
 
 کيهان تا کجا انبساط می یابد؟

 
Where is the universe expanding to? 

 
 

  ناسا – مرکز سفرهای فضایی گدارد  ازینکسکیاالکساندر کاش

 :گونه پاسخ می دهد  اینپرسشبه این 

کشف ن يشتین در اوایل قرن بيستم توسط آلبرت ا فيزیک نسبيت عام ، کهتوسطتکامل کيهان 

 فاوتیچارچوب متاساسا ، نيوتونیدر مقایسه با فيزیک ، این نظریه . ستگردید، توصيف شده ا

 . اختيار می کند ینيروی گرانشوصيف برای ت

 

مطلق  فضا و زمان )ن حرکت می کنندو نيوتسماوی بنا بر قانون هایکه اجرام  (نيوتونی توصيفدر 

 گرانش نقش نيروی ،ضمندر .  حرکت نيسته های در معادل ، بيش از یک پارامترزماناند و 

 .  حجيم را بازی می کندجرم های بين  یاسرارآميز جاذبه

 

در نظر  از قبيل ،  عملیفيزیک نسبيت عام مفهوم متمایزی دارد حتی اگر در بسياری از موارد

آن را  حرکت ه هایمعادل،  حرکت ماه و یا همان طور که بعدا خواهيم دید تحول کلی کيهانگرفتن

 . تقليل دادنيوتونی هایبتوان به معادله 

 

ه های این شبکه ب ویژگی.  ادغام شده اند یک شبکه چهار بعدیدردر نسبيت عام، زمان و فضا 

 گرانش و توسط اجرامی که در آن سکنی گزیده اند به شيوه منحصر به فردی تعریف  یواسطه

م بر هم  نسبيت عادر نتيجه زمان می شود، – شبکه فضا یگرانش باعث انحنا . شده است

 به دليل اجسام.  زمان بيان می کند–کنش های گرانشی را به عنوان نشانه های انحنای فضا 

اتر ن زمان پر انح– زمان کم انحنا تر به فضا – فضاگرانش سقوط می کنند و این سقوط همواره از 

چنان  بينهایت خميده شود، مانند سياهچاله ها، نيروی گرانش آنزمان – فضاهنگامی که (است 

هيچ چيزی نمی تواند از چنين اجسامی .  زمان به روی خود بسته می شود– فضاقوی است که 

 .)بگریزد

 

 زمان حاوی ماده نمی تواند ساکن باشد و باید – فضا،  اینيشتين نسبيت عامبنابر معادله های

 نمی گریزند بلکه چون به، از هم اجرامها و دیگر  کهکشانبه این ترتيب . منقبض یا منبسط شود

. از یکدیگر دور می شوند ها نيز  زمان چسبيده اند در اثر انبساط این شبکه آن– فضاشبکه 

سطح بادکنکی را در نظر بگيرید . ها از یکدیگر دور می شوند بنابراین، به نظر می رسد کهکشان

گذاری  ين نقاط عالمتفواصل ب.  را باد کنيدکبادکن. گذاری شده اند که روی آن نقاطی عالمت



گر   که در این مثال نمایان-بنابراین اگر شما روی یکی از این نقاط. شود تر می شده بيش

ها از یکدیگر   زندگی می کردید دور شدن فواصل را به دور شدن کهکشان–ها هستند  کهکشان

 این سطح در واقع، این نقاط در طول و عرض جغرافيایی خود ثابت هستند و. تعبير می کردید

  .و کش آمده است است که منبسط شده کبادکن

 

 است، مانند ض با تعریف سيستمی که تحت گرانش خود در انبساط و انقبانيوتونیدر فيزیک 

 ریاضی س می توان قيا،استساخته شده  شمسی  یستاره ها یا منظومهاز کهکشانی که 

 و زمان فضابه کشيدگی بافت  ارتباطی   انبساط، در این چارچوبهرچند. انبساط جهان را بنا نهاد

تاثير گذاشتن روی آن بدون   چيزی مجرد و مطلق یا ثابت است که تمام اجسامفضادر عوض . ندارد

 تا کجا انبساط می کيهان" می توانيم بپرسيم نيوتونیپس در چارچوب .  کنندحرکتدر طول آن 

 زمان به ماده –اما از آنجا که فضا . ت زمان اس–بيرون از فضا مختصاتی  منظورمان شبکه "یابد؟

موجود تنها روی سطح بادکنک  زمان –فضامربوط است، بيرون از سطح بادکنک اصال وجود ندارد و 

 .است
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http://www.sciam.com/article.cfm?id=where-is-the-universe-exp مرجع :  


