
 ماهية المادة المظلمة وأسرارها

ة ي ر سو ل ا ة  ي ب ر ع ل ا ة  ي ر و ه جم ل  ا

ة  ي ب ر ت ل ا ة  ر ا ز  و

ز  ك ر م ل ي ا ن ط و ل ن ا ي ز ي م ت م ل  ل

  

 

 

 

  

 

 حلقة بحث مقدمة لمادة الفيزياء

 إعداد الطالب :همام الوادي

: س  ر د م ل ا ف  ا ر ش إ م ب ا س  ح

ي  س ا ر د ل ا م  ا ع ل 2ل 0 1 4/2 0 1 5 

 



 المقدمة:

هم الـكــون فال ٌزال اإلنسان لم ٌتوصل إلى فهم الكون كامالً وال تزال محـــاوالت 

مستمرة منذ وجوده على سطح هذه األرض وحتى فناء آخر فرد من الجنس البشري 

وكلما اكتشؾ اإلنسان سراً من أسرار الكون وحاول فهمه وتفسٌره اكتشؾ اآلالؾ 

ا تعمق اإلنسان بمحاولته فهم الكون كلما المؤلفة من األسرار ؼٌر ذلك السر فكلم

زاد ؼموض الكون وازدادت أسراره وهذا ال ٌعنً أنً أقول أن من كان قبلنا من 

والفالسفة العظماء لم ٌتعمقوا بفهم الكون أو درسوه بشكل سطحً بل العلماء القدماء 

 على العكس فهم من مهد لنا الطرٌق كً نصل إلى هذا الحد من العلم والتطور

والتقانة فلوالهم لكنا اآلن ندرس الكون نحن بحسب ما نراه ونسمعه ونلمسه ونشعر 

به فحسب دون التطرق إلى األسرار األكثر ؼموضاً وؼرابة فأنا أحترمهم وأقدرهم 

ولو أن ما قدموه لم ٌكن مفٌداً للبشرٌة لما كانت أسمائهم خالدة حتى هذه اللحظة ولما 

استفاد نٌوتن من العالم العربً ابن الهٌثم فً نظرٌاته استفاد منهم علماء كثر فقد 

رها وصاغ فرضٌاته الخاصة وؼٌر ذلك الكثٌر من األمثلة التً ووطحول الضوء 

تدل على أنهم مهدوا لنا الطرٌق وسمحوا لنا برؤٌة الطرٌق بوضوح أكثر فالعلماء 

زداد وضوح الرؤٌة لكنه كلما امثلهم كمثل األعمى فكلما جاء عالم بدأ ٌرى تدرٌجٌاً 

األمور وٌفهمها بشكل  لدٌه كلما ازداد تعقٌد األمور التً ٌراها وال أعتقد أنه سٌرى

واضح أبداً أبداً  فأسرار الكون تزداد تعقٌداً وتشابكاً فإذا وجد عالم فً المستقبل 

البعٌد واستطاع توضٌح األمور بشكل كامل للعالم بأسره فلن ٌعود هنالك للعلم أي 

وأي أهمٌة ألن اإلنسان سٌكون قد فهم كل شًء وال ٌوجد شًء ٌحتاج لفهمه قٌمة 

وال أعتقد أن هناك من سٌصل إلى هذه الدرجة من العلم وسٌجعل من ؼٌر ما فهمه 

بأن ٌتؽلب علٌه وٌهزمه ولهذه األسباب كلها قمت بحلقة  العلم أضحوكة لدى الجمٌع

لؽرٌبة ومن بٌن ظواهر الكون بحثً هذه محاوالً فهم الكون وتفسٌر ظواهره ا

المكتشفة حدٌثاً والؽرٌبة جداً ظاهرة الثقب األسود والمادة المظلمة وسأتكلم فً حلقة 

بحثً هذه عن المادة المظلمة والطاقة المظلمة وسأحاول اإلجابة على بعض 

 التساؤالت أال وهً:

 ؟وكٌؾ اكتشفت ما هً المادة المظلمة .ٔ

 ما حقٌقة وجودها فً الكون؟ .ٕ

 نسبتها وما طبٌعتها؟ ما .ٖ

 ؟أٌن توجد فً الكون .ٗ

 ها؟هً عالقة الطاقة المظلمة بما ما مهماتها وما الذي تقوم به و .٘

 ؟على الكون المادة المظلمةمع  الطاقة المظلمة وأخٌراً ما الذي تؤثر به .ٙ



 المادة المظلمة ووجودها فً الكون:الباب األول 

 تعرٌؾ بالمادة المظلمة الفصل األول :

