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اخیرویانتشارکتابهاییدرزمینهاخترفیزیکوکیهانشناسی،ادارهیکی
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کتابهای»جهاناخترشناسان«ازسویانتشاراتاشپرینگروبرایترویج
دانشنجوموکیهانشناسیمیاننوجواناندانشآموزدبیرستانی،دانشجویان
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رشتهفیزیکمنتشرشدهومخاطباینکتابهادرمجموعمخاطبعاماست.
ازاینمجموعهکتابها،کتابمنشاءکیهانواینکتاببههمتانتشارات
دانش تاریخی سیر بررسی با مهبانگ آوای میشود. منتشر ایران در مازیار
کیهانشناسیوباتکیهبرآخریندستاوردهایآزمایشهاوپژوهشهایمهم
اطالعات و کیهانی زمینه تابش کشف چگونگی بیان به زمینه این در دنیا

استخراجشدهازآنبهزبانیروانوزیباپرداختهاست.
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سیگنالی است. مهبانگ گرمای از باقیمانده )CMB( کیهانی زمینه تابش
ضعیفباقدمتیبیشازسیزدهمیلیاردسالکهپاسخبسیاریازپرسشهایما
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مقدمه
برایبرخیسوآالتاساسی پاسخ یافتن دنبال به اززمانکودکی،نوعبشر
وعمیقبودهاست.آیاجهانآغازیداشتهاست؟اگرآری،چقدرعمردارد
افسانههای شده؟ ساخته چیزی چه از دارد؟ شکلی چه و آمده، کجا از و
فریبندهوبصیرتیدرخشندهدرجهتتالشبرایحلچنینمعماهاییدرتمام
تاریخفکریبشردیدهمیشود.هرفرهنگیافسانههایخاصخودرادارد،
داستانهایویژهآغازجهان،تفکراتفلسفیخودو....هرچنددانشجدید
نمیتواندخودرادراینتوصیفاتخیالیجایدهد.اهمیتینداردکهآنها
چگونههستند.امروزهنظریههایمادربارهجهانبراساساستنتاجمنطقیبنا

شدهوبایدآزمونهایتجربیورصدیسختیراپشتسربگذارد.
کیهانشناسیعلمیاستکهمنشاءوتحوالتجهانراموردمطالعهقرار
میدهدوقبلازآنکهبتواندبهسطحیمشابهدیگرشاخههایفیزیکدست
یابد،بایدبرمشکالتناشناختهایغلبهکند.کیهانشناسیدرابتدامدلفیزیکی
مهمینداشتوابزارهایریاضیکهبرایحلپیچیدگیهایآنمیتوانست
مورداستفادهقرارگیرد،مشخصبود.پسازآنیکسرییافتههایتجربی
سر از را میساخت، ناممکنتر را نظری تفکرات آزمودن که ناقص بسیار
گذراند.درچنینشرایطیپاسخدقیقبهبسیاریازسواالتدربارهیماهیت

جهانچیزیبیشازیکتوهمبهنظرنمیرسید.
هرچندامروزهچیزهایزیادیتغییرکردهاند.مادردورهطالییکیهانشناسی
بارقادربهدرک اولین زندگیمیکنیم:لحظهایهیجانانگیز،وقتیکهبرای
قید کیهانشناساندر بزرگترین از پیبلز،یکی علمیجهانمانشدیم.جیمز
حیات،موقعیتیککیهانشناسراباافسانهتانتالوسمقایسهکردهاست.بر
اساسافسانهها،تانتالوستوسطزئوسوبهدلیلفهمیدنرازمائدهبهشتی،
غذاییکهخدایانراجاودانمیکند،تنبیهشد.ویمحکومبهتحملگرسنگی
وتشنگیشد،درآبغوطهورمیشدامانمیتوانستآنرابنوشدزیراوقتی
براینوشیدنتالشمیکرد،آببهعقبمیرفت؛میوههایآبدارباالیسر
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اوآویزانبودنداماوقتیدستشرابرایچیدنآنهادرازمیکرد،شاخههااز
دسترساودورمیشدند.

