مجيع احلقوق اإللكرتونية حمفوظة لدى مكتبة فولة بوك
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اىل جدتي

3

مقدمة
هل صحيحٌ ما يقال أن اجلاذبية ما هي إال احنناء الزمكان احمليط بالكتل الفضائية ؟
وهل صحيح ما يُقال بأن املتفردة يف مركز الثقب األسود هي كائن فيزيائي له وجود
موضوعي ؟ وهل وسم ميكانيكا الكم وعاملها دون الذري بال"ال حتمية" سليم ؟
وهل حنن قريبون من نقل املعلومات آنيًا بفعل التشابك الكمي؟
مبثل هذه التساؤالت وغريها  ،نبتغي هنا معاجلة العديد من التصورات اخلائةة عن
بعض أكثر مفاهيم الفيزياء احلديثة مركزيةً  .التصورات اليت تعج هبا أغلب كتب العلم
الشعبية  ، pop. scienceاليت هتدف إىل تبسيط تلك املفاهيم  ،فتفشل وهي
يف سبيلها هذا على نقل الصورة الدقيقة لتلك املفاهيم  ،منكبة على خلق صورة
مشوهة يف معظم األحيان  ،وهي صورة حقيقتها أكثر إرباكًا مما تناوله تلك الكتب.
كما أن يف هذا الكتاب معاجلة لسلسلة من الرؤى املفرتضة " احملتملة "ملواضيع مل يقل
العلم كلمته األخرية فيها .وأننا نعاجل أيضًا بعض الفروض غري املوفقة اليت باتت تُطلق
جزافًا من بعض العلماء  ،املتناسني ملبادئ املنهج العلمي ومقتضى اللزوم املنطقي .
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فبعضهم راح خيلط بني الكون ككل وبني جزئياته  ،وبني الوجودين الكربوي والصغروي ،
وبني الفرض املستحيل " فيزيائيًا" وبني املمكن رياضيًا  ،حتى ضلوا واضلوا عن منهج
العلم الكثري ممن كان يرى يف العلم بناء منطقي حبت مادته اخلام واقع حتت رمحة التجربة
اليت تعترب عماد لكل ما ميكن أن يوسم "علمًا"  .ويف معاجلتنا هذه نعتمد على إشارات
من خرية الفيزيائيني املختصني الذين نبهوا على هذا احليود عن الوصف الدقيق لتلك
اجلزئيات املهمة يف مصادر شتى "باألخص  Qouraحيث أكدوا مرارًا وتكرارًا
على الصبغة غري الدقيقة اليت ئلت هبا تلك الكتب أهم املفاهيم واألسس الفيزيائية
احلديثة.
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ما هي خصائص الثقب األسود املكون برمته من اإللكرتونات؟
إن أهم خاصية ملثل هذا الثقب األسود هي أنه… غري موجود.
حيث يتجاوز التنافر بني هذه اإللكرتونات اجلاذبية املتبادلة بينها بكثري .حيث هلذه
اإللكرتونات أن تتباعد متنافرةً قبل أن تؤول منهارةً إىل ثقب أسود.
ولكن ماذا لو حاولت إجبارها معًا باستخدام بعض التكنولوجيا الفضائية اليت ال ميكن
تصورها؟ حسنًا  ،تذكر معادلة الكتلة والطاقة؟ ستساهم الطاقة اليت أنت مستهلكها
يف دفع تلك اإللكرتونات اجتاه بعضها البعض يف كتلة الثقب األسود .يف الواقع  ،سوف
هتيمن تلك الطاقة املبذولة على كتلة الثقب األسود .لذا فإن هذا الثقب األسود سوف
يتكون من شيء ما ومقارنة بكتلته العمالقة (اليت تأتي من الطاقة املستثمرة يف تكوينه)
سيكون له شحنة كهربائية صغرية .لكنه بالتأكيد لن يكون عبارة عن ثقب أسود
"مصنوع بالكامل من اإللكرتونات".
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هل تعمل نظرية النسبية ألينشتاين على " الساعات
الرقمية"؟
ال تعمل نظرية النسبية "على" الساعات !!
بل تعمل على األئر املرجعية للمراقب " الراصد " .حيث سيالحظ الراصد الذي
يتحرك بالنسبة إىل "ساعة" أن الساعة تدق مبعدل خيتلف عن معدل الساعة اليت حيملها
الراصد نفسه.
لنكون أكثر دقة  ،ختربك نظرية النسبية بكيفية الرتابط بني بعض األئر املرجعية اليت
تتحرك بالنسبة لبعضها البعض .ال شيء حيدث ماديًا للساعات أو العدادات أو
للراصدين يف تلك األئر املرجعية.
حتى يف نسبية غاليلو  ،فإن املكان ليس مطلقًا .فاألحداث اليت حتدث يف موضع ما
يف إئار مرجعي معني حتدث يف موضع خمتلف "إحداثيًا" يف إئار مرجعي آخر.
لنفرتض أنك تسافر يف قطار وتتناول غدائك هناك .وما زلت جالسًا يف نفس املقعد ،
بعد عشر دقائق تشرب قهوتك .يقع احلدثان يف نفس املوقع يف اإلئار املرجعي للقطار.
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لكن القطار يتحرك بسرعة  60ميالً يف الساعة .لذلك يف اإلئار املرجعي لراصد يقف
جبانب الطريق  ،فإن نفس احلدثني يقعان على بعد  10أميال.
ومع ذلك  ،فإن نسبية غاليلو  ،تنادي بالزمان املطلق .قد خيتلف الراصدان يف القطار
وعلى األرض حول املوضع النسيب للحدثني  ،لكنهما سيتفقان على كون الفرتة الزمنية
بينهما  10 ،دقائق.
يف نظرية النسبية ألينشتاين  ،ليس هلذا الفرض من صحة .حيث سيكون الزمان بني
احلدثني خمتلفًا عند الراصد الذي يف القطار عن الراصد على الطريق.
ما يُستخدم هلذا القياس :سواء كان الساعات الرقمية  ،أوالساعات الرملية ،
أوالساعات الذرية  ،ال يهم .يعتمد مقدار الوقت الفعلي املقاس بني األحداث على
اإلئار املرجعي الذي يتم فيه القياس  ،وليس على اخلصائص الفيزيائية للساعة.

9

اذا اصطدم فوتونان يف الفضاء  ،فما الذي ينتج؟
ال تتفاعل الفوتونات بشكل مباشر مع الفوتونات .يف الواقع  ،يف الديناميكا الكهربائية
الكالسيكية  ،ال تتفاعل حزم الضوء مع بعضها البعض على اإلئالق  ،حيث متر عرب
بعضها البعض دون أي عوائق متامًا.
ومع ذلك  ،يف الديناميكا الكهربية الكمومية  ،هناك فرصة ألن يتشتت الفوتون لفرتة
وجيزة اىل زوج من اإللكرتون والبوزيرتون  ،والذي يتفاعل بعد ذلك مع الفوتونات
األخرى .يسمى هذا التأثري تشتت الفوتون _فوتون.
إنه تأثري ضعيف للغاية  ،وقد لوحظ فقط يف التجارب األخرية نسبيًا .ومع ذلك ،
يصبح هذا التأثري أكثر جتليًا عندما يكون للفوتونات ئاقات عالية للغاية (حوايل  80تريا
إلكرتون فولت  ،أي ما يقرب من  6-5أضعاف ئاقة اجلسيمات يف مسرع اهلادرونات
الكبري ) .وهذا له أمهية عندما يتعلق األمر مبالحظات أشعة جاما يف كبد السماء ،
حيث قد تتشتت فوتونات جاما ذات الطاقة العالية جدًا عن فوتونات اخللفية الكونية
امليكروية .هذا حيدث بالفعل  ،وخيلق حدًا أعلى لطاقة الفوتونات اليت نتلقاها من
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الفضاء السحيق ؛ حيث بتجاوز ئاقة معينة  ،تزداد فرص تشتت الفوتون بشكل
ملحوظ .
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عندما يتبخر آخر ثقب أسود يف الكون  ،سيكون هناك إشعاع
خال .إذا بدأ الكون يف االنكماش  ،فما الذي
كون
فقط يف
ٍ
ٍ

سيحدث عندما يتم ضغط كل اإلشعاع؟ هل سيكون هناك
انفجار كبري آخر؟ هل سيتحول اإلشعاع إىل جمرات؟
أحدى السيناريوات احملتملة اليت تصف الكون يف املستقبل البعيد جدًا  ،هو أن كل املادة
ستنهار يف ثقوب سوداء ثم تتبخر تلك الثقوب السوداء على شكل إشعاع هوكينغ.
لكن كون مثل هذا لن يتقلص مرة أخرى .ألن ذات املعادالت اليت جتعل هذا املستقبل
ممكنًا تصف أيضًا كونًا مستمرًا يف التوسع إىل األبد.
ففي مثل هذا الكون  ،تتحول كل الكتلة _ الطاقة يف النهاية إىل إشعاع حراري  .ومع
استمرار الكون يف التوسع  ،يتزايد انزياح هذا اإلشعاع حنو األمحر.
الناتج النهائي هلذه العملية بعد فرتة زمنية الهنائية هو كون أبدي فارغ :مكان وزمان
خاليان من أي شيء فيهما .
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ً