شًء واحد كان مؤكداً حول تمدد الكون فمن فً أوائل تسعٌنٌات القرن العشرٌن 

المحتمل أنه ٌملك ما ٌكفً من كثافة الطاقة إلٌقاؾ تمدده وإعادة انهٌاره ومن 

ي أنه سٌستمر بالتمدد إلى ما ال نهاٌة لكن أالمحتمل أنه ٌملك القلٌل من كثافة الطاقة 

 لك التمدد بشكل حتمً ومؤكد مع مرور الوقت.الجاذبٌة كانت تعمل على إبطاء ذ

بالنسبة لهم عملٌاً هم لم ٌالحظوا هذا التباطؤ لكن نظرٌاً كان البد للكون من أن 

ى الجذب )الجاذبٌة( التً تضؽط كل ووقمادة الٌتباطأ كما أن الكون ٌتكون من 

 المادة مع بعضها البعض.

( سوبرنوفا بعٌدة HSTئً )لوحظ عن طرٌق تلٌسكوب هابل الفضا 991ٔوفً عام 

كثر منه الٌوم لذا فإن جداً والتً عرضت أن الكون منذ زمن بعٌد كان ٌتوسع ببطء أ

توسع الكون لم ٌكن ٌتباطأ بسبب الجاذبٌة كما كان ٌعتقد الجمٌع بل على العكس 

تماماً كان ٌتسارع لم ٌتوقع أحد حدوث هذا ولم ٌستطع أحد شرحه وإٌضاحه لكن 

 سببه.هناك شًء ما 

ذكر فً مجلة  لقد وضع العلماء فرضٌة  المادة المظلمة سعٌاً منهم لفهم الكون فقد

العلوم "ٌعتقد معظم الفلكٌٌن استناداً إلى األرصاد التً جمعت خالل خمسٌن عاماً 

أن تسعٌن فً المئة من المادة المشكلة للكون قد عن حركة المجرات وتوسع الكون 

بٌر آخر أن معظم مادة الكون ؼٌر مشع بمعنى أنها ال تكون أجراماً وجسٌمات وبتع

تعطً توهجاً نستطٌع اكتشافه فً الطٌؾ الكهرومؽنطٌسً فً البدء ومنذ نحو ستٌن 

.زوٌكً<أن هذه المادة الموسومة بالضائعة كما كان ٌظن Fعاماً افترض الفلكً >

لضائعة مادة موجودة داخل حشو المجرات ولكننا نفضل أن نسمً الٌوم هذه المادة ا

 ألن المفقود هو الضوء ولٌس المادة خفٌة 

وقد عرض الفلكٌون والفٌزٌائٌون عدة تفسٌرات لهذه المادة الخفٌة فمن جهة قد تكون 

مجرد مادة عادٌة كأن تكون نجوما باهتة جداً أو ثقوباً سوداء كبٌرة أو صؽٌرة أو 

كالً منها ٌبعث إشعاعاً أضعؾ ؼازات باردة أو ؼباراً متناثراً حول الكون بحٌث أن 

من أن تكشفه وسائلنا وقد تكون أٌضاً فئة من األجرام السماوٌة تدعى ماشوهات
ٔ
 

MACHOs  التً تتوارى ؼٌر منظورة فً الهاالت المحٌطة بالمجرات وبحشود

مكونة من جسٌمات ؼرٌبة المجرات وقد تكون هذه المادة الخفٌة من جهة ثانٌة 
                                                           

ٔ
 أي أجرام سماوٌة هالٌة متراصة وبالؽة الضخامة Massive Compact Hal Objectوهً اختصار ل  MACHOجمع ماشو  



نا ال نعرؾ كٌؾ نرصدها ولكن الفٌزٌائٌٌن ٌضعون نظرٌات وؼٌر مألوفة لدرجة أن

حول وجود هذه الجسٌمات مع أن التجارب لم تثبت بعد هذا الوجود وهناك احتمال 

ٌحتاج إلى إعادة نظر شاملة ولكن معظم  gravitationثالث وهو أن فهمنا للتثاقل 

الفٌزٌائٌٌن ال ٌنظرون لهذا الخٌار نظرة جدٌة"
ٔ

 