بههمینترتیب،کیهانشناسانمیتوانندتاهروقتکهبخواهندبهاجرام
اینحقیقتیاستکه امانمیتوانندآنهارا»لمس«کنند. سماوینگاهکنند
کیهانشناسیرانسبتبهجنبههایدیگرفیزیک،درموقعیتیسختقرارداده
است.اگربخواهیمخواصمادهرامطالعهکنیم،میتوانیمکمیتهایخاصی
ازآنرادرآزمایشگاهوتحتشرایطکنترلشدهای،بررسیکنیم.همچنین
میتوانیمآزمایشهاراهرچندبارکهبخواهیمتکرارکنیم.اماکیهانشناسان
نمیتوانندچنینچیزهاییراپشتسرهمردیفکنند.آنهافقطیکجهان
برایمطالعهدارندونمیتوانندبرایچگونگیتنظیمشرایطآنتصمیمبگیرند.
عالوهبرآنبهچنگآوردنموضوعتحقیق،ماهیتاً،بسیارمشکلاست.کاوش
دردوربردتریننواحیکیهانورصدنوربسیارضعیفرسیدهبهماازغیرقابل
تصورترینفاصلههانیازمندابزارهایپیچیدهایاستکهتاهمینزمانهایاخیر
دردسترسمانبودند.فراترازآن،برایهرعلمدیگریتاریخکیهانشناسی،
تاریخچهابزارهاییاستکهبرایرصدجهانازآنهااستفادهکردهایم.اندیشه
با که گرفته شکل کنیم رصد میتوانیم آنچه وسعت با جهان دربارهی ما
تلسکوپگالیلهآغازشدهاست.جهانبزرگتروشگفتترازآنچیزیاست

کهماقادربهمشاهدهآنازایندریچهبودیم.
ما که است انتظاری غیرقابل ابزار کیهان، پهنه در تعادل از عجیبی نوع
میتوانیمبرایتحقیقویژگیهاازآناستفادهکنیم.جهانآنقدربزرگاست
کهنورزمانبسیارزیادیبرایگذشتنازمیانآنالزمدارد)حتیباحداکثر
سرعتیکهقوانینفیزیکیبهنوراجازهمیدهند،حدود300هزارکیلومتربر
ثانیه(.وقتیبهخورشیدنگاهمیکنیم،آنرادرشرایط8دقیقهقبلمیبینیم؛
در را آن مینگریم، قنطورس، آلفا بهخورشید، ستاره نزدیکترین به وقتی
شرایطچهارسالقبلمشاهدهمیکنیم؛نزدیکترینکهکشانبهما،M31در
آندرومدا،درشرایطیدیدهمیشودکهدوونیممیلیونسالقبلبودهاست؛
 ومانندآن.کیهانشناسانچنینفاصلههایعظیمیرابراساسسالنوری
فاصلهایکهنوردریکسالمیپیماید،اندازهگیریمیکنند.یکسالنوری
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برابرفاصلهایدرحدود9460میلیاردکیلومتراست.
آنها میکند. فراهم زمان ماشین نوعی کیهانشناسان برای حقیقت این
یک مثل آن تحول مختلف فازهای در جهان به کردن نگاه با میتوانند
باستانشناسکهبهفسیلهایدورههایمختلفمینگرد،تاریخآنرابازسازی
متوالی، سالیان طی آن تکمیل و فوقالعاده فرصت این از استفاده با کنند.
ابتدای در و کرده رها را ناتمام دانش یک وضعیت آرامی به کیهانشناسی
قرنبیستممسیریدشوارراآغازنمودکهدرسالهایاخیرمنجربهیکیاز

موفقترینوپیشرفتهترینزمینههایعلمیدستاوردهایبشریشد.
اینکه و میکند رشد و مییابد انبساط جهان مثال که میدانیم اکنون
شرایطحالحاضرآنازحالتیبسیارسادهکهبسیارکوچکتروچگالتراز
اکنونبوده،آغازشدهاست.برایتوصیفاتفیزیکیخودبهزمانهایاولیه
برمیگردیم،درنهایتبهدماوچگالیعمالبینهایتمیرسیمکهحدودچهارده
میلیاردسالقبلاتفاقافتادهاستوعمومابانام»مهبانگ«معروفاست.مدل
مبتنیبرمهبانگدرشرحتحوالتکلجهانفوقالعادهکاراوهمزمانبهشکل
حالت توصیف برای پارامتر مشت یک به تنها و بوده ساده شگفتانگیزی
فیزیکیکیهانازابتداتاکنوننیازدارد.ویژگیهایاصلیمدلکیهانشناسی

