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إن الضوء  وهذا يعني ان االجرام السماوية تبتعد عنا في جميع االتجاهات ، اي ان الكون في حالة تمدد.

خطوط القادم من المجرات البعيدة يصبح شديد االحمرار )زيادة الطول الموجي ونقصان التردد( اي ان 

 الطيف ازيحت كلها نحو االحمر وتزداد الزحزحة نحواالحمر كلما ابتعدت المجرات عنا .

 : (H/1)يمكن معرفة اقصى عمر للكون الذي هو  (H)خالل الثابت  ومن

year 9L.y.sec/km = 18 *10 6= 1/H = 1/17*10 عمر الكون 

يع االتجاهات نالحظ ان التمدد قائم بليون سنة .ولو نظرنا في جم (20—13)اي ان عمر الكون هو بين 

وبسرعة تتناسب مع البعد ، اي ان الكون اليمتلك مركزا وان هذا التمدد اليشمل حجم المجرات 

 والمحتوياتها بل يشمل ابعاد المجرات عن بعضها .

  نظريات نشوء الكون:

 وكما يلي:  وضعت العديد من النظريات عن نشوء الكون وتطورة منذ االف السنين ولحد االن 

 كون ارسطو: -1

وضع ارسطو اول نظرية للكون في القرن الرابع قبل الميالد وبقيت افكارة موضع احترام اللفي سنة  

تقريبا وتتلخص نظريته بأن االرض ثابتة وتقع في مركز الكون ذي االبعاد المحدودة وان النجوم 

ي مصنوعة من مادة ازلية ومقدسة أسمى والكواكب تتحرك بمسارات دائرية واشكال النجوم دائرية وه

ة باالثير . وافترض ان كل نجم من دمن مواد االرض ) التراب ،الهواء ، النار ، الماء ( سميت هذة الما

النجوم الثابتة مربوط بكرات بلورية تدور دورة في اليوم والنجوم السبعة )التي سميت على اثرها ايام 

ي وزحل وهي تسبح في الوسط روالمشتواالرض والمريخ  االسبوع( هي الشمس وعطارد والزهرة

االثيري وتتواجد العناصر االرضية االربعة تحت فلك القمر وهي بتفاعلها تولد الشهب والنيازك 

والمذنبات . اال ان هذه النظرية انهارت جزئيا على يد الفلكي )كوبرنيكوس( فلقد استبدل االرض 

جوم الظاهري بدوران االرض حول نفسها وان كرات النجوم بالشمس كمركز للكون وفسر دوران الن

ثابتة وتقع خارج مدار زحل ، وبذلك هو توسع في الكون بالمقارنة بكون ارسطو . وعند ظهور قوانين 

كبلر الثالثة التي برهن فيها على ان للكواكب السيارة مدارات بيضوية تقع الشمس في احدى بؤرتيها 

ع غاليلو المرقب الفلكي الذي رصد فيه الشمس واقمار ااختر، وبعد  انتهت نظرية ارسطو نهائيا

ف هيرشل حركة الشمس وعندما وضع اف العالم هالي المذنب المعروف باسمه واكتشاالمشتري ثم اكتش

 نيوتن قوانين الجاذبية التثاقلية استند علم الفلك على اسس صحيحة .
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  متناقضة اولبرز:

 قضة حيرت الكثير من العلماء معتمدا على الفرضيات التالية:شرالعالم اولبرز متنان

تتوزع النجوم بالمعدل بصورة منتظمة في الكون وان معدل النورانية الذاتية للنجوم متساوي في  -1

 جميع ارجاء الكون والكثافة النجمية والنورانية ثابتة مع الزمن .

 ية .التوجد حركة منتظمة للنجوم بل هنالك حركة عشوائ -2

 .الفضاء يخضع لهندسة اقليدس التي نألفها  -3

 من هذه الفرضيات توصل اولبرز الى متناقضته التالية: 

) اننا نتوقع ان تكون شدة الضوء التي تصلنا من جميع االجرام السماوية عالية جدا ومتساوية في 

لذلك اليمكن  التجاه ،اتجاه تساهم في الضوء القادم من ذلك ا أيجميع االتجاهات الن النجوم في 

 .(تفسيرظلمة السماء في الليل بواسطة اي نموذج للكون غير منتهي وخواصه التتغير مع البعد

  دي سيتير: –كون انشتاين  -2

حاول انشتاين تطبيق النظرية النسبية العامة على الجاذبية والكون بأفتراضة كونا متماثل الخواص مع 

على انها تحدب في منحني الزمكان ووضع معادالت للمجال اعطت االتجاة ومتجانس وفسر الجاذبية 

 سماه الثابت الكونيأافة حد للتنافر ضكونا متقلصا بتأثير الجاذبية ولكي يجعله ساكنا حور معادالته بأ

تير وفريدمان وجدوا حلوال غير ساكنة لمعادالت المجال وبرهنوا إن النظرية النسبية العامة يولكن دي س

كون متمدد والحاجة الى ثابت كوني . وقد ادى اكتشاف قانون هابل للزحزحة الحمراء الى  تتطابق مع

تعزيز هذه النتائج , وقد اعترف انشتاين بأنه ارتكب اكبر خطأ في حياته بأضافة الثابت الكوني وسميت 

 وهي تعتمد على عدة افتراضات منها : .بنظرية الكون المتطورهذه النظرية 

a- تمدد الى ماالنهاية مبتدأ بأنفجار اعظم وهذا التمدد يؤدي الى انخفاض الكثافة .ستمربالان الكون م 

b- . ان الكون متذبذب بتأثير الجاذبية التثاقلية التي تعيق التمدد 

c- . كون الخلق المستمر التي تنص على ان الكون اليملك لحظة بداية او نهاية 

الن انخفاض الكثافة بالتمدد تجعل القت قبوال اكثر من غيرها  تمددمستمربالان فرضية الكون ال        

الجاذبية التثاقلية غير قادرة على اعاقة التمدد , والشكل البياني التالي يمثل العالقة بين البعد بين 

  : (t)والزمن  R)(t)(المجرات 

  

 