لً فأنا أرجح الفرضٌة األولى فاإلنسان لن ٌتمكن أبداً من اإلحاطة بكل أما بالنسبة 

ما هو حوله ورؤٌته ومعرفته بوضوح ألن علم اإلنسان وتطوره وذكاؤه تزداد مع 

ازدٌاد توسع الكون فكلما ازداد علم اإلنسان كلما ازداد اتساع الكون وأكبر دلٌل 

للنظرٌتٌن الثانٌة والثالثة فأنا  على هذه النظرٌة الثقوب السوداء أما بالنسبة

أستبعدهما وأنفٌهما فالثانٌة ال زال العلماء حتى اآلن ؼٌر قادرٌن على إثباتها وؼٌر 

متأكدٌن باألساس من وجود هذه الجزٌئات أما الثالثة فهل ٌعقل أن ٌكون هناك 

خرى فمن العاقل الذي نظرٌة صحٌحة على بعض األمور وخاطئة بالنسبة ألمور أ

 جح هذا االحتمال.سٌر

 ٔالشكل 
                                                           

ٔ
 ٕٓٔالصفحة  1\7العددٌن  ٙٔمجلة العلوم الكوٌتٌة المجلد  

http://hubblesite.org/newscenter/archive/releases/2001/09/image/g/


 المادة المظلمة ووجودها فً الكون:الباب األول 

 نسبتها وطبٌعتها وحقٌقة وجودها بالكون : الفصل الثانً

ي الكون على الملٌارات من المجرات وكل منها تحتوي على الملٌارات من ٌحتو

ؽبار والكثٌر الكثٌر من الكواكب واألقمار النجوم والسحب الضخمة من الؽازات وال

وؼٌرها من الدقائق الصؽٌرة للبقاٌا الكونٌة الطافٌة فً الفضاء كما وتنتج النجوم 

كمٌة هائلة من الطاقة وموجات رادٌوٌة وأشعة سٌنٌة والتً تنتشر عبر الفضاء على 

س جبل وكل هذا بالنسبة لنا ٌشابه رأشكل شرٌط ٌسٌر عبر الكون بسرعة الضوء 

 ثلجً إذ أنه ٌحوي فقط أربعة بالمئة من الكتلة والطاقة الكلٌة

ٔ
 ٕالشكل 

% مادة طبٌعٌة وهً ٗ% مادة مظلمة وطاقة مظلمة ومن 9ٌٙتكون الكون من "

 % طاقة مظلمة.7ٗ% مادة مظلمة و ٕٔتقسم إلى 

حوالً ربع مادة الكون مكونة من مادة مظلمة والتً ال تصدر أي أشعة قابلة للكشؾ 

لكنها تقوم بجذب كل المادة المرئٌة فً الكون" 
ٕ

 

                                                           
ٔ http://hetdex.org/dark_energy/dark_matter.php 

 
ٕ http://hetdex.org/dark_energy/dark_matter.php 

 

http://hetdex.org/dark_energy/dark_matter.php
http://hetdex.org/dark_energy/dark_matter.php


مهما تكن المادة المظلمة التً تبٌن لنا وجودها فنحن على ٌقٌن من أن الكون ٌحتوي 

طٌع اكتشاؾ منها على كمٌات هائلة فمقابل كل ؼرام من المادة المتوهجة نست

عشرات الؽرامات من المحتمل من المادة المظلمة وحالٌاً ال ٌزال المحكمون فً ما 

تتكون المادة المظلمة بالتحدٌد وفً ٌتعلق بالكوسمولوجٌا عاجزٌن عن معرفة مما 

الحقٌقة من الممكن القول أننا ما زلنا فً مرحلة قرٌبة من استطالع األمر فهناك 

تلة الالمرئٌة بعضها عادي نسبٌاً وبعضها اآلخر ؼرٌب ومع آراء مرشحة لتفسٌر الك

ذلك ٌوجد نظام معٌن علٌنا أن نعمل فً إطاره فالتركٌب النكلٌونً الذي ٌحاول 

االنفجار األعظم ٌضع حداً لعدد البرٌونات )الجسٌمات( تفسٌر نشأة العناصر بعد 

موذج القٌاسً للكون التً ٌمكن أن توجد فً هذا الكون وهذا الحد ٌتطلب وجوده الن

 فً بداٌته الذي له وسٌط حر وحٌد وهو نسبة عدد البارٌونات إلى عدد الفوتونات.