إذا كانت ميكانيكا الكم لألشياء الصغرية جدا والنسبية
ً
العامة لألشياء الكبرية جدا  ،فماذا عن األشياء الواقعة
بينهما؟ هل يوجد حجم  /حالة ال يعمل فيه النموذجان؟
يف حني أنه من الصحيح أن ميكانيكا الكم ترتبط عادةً باألشياء الصغرية جدًا  ،فإن
هذا ليس هو احلال دائمًا .قد يكون التعبري الصحيح هو "درجات حرية قليلة"
 ،degrees of freedomأي بضع ئرق مستقلة لنظام ما للتحرك ،
والدوران ،والتذبذب  ،وما إىل ذلك.
ميكن لإللكرتون أن يتحرك يف ثالثة اجتاهات مكانية وله حاليت لف مغزيل .SPIN
وهذا يعين أن لديه ثالث درجات مكانية من احلرية ودرجة دوران إضافية من احلرية مع
قيمتني منفصلتني .فليس القياس "احلجم" الفيزيائي لإللكرتون  ،ولكن درجات احلرية
القليلة اليت ميتلكها هي اليت جتعل سلوكه كموميًا بشكل واضح.
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كلما زادت درجات احلرية  ،زاد "متوسط" أي سلوك كمي  ،إذا جاز التعبري .لذلك
يتلخص األمر حقًا يف املستوى املتوقع من الدقة عندما يكون من املناسب اإلعراض عن
ميكانيكا الكم واستخدام الفيزياء الكالسيكية.
أما بالنسبة للنسبية العامة  ،فهي صاحلة أيضًا يف اجملالني الكالسيكي والكمي .إن
عنوان أحد كتيب املفضلة  ،لعامل الفيزياء الشهري روبرت والد " :نظرية اجملال الكمي يف
الزمكان املنحين والديناميكا احلرارية للثقب األسود" .العنوان يقول كل شيء :من
الواضح أنه من املمكن عمل نظرية جمال كمي يف الزمكان املنحين للنسبية العامة.
إذن ما الذي مسعته عن عدم توافق النظريتني؟ إن هلذا شأن فقط فيما يتعلق مبصدر
اجلاذبية .حيث ختربنا النسبية العامة أن اجلاذبية (أي احنناء الزمكان) مصدرها مرتية
اجلهد والطاقة والزخم للمادة .يف النسبية العامة  ،تتكون هذا املرتية من جمموعة من
األرقام العادية .يف حني أن األمر ليس كذلك يف فيزياء الكم :حيث تُستبدل األرقام
بأشياء (عادةً ما يتم متثيلها بواسطة عوامل رياضية) ختضع لقواعد حسابية خمتلفة.
لذا فإن املعادلة األساسية للنسبية العامة  ،معادلة جمال أينشتاين  ،تصبح غري منطقية:
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فهي تساوي بني التفاح (األعداد احلقيقية) من جانب مع الربتقال (غري األعداد) على
اجلانب اآلخر.
سيكون احلل املتوقع هلذا اللغز هو حتويل اجلاذبية إىل نظرية جمال كمي  ،لكن هذا مل
ينجح حتى اآلن  ،ألسباب تقنية عميقة .احلل اآلخر هو عملية بسيطة ،ولكنها تعمل
بشكل جيد ومدهش :استبدال مرتية اجلهد-الطاقة-الزخم "الكمية" مبا يسمى بقيمة
التوقع  ،وهي يف األساس متوسط "معدل"  ،واليت تكون يف شكل أرقام .عندما نفعل
ذلك  ،حنصل على نظرية (تسمى اجلاذبية شبه الكالسيكية) تعمل بشكل ال تشوبه
شائبة تقريبًا يف كل مكان باستثناء اللحظات األوىل لالنفجار العظيم ويف أعماق الثقوب
السوداء  ،بالقرب من املتفردة.
لدينا تزاوج سليم بني نظرية اجملال الكمومي والنسبية العامة يف كل مكان آخر  ،حيث
حنظى بتنبؤات مبستوى معقول من الدقة ميكننا تكرارها من خالل التجربة أو املالحظات
الفلكية.
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هل حل هيو إيفريت "منوذج تعدد العوامل " مشكلة قطة
شرودجنر؟
إهنا مل تكن "مشكلة" قط .بل كانت برهانًا باخللف .اعتقد شرودجنر بأن فكرة "كون
النظر إىل القطة قد أدى إىل اهنيار دالة املوجة وأن القطة قبل ذلك كانت موجودة يف
تراكب حالة ميتة_حية "هي فكرة سخيفة متامًا وال ميكن ألي أحد االعتقاد بصحتها.
لذلك ابتكر هذا املثال ليقول " ،انظر  ،ال ميكنك تصديق ذلك!" لقد كان مُحقًا يف
الواقع  ،وتقول النظرية احلديثة إلزالة الرتاكب الكمي decoherence
 theoryأن كون القطة على قيد احلياة أم ميتة يُحدد عند النقطة اليت تتشابك فيها
احلاالت احملتملة مع البيةة  ،أي مبجرد تفاعل اجلسيم املشع مع الكاشف.
حلَ إيفريت مشكلة كيفية اتساق هذا مع التطور اخلطي ملعادلة شرودينجر بالقول إن كل
شيء يستمر يف التطور خطيًا لكن النتائج تصبح متعامدة  ،orthogonalلذلك ال
ميكن للنتائج املختلفة (أوقات خمتلفة من موت القطة) أن تتفاعل فيما بينها أبدًا  ،لذلك
حنن موجودون يف تراكبات ال تتداخل فيما بينها تتأتى "كعوامل" خمتلفة .لكن إيفريت مل
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يستطع شرح كيف دخلت االحتمالية يف هذا (رغم أنه حاول) .فما الذي يعنيه
االحتمال عندما تتحقق كل االحتماالت؟
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ملاذا يتحول الفوتون إىل األمحر أثناء انتقاله عرب الفضاء
املتوسع؟
ليس من الصحيح القول بأن الفوتون يتحول إىل اللون األمحر أثناء ترحاله يف الكون
املتوسع .حيث أن االنزياح حنو األمحر ليس شيةًا كامنًا يف الفوتون.
بدالً من ذلك  ،فأنك كراصد قابع يف إئار مرجعي مغاير للشيء أو الوسط الذي أئلق
هذا الفوتون  ،هو العلة األوىل هلذا االنزياح الظاهر.
أوالً  ،حتى عندما تكونان "كراصدين يف أئارين مغايرين" يف حالة سكون بالنسبة إىل
اخللفية الكونية امليكروية  ،فأنكما تتحركان بالنسبة لبعضكما البعض :وهذا يعين أن
االنزياح حنو األمحر هو انزياح دوبلر املعتمد على السرعة النسبية بني الراصدين.
ثانيًا  ،عندما حيدث االنبعاث واالمتصاص يف أزمان خمتلفة  ،ويف ذات الوقت يصبح
الكون أقل كثافة  ،يتغري مقدار ئاقة اجلاذبية .لذا فإن متدد الزمن بفعل اجلاذبية خيتلف
يف وقت االنبعاث إزاء وقت االمتصاص .ينتج عن هذا مسامهة جاذبية إضافية يف
االنزياح األمحر للراصد.
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نتيجة هلذه االختالفات بني اإلئارين املرجعيني  ،ستالحظ الفوتون برتدد خمتلف مقارنة
بالرتدد الذي أنبعث.
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ً
ال ميكن لثقب أسود منفرد أن يفقد شيئا من كتلته ،
باستثناء إشعاع هوكينغ  ،ولكن عند اندماج اثنني من
الثقوب السوداء يتم إطالق الكتلة كموجات جاذبية .كيف
حيدث هذا؟
ال يوجد ثقب أسود يفقد كتلته عند االندماج مع ثقب أسود آخر .لكن النظام الكُلي
حيول الطاقة من شكل إىل آخر منصاعًا لقانون حفظ الطاقة.
يف البدء  ،لدينا ثقبان أسودان بالكتل املعطاة  ،بعيدين جدًا عن بعضهما البعض حبيث
تكون ئاقة اجلاذبية الكامنة بينهما ضةيلة وميكن اعتبارها صفرًا.
كلما اقرتبا من بعضهما البعض  ،فإن ئاقة اجلاذبية الكامنة  ،وهي كمية سالبة  ،تصبح
أكرب وأكرب يف املقدار (أي عدد سالب أكرب من أي وقت مضى) .وهذا بدوره يقابله
زيادة يف الطاقة احلركية حيث يتحرك الثقبان األسودان بشكل أسرع وأسرع.
ولكن نظرًا ألهنما ال يتحركان يف خط مستقيم  ،فإن مساراهتما تُقاد يف منحنيات لولبية
داخلية من خالل جاذبيتهما املتبادلة  ،ويتم حتويل الكثري من تلك الطاقة احلركية إىل
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موجات جاذبية وتشع بعيدًا إىل الالهناية .هذا له تأثري على إبطاء الثقوب السوداء وهو
يف الواقع السبب وراء اندماجها مع بعضها البعض بدالً من أن يدوران حول بعضهما
البعض بسعادة إىل األبد.
عندما تتحد الثقوب السوداء أخريًا  ،تندمج آفاقها "أفق احلدث لكل ثقب"  ،وتستقر
يف تكوين جديد  ،يكون الثقب األسود الناتج عبارة عن مزيج من أربعة أشياء  :الثقبان
األسودان مع كتلتيهما  ،والطاقة احلركية املشرتكة للنظام واجلاذبية الناجتة ،والطاقة
الكامنة للنظام.
حتدد هذه الكميات معًا إمجايل كتلة الطاقة للثقب األسود املدمج الناتج .باختصار  ،ال
شيء يُأخذ من داخل أي ثقب أسود .حيث تُراعى ديناميكيات النظام بأكمله.
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إذا كان بإمكان الثقوب السوداء أن تفقد كتلتها  ،أال يعني
ً
ذلك منطقيا أن الكتلة "خترج" من الثقب األسود (على عكس
حقيقة أنه ال ميكن ألي شيء أن خيرج من الثقب األسود)؟
لإلجابة على هذا السؤال  ،من املهم أوالً التمييز بني الثقب األسود النجمي الذي يتشكل
من االهنيار النجمي مقابل الثقب األسود "البدائي" احملتمل الذي رمبا كان موجودًا منذ
البدأ.
ملاذا ا؟ نظرًا ألن الثقب األسود النجمي "على الرغم من أنه ال ميكن متييزه عن الثقب
األسود البدائي من خالل املالحظة" خمتلف متامًا عن ذلك البدائي .هذا بسبب متدد
الزمان بفعل اجلاذبية الشديدة يف وجود جاذبية الثقب األسود اليت ستتشكل قريبًا:
األشياء اليت تقرتب من أفق احلدث (الذي سيتشكل قريبًا) ستبدو للراصد اخلارجي
وكأهنا تتبائأ متامًا .يشبه األمر إبطاء فيلم مبعدل متزايد بشكل كبري :مع استمرار زيادة
الوقت بني األئر  ،ستكون هناك أئر يف هذا الفيلم ال تنتهي أبدًا على الشاشة .أفق
احلدث نفسه على هذا النحو  ،فهو يظل عالقًا إىل األبد يف املستقبل.
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وهلذا السبب كان يطلق على الثقب األسود يف كثري من األحيان اسم "النجم املتجمد"
يف األدبيات العلمية القدمية .وهلذا السبب أيضًا  ،فإن الورقة األوىل اليت تصف تكوين
ثقب أسود جنمي  ،عام  1939كتبها أوبنهامير وسنايدر  ،تتحدث عن "االنكماش
اجلاذبي املستمر".
لذلك بالنسبة للثقب األسود النجمي  ،ال يوجد تناقض حقًا :إذا تسبب إشعاع هوكينغ
يف فقدان الكتلة  ،فإن هذه الكتلة املفقودة ال تزال خارج األفق  ،واليت مل تتشكل هي
نفسها بعد  ،لذلك إذا تبخر الثقب األسود بكمية حمدودة من الوقت ببسائة ال يتشكل
األفق أبدًا.
ستكون األمور خمتلفة إذا كان هناك ثقوب سوداء "مكتملة التكوين" .هذه الثقوب
السوداء "البدائية" اليت يُعتقد أحيانًا أهنا موجودة تأتي بآفاق مكتملة التكوين .ومع ذلك
 ،عندما يتعلق األمر بإشعاع هوكينغ  ،ال شيء خيرج من الثقب األسود .بدالً من ذلك
 ،ما "يدخل" الثقب األسود هو الطاقة السالبة.
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هذا ليس جمرد تالعب ذكي بالكلمات :ما يرقى إليه هو أنه حتى مع استمرار انتقال
التأثريات السببية من اخلارج إىل الداخل  ،تنتقل الطاقة من الداخل إىل اخلارج.
لكن بدالً من حماولة شرحها أكثر  ،امسحوا يل أن أشري إىل أنه ال توجد ثقوب سوداء
بدائية معروفة ؛ وجودها جمرد ختمني  ،عادة يف سياق نظريات أكثر غرابة .الثقوب
السوداء الوحيدة املعروفة يف الواقع هي الثقوب السوداء النجمية الناجتة عن االهنيار
ورمبا أحداث االندماج  ،وتبقى آفاق هذه الثقوب السوداء إىل األبد يف املستقبل  ،كما
بني أعاله.
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ملاذا تنهار قوانني الفيزياء عند املتفردة؟
عندما يشري الفيزيائي إىل املتفردة فإنه يشري عمومًا إىل مُعطى ال هنائي .أو على وجه
التحديد  ،كمية تدنو من الالهناية كلما دنت أخرى من الصفر .
ليس صحيحًا أن نقول إن مجيع قوانني الفيزياء تنهار عند املتفردة .ميكنك أن تتخيل
املعضالت اليت سنكون إزاءها  -كيف نفسر كتلة غري حمدودة أو ئاقة غري حمدودة أو
قوة غري حمدودة؟ عادة  ،نفرتض أن هناك جمموعة جديدة من القوانني أو ئريقة جديدة
للنظر يف املشكلة جتعل التفرد الظاهر خيتفي.
قد تكون على دراية بقانون هوك للقوة اليت ميارسها الزنربك  F = kx :حيث  kهي
معامل شد الزنربك و  xهي املسافة املمتدة .بكتابة املعادلة بالشكل ، k = F / x
يبدو أنه إذا قارنت الشد بني أي نقطتني يف الزنربك  ،فإنه يزداد ويزداد كلما قلت املسافة
بني النقطتني  ،ومن ثم ند أنفسنا إزاء شد ال هنائي بني نقطتني متباعدتني بشكل متناهي
الصغر!
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لكن بالطبع هذا ليس صحيحًا .إذا كنت تريد معرفة ما حيدث على مسافات صغرية ،
