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تأديتهأثناء-المناسبة؛وينتج

إلىالطينتحويلفيمهمته
النسخمنكبيرةأعداًدا-برتقال

الجعفوقاقبعلهالمطابقة ممكًثايكونلاالكونيةالحضارة

وكرةالبرتقالثمزةبينالتمييز
تغريفأساسعلىالبلاستيك

التيالتقنيةأوالحضارةمستوى

تبرمعوعندمامثهما.كلاصتغت

الصناعية.النفاياتلجمعجهاًرا
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أنالحداثةوأنصارميجو والفلسفاتالأفكاريعد
بالذاتليستالقديمةالعلمية

تستحقلاوبذاسطحية.لأنها
هؤلآءويعتقدالتظر.أيالاعتبار

عليهيجبالباحثأوالدارسأن

منالحديثإلىينظرأنفقط
دائًماالحديثأنمنهمظناالفكر
وتهذيباتقويماالقديميجب

بأناعتقادهممثلاوتعميًما.

الوسطىالقرونفلسفات
وابنأرسطومقولاتأوالكونية

كلهاسيناابننظرياتأورشد

وأنجدوىذاتغيرباليةكلامية
الحديثالعصرهذابهأتىما
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أمواجةعنيحجبناالإشعاعات
علىيصلنافلافعالجويغلاف

منجداضيقحيزإلاالأرضسطح
ذلكومعالكهرطيسية.الإشعاعات

استخلاصفيالفلكيوننجحفقد
الفلكيةالإشعاعاتتحملهماكل

كماالكون.هذاعنمعلوماتمن
إلىالأرضاختراقفيونجحوا

لاسفنتقيالالرحتالنخله

التقالاخنطاضاتحرهدمعلرصادي

الأرضجوعنايحجبها

الأرضعلىحظناحسنومن
منهادئ«»حيفينعيشأننا

رذاذإلايصلنافلاهادئةمجرة
تجريالتيالمهولةالانفجارات

قذًاقضاءفىعاتعيداأىخولتًا
العظيمالكون

التاريخ؛فىاكتشافات

التى)44/8م١-٠١7م(.8()ع1طران11

الكونتمدداكتشافإلىأدت
الزمنيبالترتيبوالثانى:

الأولعنأهميةلايقلالذى
وروبرتارنوبنزياساكتشاف

الأزليالانفجارصدىويلسون

رجحاالاكتشافانوهذان
نظرية

لتفسيرالأزليالإتفجار

النظريةهذهوحسبالكون. الحالةكانتسئنةمليارعلا

مختلفةالواسعللكونالفيزيائية

هناكتكنفلمالحالي؛وضعهاعن
كاتنت.بلاكبراكي.آزتجومثمة

مزيععنعبارةكلهالكونمادة
منوالتركيزالانضغاطشديد
هذهكانتوالإشضعاع.المادة

يسميهاكماالأزلية«»العجينة
وحيدة.كتلةعنعبارةالفلكيون

بانفجارسنةمليونألف٠١قبل

أوالزمنبدايةلحظة)وهيهائل

المادةتناثرإلىأدىالخلق(بداية

تمدذوماالكتلة.هذهفيالموجودة

إلاالآننلاحظهالذىنالكون

أطلقالذيلانفجارلهذاستمرار

وستنسمية813]()80831عليه
العظيم.الأزليالانفجار

لاالكونءنشوءلحظةأنومع

قدرةعلىيدلمحيرالغًزاتزال
الكونعلماءأنإلاوجل,عزالخالق

عامةنظريةوضعمنتمكنوا
وذلكوتاريخهالكونأصلتفسر

الأولىاللحظاتمناعتبارا

لقد..الحاضروقتناحتىلنشوئه

جُهولتعدرةالنظريةهذهكانت

نظريةتقريبا:العلومجميع

اثرالذزية؛ةالقيزياالذاتجنالفتخوطة,علمتاريخفىالحاسمةالمواقفمن

اكتشافينإلىالعلماءيشيرالكون
الأحمرالطيفى,الاتحرافدؤيلرودرجااخرازةلالصقريساوي

وغيرهاالكونحياةابتدأتوقدتهائيةهوبلإدفينأعمالالأول:

...
وغيرها

١7441ع(مارس-7161هالقعدة)ذوالثامنالعدد-الرابعةالسنة[أفكار
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إلىالكونفمادمجدًدًاالأزلي
التيالمستمرالتمددمرحلة

قالاليوم.إلىنعيشهامازلنا
بأيدبنيناها#والسماءتعالى:

وإنا ]الذاريات-/9[.لموسعون

أين؟إلى..المتمددالكون
أنالعلميةالمراجعجميعتؤكد
أفضلهيالأزليالانفجارنظرية

الإنسانِإليَهاتوصلتظرية
بشكلالكوننشوءلتفسير

النظريةهذهقويتوقدمقبول.

تمأنبعد6341معامفيكثيرًا

الأزليالانفجارصدىاكتشاف

بنزياسآرنوالأمريكيينيدعلى

لقاءحصلاوقدويلسون.وروبرت

جائزةنصفعلىالاكتشافهذا
عامعنوذلكللفيزياءنوبل
لاقام

نفسهيطرحالذيوالسؤال
انفجارالكونبدايةكانتإذاهنا:

نهايته؟هيفماعظيم؛
الكونإنالعلماء.بعضيقول

ليسمتارجعحقيقتهفي

بدايتهتحديدالبشرباستطاعة
جعلالعظيمفالانفجارونهايته.