واآلن أصبح عدد الفوتونات معروفاً من قٌاس درجة حرارة الموجات المكروٌة 

المختلفة للكون فلكً نعٌن عدد البرٌونات ما علٌنا إال أن نرصد النجوم والمجرات 

ى الضوئٌة وهً العناصر الوحٌدة التً تكونت بعد االنفجار نولكً نعرؾ وفرة ال

 األعظم مباشرة.

ا أن نضع نموذجاً مقبوالً لكون مفتوح كثافته منخفضة من دون أن نتجاوز نٌمكن

الحدود التً ٌتطلبها التركٌب النكلٌونً ففً هذا النموذج نأخذ كمٌتٌن متساوٌتٌن 

)أي الجسٌمات ؼٌر البرٌونٌة( ولكن  تقرٌباً من البرٌونات ومن المادة الؽرٌبة

بالمئة من الكتلة المطلوبة إلؼالق الكون إن هذا الكون  ٕٓبكمٌات تبلػ فقط 

كما أن نموذج كون مفتوح مختلؾ قلٌالً النموذجً ٌنسجم مع جمٌع أرصادنا الحالٌة 

عن سابقه ومادته كلها برٌونٌة سٌتفق هذا أٌضاً مع األرصاد ولكن لألسؾ فإن هذا 

لنموذج البدٌل ٌحتوي على العدٌد من البرٌونات خارقاً بذلك حدود التركٌب ا

النكلٌونً لذلك فإن خواص أي كون منخفض الكثافة ومقبول ستكون ؼرٌبة ألن 

معظم برٌونات الكون قد تظل ؼٌر مرئٌة وطبٌعتها مجهولة كما أن الكثٌر من مادة 

 ؼرٌباً ؼٌر مألوؾ.الكون سٌكون فً معظم النماذج 

المادة المظلمة موجودة فً الكون وقد أكد وجودها ما لها من تأثٌرات وقوى جذب 

وسحب والتً تؤثر بها على باقً الكواكب والنجوم واألجرام السماوٌة الموجودة 

ة نشرتها على موقعها  حولها وقد أكدت ذلك وكالة ناسا من خالل مقاالت عدَّ

ا عدد كبٌر من العلماء ونستنتج مما اإللكترونً أو فً مواقع أخرى كما أكد وجوده

نوا  ته ، ولكن العلماَء لَم ٌتمكَّ سبق أنَّ المادة المظلمة هً جزء من نسٌج الكون ومادَّ

ى اآلن من فهِم طبٌعتها وبنٌتها؛ وهم ال ٌزالون حتى اآلن مواظبٌن على محاولِة حتَّ 

ٌَّز بهاكتشاِؾ بنٌتها وتركٌبها وخص ة المتوهِّجة ائصها وما تتم  .)المرئٌة(عن المادَّ



 المادة المظلمة ووجودها فً الكون:الباب األول 

 أٌن توجد المادة المظلمة : لثالفصل الثا

تقوم فرق عدٌدة لٌلٌاً بالبحث عن أحداث تعدٌس قرٌبة تسببها ماشوهات ؼٌر مرئٌة 

ودة فً ؼٌوم فً هالة مجرة درب التبانة وقد ؼطى البحث عنها مالٌٌن النجوم الموج

ماجالن وفً جرة المرأة المسلسلة )أندرومٌدا( وفً نهاٌة المطاؾ سٌحدد البحث 

 كمٌة المادة المظلمة الموجودة فً هالة مجرتنا.