فال ميكنك استخدام الفيزياء الكالسيكية املاثلة بقانون هوك .مل يعد قانون هوك ساريًا
وعليك استخدام الفيزياء الذرية لشرح خصائص الزنربك .لذلك يف املقاييس
الكالسيكية الكبرية (قانون هوك)  ،مل يكن هناك معيار مسافة أساسي :ميكن أن يكون
 xصغريًا مبقدار ما تريد .لكن يف مرحلة ما  ،ينهار هذا القانون .يف النظرية الصغرية
(ميكانيكا الكم والفيزياء الذرية) يوجد معيار أساسي للمسافة :التباعد الذري .ميكننا
القول أنه مشكلة التفرد قد حُُلت.
يشعر معظم الناس بالقلق إزاء املتفردات اليت تنطوي عليها النسبية العامة :مثل التفرد
املفرتض متوضعه يف مركز الثقب األسود والتفرد الذي تتنبأ به النسبية العامة
الكالسيكية عندما كان كوننا يف اللحظة األوىل من مولده .إذا حاولت تطبيق قوانني
النسبية العامة يف هذه املواقف  ،فستجد حتمًا نفس خصائص الالهناية اليت حتدثنا عنها
مع الزنربك .كيف سننجو من هذه املتفردات؟ نتوقع أن تقوم ميكانيكا الكم باملهمة ألهنا
النظرية اليت تصف الفيزياء بشكل صحيح على مقاييس املسافات الصغرية .لسوء احلظ
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 ،بينما لدينا نظريات جيدة للفيزياء الذرية  ،ليس لدينا نظرية جيدة عن اجلاذبية
الكمية .يعتقد الكثري منا أن نظرية األوتار ستوفر يف النهاية احلل هلذه املشاكل.
باختصار  ،فإن التفرد ميثل الالهناية ولسنا معتقدين عمومًا أن الطبيعة الهنائية.
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مبا أن كل شيء يف الكون يتوسع  ،فهل النجوم التي نراها
اليوم تتألأل يف مساءنا لن تكون يف مكانها بعد مليون سنة؟
ليس كل ما يف الكون خيضع للتوسع  .ففي الواقع  ،توقفت أشياء شتى يف الكون عن
التوسع منذ فرتة ئويلة .إن التوسع الكوني ليس ما ميكن أن يوصف بأنه قوة ما  .بل أن
الكون ولد يف حد ذاته يف حالة من التباعد .ومع ذلك  ،فإن األشياء اليت تكّون لبنات
هذا الكون جُمعت سويًا بوسائة جاذبيتها اخلاصة واليت تُعترب "قوة".
تعمل اجلاذبية بشكل عام على إبطاء التوسع  ،ويف منائق الكون اليت كانت أكثر كثافة
قليالً من املتوسط كانت تلك اجلاذبية كفيلة لوضع حد للتوسع متامًا.
هذه الكتل من املادة توقفت منذ دهور .اليوم  ،هذه اجملموعات من املواد هي ما
نسميه العناقيد اجملرية  ،اليت حتتوي على اجملرات  ،واليت حتتوي بدورها النجوم.
من املهم أن ندرك أن النجوم اليت ميكننا رؤيتها بالعني اجملردة  ،هي يف الواقع  ،قريبة جدًا
من نظامنا الشمسي  ،أي يف حميطنا اجملري .يف الواقع  ،إهنا تشكل نقطة صغرية جدًا
من جمرتنا  ،درب التبانة .لذلك ليس للتوسع من حظوة هبذه النجوم.
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إن جمرة درب التبانة  ،ويف الواقع اجملموعة احمللية من اجملرات بأكملها اليت متثل جمرة درب
التبانة إحداها  ،توقفت عن التوسع منذ وقت ئويل نتيجة لفعل جاذبيتها اخلاصة.
أثناء قراءتك ملا سُطّر هنا  ،فإن تلك النجوم اليت تراها لن تكون يف الواقع حيث هي.
ناهيك عن مليون سنة  .وذلك ألهنا  ،شأهنا شأن الشمس  ،تدور حول مركز درب
التبانة  ،لكن مداراهتا ختتلف عن مدارات الشمس .لذا هناك حركة نسبية كبرية بني
نظامنا الشمسي وهذه النجوم .يف الواقع  ،يف كثري من احلاالت  ،ميكن لعلماء الفلك
قياس هذه احلركات يف السماء! ختيل اآلن  ،إذا حترك جنم يف السماء بسرعة كافية
لعلماء الفلك الكتشافه بعد بضع سنوات فقط من املالحظات  ،إىل أي مدى سيتحرك
هذا النجم  ،على سبيل املثال  5000 ،سنة! (أي أن السماء اليت شاهدها املصريون
القدماء كانت خمتلفة متامًا عن السماء اليت نراها اليوم).
لكن هذا ال عالقة له بالتوسع الكوني .يؤثر التوسع الكوني على اجملرات املتباعدة ،
(على األقل) عشرات املاليني من السنوات الضوئية  ،وليس النجوم القريبة  ،اليت تبعد
عن بعضها بضع عشرات من السنوات الضوئية أو أقل.
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هل اجملال الكهرومغناطيسي "يف كل مكان" بنفس الطريقة
التي تكون بها قوة اجلاذبية يف كل مكان وتؤثر على كل
الكتل؟
من املهم التمييز بني ثالثة مفاهيم:
 .1اجملال.
 .2حتفيز (اثارة) اجملال.
 .3تفاعالت (قوى) اجملال.
فيما يتعلق باملفهوم األول  ،يف الواقع  ،فإن كل من جمايل الكهرومغنائيسية واجلاذبية
موجودان يف كل مكان  ،حتى يف حالة الغياب التام للمادة أو التحفيز  ،فإهنا توجد يف ما
يسمى "احلالة الدنيا".
أما فيما يتعلق باملفهوم الثاني  ،فإن اجملال الكهرومغنائيسي الذي حيظى بطاقة من
مصدر ما  ،يطلق على هذه احلالة التحفيز (االستثارة) .وإذا كان اجملال جمالًا كموميًا ،
ينشأ هذا التحفيز أو يُفنى كوحدة واحدة "كم" يف كل مرة.
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حنن حنب أن نفكر بلغة اجلسيمات  ،ولكن يف عامل نظرية اجملال  ،فإن اجلسيمات ما
هي إال جمرد حتفيزات أو اثارات أولية للمجال .عندما نقول أن اإللكرتون يبعث فوتون
 ،فإن ما حيدث بالفعل هو أن جمال االلكرتون (نعم  ،هذا جمال أيضًا) يتفاعل مع اجملال
الكهرومغنائيسي  ،وينقل اليه ئاقةً وزمخًا  ،مما خيلق "وحدة " إثارة يف اجملال
الكهرومغنائيسي  .يعمل جمال اجلاذبية باملثل .بالطبع ال نعلم على وجه اليقني ما إذا
كان جمال اجلاذبية جمالًا كميًا (مل ينجح أحد يف معايرة اجلاذبية حتى اآلن) ولكن حتى إذا
مل يكن كذلك  ،فإنه ال يزال جمالًا ميكنه محل التحفيز أو اإلثارة  ،حتى إىل أماكن بعيدة ،
يف شكل موجات جاذبية  ،متامًا مثلما حيمل اجملال الكهرومغنائيسي الضوء.
أخريًا  ،فيما يتعلق بالنقطة الثالثة  ،ميكن أن تتفاعل األشياء بعضها مع بعض من خالل
جماالهتا .على سبيل املثال  ،ميكن لإللكرتونات التنافر مع بعضها البعض من خالل
تبادل التحفيز من خالل اجملال الكهرومغنائيسي .وباملثل  ،جتذب الكتل بعضها البعض
من خالل جمال اجلاذبية .يف حني أنه من الصحيح أن تأثري الشحنة الكهربائية أو الكتلة
 ،على الرغم من أنه يتناقص مع املسافة  ،موجود يف كل مكان  ،إال أن هذا ليس هو
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نفس اجملال املوجود يف كل مكان .اجملال الكهرومغنائيسي (غري املُحَفز) موجود يف كل
مكان حتى عندما ال تكون هناك شحنات وال قوى كهربائية .وباملثل يكون جمال
اجلاذبية (غري املُحَفز) موجود يف كل مكان حتى عندما ال تكون هناك كتل وال قوى
جاذبية.
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هل ميكننا جتاوز مبدأ عدم اليقني هلايزنرب من خالل قيام
شخص بقياس موضع اجلسيم  ،بينما يقيس شخص آخر زمخه
 ،لكن الشخصان ال يتحدثان مع بعضهما البعض  ،و يعطيان
نتائجهما لطرف ثالث؟
كال.
جيد الكثري من الناس صعوبة يف تفهم هذا الشيء  ،ألننا منيل  ،بطبيعة احلال  ،إىل
التفكري يف "الراصد" على أنه "شخص ينظر إىل شيء ما".
من الناحية الفيزيائية  ،فإن الراصد هو أي شيء تعتمد حالته بطريقة غري عكسية
ثرموداينميكيًا على حالة الشيء املرصود .إذا كنت تستخدم جهازًا لقياس اجلسيم ،
فإن اجلهاز  ،وليس الشخص الذي ينظر إليه  ،هو الراصد.
ال يعين ذلك أننا عاجزون وال نستطيع معرفة املوضع املطلق والزخم املطلق للجسيم يف
نفس الوقت  ،بل أن اجلسيم ذاته ليس له موضع وزخم مطلقني يف نفس الوقت.
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ال شيء يف العامل الكالسيكي يتصرف هبذا الشكل .رمبا تفكر يف اجلسيم ككرة
صغرية ،لكنه ليس كذلك .إن اجلسيم الكمومي غامض  ،منتشر يف الفضاء ،له ئول
موجي .إنه ليس كرة صغرية .إنه ليس مماثلًا ألي شيء يطابق حدسك.
ال يوجد حل  ،ال توجد ئريقة ذكية لتجاوز هذا املبدأ  ،ألن اجلسيم ذاته ليس لديه
موقع وزخم مطلقني يف نفس الوقت.
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ما هو أسهل تعريف لـ "االنرتوبيا"؟
إهنا مقياس دقيق للفوضى .إن الغاز الذي تنتشر جزيةاته على حجم معني إنتشارًا
غري منظم  ،يُقال بأنه ذو انرتوبيا عالية ؛ أما الغاز الذي تصطف مجيع جزيةاته يف زاوية
واحدة من الصندوق بشكل منظم للغاية لديه انرتوبيا منخفضة.
احلالة األقل تنظيما هلا العديد من الطرق املختلفة اليت ميكن أن تتأتى خالهلا  ،وهذا
جيعلها أكثر احتماال .ميكن ذكر قانون زيادة اإلنرتوبيا على النحو التايل :إذا كان لديك
احتمالية منخفضة (أي شديدة التنظيم) و عمليات ئبيعية قيد العمل  ،فمن املرجح أن
نُساق إىل التكوين احملتمل للغاية (أي اىل حالة ضعيفة التنظيم).
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هل هذا يبدو وكأنه ثرثرة؟ أنه "القانون الثاني للديناميكا احلرارية" الذي يؤسس
لشطر كبري من الفيزياء احلديثة  .هو ئريقة رائعة للقول أن التكوينات ذات االحتمالية
العالية هي أكثر حظوة من التكوينات غري احملتملة ( .لب القانون يكمن يف الطريقة اليت
يتم هبا تقدير االحتمال ألي تكوين معني ).
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ً
ملاذا يبدو الكون مظلما بشكل عام  ،مع األخذ يف االعتبار أن
ً
الضوء يأتي من كل اجتاه من السماء تقريبا ؟
إن هذا السؤال "القديم" يُعرف باسم "مفارقة السماء املظلمة" أو "مفارقة أولرب".
يف عامل مرصود وذي حجم ال هنائي  ،مع عدد ال هنائي من النجوم  ،فإن من املتوقع
أنك أميا وجهت بصرك يف الكون فإنه سيتقائع مع جنم ما.
من الواضح أن الكون املرصود حمدود .وهو ليسَ حمدودًا ككونٍ فقط ولكنه حمدود
يف كثافة النجوم واحلد األقصى لعمر النجوم (ال توجد جنوم أقدم من  20مليار سنة).
هذا يفسر كون السماء مظلمة .فليس الكون ذا عدد ال هنائي من النجوم  ،وليست
لنجومه األزلية بأي شكل من األشكال  ،فقد تتقائع عني الراصد مع مقطع فضائي
خايل من النجوم  ،أو ذي جنوم مل يصل ضيائها لنا بعد.
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هل التاخيونات موجود؟
التاخيون هو جسيم افرتاضي  ،على عكس جسيمات املادة العادية اليت تقتصر على
أن تكون دائمًا أقل من سرعة الضوء  ،يقتصر دائمًا على أن يكون أعلى من سرعة
الضوء.
مثل هذه األشياء  -إذا كان هلا ئاقة ملحوظة  -جيب أن يكون هلا "كتلة خيالية" -
أي  ،بدالً من أن يكون هلا كتلة 𝑔𝑘 ، 2سيكون هلا كتلة 𝑔𝑘 𝑖. 2√−1 =2
يف عام  ، 1907أظهر ألربت آينشتاين أنه إذا كان من املمكن إرسال إشارات أسرع من
الضوء  ،فسيكون بعض الراصدين القصوريني قادرين على مالحظة االثر سابقًا للسبب
خاصته.
فإذا قمت بإئالق النار على شخص مبسدس من التاخيونات  ،فإن شخصًا يتحرك
بسرعة كافية سرياقب الشخص ميوت قبل أن يصاب.
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هذا انتهاك للسببية  -شيء نعتقد أنه جزء حيوي من هيكلية الزمكان .الوضع احلايل
للتاخيونات أهنا ليست ممنوعة .ال يوجد شيء حتى اآلن يف قواعد الفيزياء لدينا يقول
أن التاخيونات ال ميكن أن توجد ..فقط ألنه غري حمظور ال يعين أنه موجود.
نظرًا ألنه سيكون من مقتضيات التاخيونات احلصول على كتلة خيالية  ،وقدرهتا على
انتهاك السببية  ،باإلضافة إىل حقيقة أنه مل يُرصد أي تاخيون يف الطبيعة  ،فإن معظم
الفيزيائيني يعتربوهنا أشياء غري ئبيعية.
هناك بعض اجلدل حول ما إذا كان سيتم إقصائها يف نظرية مستقبلية  ،أو إذا كانت
ستظل إىل األبد شيةًا غري حمظور  ،ولكنه ببسائة غري موجود.
بالطبع  ،مل مينع هذا األشخاص الذين حياولون البحث عن التاخيونات  -سيكون من
احلماقة أال نفعل ذلك  ،ألهنا ستقدم نظرة ثاقبة يف جمال جديد متامًا من الفيزياء.
ومع ذلك  ،وبصرف النظر عن اإلنذار الكاذب للنيوترينو يف عام  ، 2011مل يالحظ أي
شيء على اإلئالق لديه حركة فائقة لسرعة الضوء.