مهبانگدرفصلاولاینکتابشرحدادهشدهاست.
درهمانزمانوطیتحقیقاتبیپایانآنهادربارهمنشاءجهان،کیهانشناسان
وسپسدرزمان، بهاینپرسشپرداختندکهبارصدهایآنهاچقدردرفضا
میتوانبهعقببرگشت.آیامیتواندقیقابهلحظهآغازجهاننگریست؟همه
جهاندرفازهایاولیهآنفوقالعادهداغونورانیبودهاست.درابتداهمهیاین
نورقادربهطیمسافتزیادینبودهاستزیرامهغلیظیازماده،کیهانرادربر
گرفتهبود.امابعدازچندصدهزارسال،جهانشفافشد.نهایتانورتوانست
بدونمانعدرکلفضاساطعشود.امروزهبیشازسیزدهمیلیاردسالپسازآن،
اثرکمنوریازتابشبیکراناولیهازدورتریننقطهفضاوزمانبهمامیرسد.
هرچندتنهاخاکسترسردیازآنالتهابعظیماولیهباقیماندهاستکههنوز
میتوانیموجودآنرااندازهگیریکنیمودرتمامفضایاطرافمانفوذکرده
است.اگررادیوراروییکشبکهخالیتنظیمکنیم،یکدرصدپارازیتهایی
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کهمیشنویمحاصلاینپرتوکیهانی،دورترینوقدیمیترینپرتوها،است.این
فسیلباستانیمهبانگ،تابشزمینهکیهانی)یابهاختصارCMB(1نامیدهمیشود
ونقشاولاینکتابراهمدارااست.بارصدآن،کیهانشناساننشانههایبسیار
مهمزیادیدربارهیحالتاولیهجهاندرفازهایابتداییآنیافتهاند.فصلدوم

بهبررسیوتفسیرمنشاءآنمیپردازدوداستانجالبکشفآنرامیگوید.
کیهاناولیه،ناحیهایبسیارسادهبود.نوعییکنواختی،مهغلیظیکههمهی
فضاراپرکردهبود،وهمهنقاطجهاندارایدماوچگالییکسانبودند.اما
اینموقعیتتقریبایکنواختباتودهشدنکوچکبهآرامیدگرگونشد.پس
ازآن،مادهطییکفرآیندآرامولیسخت،شروعبهرمبشدراطرافتودهها
کهکشانها، کرد.اینساختارکیهانیغولپیکرکهامروزهدرکیهانمیبینیم
با خوشههایکهکشانی،خوشههاییازخوشههاوابرخوشههاومانندآن
گرفتهاند. شکل کیهانی، دانههای این اطراف در شدن توده تدریجی فرآیند
عالوهبرهمهاینها،وجودخودما،بهعلتوجودنقایصبسیارکوچکدر
جهاناولیهاست.درفصلسه،دربارهمنشاءایندانههایکیهانیبیشترخواهم
گفتودرمورداینکهماچگونهباالخرهوجودآنهاراازروینشانههاییکه

درCMBبهجاگذاشتهبودند،تشخیصدادیم.
نیروهایمخالفاست.نواحی تشکیلساختارکیهانیحاصلجنگبین
چگالبهدلیلوجودخودگرانشی،میلبهچگالترشدندارندامافشاردرونی
ومادهرا درستمثلمقاومتگازدربرابرتراکم بااینروندمخالفتمیکند
واداربهانبساطدوبارهمیکند.بعدازآنرقصعجیبیاتفاقمیافتد،یکسری
متناوبازافزایشوکاهشفشارشارهکیهانی.نوساناتمتناوبمعادلگذشتن
ازمیانهوادرهنگامانتشارصوتبودهاست.بهعبارتدیگر،امواجصوتی
درجهاناولیه،ازسراسرفضاعبورکردهاند.باتجزیهوتحلیلموجکهاییکه
اینامواجدرCMBازخودبهجاگذاشتهاند،امروزهکیهانشناسانتوانستهاند
اینهمپوشانیپیچیدهآنهارابازسازیکنندکهاطالعاتتعیینکنندهیزیادی
ازحاالتکیهاناولیهدرآنقراردارد.همانطورکههرابزارموسیقایی،طیف
ویژهبسامدیایجادمیکند،پارامترهایفیزیکیکهماهیتجهانماراتعیین