وٌتساءل الفلكٌون اآلن بعد أن أصبح لدٌهم دلٌل قوي أن المجرات الحلزونٌة 

المادة المظلمة وما  عوالبٌضوٌة ؼارقة فً هالة من المادة المظلمة ترى أٌن تتوض

 كمٌتها وما توزعها؟

وٌقابلون بٌن أرصاد لمجرات قرٌبة ولإلجابة عن هذه التساؤالت ٌقارن الباحثون 

معٌنة من ذلك مثالً أننا علمنا من حركة الؽٌوم الماجالنٌة أن مجرتٌن تابعتٌن 

 لمجرتنا ومرئٌتً بصورة رائعة تقعان فً النصؾ الجنوبً من القبة السماوٌة

اء تدوران فً داخل هالة مجرتنا درب التبانة وأن هذه الهالة تستمر إلى ما ورو

والواقع أن حركة أبعد  سنة ضوئٌة تقرٌباً  ٖٓٓ ٓٓٓالؽٌوم ممتدة حتى مسافة 

األجسام التابعة لمجرتنا توحً أن هالتها ممتدة ضعؾ تلك المسافة تقرٌباً أي إلى 

 .سنة ضوئٌة  ٓٓٙ ٓٓٓحوالً 

أقرب مجرة حلزونٌة بالنسبة لنا وهً المرأة المتسلسلة تبعد عنا وعندما كانت 

حوالً ملٌونً سنة ضوئٌة لذا ندرك اآلن أن هالة مجرتنا ٌمكن أن تكون ممتدة 

لمسافة تمثل الجزء األكبر من المسافة التً تفصل بٌننا وبٌن المرأة المتسلسلة 

فً منظومات من المادة  وهالتها وقد تحققنا أن مجموعة من المجرات تقبع مؽمورة

وعند أبعد المسافات التً نستطٌع عندها استنتاج كتل المظلمة أضخم حتى من ذلك 

المجرات تبدو المادة المظلمة بالنسبة إلى المادة المرئٌة القزمة أكبر منها بعشرة 

 أضعاؾ على األقل بل وقد تصل إلى مئة ضعؾ.

ترافقاً ضعٌفاً مع المادة المرئٌة ألن وعلى العموم نرى أن المادة المظلمة تترافق 

االثنٌن تظهران معاً فً معظم األحٌان ولكننا ال ننكر أن هذا االستنتاج قد ٌكون نابعاً 

من أرصاد منحازة ألن المادة المرئٌة كما هو معهود هً التً تمكننا من إٌجاد 

 المادة المظلمة.

كال المجرات وحركاتها عبر عقود ولقد تحقق الفلكٌون بعد دراستهم المتأنٌة جداً ألش

من الزمن أن كل مجرة بمفردها تتطور تطوراً نشٌطاً وذلك إلى حد كبٌر بسبب 



أما النجوم فً داخل المجرات فتظل الجذب التثاقلً المتبادل للمجرات المجاورة لها 

بعٌدة عن بعضها البعض بالنسبة ألقطارها لذلك ٌكون التأثٌر التثاقلً إلحداها 

بروكسيما ى ضعٌفاً فالمسافة الفاصلة بٌن الشمس وأقرب جاراتها وهً باألخر

شمساً ٌمكن أن تتوضع فً المسافة الفاصلة  ملٌون ٖٓكبٌرة إلى درجة أن سنتوري 

فً نسق واحد أما المجرات فبالعكس تكون متقاربة نسبٌاً مقارنة بأقطارها إذ  بٌنهما 

لذلك تعدل المجرات لٌل من أقطارها أنها كلها تقرٌباً لها جٌران فً نطاق عدد ق

إحداها األخرى تثاقلٌاً كما أن ثقالة المادة المظلمة تسهم إسهاماً رئٌسٌاً فً هذا التأثٌر 

 المتبادل.