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إن الوضع احلايل للتاخيونات هي أهنا تركيبات رياضية صاحلة ال تنتهك أي قوانني على
وجه اخلصوص  ،لكنها :
أ) مقيتة للغاية ألهنا تناقض مفهومنا للسببية.
ب) ال يوجد مكان حيث ميكننا العثور عليها.
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ما هي الكتلة بالضبط يف ميكانيكا الكم؟ هل هي تفاعل
اجلسيمات مع جمال هيجز أم ماذا؟
كتلة اجلسيم يف نظرية اجملال الكمي النسبية هي ئاقته الذاتية .ميكن أن يكون هلذا ،
من حيث املبدأ  ،ثالثة مصادر :الكتلة السكونية  ،والتفاعل مع الفراغ  ،ويف حالة
اجلسيمات املركبة  ،التفاعل بني جزئياته املُركبة.
بالنسبة ملعظم اجلسيمات يف النموذج املعياري فإن الكتلة السكونية ليست خيارًا ،
ألهنا ستكسر التناظر املعياري للنظرية  ،وهو أمر ضروري للنظرية للعمل.
التفاعل مع الفراغ أمر آخر ،ينشأ هذا بالنسبة للفرميونات من خالل التفاعل مع جمال
هيجز .عادة ما يكون هذا جمرد تفاعل جسيم  ،أي أن اإللكرتون قد يتفاعل مع
جسيم هيجز عند التصادم بينهما  .من الواضح أنه ليس كتلة .ومع ذلك  ،هناك كسر
للتماثل  ،والذي حيدث ألن أدنى حالة ئاقة جملال هيجز ليست احلالة اليت يكون فيها
اجملال خاليًا من اإلثارة .حيتوي جمال هيجز على قيمة توقع للفراغ غري صفرية .
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وأخريًا  ،حتصل جسيمات مثل الربوتونات والنيوترونات على معظم كتلتها من ئاقة
الربط النووية القوية اليت تربط الكواركات املكونة معًا.
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ً
هل تزداد الكتلة حقا مع االقرتاب سرعة الضوء؟
اجلواب هو… .أنه يعتمد على الشخص الذي يسأل.
الشيء املهم الذي جيب تذكره بشأن النسبية هو أن األشياء يف املراجع القصورية دائمًا
ما تبدو ئبيعية من وجهة نظر الراصد يف ذلك اإلئار.
مبعنى آخر  ،إذا اشرتيت سفينة فضائية بطول  100مرتًا يبلغ وزهنا  1000ئن ،
وساعة فائقة الدقة تدق مرة واحدة يف الثانية  ،ويشرتي صديقك سفينة مماثلة  ،وهو
حيوم حول القمر بسرعة قريبة من سرعة الضوء  ،حيدث ما يلي:
أنك ال تزال تقيس سفينتك بطول  100مرت  ،وكتلة  1000ئن  ،وتدق ساعتك مرة
واحدة يف الثانية.
ال يزال صديقك يقيس سفينته بطول  100مرت  ،وكتلة  1000ئن  ،وتدق ساعته مرة
واحدة يف الثانية.
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أعد قراءة هاتني الفقرتني حتى تتبني أن كل شيء يبدو دائمًا ئبيعيًا من اإلئار
املرجعي اخلاص به.
يف ذات الوقت ستبني قياساتك لسفينته أهنا بطول  50مرتًا تقريبًا  ،ويصل وزهنا إىل
 2000ئن  ،وتدق ساعته مرة واحدة كل ثانيتني.
وإذا إبتغى هو قياسًا لسفينتك سريى أن ئوهلا حوايل  50مرتًا  ،وكتلتها  2000ئن ،
ويسمع أن صوت ساعتك يدق مرة لكل ثانيتني لدية.
أعد قراءة هاتني الفقرتني حتى تتبني :يكون القياس خمتلف عند قياسه من إئار
مرجعي خمتلف.
هذا ليس ذي معنى للدماغ الذي تطور للتعامل مع السرعات املوجودة يف سهول أفريقيا.
ومل يكن أي إنسان يف وضع ميكن فيه اكتشاف اآلثار النسبية من قبل احلواس البشرية.
لذا ال توجد ئريقة ميكن أن يتكيف هبا حدسنا جلعل هذه األشياء "منطقية".
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وليس على الكون أي التزام ليكون منطقيًا .إذا كنا قد تطورنا أثناء حماولتنا جتنب
النمور النسبية  ،فإن النسبية اخلاصة ستكون أكثر منطقية بالنسبة لنا.
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هل تتعارض نظرية االنفجار الكبري مع القانون األول
للديناميكا احلرارية  ،الذي ينص على أن املادة ال تفىن وال
تستحدث من العدم؟
أن أحد "السيناريوهات املمكنة" هو أن الطاقة الكلية للكون تساوي صفرًا .هذا ألنه
باإلضافة إىل ئاقيت الكتلة واحلركة "املوجبتني"  ،هناك ئاقة اجلاذبية اهلائلة "السالبة".
لذا فإن الطاقة الفعلية للكون هي صفر  ،وال توجد مشكلة يف حفظ الطاقة ؛ إهنا
صفر  ،ودائمًا ما كانت كذلك.
صفر؟ نعم هذا ممكن .يصعب مالحظة الطاقة الكامنة ما مل حتاول االنتقال إىل
موضع خمتلف متامًا.
أقول "ممكن" ألنه إذا أجريت حسابًا كالسيكيًا للطاقة اإلمجالية  ،وافرتضت أن كثافة
الكتلة تتأرجح عند القيمة "احلرجة" (الكافية لتعطينا هندسة إقليدية)  ،فإن ئاقة
اجلاذبية السلبية تلغي متامًا الكتلة اإلجيابية وئاقة التوسع .ولكن ليس من الواضح أن
الكون الصفري ال يزال صاحلًا باستخدام النسبية العامة ؛ هناك خالف حول ما إذا كان
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حساب الطاقة اإلمجالية منطقيًا  ،حيث ال يوجد شيء خارجي كمرجع ميكنه اإلتيان
بالنبأ اليقني .
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هل صحيح أن السبب وراء تباطؤ الضوء يف وسط ما هو أن
الفوتونات تمتص ويعاد إطالقها بواسطة جزيئات ذلك
الوسط؟ إذا كان األمر كذلك  ،فما سبب هذا االمتصاص؟
ال ،هذا ليس صحيحا .تقول اإلجابة املتعلقة هبذا السؤال أن الضوء ال يزال ينتقل
بسرعة "الضوء" بني اجلزيةات .وهذا خائئ متاما .فليس ما بني تلك اجلزيةات
فراغًا .حيث تتفاعل اجملاالت الكهربائية مع الفوتون عن بعد .يقول بعض الناس أنه من
املستحيل على الفوتون أن يتفاعل مع اإللكرتونات قباله ألن الفوتون مل يصل تلك
اإللكرتونات بعد .هذه هي املشكلة الرئيسية يف التفكري يف الفوتونات  ،ما مل تعاملها
كجسيمات كمية سنتيه بسهولة يف املنطق اخلائئ واالفرتاضات الساذجة .الفوتون
ليس جسيمًا كالسيكيًا .ال توجد جسيمات كمومية يف مكان وزمان حمددين بل تُمَثل
كدوال موجية احتمالية كبرية مقارنة باملسافة بني اجلزيةات .الفوتون الكمومي ليس
"صغريًا مبا يكفي" ليالئم اجلزيةات.
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هل "ثنائية املوجة_جسيم" حقيقية؟ لقد مسعت أن الضوء هو
ً
يف الواقع موجة دائما وأن وجود اجلزيئات هو وهم .هل هذا
صحيح؟
ميكن القول إن هذا صحيح  ،لكنها إجابة جزئية وأكثر عرضة للتضليل من التبيان.
ميكن أن تكون اإلجابة الكاملة أكثر دقة قليالً (ولكن أخشى أن تكون ليست واضحة
للغاية أيضًا  ،بدون رياضيات).
يف نظرية اجلسيمات الكمومية  ،سيظهر شيء مثل الضوء على شكل جسيمات .ومع
ذلك  ،ما مل يتم قياس موقعه  ،فإن جسيم الضوء (الفوتون) ليس له موضع حمدد
كالسيكيًا .وبدالً من ذلك  ،يتم حتديد موقعه من خالل ما يسمى بالدالة املوجية اليت
تُستخدم  ،من بني أمور أخرى  ،حلساب احتماالت العثور على الفوتون يف مواضع خمتلفة
 ،يف حالة إجراء قياس .وهذه الدالة املوجية تنتشر مثل املوجة.
لكن نظرية اجلسيمات الكمومية ليست أفضل نظرية لدينا .أفضل نظرية لدينا هي
نظرية اجملال الكمي .يف نظرية اجملال الكمي  ،الكيانات األساسية هي اجملاالت (ال
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ينبغي اخللط بينها وبني الدالة املوجية لنظرية اجلسيمات ؛ شتان بني االثنان ) .على
سبيل املثال  ،اجملال الكهرومغنائيسي املنفرد واملوجود يف كل مكان .عندما تتفاعل
اجملاالت مع بعضها البعض  ،يتم نقل الطاقة والزخم  ،يف شكل اثارة "حتفيز" للمجال.
وألهنا جماالت كمومية  ،ختربنا الرياضيات أن هذه اإلثارة تأتي يف وحدات حمددة :وحدة
واحدة من اإلثارة  ،وحدتان  ،إخل .لذا فإن التفاعل األويل يزيد أو يقلل عدد اإلثارات
مبقدار واحد .ميكن حتديد التفاعالت بني اجملاالت يف الفضاء  ،وعندما حيدث ذلك ،
فإن هذه االثارة ستحدد سلوك اجلسيمات.
لذا نعم  ،يف نظرية اجملال  ،ميكن القول أن اجلسيمات وهم .ولكن هذا زيف مُقنع
عندما تنظر  ،على سبيل املثال  ،إىل أنبوب أشعة الكاثود وتشاهد انتقال اإللكرتونات
من الكاثود  ،وتسارعها صوب األنود  ،ثم تضرب الشاشة الفلورية .جلميع املقاصد
واألغراض العملية ،ننظر هلذه االلكرتونات على أهنا جسيمات  ،حتى لو كانت النظرية
األساسية تشكل منوذجها كإثارة للمجال اخلاص هبا.
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إذا كان الكون قد بدأ كمتفردة  ،فأين كانت هذه النقطة؟ هل
ميكنني اخلروج إىل فنائي اخللفي للبحث عنها؟
نعم  ،ميكنك البحث عن املتفردة يف فنائك اخللفي .دعين اريك هذا.
ختيل ساعة ،اجعلها ساعة ال تظهر الوقت فحسب  ،بل التاريخ أيضًا  ،مبا يف ذلك
السنة  ،وال تقتصر على السنوات املكونة من  4أرقام .اآلن اعد هذه الساعة إىل ما
يقرب من  13800000.000ق.م .هناك .هذه هي وجهتك .كما ترى  ،فإن املتفردة
األوىل ليست نقطة يف املكان .إهنا حلظة من الزمن  ،تشمل كل موضع يف املكان.
أو رمبا كلمة "تشمل" هي كلمة خائةة  ،ألن الطبيعة األساسية للمتفردة هي أهنا
ليست يف الواقع جزءًا من الكون .ميكنك العودة يف الزمان مقرتبًا ودانيًا من املتفردة :
ثانية  ،ميلي ثانية  ،نانو ثانية  ،إخل  ،ولكن لن تصل إىل املتفردة نفسها.
إذا أمكنت العودة إىل املتفردة " وهو أمر مستحيل فيزيائيًا"  ،فستميز حقيقة أن
املسافة بني أي نقطة و أخرى يف الفضاء تنهار إىل الصفر .إن املتفردة ليست جزءًا من
الكون حقًا .لذلك كل ما ميكننا قوله هو أنه ميكننا العودة بالزمن إىل الوراء (على األقل
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يف خيالنا ؛ أنا ال أقرتح آلة زمن فعلية) القرتاب تعسفي من املتفردة  ،ويف ذلك الوقت
ميكن أن تصبح املسافة بني أي نقطتني صغرية بشكل ال يصدق .لكن ليست صفر.
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ماذا حيدث عندما تضرب "إبرة" األرض بسرعة الضوء؟
ستنفجر األرض!
وبالطبع يفنى اجلميع .
مع الفيزياء الكالسيكية  :ال نتوقع حدوث أي شيء ذي شأن .حيث تبلغ كتلة اإلبرة
املتوسطة حوايل  1جرام أو حوايل  0.001كجم .كتلة كوكبنا هائلة 24 ^ 10 × 5.9
( 10أس )24كجم .تتحرك اإلبرة بسرعة الضوء أو حوايل  300.000.000م  /ث.
بينما تتحرك األرض بسرعة أقل بكثري  000،30 ،م  /ث.
وبإستخدام قانون حفظ الزخم  ،سنجد أنه ليس هناك تفاعل فعلي بني االثنني .على
الرغم من أن اإلبرة تتحرك بسرعة عالية  ،إال أن كتلة األرض هائلة نسبيًا.
مع الفيزياء النسبية  :عندما يقرتب اجلسم من سرعة الضوء  ،فإن زمخه يدنو من
الالهناية.
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وبسبب هذا  ،ال يهم ما هي كتلة أو سرعة اجلسم الذي سيُصدم  ،نظرًا ألن ما
يصطدم به له زخم ال هنائي  ،فإن االصطدام سيؤدي إىل فقدان هائل للطاقة احلركية.
ومن احملتمل أن تدمر هذه املوجة من الطاقة احلركية  ،جنبًا إىل جنب مع تأثري
االصطدام  ،كوكبنا وكل احلياة اليت عليه.
لذلك دعونا نأمل أن ال تصبح إبرة مساملة فجأة عدوانية جتاه كوكبنا وتقرر مهامجتنا.
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كيف ميكن أن يكون للفوتونات طاقة من غري كتلة؟
يف عام  ، 1905نشر ألربت أينشتاين ورقة مجيلة .بعنوان " :هل يعتمد القصور الذاتي
للجسم على حمتواه من الطاقة؟"
من خالل "القصور الذاتي للجسم"  ،أشار آينشتاين بالطبع إىل قدرة اجلسم على
مقاومة التسارع  ،أي كتلته القصورية.
عندما يكون اجلسم يف حالة سكون  ،فإنه يفتقر اىل الطاقة احلركية .لذا فإن "حمتواه
من الطاقة" ذاتي متامًا .يتم حتديد قدرة اجلسم على مقاومة التسارع على حمتوى
الطاقة الذاتي هذا :كتلته السكونية.
عندما يتحرك اجلسم بسرعة عالية يف إئار مرجعي معني  ،فإن لديه الكثري من الطاقة
احلركية باإلضافة إىل ئاقته الذاتية .هذا هو أصل مفهوم "الكتلة النسبية"  ،ومجع
الطاقة الذاتية والطاقة احلركية معًا .عندما نرغب يف تغيري حركة جسم سريع  ،فإننا
نواجه كالً من ئاقته الذاتية وئاقته احلركية.

