدو التي للخصائص ما تفسريًا يقدم وهذا خاصة. سمات تملك وكأنها به الخاصة
ألن نظًرا غائيٍّا؛ تفسريًا هذا ليس سابًقا. املذكورة الطبيعة لقوانني مفاجئة ظاهرها يف

آخر. إىل صغري كون من عشوائي نحو عىل تتباين أن يمكن الفيزياء قوانني
تفرق األقل عىل لكنها حق، عن وهذا الجدل، تثري اإلنساني املبدأ من النسخة هذه
علينا يزال وال أجله. من تطور الذي و«السبب» كوننا بها تطور التي «الكيفية» بني
الكون، عليه يوجد الذي الحال تفسري الكونيات علم بمقدور هل نرى حتى االنتظار

حدوثه. وكيفية يحدث ما فهم طريق عىل عظيًما شوًطا قطعنا بالتأكيد لكننا
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خامتة

ال الفرعني كال يف فاملختصون الرشعي؛ للطب عدة أوجه يف ُمشابٌه الكونيات علم
اختالًفا مختلفة ظروف تحت املاضية األحداث خلق تعيد تجارب إجراء يستطيعون
للجريمة. واحد ومرسح واحد، كوٌن فقط فيوجد اآلخرين. العلماء أغلب يفعل كما طفيًفا،
وعرضة جمعها، ويصعب ظرفية، أدلة املتوافرة األدلة تكون ما عادًة الفرعني كال ويف
يف العظيم، لالنفجار املؤيدة الحجج فإن الصعوبات، هذه ورغم املبهمة. للتفسريات

للشك. مجاًال يدع ال بما دامغة رأيي،
الشكل نعرف ال زلنا فما عنها. مجاب غري مهمة أسئلة هناك تظل الحال بطبيعة
غري أم محدود الكون هل يقينًا نعرف وال الكون. يف املوجودة املادة معظم عليه الذي
ومع األساس. من وقع قد التضخم أن أو الكون، بها بدأ التي الكيفية نعرف وال محدود.
إن بحيث للنظر؛ والفتة للغاية عديدة واملشاهدات النظريات بني االتفاق نقاط فإن ذلك،
أننا غري الصحيحة، مواضعها يف توجد أنها أخريًا يبدو منطقيٍّا املرتابطة الصورة أجزاء

هذا. ظننا يف مخطئني نكون قد
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