ولما كنا نراقب عدداً من المجرات التً بعضها ٌنمو واآلخر ٌنكمش واآلخر ٌتحول 

أو ٌصطدم لذلك ندرك  أننا لن نتمكن من تعلٌل الحركات المجرٌة دون أخذ المادة 

المظلمة بالحسبان ففً جوار مجرتنا نفسها نرى هذه التأثٌرات المتبادلة جارٌة كما 

نً أقرب مجرة إلٌنا تمر عبر مستوي مجرتنا كل أن الؽٌوم الماجالنٌة التً هً ثا

بلٌون سنة وعندئذ تخلؾ وراءها ما ٌشٌر إلى مساراتها وهو ذٌل مدي من الؽاز 

وربما أٌضاً من النجوم وبالفعل إنها تخسر كلنا مرت شًء من طاقتها ومن تحلزنها 

 وفً أقل من عشرة بالٌٌن سنة ستتجزأ وتندمج فً درب التبانة.إلى الداخل 

وقد تعرؾ الفلكٌون حدٌثاً مجرة أقرب إلٌنا حتى من ؼٌوم ماجالن وهً القزم 

القوسً وتقع عند الطرؾ األبعد لدرب التبانة عند حافتها القصوى هذه المجرة 

القزمة من األرض تظهر لنا عند كوكبة القوس ووفق ما تبٌن فإن ثقالة مجرتنا تعمل 

ٌاناً منفصالً بعد عدة دورات بل ستمحى على تمزٌق المجرة القزمة التً لن تبقى ك

 من الوجود وهكذا ربما كانت مجرتنا نفسها قد تشكلت من العشرات من المكتسبات

إحداهما نحو األخرى بخطى سرٌعة  M31وبالمثل تندفع المجرتان درب التبانة و

قاء كم فً الثانٌة وما علٌنا نحن المشاهدٌن المتلهفٌن إال أن نرتقب هذا الل ٖٓٔتبلػ 

خالل عقود قلٌلة من الزمن لكً نعرؾ ما إذا كانت المجرتان ستصطدمان ببعضهما 

ستنزلق من جانب مجرتنا فقط فإذا اصطدمتا كان فً ذلك نهاٌتنا  M31أم أن مجرة 

وتتنبأ النماذج الحاسوبٌة بأن  M31ألن مجرة درب التبانة ستندمج بالمجرة األكبر

ة بالٌٌن سنة مجرة كروانٌة )شبه هاتٌن المجرتٌن ستصبحان خالل أربع

سٌستمتع اآلخرون فً الفضاء كروٌة(وعندها بالطبع ستكون شمسن قد انطفأت و

بمشاهدة هذا المهرجان الناري إن مجرتنا ككل المجرات الضخمة تتصرؾ بطرق 

شتى تصرؾ الجار ؼٌر اللطٌؾ فهً تلتهم الرفاق القرٌبٌن وتطحنهم لٌكونوا قوالب 

ذات وكما أن قارات األرض تنزلق من تحت أقدامنا وكذلك مجرتنا بناء لنموها بال

فهً تتطور من حولنا وقد استطاع الفلكٌون بعد دراستهم الحركات المدومة 



مجرات وهً والمتلوٌة والدورانٌة للكثٌر من المجرات وكذلك دراسة بنى هذه ال

على هذه الحركات  مندفعة فً الفضاء أن ٌتخٌلوا القوى التثاقلٌة الالزمة للمحافظة

 وكذلك كمٌة المادة المظلمة التً ٌجب أن تحوٌها هذه المجرات.

ترى كم ٌحوي الكون من مادة مظلمة فإن ذلك ٌتوقؾ على معامل )وسٌط بارامتر( 

آخر ما زال مجهوالً وهو كتلة الكون فإذا كنا نعٌش فً كون مؽلق أو عالً الكثافة 

لتوسع نتٌجة للتجاذب التثاقلً المتبادل عن اعندئذ سٌتوقؾ هذا الكون أخٌراً 

وسٌدفعه هذا التجاذب لالنكماش والذي سٌؤدي لحدوث إل انفجار عظٌم هذا من 

جهة ومن جهة أخرى إذا كنا نعٌش فً كون مفتوح قلٌل الكثافة عندئذ سٌظل هذا 

 الكون ٌتوسع إلى األبد.

رصده مفتوح وٌتوسع  تدل األرصاد حتى اآلن على أن الكون أو المكان الذي ٌمكننا

وعندما نضٌؾ كل المادة المضٌئة التً نستطٌع رصدها إلى المادة إلى ما ال نهاٌة 

المظلمة التً نستدل علٌها من أرصادنا نجد أن المجموع ال ٌزال ٌشكل جزءاً وربما 

 فً المئة من الكثافة الالزمة إلٌقاؾ الكون عن التوسع إلى األبد. ٕٓ

ماً بكون كثافته حرجة وٌضعون له نموذجاً على هذا ٌحلم الكوسمولوجٌٌن دو

تعدل بدقة بٌن كثافتٌن مرتفعة ومنخفضة األساس والكثافة الحرجة هً كثافة وسطى 

ففً هذا الكون الكثافة محكمة تماماً بحٌث توجد مادة كافٌة إلٌقاؾ توسعه المستمر 

ال ٌصؾ الكون أي بحٌث ٌدنو أخٌراً مما ٌقرب من التوقؾ على أن هذا النموذج 

 الذي نقٌسه فعالُ 

 المادة المظلمة والطاقة المظلمة: الباب الثانً

 العالقة بٌن المادة المظلمة والطاقة المظلمة : الفصل األول

 َقدْ  أنهم ومع الُمظلمةِ  والطاقةِ  الُمظلمةِ  المادة بٌن الخلط الّسهلِ  من األسماِء، بسبب"

 الُمظلمة المادة ختصاربا جداً  مختلفة تأثٌراتهم أن إال ، ببعضهم مرتبطٌن ٌُكونون

المادة فمثالً عندما تسحب المادة المظلمة  تنفر أو َتْصد   الُمظلمة الطاقة َتْجذُب،