كلفيتندفعومادتهيتمددالكون

الانفجارمركزعنمتباعدةاتجاه

التجاذبولكنقنبلة.كشظايا
يولدالمادةكتلبينالتثاقلي

بعضهاالمجراتاندفاعفيتياِطر

إلىالنهايةفيوسيؤديبعضعن
التباعدهذاوقف

المجراتتبدأثم

منفتقتربالعكسيةبالحركة
حرارةوتزدادتدريجًيابعضها

زادكلماالكونيةالإشماعات
مرحلةوخلالالكون.انضغاط
سرعةتزدادسوفالانكماش

بعضابعضهاعلىالمنقضةالكتل

سنتقوموأخيرامستمرة.بصدورة

وعددها-الكونمجراتجميع

بعضهافيبالانصهار-جدكِبيٍر
دفعةفاكلاامتظداًمافتولدعضا

وعندهاذاتهااللحظةوفيواحدة
نتيجةبأكملهالكونسينهار
قائل.اتفجارحدوث

الانفجارهذاشرارةولكن
فيالموجودةالمادةبدفعستقوم

قوةعنوسينتجوتناثرهاءالكون
مناحملبارعدةمعدالإتفجار
جديدةسماءتشكيلالسنين
فيوتنشًأجديدةنجوًماتحتوي

حضاراتالنجومهذهكواكب
الجددالفلكيينولكنجديدة.
الواقعةهذهيكتشفونعندما

بشكلهابنسيقوموٍن

يفسروهاولنتماًَماءمفاير
وإنماالسابقللكونكانهيار

الخاص.لكونهمكبداية

المادةكميةكانتإذاأما
كافيةغيرالكونكلفيالمتوفرة

عنالناتجالاندفاءلوقف
التباطؤفإنالعظيمالانفجار

أضعفسيكونالجاذبيةبتأثير

التمددإيقافيستطيعأنمن
الأمركانوإذاالكون.فيالسريع
فيسيستمرالكونفإنكذلك

وينتهينهايةلاماإلىتمدده
هذاعلىيطلق,منثوراغبار

اسمالكونلنهايةالسيناريو
المفتوح«.»الكون

الاحقكبالينعنأىولعترقة
علماءابتدعالصوابإلىأقرب
ودمتهاعدوسائلالقلك

ومنهاالمجرات.حركةفيالتباطؤ
ومنهاالكون.فيالمادةكتلةتقدير
نواة)وهوالدويترونكميةتقدير

الثقيلالنظيرالدويتريوم؛
أنهالعلماءويقدرللهيدروجين(؛

استثنائيةظروففيإلايتوفرلا

الحرارةدرجةارتفاعمنجد

ظروفتشبهوهيالضغطوشدة
الكون.بدايةفيالعظيمالانفجار
حتىتعطلمالأسف؛معولكن,
الوسائلقلامينواخدةالأنؤولًا
الكونمصيرعنالحاسمةالإجابة
يأملونمازالواالعلماءكانوإن
فيالجوابإلىالوصولفي

القويب:المستقيل

الخاتمة؛

بواسطةأنهالمدهشء
نصفاستمرتالتيالمشاهدات

وبمساعدةالزمنمنقرن
وميكانيك)النسبيةالنظريات

هااكتالتيوغيرها(الكم
فقدسنة٠٠١منأقلفيالإنسان

تفسيرتقديمفيالعلماءنجع
بأسرهالكونلتطورمقبول
الكائمةبيننارهطاسنتجارا

الالأزليالانفجارأعقبتالتي
١9منأكثرعبرأيالحاضريومنا

الاكتشافاتتبنوقدستة.مليار

الجميلةالصورةأنالمستقبلية
إلاهيماالكونلتطورالمرسومة

خادعوسرابتصورناهوهم
هذهفإنذلكومعوراءه.جرينا

أعظموكأنهاالآنتبدوالصورة
فيالإنسانحققهائتصار

الباهرة.العلميةالإنجازاتمجال
إلىينظرونأفلا*تعالى:قال
السماءوإلى*خلقتكيفالإبل
كيفالجبالوإلى*رفعتكيف

4-١71[]الفاشية4نصبت

ولايزال«الكون.كانلقد

وجهالتيالأولىالخلقمعجزة
فيالأنظارإليهاتعالىالله

الكريم.قرآنهمنكثيرةمواضع

إنهذهاللهسَّنةفهمفإنهناومن

الخالقمنتقربناخطوةإلاهو
العظيم.

8٠اقإنلكانالعالسنةالرايعة٠.2م]مكار
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فرضتالتيلفظةالجبرء

إنماالعلمعلىنفسها

العربيةفيرسخت
فهذاكثيرة.أخرىلفاتوفي

اليومنراهالذيالمنطقيالصرح
الفكرحقولكٍلعلىينطوييكاد

فروعغمنفرعابداالرياضي.
طريقةعلىيقتصرالحساب

جذورونجدالمجهول.لإيجادمحددة
الإشريقعندلاالطريقةهذه

المصريينعندقبلهمبلفحسب.

عندنجدهاكماوالبابليين.
غلمإلىنظرناإذابلالهنود.

الرياضيالأسلوبأنهعلىالجبرء
الأشياءبينالعلاقاتعنللتغبير

فإنوالمكيلةوالمئيسةالمتعدودة
بداقدالعلاقاتهذهعنالتعبير

يتصلالرياضيالتفكينبدامنت

اليومية.الناسبحياة
فيعرفمصنفكتابأولإن

والايلةالقسنلكاتوىالكثر
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