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 يف )Tahoe( تاهو بحرية من كوكبة الصياد مع التبانة درب
.األمريكية املتحدة الوالياتب نيفادا

 :ة الصيادكوكب من بالقرب التبانة درب لطريق غاليليو رسم

.الخافتة النجوم الصغرية النجمية العالمات متثل
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 يعرب هوو  الضبايب للضوء الكبري  الرشيط  جميًعا رأينا لقد

 اسم دماءالق اإلغريق عليه أطلق .املظلمة الليايل يف السامء

the(  اللَّبني الطريق Milky Way(. إىل بالنسبة أّما 

 رآه حني يف سامويًا، نهرًا كان القدماء، والصينيني املرصيني

.السامء خيمة يف شّق  مبثابة السيبرييون

 واعترب .طبيعته فهم العصور أقدم منذ العلامء حاول

 يف )Anaxagoras(  أناكساجوراس  الفيلسوف أمثال كثريون،
 صورالع يف فارس بالد من البريوين أو القدمية اليونان

 من قريبة تُرى نجوم من العديد من مكّون أنه الوسطى،

.بعضها

 غالييل يوغاليل الفليك راقب عندما الفكرة هذه صحة ثبتت

)Galileo Galilei( عام يف تلسكوبه مع التبانة درب مجرة 

 النجوم من كبري عدد من حًقا يتكون أنه وأظهر م1610

.الخافتة
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The Large Magellanic(سحابة ماجالن الكربى  Cloud(، املجرة 

.التبانة درب إىل األقرب

M31هذه  التقطت  .حلزونية  مجرة  أقرب  ،  أندروميدا  مجرة 

 ويلكوم  لورنزو  بواسطة  صغري  تلسكوب  باستخدام الصورة

)Lorenzo Comolli(.
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من السدم إىل املجرات

 أدرج م،1781  عام ويف .السامء يف أخرى غامئة بقع رؤية ميكن

Charles(  ميسييه  تشارلز Messier(  104 فهرسه يف منها 

.الشهري

 جنزيهو الفليك الهاوي ابتكره الذي(  الطيفي التحليل أظهر

)Huggins( السدم :السدم من نوعني هناك أن )1863  عام 

gaseous(  الغازية nebulae( النجمية والسدم  )stellar

nebulae(.

 درب مجرة خارج أو داخل موجودة الكتل هذه كانت سواء

 وينإد الفليك قام حتى بشدة املسألة هذه نوِقشت التبانة،

Edwin(  هابل Hubble( امع يف منها واحد إىل املسافة بقياس 

1924.

ً "  الواقع يف كانت السدم هذه من العديد أن تبني ثم  "ونيةك ُجُزَرا

)island universes( ههذ وتسمى .التبانة درب مجرتنا تشبه 
.املجرات اآلن السدم

5



 تم  NGC 1232Aةالصغري  هاتورفيق  NGC 1232 الحلزونية املجرة

 املرصد األوريب يف جًدا كبري تلسكوب من الصورة هذه عىل الحصول

ESO: European)الجنويب  Southern Observatory)  شييل يف.

NGC 4565  األمام من تُرى حلزونية مجرة.

Keith Quattrocchi بواسطة الصورة هذه عىل الحصول تم

.سم 40 بتلسكوب
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املجرات الحلزونية

 لكونا يف الكبرية املجرات من شيوًعا األكرث النوع هو هذا

 وءنتال  من تتمدد التي حلزونية "أذرعا"  لديها .املحيل

.الخارج إىل املركزي

 باروالغ الغاز من سحبا الحلزونية، األذرع طول عىل ونجد

 األذرع بني األقدم النجوم تكون .جديدة نجوم تتشكل أين

 مليارات عمرها يكون ما وعادة صفراء فهي .والنتوء

 عمرها غويبل األذرع، يف زرقاء النجوم تكون بينام السنني،

.فقط سنة مليون حوايل

 وتعترب .*نجمة 1110  عىل عادة الحلزونية املجرات تحتوي

.حلزونية مجرة التبانة درب مجرة

.مليار مائة*
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NGC بيضاويتان مجرتان NGC و3311 3309 

the(  الجنويب الجوزاء تلسكوب من  عليها  الحصول  تم  صورة  هذه

Gemini- South telescope(  فايرن  إليزابيث  بواسطة  )Elizabeth

Wehner( هاريس ويليام و )William Harris(.
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اإلهليلجيةاملجرات 