وأٌضاً كما أن الطاقة المظلمة ال المرئٌة تدفعها الطاقة المظلمة وٌحصل بٌنهما تنافر 

ادة المظلمة تظهر تأثٌراتها على تظهر نفسها إال على المقٌاس الكونً األكبر فإن الم

ٌة باإلضافة إلى الكون بشكل عام"المجرات الفرد
ٔ
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فً الواقع اكتشؾ الفلكٌون المادة المظلمة بٌنما كانوا ٌدرسون المناطق الخارجٌة "

"من مجرتنا درب التبانة
ٔ

 

 هل المادة المظلمة والطاقة المظلمة تتعلقان ببعض؟"

ال أحد ٌعرؾ لكن تقول النظرٌة الرئٌسٌة أن المادة المظلمة تحوي نوعاً من 

التً ال زالت لم تكتشؾ حتى ٌومنا هذا على الرؼم من الجزٌئات تحت الذرٌة 

التجارب القادمة فً أقوى معجل جزٌئات بالعالم قد تكشؾ حضورها فلعل الطاقة 

"المظلمة أٌضاً تحوي نوعاً خاصاً من الجزٌئات
ٕ
  

ها كالطاقة العادٌة ناتجة عن المادة لكن لٌس من لأما أنا فأقول أن الطاقة المظلمة لع

أي مادة بل من المادة المظلمة وأعتقد أنها خاضعة هً والمادة المظلمة لقوانٌن 

 الفٌزٌاء النسبٌة.

"الطاقة ال بد لها من مصدر قد ٌكون هذا المصدر المادة أو اإلشعاع الفكرة هنا أن  

سوؾ ٌتبقى فٌه من مخلفات لفضاء حتى لو كان خالٌاً من المادة وإلشعاع هذا ا

الطاقة ، طاقة الفضاء تلك عندما تدرس على مقٌاس كونً فإنها تقودنا إلى القوة 

 التً تسبب التزاٌد فً تمدد الكون.

فٌزٌاء ربما تنتج الطاقة المظلمة من السلوك الؽرٌب للجزٌئات تحت الذرٌة 

رة جداً والمسماة مٌكانٌك الكم تسمح للمادة والطاقة بالظهور من الجسٌمات الصؽٌ

العدم مع أن ذلك ٌكون للحظات قلٌلة فقط الظهور القصٌر الثابت واختفاء المادة 

ٌمكن أن ٌعطٌا طاقة إلى الفضاء الخارجً"
ٖ

 

تخلق قوة أساسٌة جدٌدة بالكون والتً تبدأ بإظهار تأثٌراتها فقط لعل الطاقة المظلمة 

ندما ٌصل الكون إلى حجم ثابت النظرٌات العلمٌة تسمح بوجود مثل هذه القوى قد ع

تكون هذه القوة مؤقتة حتى تتسبب بتمدد الكون لبالٌٌن السنوات ثم قد تضعؾ ثم 

 .تختفً جوهرٌاً 

اآلن نحن نعلم أن الطاقة المظلمة منتشرة فً كل مكان وتأثٌراتها تزداد مع تمدد 

الجاذبٌة تكون أقوى عندما تكون األشٌاء أقرب من بعضها  الكون وبالمقابل فقوى

 وكلما ازداد تمدد الكون كلما ضعفت قوى  الجاذبٌة وهذا تأثٌر المادة المظلمة.
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 المادة المظلمة والطاقة المظلمة: الباب الثانً

 تأثٌرات المادة المظلمة والطاقة المظلمة على الكون : الفصل الثانً

ٔ
 ٖالشكل  

تقول هذه الصورة أن المادة المظلمة تحاول أن تجعل الكون متماسكاً مع بعضه  

البعض بٌنما الطاقة المظلمة تقوم بالعكس فهً تتسبب بازدٌاد تمدد الكون كما ٌبدو 

من هذه الصورة أن المادة المظلمة كانت تحكم الكون قبل تسعة بالٌٌن سنة بٌنما منذ 
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لمظلمة تحاول أن تتفوق على المادة المظلمة وها بدأت الطاقة اخمسة بالٌٌن سنة 