1. Cosmic Microwave Background radiation.
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میکنند،خودراازخاللطنینخاصاینامواجصوتیاولیه،نشانمیدهند.
جستجوبرایاینموسیقیمهبانگ،دهههایزیادیکیهانشناسانرامشغول
کردهبود.فصلچهاروپنجداستاناینتالشسحرآمیزرابازگومیکندکه

نهایتاًدرسالهایاخیربهموفقیترسید.
سپسدرتماماینکتابنشاندادهخواهدشدکهچگونهتحقیقاتدقیق
درCMBبهبسیاریازسوالهایاساسیمادربارهیکیهانپاسخمیدهد.اکنون
میدانیمکهجهانحدودچهاردهمیلیاردسالانبساطیافتهوشایداینانبساط
از بیش باشکوهکهکشانهادردورهای یابد.میدانیمکهساختار ادامه ابد تا
میلیاردهاسالازدانههایکیهانیکوچکاولیهشروعبهشکلگیریکردهاند.
همچنینمیدانیمکهبیشترمادهجهانازانواعکامالمختلفیساختهشدهاستو
اینکهمااحتماالمجبوریمنوعبسیارعجیبیازانرژی]تاریک[راهمبهحساب
آوریم.اماحتیاگربتوانیمبرخیبرنامههایبزرگرابرایشناختجهانمان
یافتهی هر یافتهایم. را جوابها همه که کنیم ادعا نمیتوانیم باشیم، داشته
جدیدی،سواالتجدیدیبوجودمیآورد.درفصل6بابرخیمشکالتبدون

جوابکیهانشناسینوینسروکارخواهیمداشت.

آمدئو بالبی





1.چشم انداز

پیر می گوید: چه جای دیگری می توانیم   1Qfwfq اینجا هستیم.  طبعا همه 
باشیم؟ کسی نمی دانست بعد از فضا چیست. یا حتی زمان: برای زمان از چه 

چیزی استفاده می کنیم. بسته بندی هایی مثل ساردین!
 من اعتقاد دارم »بسته بندی مثل ساردین« تصویری کالسیک در ذهن 
ایجاد می کند: در واقع حتی فضا برای متراکم کردن ما وجود ندارد. هر نقطه 
وجود ما منطبق با هر نقطه ای از دیگران است در یک نقطه تنها، جایی بود 

همه ما بودیم.
ایتالو کالوینو، همه چیز در یک نقطه

است. شده شروع عملی روشهای با جهان در کاوش اخیر سالهای در
نخستیننظریاتعلمیازمفاهیمدربارهماهیتهستیجهانبهقرن16میالدی
برمیگردد،وقتیکهنیکالکوپرنیک،تیکوبراههویوهانسکپلرمدلمنظومه
شمسیراپیداکردندکههمچنانبرایحرکتسیاراتبهکارمیرود.عقیده
بادیگرسیارات بامفهومهمسانیزمینما ثابتدرمرکزعالم وجودزمین
چرخندهبهدورخورشید،جایگزینشد.درخاللقرن17،مشاهداتگالیله
)گالیلئوگالیلئی(دیدگاهجدیدنسبتبهجهانراتقویتوتاییدکردونظریه
آیزاکنیوتونپایههایمفهومیعمیقیبهآنداد.درسدههایبعدازآناین
تعبیرنیوتونازفضایثابتومطلق،رواجکاملیافت؛وپسازآنمفهوم
مفهومجدیدپیوستگی پیوستگیجهانبینمحققانطرفدارانزیادیداشت.
جهان)ازلیبودن(ازهرگونهپرسشیدربارهمنشاءوچگالیجهان،خودداری
وهمیشههمخواهدبود.در میکند:جهانهستچونهمیشهبودهاست

ابتدایقرنبیستمتغییریدرنگرشبهکیهانشناسینوینایجادشد.
این مهبانگاست.طبق نظریه بر اندازعلمیجهانمتکی امروزه،چشم
نظریه،تحولجهاندرلحظهایبسیارکوتاهدرگذشتهآغازشدهوباگذاراز