56

يتحرك اجلسم النسيب قريبًا جدًا من سرعة الضوء يف إئار مرجعي معني  ،لذلك يف
هذا اإلئار املرجعي  ،تكون معظم ئاقته ئاقة حركية .على سبيل املثال  ،يف
مصادم اإللكرتون-بوزيرتون الكبري ( ، LEPسلف املصادم  LHCيف نفس النفق
على احلدود الفرنسية السويسرية)  ،تُعجل اإللكرتونات إىل  0.999999999988من
سرعة الضوء ؛ هبذه السرعة  ،تكون الطاقة احلركية لإللكرتونات أكثر  200,000مرة
من الكتلة السكونية .يف اإلئار املرجعي ملخترب  ، CERNمت حتديد قدرة هذه
اإللكرتونات على مقاومة التسارع يف املقام األول من خالل ئاقتها احلركية  ،مع مسامهة
صغرية فقط من ئاقتها الذاتية .وبعبارة أخرى  ،فإن معاجلة هذه اإللكرتونات كما لو مل
يكن لديها كتلة سكونية على اإلئالق  ،فقط الطاقة احلركية  ،كانت ستؤدي فقط إىل
خطأ صغري  ،أقل من مخسة أجزاء يف املليون.
متثل الفوتونات أقصى ما يكون هبذا الشأن .ليس لديها فقط الكثري من الطاقة احلركية
مقارنة بالكتلة السكونية اخلاصة هبا ؛ بل لديها ئاقة حركية فقط وليس لديها كتلة
سكونية (ئاقة ذاتية).
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ّ
حتول الشمس الكتلة باستمرار إىل طاقة .هل سيؤدي ذلك
إىل اخنفاض جاذبيتها؟
تطلق الشمس ما يقرب من  4.3مليون ئن يف الثانية يف شكل ئاقة ضوئية .و هذا
كثري (حوايل  6تريليون قنبلة هريوشيما!) ولكن باملقارنة مع كتلة الشمس اإلمجالية إنه
الشيء .تزن الشمس حوايل  2أوكتليون ئن (أي  27أصفار) .عند هذا املعدل ،
ستستغرق الشمس حوايل عشرة أضعاف العمر احلايل للكون لكي تفقد حوايل  ٪ 1من
كتلتها .وبعبارة أخرى  ،هذه اخلسارة ال تكاد تذكر.
باملناسبة  ،تفقد الشمس أيضًا الكتلة بشكل أكثر مباشرة  ،يف شكل رياح مشسية.
ميكن مقارنة معدل فقدان الكتلة جراء الرياح الشمسية  ،مبا يقرب من ثلث معدل فقدان
الكتلة من خالل اإلشعاع  ،أو حوايل  1.5مليون ئن يف الثانية.
ولكن حتى ومها سويةً  ،فإن خسارة الكتلة عند هذا املعدل تبلغ أقل من  ٪0.1من
الكتلة الكلية للشمس خالل عمرها املتوقع.
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ما جيب أن نعلمه أن معدل خسارة الكتلة سيتسارع يف وقت متأخر من دورة حياة
الشمس .عندما تستهلك الشمس وقودها اهليدروجيين  ،ستصبح أكرب  ،وتشع املزيد
من احلرارة  ،ويف النهاية  ،تفقد أيضًا أجزاء كبرية من الغالف اجلوي اخلارجي قبل نفاد
الوقود متامًا واالهنيار اىل قزم أبيض يربد ببطء.
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ماذا حيدث بالضبط داخل الثقب األسود؟
هناك منوذجان شائعان ملا حيدث داخل الثقب األسود:
يفرتض منوذج "املتفردة" للثقب األسود أن النجم العادي ميكن أن ينتج ئاقة جاذبية
كفيلة بأن تضغط مادته الداخلية إىل نقطة ذات كثافة غري حمدودة (املتفردة) .تقع
املتفردة يف مركز غالف حدود النجم األصلي .إن حدود النجم األصلية ال تنهار ؛ بل
تُحول إىل غالف فريد من نوعه ليس بذي وصف مادي ملموس ولكنه يتطلب سرعة
هروب مساوية لسرعة الضوء .هذه خاصية تعريف جلميع الثقوب السوداء ؛ واملادة
أو الطاقة الداخليتني ال ميكنهما اهلروب إىل ما وراء حدود شوارزشيلد .لكن مفهوم
املتفردة الالهنائية هو احتمال ال ميكن الدفاع عنه فيزيائيًا.
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يفرتض منوذج "غالف الطاقة" للثقب األسود أن ئاقة اجلاذبية ميكن أن تنتج حالة من
الديناميكيا للجسيمات الداخلية اليت ستتجاوز احلدود املقررة اليت تسمح هبا فيزياء
الكم .ومع ذلك  ،تُحل هذه املشكلة عن ئريق حتويل اجلسيمات إىل ئاقة فوتونية
(إشعاع)  ،واليت ال تتأثر بالقيود املفروضة على ديناميكيا اجلسيمات .تشكل هذه
الطاقة غالفًا إشعاعيًا "ينضم" إىل غالف شوارزشيلد .بعد ذلك  ،يتم حتديد
"غالف" الطاقة اإلشعاعية بشكل ملموس كحدود الثقب األسود أو "السطح".
سيكون للسطح_ اإلشعاع من هذا الوصف نفس تأثري كتلة اجلسيم (املتفردة) املوجود
يف مركز غالف شوارزشيلد .تكمن مشكلة منوذج اإلشعاع يف إجياد تفسري مناسب
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لتحول اجلسيمات إىل الفوتونات (لكننا نعلم أن هذا حيدث :على سبيل املثال  ،احنالل
جاما).
اخلالصة :من الواضح أن مناذج الثقب األسود املوصوفة أعاله غري مكتملة .القارئ
لديه خيار اختيار أي تفسري يبدو أكثر منطقية.
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من أين يأتي الفوتون املنبعث؟ هل ينتج؟
إنه يأتي من ال شيء.
كان والد فاينمان يضايق ريتشارد الشاب بإخباره أنه إذا استمر يف قول "ال" فسوف
يستنفد ال"ال" وسيتعني عليه اإلجابة بـ "نعم" على كل شيء.
نقول يف اللغة الفيزيائية  ،إن الفوتونات ليست "خمبةة" .الطاقة حمفوظة  ،وإذا كنت
ترغب يف ختليق فوتون  ،فأنت حباجة إىل ئاقة .لكن الفوتون ال خيتبئ داخل شيء
مستعدًا للتخلق والتشكل ؛ ال وجود له حتى يُنتج.
يف الفيزياء النووية  ،تتكون أشعة ألفا من نويات اهليليوم اليت ختتبئ داخل النواة ثم
خترج .كانت هذه نظرية جامو عن حتلل ألفا  ،وهي علة شهرته األولية .لكن أشعة
بيتا (اإللكرتونات) ال جتلس داخل النواة تنتظر اخلروج ؛ يتم إنشاؤها يف حلظة التحلل.
يف أشعة غاما  ،يتم إنتاج الفوتون يف حلظة احنالله  ،مماثل إلشعاع بيتا  ،وخمتلف عن
إشعاع ألفا.
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كيف تتواصل اجلسيمات الكمية رغم فصلها ملسافة مهولة؟
اجلواب هو  :إهنا ليست جسيمات كما أهنا ال تتواصل .حيث أن البنى األساسية يف
الفيزياء الكمية احلديثة ليست اجلسيمات (املصغرة  )Cannonballsولكنها
اجملاالت املوجودة يف كل مكان .خذ الديناميكا الكهربية الكمومية ،على سبيل املثال.
هناك شيةان فقط يف هذه النظرية :اجملال الكهرومغنائيسي وجمال اإللكرتون .هذا كل
شيء ،وال شيء آخر .إن أي إثارة هلذه اجملاالت تستوي يف وحدات حمددة (كموم).
لذلك عندما يتفاعل جمال اإللكرتون مع اجملال الكهرومغنائيسي ،فقد يقوم بإنشاء إثارة
واحدة ،واليت نسميها فوتونًا .أو عندما يتفاعل اجملال الكهرومغنائيسي مع جمال
اإللكرتون ،قد خيلق اثنتني من االثارات املتعاكسة (إلكرتون وآفريان ،ويعرف أيضا باسم
بوزيرتون) .إذًا فأن هذه األشياء هي إثارات يف اجملاالت الكمية .أما السبب يف أننا
نسميها جسيمات ألنه ،أوال ميكن حساهبا .ميكنك االعتماد على عدد اإلثارة اليت
حيتوي عليها جمال اإللكرتون ،واحدة يف كل مرة .ثانيا ،عندما نتفاعل مع هذه اإلثارة،
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متيل إىل أن تكون حملية .ما حتدده اإلثارة حقا هو كثافة احتمال الكشف عن ذلك
الفوتون يف مواقع خمتلفة.
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منحن ،ولكن كيف هلذا الفضاء
توصف اجلاذبية على أنها فضاء
ٍ
املنحني أن جيذب املادة؟