أما  نحن نرى حال الكون اآلن بعد أن حكمته الطاقة المظلمة الذي هو دائم التمدد

فأما إذا كان اآلن فبدأت المحاوالت الٌائسة للمادة المظلمة إلعادة الكون إلى طبٌعته 

كوننا مؽلقاً فسوؾ تنجح المادة المظلمة بمحاوالتها وستتؽلب على الطاقة المظلمة 

أما إن كان كوننا مفتوحاً فلن تتؽلب المادة المظلمة على الطاقة المظلمة أبداً مهما 

بٌنما الكون المؽلق كما تحدثنا فالكون المفتوح ٌستمر بالتمدد إلى ما ال نهاٌة حاولت 

فهو كالكرة ٌبدأ أوالً بالتمدد والتمدد ثم ٌعود لٌنكمش ثانٌة حتى ٌعود إلى  من قبل

حالته األولى ثم ٌعود إلى االنفجار من جدٌد والتمدد وهكذا ٌستمر على هذه الحال 

 ى ما ال نهاٌة.إل

ٔ
 ٗالشكل 

ٌرى العلماء اآلن أن هناك فجوة فً معرفتنا التً أصبح من الضروري أن تمأل ، 

أكبر إشارة لنا إلى العالم ؼٌر المستكشؾ من لمظلمة والطاقة المظلمة المادة ا

 الفٌزٌاء وكل هذه إشارات لنا كً نستعد للقفزة العظٌمة التالٌة فً فهمنا من الكون.

                                                           
ٔ
 كتاب الجؽرافٌة الفلكٌة للدكتور علً حسن موسى من منشورات جامعة دمشق 



 الخاتمة:

 كأن عادٌة مادة مجردالمادة المظلمة قد تكون استنتجت من حلقة البحث هذه أن 

 ؼباراً  أو باردة ؼازات أو صؽٌرة أو كبٌرة سوداء ثقوباً  أو جداً  باهتة نجوما تكون

 هذه تكون ماشوهات وقد تدعى السماوٌة األجرام من فئة أٌضاً  تكون وقد متناثراً 

 ال أننا لدرجة مألوفة ؼرٌبة وؼٌر جسٌمات من مكونة ثانٌة جهة من الخفٌة المادة

 واالحتمال المرجح هو األول. نرصدها كٌؾ نعرؾ

كما حتمً ومؤكد وال بد منه  أمر كما واستنتجت أن وجود هذه المادة المظلمة

% مادة مظلمة ٕٔ% مادة مرئٌة وٗواستنتجت أن الكون مقسماً بالنسبة إلى 

% ؼٌر معروؾ حتى اآلن كما أن هناك مصادر أخرى ٔ% طاقة مظلمة و7ٗو

وأنا % طاقة مظلمة 7ٗ% مادة مظلمة وٕٕ% مادة مرئٌة وٗتقول أن النسبة 

 أرجح المصدر الثانً.

واستنتجت أنها تكون موجودة فً هاالت المجرات على األؼلب ولكنها قد تكون 

 داخل حشو المجرات. موجودة أٌضاً فً

أن الطاقة المظلمة منتشرة فً كل مكان وتأثٌراتها تزداد مع تمدد  واستنتجت أٌضاً 

ألشٌاء أقرب من بعضها الكون وبالمقابل فقوى الجاذبٌة تكون أقوى عندما تكون ا

 وكلما ازداد تمدد الكون كلما ضعفت قوى  الجاذبٌة وهذا تأثٌر المادة المظلمة.

كما واستنتجت أن الطاقة المظلمة تساهم فً زٌادة تمدد الكون بٌنما المادة المظلمة 

 تقوم بفعل عكسً.

ئم فهو ؼٌر داواستنتجت أن األكوان نوعٌن كون مؽلق وكون مفتوح أما المؽلق 

التمدد إذ أنه ٌتمدد إلى حد معٌن ثم ٌعود لٌنكمش بعد ذلك حتى ٌعود لٌنفجر من 

جدٌد وهكذا على هذه الحال بٌنما الكون المفتوح ٌستمر بالتمدد إلى ما ال نهاٌة دون 

أن ٌتوقؾ تمدده بل إنه ٌزداد ودلت األرصاد على أن كوننا أو المكان الذي ٌمكننا 

 .رصده منه مفتوح ولٌس مؽلق

وأخٌراً ولٌس آخراً استنتجت أن المادة المظلمة تحاول أن تجعل الكون متماسكاً مع  

بعضه البعض بٌنما الطاقة المظلمة تقوم بالعكس فهً تتسبب بازدٌاد تمدد الكون كما  

أن المادة المظلمة كانت تحكم الكون قبل تسعة بالٌٌن سنة بٌنما منذ خمسة بالٌٌن 

 ة تحاول أن تتفوق على المادة المظلمة.سنة بدأت الطاقة المظلم
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