1. موجودیازلیوراویداستانکمدیهایکیهانیاثرایتالوکالوینو.
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میانحالتهایفیزیکیبسیارمتفاوتی،طیمیلیاردهاسالبهنقطهایکهاکنون
بزرگترین از یکی هویل فرد را BigBang اصطالح است. رسیده دارد، قرار
ستارهشناسانانگلیسیبهعنوانیکیازجدیترینمخالفیننظریه،بهکاربرده
وثبتنمود.مهمنیستچطورعبارتکنایهآمیزاودرمقالهاش،BigBangبه
سرعتفراگیرشد.تاکیدایننکتهمهماستکهاگرچه،اینکلمهتصویرگمراه
کنندهایرابهذهنالقامیکند،درواقعتولدجهان،بایکانفجارهمراهنبوده
است.درفصلبعدخواهیمدیدکهنظریهیمهبانگ،بعدها،آزمونهایرصدی
زیادیراازسرگذراندوکیهانشناسانمعتقدندایننظریهبهترینتوصیفدر
به توجه با حداقل تحولساختارجهان توضیحچگونگی دسترسجهت

محدودهکاربردش،است.بعدادرموردنظریهمهبانگصحبتخواهیمکرد.

فرار بزرگ
وقتیبهآسمانشبمینگریم،اگربهقدرکفایتخوششانسباشیمکهاز
نورشهرهادورباشیم،مثالدرکوهیادریا،چشمانماصحنهیحیرتانگیزی
خواهددید.ستارههاهمچونغباردرهمهجهاتهستند.ازورایسوسوزدنی
کهقدماآنراراهشیرینامیدهاند،ستارگانآنقدرانبوددیدهمیشوندکهشاید
نتوانآنهاراتکیدرنظرگرفت،مگراینکهباتلسکوپنگاهکنیم.دراواخر
قرن18،ویلیامهرشل،ستارهشناس،براینخستینبارنشاندادکهستارگاندر
البتهخورشیدخودمان،درچنانگسترهوسیعیپخششدهاندکه آسمان،و

میتوانآنهاراهمچونیکصفحهنازکیایکپنکیکدرنظرگرفت.
ستارهشناسانچنینمجموعههاییازستارگانراکهکشانمینامند.وقتیبه
راهشیریمینگریم،تعدادبسیارزیادیستارهمیبینیم،چراکهبهبخشبسیار

پرتعدادوچگالکهکشانخودینگاهمیکنیم.
عظیماست: کههمچنانراهشیریمیخوانیمش اکنونمیدانیمکهکشانما
قطرآنحدود100هزارسالنوریاست،ضخامتیحدود10هزارسالنوریو
شاملصدهامیلیاردستارهاست.ونیزمیدانیمکهکیهانبسیاربسیارعظیمترازراه
شیریماست،وشاملصدهامیلیاردکهکشانمانندکهکشانماست.اماهمچنان
درابتدایقرن19تعدادبسیارکمیازمردمفکرمیکردندکهجهانمیتواند
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بزرگترازجزیرهکیهانیماباشد.راهشیریهمهآنچیزیبودکهوجودداشت.
که کردند رصد را بسیاری اجرام شناسان ستاره بعد، به هرشل زمان از
ستارگانمنفردنبودند.بخاراتمبهمنوربرخیازآنهاامتدادیافتهاست.چنین
اجرامیسحابینامیدهمیشوند)نامالتینابرclouds(کسیقادربهتعیینفاصله
آنهانبودچراکهماهیتآنهادقیقمشخصنبود.برایاخترشناسانقرن18،
احتماالسحابیچیزیمتعلقبهراهشیریبود،کهچیزیبیشازستونیازمادهی
میانستارهاینبود.امانوئلکانت،فیلسوفآلمانی،فکرمیکردکهجهانلزوما
ابدیوازلیونامحدوداستوجزواولینکسانیبودکهادعاکردسحابیواقعا
بایدگسترهوسیعیشاملبیشمارستارهباشدکهخارجازراهشیریماقراردارد.
سوآلدرموردطبیعتسحابیهاتامدتهایطوالنیبدونجوابباقیماند.
ستارهشناسانبهدودستهتقسیممیشدند:کسانیکهمعتقدبودندسحابیدر
کهکشانخودیاست،وگروهیکهآنهاراکهکشانهایدیگریدرنظرداشتند
کهدرجهانیبسیاربزرگترازکهکشانماگستردهشدهاست.اینمنازعاتکهتا
سال1924ادامهداشت،توسطادوینهابلستارهشناسآمریکایی،پایانیافت.
ویکاربردمناسبیبرایکارهنریتالویتیافتکهکمیپیشازآنراهیبرای
اندازهگیریفاصلهنوعخاصیازستارههابهناممتغیرهایقیفاووسییافتهبود.
ابزارنجومیدردسترسآنزمان،تلسکوپ100 بااستفادهازقدرتمندترین
اینچیمونتویلسوندرکالیفرنیا،هابلتوانستفاصلهییکیازدرخشانترین
سحابیها:M311درآندرومداکهباچشمغیرمسلحدریکشببدونابرقابل
رؤیتاسترااندازهگیریکند.هابلنشاندادکهM31حدود900سالنوری
است. شیری راه اندازه از بزرگتر بسیار که فاصلهای  دارد فاصله زمین از
)امروزهمیدانیمکهفاصلهM31حتیبیشازآنچیزیاستکههابلتخمین
زد،فاصلهایدرحدودبیشازدومیلیونسالنوری.(بااینفاصلهمشخص
شده،M31فقطدرصورتیقابلدیدناستکهشاملتعدادبسیارزیادیستاره
باشد،کهقابلمقایسهباتعدادستارههایراهشیریهستند.M31بدونتردید
یککهکشاندیگراست.یافتههایهابلیکبارهجهانراوسعتزیادیبخشید،