متى ما رأيت اجلاذبية توصف كفضاء منحن ،أدر ظهرك وأجرِ ،بأسرع ما ميكن.
نعم ،أعرف أن هذا هو تصور شائع للغاية للجاذبية ،ليس فقط يف الكتب العلمية
الشعبية اليت كتبها مؤلفون معروفون ولكن يف بعض األحيان حتى يف الكتب املدرسية.
ومع ذلك فهي خائةة حبق .إن أي فيزيائي عمل بالفعل على استخالص اجلاذبية
النيوتنية من النسبية العامة كتقريب يعرف ،إنه ليس االحنناء املكاني ولكن اجلزء الزمين
من املرتية ،أي اجلزء الذي حيدد املعدل الذي تدق به الساعات  ،هو املسؤول عن
اجلاذبية النيوتنية .يدخل االحنناء املكاني الصورة فقط كتصحيح صغري ،والذي يصبح
ذو شأن فقط عندما تكون احلقول "اجملاالت" قوية أو السرعات نسبية .
اجلواب البسيط هو أن األمور تتبع "اجليوديسيكات" ،وهي املسارات اليت تشبه الدوائر
على سطح الكرة.
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ً
ملاذا الربوتونات معا يف النواة؟
إهنا القوة النووية القوية اليت جتمع الربوتونات والنيوترونات سويةً يف النواة ،عالوة على
خدعة هندسية .إن القوة القوية هي اليت جتذب الكواركات إىل بعضها البعض ،شأهنا
شأن القوة الكهربائية بني الربوتونات واإللكرتونات اليت تُشكل الذرة .رغم ما بينهما من
اختالفات  :حيث أن هناك ثالثة أصناف خمتلفة للكوارك ،وليس اثنني ،كما أن القوة
القوية هي أقوى بكثري من القوة الكهربائية.
لذلك ،ماذا حيدث عندما يقرتب بروتونني ،أو بروتون ونيوترون من بعضهما البعض؟
تبدأ الكواركات بالتغاير والتشكل اهلندسي ،حيث تتباعد تلك اليت تتشابه بالشحنات
وتدنو تلك املتغايرة .إن الربوتون ،أو الكواركات املكونة له من داخل اجلسيم تبدأ
بالدوران ،حبيث تتباعد تلك اليت تتشابه شحنتها عن بعضها البعض .هذا يعين أن
الربوتونني حيتويان على كواركات تواجه بعضهما البعض بشحنات خمتلفة ،لذلك هناك
كمية ئفيفة من القوة اجلذابة القوية بينهما .يطلق عليها القوة "الفائضة" ،وهي أقل بكثري
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من القوة اليت حتفظ الكواركات معا .ولكنها كافية جلمع الربوتونات والنيوترونات معا،
وهو أقوى بكثري من التنافر الكهربائي بني الربوتونات.