 .ممدودة أو مستديرة اإلهليلجية  املجرات تكون أن ميكن

 تشكلت .وقامتة َسلَِسة نجدها الحلزونية، املجرات عكس وعىل

 تويتح وهي .املحمر اللون متنحها التي القدمية النجوم من

.الغبار أو الغاز من القليل عىل

 املجرة"  تسمى والتي ،اإلهليلجية  املجرات أصغر إن

dwarf(  “القزمة  اإلهليليجية ellipticals(، عرشة قطرها يبلغ 

 )انةالتب درب مجرة من مرات بعرش أصغر(  ضوئية سنة آالف

 أكرب طرق يبلغ بينام .فقط نجم ماليني عرشة عىل وتحتوي

 من أكرث عىل وتحتوي ضوئية، سنة مليون اإلهليلجية  املجرات

.*نجم 1310

 النجوم كتتحر  الحلزونية، عكس وعىل ،اإلهليلجية  املجرات يف

.متامسك دوران دون االتجاهات جميع يف

.تريليونات عرشة*
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 مملكة« بعنوان1936 عام كتابه يف ملجراتانُُسُق لـ  هابل رسم

".السدم

:الحديثة بالصور موضح هو كام نُُسُق هابل للمجرات

NGC 1407 (E0) ، NGC 1052 (E3) ، 
NGC 4270 (E7) ، NGC 7192 (S0) ، NGC 488 (Sa)

، NGC 1039 (Sb) ، NGC 628 (Sc) ،
NGC 936 (SBa) ، NGC 5850 (SBb) NGC

NGC 7479 (SBc)
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نُُسُق هابل للمجرات

 الفليك ابتكر مجرة، 400  لحوايل صورٍ  تحليل بعد

Edwin(  هابل إدوين Hubble( لتصنيف طريقة 

 هو هتصنيف ويظل .)واليةامل الصفحة انظر(  أشكالها

 شمللت التغيريات، بعض بعد حتى شعبية، األكرث

.املثال سبيل عىل النظامية غري املجرات

 جراتامل كتل قياس الفلك لعلامء ميكن هذه، أيامنا يف

 تلةك تناقص من سلسلة هو هابل تسلسل أن واتضح

.- الحلزونية إىل األهليلجية من - املجرة

 وكتلها تاملجرا أشكال ارتباط سبب بعد متاًما يُفهم ومل

.شدةب
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ESO 593-8 ةاملتفاعل املجرات من ثنايئ.  

 يف واحدة مجرة املكونان يشكل رمبا
.املستقبل

NGC 6621  و NGC 6622 ، املتفاعلة املجرات من ثنايئ. 

NGC 6621مجرة  من طويل ذيال لتصادما سحب لقد

 حافّة حول باهتة نجمية تيارات

NGC 5907 الحلزونية املجرة

مرصد قبل من صورةوال
J. Gabany Blackbird
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تفاعالت املجرات

 راتاملج متيل حني يف .لوحدها تعيش ال املجرات

 ما حد إىل معزولة مناطق يف التواجد إىل الحلزونية

.امعً  التجمع إىل االهليلجيات متيل الكون، يف

 اعلتتف قد البعض بعضها من القريبة املجرات

 نيةالحلزو  املجرات تصطدم فقد :مختلفة بطرق

 قرببال مجرة ومترّ  .الشكل بيضاوية مجرة وتشكل

.النجوم من طويال ذيال فتسحب أخرى من

 هيف :املجرات أشكال من أكرث التفاعالت تتنّوع

.النجوم من جديدة أجيال تكوين تحفز

.املايض يف املجرات معظم تفاعلت رمبا
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أي من هذه األجرام 
ليست مبجرة؟

لُغز

الحلول يف
الصفحة املوالية 

NG C 524 ،
ُمحّدبة مجرة

بني  ةسيطهي مجرة و و 
الشكل ودوامة ةبيضاوي

NGC 4361

كوكبيسديم

NGC 3628

NGC 2442همربغرمجرة

مجرة مخلب الجزار
M 104

السومربيرو

Saمجرة متطورة من النوع 
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Arp املتفاعلة املجرات نظام الغالف صورة متثل  :انظر ؛22

www.annesastronomynews.com/photogallery-ii/galaxies-
clusters/arp-227/
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