1.کهکشانیمارپیچیدرصورتفلکیآندرومدااستکهحدود2/5سالنوریازراهشیریفاصله
داردونزدیکترینکهکشانمارپیچیبهمااست.
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بسیاربزرگترازآنچهبادالیلانتظارمیرفت.گسترهبسیاروحشتناکیازفضا.
ایننتیجهفوقالعادهکهمنجربهحلمباحثاتطوالنیمدتیشد،هابلرا
بسیارمشهورکرد؛امااوآرامننشست.ویباکمکدستیارشمیلتونهوماسون
)کهباسرایداریدرمونتویلسونشروعکردهوخیلیزودبهیکیازدقیقترین
فاصله گیری اندازه به تصمیم شد( بدل خود عصر رصدگران ماهرترین و
سحابیهایدیگرگرفت،وثابتکردکهآنهاکهکشانهاراازهمجدامیکنند1.
در1929بعدازآنکهآنهابیشازدههاکهکشانرارصدکردهوموردبررسی
قراردادهبودند،هابلوهوماسوننتیجهدیگریرااعالمنمودندکهبسیارمهیجتر
ازاولیبود.آنهانهتنهاقادربهتعیینفاصلهکهکشانهابودند،بلکهسرعتآنها
راهمتعیینمیکردند.بهطورمیانگینانتظارمیرفتهرکهکشانباسرعتی
تصادفی،بدونهیچرابطهایباسرعتدیگرکهکشانها،درحالحرکتباشد.
اماهابلنشاندادکهبهنظرمیرسدهمهکهکشانهادرحالدورشدنازراه
شیریهستند.نتیجهمشابهیچندسالقبلتوسطوستواسلیفر/اسالیفربدست
آمدهبوداماهابلدادههایدقیقتروبیشتریبرایاثباتاینیافتهدراختیارداشت.
چیزهایعجیبتریهمدرراهبودوقتیکههابلتصمیمگرفتسرعتهاو
فاصلههایکهکشانهایمختلفرادریکنمودار،بهتصویربکشد)شکل1.1(.
طبقدادههایهابل،دوکمیتبایکدیگرتقریباًرابطهخطیداشتند.بهعبارت
دیگربهنظرمیرسیدکهکهکشانهایدورترباسرعتبیشتریازراهشیری
کهکشانیبافاصلهدوبرابربیشترازراهشیرینسبتبهکهکشان دورمیشوند
دیگرباسرعتدوبرابردورمیشد.اینحقیقتکهدردادههایاولیههابل،
آشکارنبود،بعداًدرسال1931بامشاهداتبیشترودقیقتریاثباتشد.بعدها
اینحرکتدورشوندهازیکدیگرهمهکهکشانها،بارهاوبارهابارصدهای
بسیاریاثباتشدوبهعنوانیکیازپایههایکیهانشناسیمدرندرنظرگرفته
شد.قانونرابطهبینسرعتکهکشانهاوفاصلهآنهاکهبهاحترامیافتههای

هابل،قانونهابلنامیدهمیشود.

1.حقیقتامرایناستکهدرطبیعتسحابیهاییوجوددارندکهمتعلقبهکهکشانخودییعنیراه
شیریهستند:آنهابادیگرکهکشانهاکاریندارندودرواقعابرهاییازمادهمیانستارهایهستند.

ماهمچنانآنهاراسحابیمینامیم.