ولكن إذا أُريد هلذه القوة أن تعمل ،ينبغي أن تكون الربوتونات على مسافة قريبة جدا.
إذا كانت ذات قرب متوسط ،فإن الكواركات لن تغري من إحداثياهتا اهلندسية ،وتكون
قوى اجلذب القوية متوازنة ألن املسافة من مجيع مكونات النواة إىل الربوتون (اخلارجي)
تكون متماثلة .لذلك ال توجد قوة بعيدة املدى على اإلئالق .هذا هو السبب فيما
يُكتب يف بعض األحيان من أن القوة القوية تعمل على مسافة قصرية فقط .ليس األمر أنه
حمدود بطريقة سحرية يف املسافة ،فهذا من بعيد ،هو متوازن .لذلك ،إذا قمت باإلتيان
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بربوتون قريب جدا من بروتون آخر ،فسوف تتحول مواضع الكواركات ،مما خيلق قوة قوية
جاذبة.
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إذا كانت االنرتوبيا تزداد مبرور الزمن ،ملاذا نرى الكون يزداد
ً
تعقيدا ؟ وهل تعمل االنرتوبيا فقط على املقاييس احملدودة
وإطر الوقت القصرية؟
افرتض أن لديكَ صندوقًا حيتوي على عدد كبري من كرات البينغ بونج احلمراء والزرقاء.
أي من هذين التكوينات التالية سوف ينظر اليها على أهنا أكثر تعقيدا؟
التكوين األول  :مجيع الكرات احلمراء على اجلانب األيسر من الصندوق ؛ ومجيع
الكرات الزرقاء على اجلانب األمين.
التكوين الثاني  :تكون الكرات احلمراء والزرقاء خمتلطة بشكل عشوائي.
مهما تكن اجابتك ،ينبغي أن يكون من الواضح على األقل أن أي وصف دقيق للتكوين
الثاني يتطلب مزيدا من املعلومات (حنتاج إىل التوصل اىل موقع كل كرة) خبالف التكوين
األول (حيث ببسائة أن مجيع الكرات احلمراء على جانب واحد ،ومجيع الكرات
الزرقاء على اجلانب اآلخر).
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إن االنرتوبيا ليست نقيضًا للتعقيد .بل على العكس من ذلك ،فإن االنرتوبيا هي مفتاح
التعقيد وما هي وإياه على خالف هو النظام.
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ملاذا جيب أن تكون هناك نظرية كمومية للجاذبية؟
نظرية الكم هي وصف لكيفية عمل األشياء على املستوى الذري  /دون الذري.
ختتلف قواعدها عن املقاييس الكبرية اليت اعتدنا عليها يف احلياة اليومية .لكن معرفة
هذه القوانني تساعدنا على فهم أفضل ليس فقط للعامل الكمومي ولكن أيضًا للعامل اليومي
املاكروسكوبي .تأتي معظم التكنولوجيا احلديثة أيضًا من هذه املعرفة.
تعمل قوانني اجلاذبية لدينا حاليًا على نطاق واسع ولكنها تنهار عند املقاييس
الكمومية .جيب أن تتبع اجلاذبية بعض القوانني يف عامل الكم  ،وإذا فهمناها  ،فسوف
تساعد يف استكمال فهمنا احلايل للفيزياء .من احملتمل أيضًا أن يؤدي مثل هذا التقدم
إىل شتى التقنيات اليت ستكون مستحيلة اآلن.
لقد اكتشفنا أن هناك  4قوى أساسية فقط متثل كل شيء (باستبعاد املادة  /الطاقة
املظلمة):
 .1الكهرومغنائيسية  -الضوء
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 .2القوتني القوية والضعيفة  -حتافظ على نويات الذرات معًا (الكواركات) وتفسر
التحلل اإلشعاعي.
 .3اجلاذبية
لدى القوى األخرى نظريات كمية تفصيلية تسمح لنا بفهمها إىل حد كبري وتطوير شتى
أنواع التكنولوجيا املذهلة وتقدم من املعرفة ما جتيب على مجيع األسةلة حول الكون.
مع اجلاذبية  ،ميكننا تطبيق النظرية على املشكالت واسعة النطاق واحلصول على
إجابات  -املدارات الكوكبية  ،والسفر إىل الفضاء  ...ولكن ليس لدينا نظرية منطقية
عند املقاييس الكمومية.
لدى القوى األخرى جسيمات ناقلة للقوة  ،فالكهرومغنائيسية تستخدم الفوتونات ،
والقوة القوية هلا اجللونات.
لذا جيب أن يكون للجاذبية "اجلرافيتون" ولكن ال توجد نظرية منطقية بشأنه حتى
اآلن.
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ميكن أن يكشف فهم اجلاذبية على مستوى أعمق اكتشافات جديدة حول القوى
األخرى أو أي شيء آخر يف الفيزياء .كما ميكن أن يسمح لنا بالتعامل مع اجلاذبية
بالتكنولوجيا لعمل نوع من اجلاذبية املضادة اليت ستكون ذات شأن بالنسبة للسفر يف
الفضاء .أو ميكن أن تفتح أبوابًا ألشياء جديدة متامًا؟
لكن اجلاذبية موجودة يف العامل دون الذري  ،واألهم من ذلك أهنا موجودة بطريقة جادة
يف الثقوب السوداء ويف االنفجار الكبري املبكر عندما تكثفت كل الطاقة يف منطقة
صغرية .ال ميكننا فتح أي من هذه األلغاز دون فهم ما تفعله اجلاذبية يف هذه العوامل.
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ملاذا ال نستطيع رؤية الكواركات؟
اجلواب بسيط للغاية  ،ألهنا ال توجد بشكل منفرد .إهنا موجودة فقط كجزء من بنية
النواة أو الباريون أو امليزون  ،ولكن ليست بشكل مستقل .تشري التماثالت إىل
وجودها  ،الكواركات الستة يف ثالثة أجيال  ،لكنها ال توجد حبرية أو بشكل مستقل.
قد ينشأ من التصادمات أزواج من الكواركات ،فمثلًا قد ينتج من تصادم الربوتون
والربوتون املضاد زوج من الكواركات القمية ومعكوسها  ،ومع ذلك ال ميكن رؤيتها أو
قياسها مباشرة  ،ألهنا تتحول على الفور إىل كواركات أخرى عرب التفاعل الضعيف
للتيار املشحون يف كواركات أخرى مثل  bو  b-barو  ، c-barباإلضافة
إىل اللبتونات و النيوترينو .تتحلل الكواركات  bو  b-barو  c-barنفسها
اىل زمر أو جماميع من اجلسيمات األخرى  ،من اهليدرونات واللبتونات  ،اليت نراها أخريًا
يف أجهزة القياس احلرارية والكهرومغنائيسية وما إىل ذلك.
عليك أن تفهم حقيقة أساسية حول ميكانيكا الكم وفيزياء اجلسيمات أنه ال توجد
"جسيمات" مثل الكرات أو األجسام احملددة جيدًا ،بل كلها موجات ميكانيكية كمية .
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ما هو التفسري املنطقي ضد الفرضية القائلة "ميكن أن نكون
ً
مجيعا يف حماكاة حاسوبية"؟
أحد أوجه األعرتاض على الفرضية القائلة بأن كوننا هو يف الواقع حماكاة حاسوبية هو
اإلشارة اىل مالحظة أن الكون ميتلك خاصية واحدة أو أكثر ال ميكن للمحاكاة
احلاسوبية أن متتلكها أبدًا.
االتساق الداخلي.
االتساق الداخلي هو خاصية لنظام معلومات يتصرف فيه كل جزء بإتساق ،دون
استثناء .وبعبارة أخرى  ،فإنه ال حيتوي على معطيات من قبيل إذا فأن ثم شيء
آخر.
إذا كان كوننا حقيقيًا  ،فهو متسق داخليًا  ،على األقل على مستوى اجلسيمات
األولية .كل شيء يتصرف كما هو  ،يف مجيع الظروف .ال ميكن لإللكرتون أن يقرر
التصرف بشكل خمتلف أيام األحد .يف الكون احلقيقي  ،تتصرف األشياء كما هي ،
ولكن يف احملاكاة تتصرف وفقًا ملا هي مربجمة له.
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االتساق الداخلي يف نظام معقد هو أمر جيد بقدر ما يستحيل حتقيقه  ،كما سيخربك
أي مربمج  ،أو أي مؤلف لرواية  ،يف هذا الشأن .ليس من أجل أي شيء أن تكثر
اإلنشاءات إذا فإن ثم آخر يف كل برنامج كمبيوتر مكتوب على اإلئالق .مثل هذه
اإلنشاءات هي النتيجة احلتمية للصعوبة البالغة يف الكشف عن األخطاء املفاهيمية
وتصميمها يف النظام .يتطلب الكشف الرتكييب ملثل هذه األخطاء أن يتمكن املطورون
من اخلروج عن التحيزات اإلدراكية اخلاصة هبم من أجل معرفة أن السلوكيات ال تتطابق
 ،حتى عندما ال ميكن مالحظة هذه السلوكيات معًا .يعد إصالح مثل هذه األخطاء
أكثر صعوبة  ،ألن إجراء تغيري يف مرحلة ما من املرجح أن يكون له آثار ضارة يف مكان
آخر من النظام.
قد يتم االعرتاض على أن أي ئرف لديه معرفة وموارد كافية إلجراء حماكاة معقدة مبا
فيه الكفاية وذكية خلداعنا يف تسميتها "الكون" لن يُردع مبثل هذه الصعوبة .ومع ذلك ،
أي حماكاة هلا غرض  ،رمبا يف حالتنا فهم األشياء بشكل أفضل  ،أو رمبا القدرة على
عمل تنبؤات أفضل .إال إن االتساق الداخلي ليس ضروريًا لتحقيق هذه األغراض ،
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فقط ألنه من األسهل بكثري إعادة برجمة أي مراقبني قد يكتشفون التناقضات لتجاهلهم
فقط .االتساق الداخلي ال ميكن أن يستحق ذلك.
لذلك قد نستنتج أنه إذا كان كوننا متماسكًا جوهريًا  ،فمن شبه املؤكد أنه حقيقي.
ولكن هل هو بالفعل متسق جوهريًا؟ أم أن هناك مؤشرات على عدم االتساق؟
ملناقشة هذا  ،سوف أتوىل دور حمامي الشيطان .سأقدم اعرتاضات على الفرضية
القائلة بأن كوننا متسق جوهريًا  ،ومعرفة ما إذا كانت هذه االعرتاضات تستحق ما
تستحق.
االعرتاض األول هو أن الكون ليس له تاريخ ثابت .على وجه اخلصوص  ،يؤكد
العلماء أن الكون نشأ يف جممله على هذا النحو  ،انفجر يف ما يسمى عمومًا باالنفجار
الكبري .فيزيائيًا  ،هذا غري منطقي .ال شيء يأتي من ال شيء  ،ال شيء ميكن أن
حيدث .حلسن احلظ  ،متكن علماء الرياضيات من نزع فتيل هذا االعرتاض من خالل
إثبات أن احلالة األولية لالنفجار الكبري ميكن أن حتدث بدون متفردة .بكل بسائة  ،مل
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تكن هناك حلظة مل يصبح فيها شيء ما شيةًا  ،لذلك مل يتم انتهاك قوانني الكون يف أي
وقت .قد ال تكون احلالة األولية للكون منطقية فيزيائيًا  ،لكن هذا ال يعطينا تناقضًا.
االعرتاض الثاني هو أن نظرياتنا احلالية للكون تعتمد على وجود املادة املظلمة  ،واليت مل
يتمكن أحد من اكتشافها إال يف هذه النظريات .املادة املظلمة  ،مثل
 ، phlogistonهي بنية صنعت لتناسب املالحظات .ليس فقط أنه مل يتم
مالحظتها أبدًا  ،ولكنها أيضًا متكن بطريقة ما من احلدوث بكميات مناسبة متامًا يف
األماكن املناسبة متامًا إلنتاج احلركات املرصودة للنجوم واحنناء الضوء .أال يبدو هذا
متامًا مثل ما سيفعله املربمج عندما اكتشف أنه ارتكب خطأ يف تصميمه  ،خطأ مع
النتيجة املؤسفة اليت حيظر على اجملرات تكوينها؟ كما يسهل نزع فتيل هذا االعرتاض.
ال يعين الطلب على التناسق اجلوهري أن يكون للكون تصميم "نظيف" .جيوز أن تكون
فوضوية .صحيح  ،إنه يبدو خرقاء  ،لكن الكون ميكن أن يكون فوضويًا دون أن يكون
خمطةًا .بعد كل شيء  ،تعمل الرياضيات  ،أكثر أو أقل.
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االعرتاض الثالث هو أن الركيزتني اللتني قام عليهما فهمنا للكون املادي  -ميكانيكا الكم
والنسبية العامة  -من الواضح أهنما ال ميكن أن يكونا صحيحني .لقد كان اجملتمع
العلمي على دراية بذلك منذ حوايل مائة عام  ،ولكن على الرغم من أفضل اجلهود اليت
بذلتها أجيال من العلماء  ،مل يتمكن أحد من إجياد ئريقة للتوفيق بني هاتني النظريتني.
ومع ذلك  ،فإن هذه النظريات  ،عند تطبيقها يف جماالهتا اخلاصة  ،تقدم تنبؤات دقيقة
بشكل ال يصدق .على سبيل املثال  ،تنبأت النسبية العامة بوجود موجات اجلاذبية
قبل قرن تقريبًا من اكتشافها .ليس هناك الكثري من النظريات مثل ذلك .أليس الصراع
بني النظريتني حالة واضحة من التناسق اجلوهري؟ أال يثبت أن هناك بناءًا إذا كان
آخرًا :إذا كانت الظواهر املرصودة صغرية جدًا  ،فدعها تتصرف وفقًا مليكانيكا الكم ،
وأيضًا وفقًا للنسبية العامة؟
ال توجد إجابة سهلة على االعرتاض الثالث .ولكن بالتأكيد جيب أن نعطي اجملتمع
العلمي فرصة لتصحيح األمر .مائة سنة ليست فرتة ئويلة  ،مقارنة بعمر الكون .وال
ميكن أن يكون آينشتاين خمطةًا.
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ومع ذلك  ،قال أينشتاين أن اإلميان األعمى بالسلطة هو أكرب عدو للحقيقة .وبعبارة
أخرى  ،فإن القول بأن آينشتاين ال ميكن أن يكون خطأ هو خطأ .وإذا كان آينشتاين
ميكن أن يكون خمطةًا  ،فرمبا يكون منظري املادة املظلمة وعلماء الرياضيات الذين يتولون
مسؤولية الفيزيائيني خمطةني أيضًا .رمبا ميكننا أن نتعلم هذا على األقل من احملاكيني :أننا
ال جيب أن خناف أبدًا من فحص أعز نظرياتنا
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ما هو الرتاكب يف فيزياء الكم؟ ما زلت ال أعرف ما إذا كان
حقيقة مثبتة أم نظرية ؟
الرتاكب هو مفهوم أساسي يف نظرية الكم :إنه فكرة أن األنظمة الكمومية ال ميكن أن
تقتصر على احلاالت اليت حتددها الفيزياء الكالسيكية  ،ولكن أيضًا على احلاالت اليت
تكون "مزجيًا" من حالتني كالسيكيتني أو أكثر .وهكذا  ،ميكن لإللكرتون  ،على سبيل
املثال  ،أن يكون يف مكانني (أو أكثر) يف وقت واحد.
ويتجلى ذلك بشكل أفضل من خالل جتربة الشق املزدوج الكالسيكية .ما تظهره هذه
التجربة هو أنه بينما يكون اإللكرتون يف ئريقه  ،فإنه ليس لديه مسار حمدد بشكل
كالسيكي ؛ "مساره" عبارة عن جمموعة خطية  ،أو تراكب جلميع املسارات املمكنة ،
مبا يف ذلك املسارات اليت متر عرب كل شق.
هذا السلوك من الطبيعة (على سبيل املثال  ،منط التداخل الذي يظهر يف جتربة الشق
املزدوج) هو حقيقة ملحوظة .تصف نظرية الكم هذا واحلقائق ذات الصلة يف شكل
مبدأ الرتاكب.
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بعد العثور على بوزون هيجز  ،هل ميكننا تكوين كتلة به؟
سيكون بوزون هيجز ئريقة غري فعالة للغاية لتكوين كتلة  ،حتى لو قُيد هلذا األمر أن
يكون .فقط حوايل  ٪ 1من كتلة األشياء العادية :الذرات  ،الناس  ،السيارات ،
الكواكب  ،النجوم  ،يرجع إىل بوزون هيجز (أو بشكل أكثر دقة  ،قيمة توقع فراغ هيجز
اليت تتفاعل مع الفرميونات) ٪ 99 .من الكتلة املتبقية نامجة عن الطاقة النووية القوية
الرابطة  ،وليس لبوزون هيجز يف هذا من شأن.
فبوزونات هيجز ال ختلق الكتلة .حيث نشأت الكتلة يف الكون املبكر كنتيجة جمتمعة
بني أ) التفاعل بني جمال هيجز واجلسيمات األخرى  ،ب) كسر التناظر.
كان كسر التناظر هذا حدثًا ملرة واحدة  ،منتجًا الفراغ والعائالت املعروفة للجسيمات
والتفاعالت .إنه ليس حدثًا متكررًا  ،وهذا أمر جيد أيضًا  ،ألن كسر التناظر سيدمر
كل ما نعرفه  ،مبا يف ذلك قوانني الفيزياء اليت يعتمد عليها وجودنا.
إىل جانب ذلك  ،هناك ئرق أكثر فعالية خللق كتلة من تشغيل مسرعات جسيمات
حبجم البلدان الصغرية.
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بالنسبة للمبتدئني  ،يف كل مرة تقوم بتسخني شيء ما  ،فإنك جتعله أثقل قليالً من خالل
إضافة ئاقة حرارية (وهي كتلة  ،ألن الكتلة والطاقة متكافةني يف هناية املطاف).
يف كل مرة تقوم بشحن البطارية  ،تصبح أثقل قليالً من أي وقت مضى.
وملاذا تريد أن ختلق كتلة على أي حال؟ ما هي املشكلة يف الكتلة اليت حنن هلا
مالكون؟
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إذا مل يكن هناك شيء قبل االنفجار العظيم  ،فهل هذا
يعني عدم وجود قوانني للفيزياء؟
ال  .ليس من الصحيح القول بأنه مل يكن هناك شيء "قبل االنفجار العظيم  ،كما أنه
ليس صحيحًا القول بوجود شيء "قبل االنفجار العظيم .
املشكلة هي أن مفهوم "قبل االنفجار العظيم"  ،على األقل يف سياق علم الكونيات
القياسي ،ليس له معنى .إنه مثل "مشال القطب الشمايل" .تسلسل صحيح حنويًا
ولكن بال معنى رياضي للكلمات.
بالتأكيد  ،هناك مناذج كونية بديلة عما سبق االنفجار العظيم  ،على سبيل املثال ،
هناك من النماذج من يصور االنفجار الكبري كمرحلة أفول يف حياة كون أسبق  ،أو
اليت ميثل فيها االنفجار الكبري بداية املرحلة احلالية من وجود شرحية الكون .يف عامل
أبدي أكرب بكثري .يف هذه النماذج  ،كان هناك "قبل"  ،حتكمه قوانني الفيزياء .يف
حني أنه ليس لدينا سبب لالعتقاد بأن أيًا من هذه النماذج صحيح  ،فهي سليمة من
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الناحية الرياضية  ،وغري معقولة متامًا .أعين  ،لقد اخرتعها الفيزيائيون من أجل حل
ما يبدو أنه مشكالت فعلية مع النموذج الكوني القياسي.
ولكن يف هذا النموذج القياسي  ،ميثل "االنفجار الكبري" بداية الزمن  ،لذا فإن "قبل
االنفجار العظيم" مفهوم ال معنى له حقَا.
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هل الكون يتوسع بشكل أبطأ من اللحظة األوىل بعد االنفجار
العظيم؟
خالل اللحظة األوىل  ،كان معدل التوسع غري حمدود .ثم اخنفض بسرعة لفرتة
وجيزة .ثم  ،إذا سلمنا بنظرية التضخم  ،فأنه من املفرتض أنه كانت هناك فرتة
قصرية من التوسع األسي .عندما انتهى هذا التوسع  ،كان الكون ال يزال جمرد جزء
صغري للغاية مما كان عليه يف الثانية السالفة.
ومنذ ذلك احلني  ،أخذ معدل التوسع ("ثابت هابل"  ،الذي ال يعد ثابتًا على
اإلئالق ألنه يتغري مبرور الوقت) يتناقص ببطء.
إال أن الكون سوف يتوسع إىل األبد .هذا يرجع إىل وجود الطاقة املظلمة .يف غياب
الطاقة املظلمة  ،فإن معدل التمدد يف الكون املسطح املكاني سيقرتب تدرجيياً من
الصفر.
إذا  ،بدالً من االستقرار  ،بدأ معدل التوسع يف االرتفاع مرة أخرى  ،فإن العواقب
ستكون مزعجة للغاية :هذا هو سيناريو "التمزق الكبري"  ،حيث ميزق وجود
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"الطاقة الومهية" يف هناية املطاف حتى اجلزيةات والذرات .حلسن احلظ  ،ليس لدينا
سبب لالعتقاد بأن الطاقة الومهية (على عكس الطاقة املظلمة العادية) موجودة يف
الكون.

88

كيف ميكننا التأكد من أن الكون بدأ مبتفردة؟
كان هذا يف الواقع موضوع أئروحة الدراسات العليا لستيفن هوكينج.
ولكن قبل ذلك بكثري  ،أظهرت البيانات أن درجة حرارة الكون ثابتة بشكل ملحوظ
بغض النظر عن االجتاه الذي تنظر إليه .وهذا ما يسمى "إشعاع اخللفية املايكروي"
وتبلغ درجة حرارته حوايل  3درجات مةوية فوق الصفر املطلق .وألنه متسق للغاية ،
فإن االستنتاج الوحيد هو أنه يف مرحلة ما كان كل ما كان يف نقطة "متفردة".
الشيء الغريب حقًا هو أنه على الرغم من أننا لسنا يف "مركز الكون" بأي معنى من
املعاني  ،إال أن منظور التوسع يشي بشعور من املركزية  .ومع ذلك  ،ميكن معرفة
أن هذا املنظور يبدو ذات الشيء من أي نقطة أخرى يف الكون .مرة أخرى ،
التفسري الوحيد  -كل نقطة يف الكون احلايل كانت يف نفس املكان.
أثبت عمل هوكينج أن هذه النقطة الفردية كانت متفردة .النسبية العامة جترب كونًا
صغريًا وكثيفًا على أن يكون متفردة وليس أي شيء آخر.
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منذ ذلك الوقت  ،اكتشفنا اختالفات ئفيفة يف إشعاع اخللفية تشري إىل أنه يف وقت
مبكر جدًا  -يف الثواني القليلة األوىل من عمر الكون  ،توسعت بعض أجزاء منه
بشكل أسرع من األجزاء األخرى .بعبارة أخرى  ،يبدو أننا يف املركز ألننا ال نستطيع
أن نرى إال بقدر ما ينتقل الضوء .ال ميكننا رؤية أي شيء أبعد من ذلك  ،ولكن من
الواضح أن هناك شيءًا يتجاوز ما ميكننا رؤيته" .الكون املرصود" الذي ميكننا
رؤيته بأدواتنا هو جزء فقط من "الكون" رمبا  ٪10فقط.
يبدو أيضًا أن معدل متدد الكون يزداد سرعة بالفعل .وذلك ألن الفضاء ميكن أن
يتوسع بشكل أسرع من سرعة الضوء .هلذا افرتض العلم أن "الطاقة املظلمة" هي
اليت تقود هذا التوسع.
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هل يوجد منوذج واقعي للجسيم الكمومي؟
نعم .يف الواقع  ،ميكانيكا الكم هي واحدة من أجنح النظريات العلمية كافة  ،ألهنا
منوذج قادر على تقديم توقعات خبصوص سلوك العامل املادي بدقة مذهلة.
هل تقرأ هذا على اهلاتف الذكي؟ تعمل شرائح  NAND Flashيف هاتفك
(أو جهاز الكمبيوتر  ،إذا كان لديك  )SSDعلى مبدأ يسمى النفق الكمومي ،
وهو منوذج واقعي للسلوك الكمومي لإللكرتونات.
إذا كان جهاز الكمبيوتر اخلاص بك حيتوي على حمرك أقراص صلبة دوار  ،فإن رأس
القراءة والكتابة يعمل وفقًا ملبدأ كمّومي يسمى املقاومة املغنائيسية العمالقة  ،والذي
أنال جائزة نوبل للفيزيائيني الذين اكتشفوه.
إذا كان لديك جهاز لوحي بغطاء مغنائيسي  ،فمن احملتمل أن يكون املستشعر الذي
يكتشف متى يتم إغالق الغطاء هو مستشعر تأثري  Hallالكمي اجلزئي  ،والذي
يعمل بسبب ئريقة تصرف اإللكرتونات على مستوى الكم يف وجود جمال
مغنائيسي.
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إن الصمام الثنائي الليزري يف مشغل  Blu-Ray DVDهو جهاز كمومي
جيد.
نعم  ،هناك العديد من النماذج الواقعية للجسيمات الكمومية  ،وهي تقوم بتنبؤات
دقيقة للغاية حبيث ميكننا تصميم األجهزة اإللكرتونية تبعًا هلا.
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هل اجلسيمات االفرتاضية نوع من الذرة؟ إذا مل تكن كذلك
 ،فما هي؟ هل هي طاقة أو نوع من األشياء املختلفة؟ هل
ميكن للثقب األسود أن ميتص هذه اجلسيمات؟
ال  ،اجلسيمات االفرتاضية ليست ذرات.
دعين أشرح باختصار ما هي عليه .هلذا التفسري  ،نقطة البداية هي نظرية اجملال
الكمي .هناك ثالثة أشياء مهمة جيب معرفتها عن نظرية اجملال الكمي:
.1

لكل نوع من اجلسيمات يوجد جمال كمي واحد بالضبط .لذا فإن

اجملال الكهرومغنائيسي يتوافق مع الفوتونات .يتوافق جمال اإللكرتون مع
اإللكرتونات وهلم جرا.
.2

تتميز حالة اجملال باإلثارة .ميكن احتساب اإلثارة ككموم للمجال.

احلالة الدنيا للمجال هي عندما يكون خاليًا من اإلثارة .كموم اإلثارة هي ما
نكتشفه كجسيمات .عندما نكتشف الفوتون  ،على سبيل املثال  ،فهذا يعين
الكشف عن إثارة واحدة  ،كم واحد من اجملال الكهرومغنائيسي.
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.3

تتفاعل اجملاالت فيما بينها  .نتيجة هلذه التفاعالت  ،تتبادل اجملاالت

الطاقة والزخم والكميات احملفوظة األخرى  ،حيث ميكن أن يزيد أو ينقص عدد
اإلثارات اخلاصة هبا  ،اعتمادًا على التفاعل .على سبيل املثال  ،قد يتفاعل
اجملال اإللكرتوني مع اجملال الكهرومغنائيسي  ،مما جيعل عدد اإلثارة يف اجملال
الكهرومغنائيسي يزداد ؛ هذا ما نصفه بقولنا أن اإللكرتون " يبعث فوتونًا".
غالبًا ما تُستخدم نظرية اجملال الكمي لوصف الطرق اليت ميكننا من خالهلا االنتقال
من حالة أولية معروفة إىل حالة هنائية معروفة .لنفرتض أن احلالة األولية هي زوج
إلكرتون بوزيرتون .أي أن جمال اإللكرتونات له إثارة واحدة ؛ جمال البوزيرتونات له
إثارة واحدة ؛ واجملال الكهرومغنائيسي يف حالته الدنيا .ولنفرتض أن احلالة النهائية
هي زوج من الفوتونات (أي  ،اإللكرتون والبوزيرتون يفنيان بعضهما البعض ).أي أن
جمال اإللكرتونات وجمال البوزيرتونات موجودان اآلن يف احلالة الدنيا اخلاصة هبما ،
واجملال الكهرومغنائيسي له وحدتني من اإلثارة.
كيف ميكننا أن ننتقل من هذه احلالة األولية اخلاصة إىل هذه احلالة النهائية اخلاصة؟
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ختربنا قواعد النظرية كيف ميكن أن حيدث ذلك مباشرة :يفين اإللكرتون والبوزيرتون
بعضهما البعض  ،وينتج فوتونني .ولكن ميكن أن حيدث أيضًا بطرق أخرى .على
سبيل املثال  ،ميكن لإللكرتون والبوزيرتون تبادل الفوتونات قبل الفناء .ميكن أن
تنقسم الفوتونات املعنية لفرتة وجيزة إىل أزواج إلكرتون _بوزيرتون قبل الرجوع إىل
فوتون .أو باألحرى  ،هذه هي الطريقة التصويرية للتفكري يف هذه التفاعالت( .يف
الواقع  ،هذا هو ما يتم توضيحه يف خمططات . )Feynmanلكن ما نصفه حقًا
هو التفاعل بني اجملاالت الثالثة املعنية.
يتم وصف هذا التفاعل بني اجملاالت رياضياً باستخدام تكامل .ميكن تقسيم هذا
التكامل إىل جمموع من املصطلحات األصغر .ومخن ماذا :هذه املصطلحات يف
التكامل تتوافق بدقة مع تلك التصورات التصويرية املعقدة بشكل متزايد لكيفية تفاعل
اجملاالت من خالل تبادل الكمات.
مل يتم الكشف عن الكمات اليت تظهر يف هذه التفاعالت .ميكننا التفكري فيها
كجسيمات لكنها ليست موجودة حقًا .وليس لديها حضور مادي يتجاوز القيام مبا
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تفعله  ،حيث تقدم مسامهات ضةيلة يف جمموع يستخدم لوصف التفاعل رياضيًا.
نظرًا لعدم وجودها احلقيقي واملستقل  ،فإن هذه الكمات  ،وهذه اجلسيمات تسمى
غالبًا "افرتاضية" :فهي موجودة يف الصيغ  ،وتلعب دورًا رياضيًا مفيدًا  ،ولكنها ال
تتم مالحظتها فيزيائيًا.
إن هذه اجلسيمات تلعب دورًا مدهشًا يف فيزياء الثقوب السوداء .لشرح هذا ،
أريد أن أذكر شيةًا عن الفراغ .استخدمت مثاالً أعاله يتحول فيه زوج إلكرتون
بوزيرتون إىل زوج من الفوتونات .ولكن كان بإمكاني استخدام مثال آخر أكثر غرابة:
الفراغ يتحول اىل فراغ .أي أن الفراغ ال يفعل شيةًا ويبقى فراغًا .كم عدد الطرق
اليت ميكن أن حيدث هبا ذلك؟ تذكر اآلن ،أن كل اجملاالت ال تزال موجودة  ،حتى يف
الفراغ .ما جيعل الفراغ فراغًا هو أن مجيع اجملاالت يف حاالهتا الدنيا  ،وال توجد إثارة
 ،وال كموم .ولكن ميكن للمجاالت أن تتفاعل! على سبيل املثال  ،ميكن أن يتفاعل
حقل اإللكرتونات وحقل البوزيرتونات  ،مما يؤدي إىل اإلثارة املقابلة اليت تفين بعضها
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البعض على الفور .لذلك حتى يف الفراغ  ،ال تزال هذه اجلسيمات االفرتاضية
موجودة  ،مفيدة لوصف تفاعالت اجملاالت يف حالتها الدنيا.
يعتقد أن الثقوب السوداء تشع كميات دقيقة جدًا من احلرارة عن ئريق إشعاع
هوكينج .الصورة البديهية إلشعاع هوكينج هو أن الثقب األسود يشوه هذه التقلبات
الفراغية يف حميطه املباشر .ونتيجة لذلك  ،ميكن أن يصبح زوج افرتاضي من
اجلسيمات "حقيقيًا" :ميكن ألحدمها اهلروب إىل ما ال هناية باستخدام ئاقة إمجالية
موجبة  ،يف حني أن اآلخر  ،الذي يبدأ وجوده بطاقة سالبة (يتم دائمًا حفظ الطاقة
بشكل صارم  ،حتى يف نظرية اجملال الكمي)  ،ميكن أن تستقبل الطاقة من الثقب
األسود نفسه عرب جمال اجلاذبية حتى تصبح حقيقية أيضًا مع الطاقة اإلجيابية.
وهبذا املعنى  ،نعم  ،ميكن القول أن الثقب األسود ميتص جسيمًا افرتاضيًا  ،ونتيجة
لذلك  ،ميكن أن تنخفض ئاقته اإلمجالية (متوازنة مع الكمية املقابلة من الطاقة
اإلجيابية اليت هربت إىل ما ال هناية باجلسيم اآلخر).
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ملاذا يكون الكون املرئي أكرب من طول هابل؟
إن أبسط ئريقة لإلجابة على هذا التساؤل هو من خالل اإلشارة إىل أن املسافة
اليت تكون فيها اجملرة اليوم ليست هي نفسها املسافة اليت قطعها الضوء من تلك اجملرة
إىل مقلة أعيننا  ،ألن اجملرة مل تكن يف نفس املكان بالنسبة لنا عندما كان ذلك الضوء
قد شق ئريقه صوبنا .حيث ازدادت مسافة اجملرة كثريا منذ ذلك احلني.
إن ما يسمى بطول هابل هو أساسًا "املسافة اليت يقطعها الضوء" من األجزاء األبعد
يف الكون املرئي .على هذا النحو  ،فإنه ال خيربك مبكان وجود هذا اجلسم البعيد
عند انبعاث الضوء  ،وال أين سيكون هذا الشيء اليوم.
ملاذا ا؟ ألنه يف الوقت الذي انبعث فيه الضوء  ،كان اجلسم البعيد أقرب إلينا
بكثري .ملاذا استغرق وصول ضوئه وقتًا ئويالً؟ ألنه باإلضافة إىل املسافة  ،هناك
أيضًا متدد الزمن الناجم عن اجلاذبية .حيث أن جمال اجلاذبية للكون املبكر (األكثر
كثافة) خمتلفًا عن جمال اجلاذبية اليوم  ،وبالتايل فإن كل شيء يف الكون القديم جدًا
يظهر لنا يف حركة بطيةة .يتضمن ذلك انتقال الضوء حتت تأثري مماثل عن الكيفية اليت
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يظهر هبا الضوء متبائةًا يف جمال اجلاذبية عند رؤيته من قبل راصد بعيد ؛ ميكن
مالحظة هذا  ،ما يسمى بـ "تأخري شابريو" .
لذا فإن مفهوم "املسافة" يصبح معقدًا يف الكون املتوسع .هناك عدة ئرق خمتلفة
لتحديد املسافة .ال هتتم نظرية النسبية بذلك حقًا .أحد املبادئ الرئيسية للنسبية
العامة هو أن الفيزياء اليت تصفها مستقلة عن اإلئار املرجعي لإلحداثيات الذي
نستخدمه للتعبري عن النتائج .لذلك حقًا  ،عندما يتعلق األمر باملسافة املادية ،
حنتاج إىل حتديد ما نقيسه .لذلك ننتهي مبفاهيم مثل "املسافة اليت يقطعها الضوء"
(قياس وقت وصول الضوء وضربه يف سرعة الضوء) " ،مسافة القطر الزاوي"
(قياس القطر الزاوي جلسم ذي حجم معروف والتعبري عن كيف سيكون عندما
يكون بعيدًا لو شوهد بنفس القطر الزاوي يف مساحة مسطحة غري متغرية) وتعريفات
أخرى للمسافات.
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هل يهم أن ال ميكن استخدام التشابك الكمي للتواصل؟
ألن ينتهك أي نقل للمعلومات  ، FTLحىت وإن كانت غري
مفيدة  ،النسبية؟
ال شيء يُنقل على اإلئالق!
التشابك هو منذجة خمتلفة عما ميكن أن نسميه املعلومات .إهنا معلومات غري
حملية! فال تستلزم هاته املعلومات أن تُنقل بأي شكل من األشكال ألهنا موجودة
هناك بالفعل.
هذا هو اجلزء الغريب واملثري لالهتمام حول ميكانيكا الكم ؛ هي يف األساس غري
حملية من حيث أهنا حتتوي على خاصية املعلومات غري احمللية .ولكن فيما يتعلق
بنقل املعلومات  ،فإن ميكانيكا الكم تستويف األحداث احمللية وليست تلك اليت عن
بُعد.
لكن ليس من الصعب التفكري يف املعلومات غري احمللية .يف الفيزياء الكالسيكية
يطلق عليها االرتباط  ،متامًا مثل زوج من اجلوارب املتطابقة.
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خذ صخرة مستديرة ناعمة وقسمها إىل قسمني .ال حتتاج اآلن إىل كال النصفني
لتعرف أن الصخرة املستديرة قد انقسمت إىل نصفني .حيث أن كال النصفني حيمل
هذه املعلومات.
حتمل ميكانيكا الكم هذه املعلومات غري احمللية بدرجات كمية من احلرية.
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إذا كانت الفوتونات طاقة حبتة  ،فلماذا تكون على شاكلة
جسيم؟
الفوتونات ليست "ئاقة حبتة".
يف الواقع " ،الطاقة البحتة" عبارة ال معنى هلا .متتلك الفوتونات  ،مثل اجلسيمات
األخرى  ،ئاقة حركية وزمخًا  ،لكن الطاقة والزخم ليسا خصائص جوهرية :إهنما
يعتمدان على الراصد.
الفوتونات هي كمات اجملال الكهرومغنائيسي .يُستحصل على اجملال
الكهرومغنائيسي من اجلسيمات املشحونة كهربائيًا ويتوسط التفاعالت بينها.
بشكل عام  ،يعد اجملال الكهرومغنائيسي أحد جوانب اجملال الكهروضعيف ،
والذي يُستحصل من تفاعالت كل من الكواركات واللبتونات ويتوسطها  ،على الرغم
من تفاعل الكواركات فيما بينها أيضًا عرب التفاعل القوي.
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ملاذا تعترب نظرية اجملال الكمومي أكثر جوهرية من
ميكانيكا الكم؟
إن من املهم أن منيز شيةني :
 )1تكوين اجلسيمات وفنائها.
 )2عالقة السببية الصارمة.
فيما يتعلق بالعالقة السبيية  ،ميكن جعل ميكانيكا الكم نسبية  ،ولكن حتى
ميكانيكا الكم النسبية "هلا عيوهبا" :حيث هناك احتمال سريع التالشي ولكن غري
صفري لإلشارات اليت تصل أسرع من الضوء  ،مما يعين  ،من منظور بعض الراصدين
املتحركني  ،أن اإلشارات تصل قبل أن يتم إرساهلا .من الواضح أن هذا ليس شيةًا
جيدًا ما مل نالحظ بالفعل مثل هذه االنتهاكات للسببية يف الطبيعة  ،واليت لسنا هلا
راصدون.
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بالنسبة إىل رقم  ، 1ختربنا ميكانيكا الكم كيف ميكن للجسيمات أن تشي لنا عن
بعض التفاعالت بينها  ،لكن العملية البسيطة النبعاث أو امتصاص اإللكرتون للفوتون
تتجاوز قدراهتا.
حتل نظرية اجملال الكمومي مشكلة تكوين اجلسيمات وفنائها جبعل اجملال هو الوحدة
األساسية للطبيعة  ،والنظر إىل اجلسيمات على أهنا كموم لذلك اجملال .ميكن
للتفاعل بني اجملاالت خلق أو إفناء كموم اجملال.
ميكن أيضًا جعل نظرية اجملال الكمي نسبية (يف الواقع  ،إهنا نسبية بشكل ئبيعي
تقريبًا) وأفضل جزء هو إلغاء التفاعالت اليت تنتهك السببية يف النظرية متامًا :احتمال
حدوث انتهاك للسببية هو صفر متامًا يف مجيع األوقات .
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هل ميكن أن تتواجد اجلسيمات الكمومية يف مكانني يف
وقت واحد؟
ال تتصرف الطبيعة وفقًا لتوقعاتنا الساذجة ولكن وفقًا لقواعد خمتلفة .ختضع
الطبيعة ملعادالت منطقية متامًا وصارمة رياضياً ال متثل فقط حاالت حمددة بشكل
جيد كالسيكيًا (للموقع  ،والزخم  ،واملرصدات األخرى) ولكن أيضًا ما يسمى
بالرتكيبات اخلطية .الرياضيات ليست صعبة للغاية.
لذا فإن السؤال احلقيقي ليس كيف ميكن أن حيدث ذلك ؛ لكن كيف ميكننا حنن
البشر  ،مع حدسنا املتجذر بقوة يف جتربتنا الكالسيكية  ،أن نفهم العامل الكمي.
بالنسبة يل شخصيًا  ،سيبدأ العامل الكمي يصبح منطقيًا لك عندما تتعلم التخلي
عن حدسك الكالسيكي وحتاول تصور ما ال ميكن تصوره .لةال ننسى  ،ئورنا حنن
البشر أدواتنا الرياضية جزئيًا على وجه التحديد هلذا الغرض :لنكون قادرين على
فهم الطبيعة  ،وحتى التنبؤ هبا يف احلاالت اليت ال يكفي فيها احلدس والتخمني
البسيط.
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هل حنن داخل ثقب أسود؟
وفقا لنيش أفشوردي  ،عضو هيةة التدريس املساعد يف معهد بريميرت  ،قد يكون
اجلواب نعم .أننا مجيعًا نعيش يف أفق احلدث لثقب أسود ضخم ذي أبعاد أعلى.
يف عام  ، 2000نشر جيا دفايل وجرجيوري جابادادزي وماسيمو بوراتي ورقة
بعنوان "جاذبية رباعية األبعاد على غشاء يف فضاء منكوسكي مخاسي األبعاد":
قد يرجع الضعف امللحوظ يف اجلاذبية إىل حقيقة أننا نعيش على غشاء مغمور يف
فضاء بأبعاد إضافية كبرية.
يبدو لنا أن الكون موجود يف ثالثة أبعاد للفضاء .هذا كون ثالثي األبعاد .ختيل أن
كوننا ثالثي األبعاد هو كون فرعي أو كون مغمور يف كون ضخم له أربعة أبعاد مكانية
( .)4Dتقتصر مجيع أشكال املادة والطاقة املعروفة على غشاءنا اخلاص وال ميكنها
االنتقال إىل اجلزء األكرب من الكون مخاسي األبعاد.
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ميكن للجاذبية فقط أن تنتشر يف الكون األكرب ويف فضاء منكوسكي مخاسي
األبعاد .يسمى هذا منوذج الغشاء .
يف عام  ، 2013قام ثالثة باحثني من معهد بريميرت  ،رازيه بورشان و نيش
أفشوردي وروبرت مان  ،بإجراء حسابات وجادلوا بأنه من املمكن تتبع بداية الكون
إىل عصر ما قبل االنفجار الكبري  ،وميكننا حتى جتنب متفردة االنفجار الكبري.
نشروا النتائج اليت توصلوا إليها يف ورقة حتت عنوان "خارج الثقب األبيض :أصل
هولوغرايف لالنفجار الكبري" حيث كتبوا :
 ...انبثق كوننا من اهنيار "جنم" مخاسي األبعاد إىل ثقب أسود  ،متبقٍ عن مستعر
أعظم .يف هذا السيناريو  ،ليس ثم تفرد كبري يف املاضي السبيب لكوننا  ،والتفرد
الوحيد حممي بواسطة أفق الثقب األسود.
وبالتايل ميكن أن يكون للثقب األسود مخاسي األبعاد (يف أربعة أبعاد للمكان وبُعد
واحد من الزمان) أفق حدث رباعي األبعاد (يف ثالثة أبعاد للمكان وبُعد واحد من
الزمان)  ،وهو ما ميكن أن يفرز كونًا جديدًا متامًا أبان تشكله  ،أي على سبيل املثال
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 ،نشأ كوننا بأكمله خالل االنفجار النجمي الذي أنتج مادة فائضة حول الثقب
األسود .يتجنب هذا االقرتاح تفرد االنفجار الكبري .يف النموذج املعياري للكون ،
بدأ االنفجار الكبري مبتفرده ليس لقوانني الفيزياء هبا من حظوة .بدالً من ذلك ،
افرتض العلماء أن الكون بدأ عندما اهنار جنم يف الكون مخاسي األبعاد لتشكيل ثقب
أسود .سيكون عاملنا حمميًا من التفرد يف قلب هذا الثقب األسود بواسطة أفق
احلدث رباعي األبعاد.
إحدى الطرق لوصف كوننا رباعي األبعاد هي من خالل تضمينه يف الزمكان ذي
األبعاد األعلى  -مع بُعد واحد على األقل  -والتحقيق يف خصائصه اجلاذبية و  /أو
الكونية .يُعرف هذا باسم سيناريو "عامل الغشاء"  ،حيث يشري الغشاء إىل كوننا
رباعي األبعاد املدغم يف زمكان ضخم مع  5أبعاد أو أكثر  ،حيث لقوى اجلاذبية
فقط اجلرأة على املغامرة.
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إذا كانت اجلسيمات األولية هي إثارات للمجال  ،فما هو
اجملال غري املثار؟
اجملال غري املُثار هو ببسائة احلالة الدنيا (أقل ئاقة) للمجال.
خذ الكهرومغنائيسية مثلًا .إن إثارة اجملال الكهرومغنائيسي الكمي هي ما نعرفه
بالفوتونات .اجملال الكهرومغنائيسي موجود دائمًا  ،حتى يف غياب الفوتونات .يعين
غياب الفوتونات ببسائة أن اجملال يف أدنى حالة ئاقة.
ملعرفة ما يعنيه هذا  ،ضع يف اعتبارك زوجًا من اإللكرتونات اليت تتنافر يف مساحة
فارغة .يتنافران بسبب الطريقة اليت يتفاعالن هبا مع اجملال الكهرومغنائيسي احلايل.
يقال أن هذا التفاعل يتم عن ئريق تبادل "الفوتونات االفرتاضية"  ،ولكن هذه جمرد
ئريقة خيالية وجذابة بصريًا للتفكري يف ما هو حقًا تعبري رياضي يصف تفاعل
جمالني" :اجملال اإللكرتوني" مقابل اجملال الكهرومغنائيسي يف حالته األرضية .ميكن
توسيع التكامل الناتج إىل جمموعة من املصطلحات اليت تزيد من التعقيد  ،وميكن بعد
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ذلك متثيل هذه املصطلحات من خالل خمططات  Feynmanاللطيفة اليت تظهر
تبادل فوتون واحد  ،وتبادل اثنني من الفوتونات  ،إخل.
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كيف ميكن اعتبار "اجملال الكمومي ذو القيمة صفر"
ً
موجودا؟
إن ما يعنيه الصفر ببسائة هو أننا ازاء أدنى حالة ئاقة يف اجملال  ،حالة تتوافق مع
الفراغ  ،أي غياب التحفيز أو اإلثارة .هذا ال يعين أن اجملال نفسه ال ميكن أن يكون
له حتفيزات  ،أي جسيمات.
إن اجملاالت ذات القيمة غري صفرية هي اليت ميكن أن توصف بأهنا غري عادية  ،ألهنا
تعين أن أقل حالة ئاقة يف اجملال ليست يف غياب اإلثارة ؛ أو بالعكس  ،إذا قمنا
بإعادة تعريف الفراغ على أنه أقل حالة ئاقة يف اجملال  ،فسيحتوي اجملال على قيمة
غري صفرية.
املثال الرئيسي هلذا هو جمال هيجز .قبل كسر التماثل  ،ميتلك جمال هيجز هيكلية
تعين أن أقل حالة ئاقة ليست حالة الفراغ .بعد كسر التناظر  ،تصبح أقل حالة
ئاقة هي الفراغ اجلديد  ،حيث يشتمل جمال هيجز على فراغ غري صفري .وهذا
يعين  ،من بني أمور أخرى  ،أن اجلسيمات اليت تتفاعل مع هيجز تتفاعل اآلن مع
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الفراغ من خالل هذه العملية غري الصفرية  ،وهذا يعين أن اجلسيمات اليت ال كتلة هلا
يف السابق تتصرف اآلن على أهنا ذات كتلة بشكل فعال .هذه هي الطريقة اليت
تكتسب الفرميونات املشحونة كتلًا يف النموذج القياسي.
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ملاذا تتفاعل املادة مع جمال هيجز  ،ولكن ال تتفاعل أشكال
الطاقة األخرى؟
ال ميكن اإلجابة على هذا السؤال حقًا :فليست "املادة" (مفهوم غري حمدد) هي اليت
تتفاعل مع جمال هيجز  ،وليست الطاقة تتفاعل مع أي شيء  ،جمال هيجز أو غري
ذلك.
يتفاعل جمال هيجز مع الفرميونات املشحونة يف النموذج املعياري .ونتيجة لذلك ،
بعد كسر التناظر الكهروضعيف  ،ستظهر هذه الفرميونات املشحونة (اليت تتفاعل
اآلن مع قيمة توقع فراغ هيجز املتبقية) كما لو كانت حتتوي على كتل سكونية غري
صفرية.
يتفاعل جمال هيغز أيضًا مع بوزونات ( SU (2الثالثة للنظرية الكهروضعيفة ؛
ونتيجة لذلك  ،بعد كسر التناظر  ،تكتسب هذه البوزونات كتل سكونية غري صفرية
أيضًا.
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بالنسبة للمادة العادية  ،فإن  ٪99تقريبًا (!!!) من كتلتها ال عالقة هلا ببوزون
هيجز .إهنا الطاقة القوية الرابطة اليت جتمع الكواركات معًا داخل الربوتونات
والنيوترونات.
ملاذا األمر كذلك؟ سيتوجب عليك أن تسأل الكهنة أو الفالسفة .ميكن للفيزياء أن
ختربك بكيفية عمل العامل من حولنا (يف حدود معرفتنا  ،بالطبع) لكنها لن ختربك يف
النهاية ملاذا يعمل العامل متامًا مبثل هذه الطريقة دون سواها.
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ملاذا نشهد املزيد من متدد الزمن مع اقرتابنا من " "Cأو
سرعة الضوء؟
على فرض أنك املسافر الذي يتحرك بتلكم السرعة  ،لن تشعر بأي شيئٍ أبدًا مع
اقرتابك من "سرعة الضوء".
تذكر :السرعة نسبية .فبالنسبة لك  ،قد تكون أنت دومًا يف حالة سكون  ،حتى
إذا كان بقية الكون يتحرك إىل الوراء بسرعة عالية .وإذا كنت يف مقصورة مغلقة ،
وال تطل على اخلارج  ،فلن تلحظ شيء خارج عن املألوف على اإلئالق.
إن اآلخرين  ،الذين ال يسافرون معك  ،والذين بالنسبة اليهم انت تتحرك بتلك
السرعة العالية  ،سريونك يف حركة بطيةة .بالنسبة هلم  ،سيظهر أن عدة ثوان متر
عندهم بينما تدق ساعتك مرة واحدة .هذا أمر متبادل  ،فبالنسبة اليك  ،فإن
اآلخرين يبدو وأهنم يتبائةون( .يؤدي هذا إىل "مفارقة التوأم" سيةة السمعة اليت
حتظى باهتمام ال مربر له من قبل األشخاص الذين ال يفهمون أنك بغية مزامنة
ساعتك مع ساعة شخص آخر  ،عليك أن تلتقي  ،ثم حتتاج إىل االجتماع مرة
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أخرى للمقارنة  ،مما يعين أن واحدًا على األقل منكم مل يعد يسافر يف خط مستقيم
بسرعة ثابتة  ،وتتغري القواعد )
على أي حال  ،هذا مهم حقًا .هذا هو السبب يف أهنا تسمى نظرية النسبية .إن
قول أشياء مثل "اقرتبت من سرعة الضوء" ليس له معنى ما مل ختربنا نسبة إىل ما
تقوم بقياس سرعتك .ومن وجهة نظرك  ،أنت يف حالة سكون وهذا شيء يتحرك
إىل الوراء.

116

هل صحيح أنه إذا كانت كمية حمدودة من املادة حمصورة
داخل نصف قطر صغري مبا يكفي  ،فستكون هناك نقطة
احنناء وكثافة ال نهائية " -متفردة"؟ كيف ميكن لكمية
حمدودة من املادة أن ختلق مستوى ال نهائي من اجلاذبية؟
ليس صحيحا متاما.
ما هو صحيح هو أنه إذا سُمح للمادة باالهنيار حتت تأثري جاذبيتها الذاتية  ،فإهنا
ستشكل بالفعل ثقبًا أسود .إذن هذا ما يعنيه الثقب األسود:
بالنسبة ملراقب يف اخلارج  ،فهذا يعين عدم اهنيار غري منتهٍ( .الورقة األوىل اليت
ناقشت اهنيار اجلاذبية  ،بقلم أوبنهامير وسنايدر يف عام  ، 1939كانت يف الواقع
بعنوان عن االهنيار اجلذبوي املستمر ).والسبب هو أنه عندما يقرتب اجلسم مما
يسمى نصف قطر شوارزشيلد  ،يصبح متدد الزمن بفعل اجلاذبية ال حمدودًا .لذا
فإن أي شيء حيدث هناك يُرى بشكل متزايد حبركة بطيةة من قبل الراصد
اخلارجي .يتبائأ "الفيلم" لدرجة أنه يف الواقع يتوقف تدرجيياً  ،وال يتقدم أبدًا بعد
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حلظة معينة ؛ ال يرى الراصد اخلارجي يف الواقع أي شيء يصل أو يعرب ما يسمى
بأفق احلدث.
بالنسبة للمراقب اهلاوي حنو الثقب األسود " بتجاهل فيزياء الكم" ،فإن أفق
احلدث هذا ليس مميزًا بأي حال من األحوال .سيمر املراقب من خالله دون أن
يالحظ بالضرورة أهنا كانت نقطة الالعودة .ومع ذلك  ،مبجرد جتاوز األفق  ،يصبح
األفق نفسه هلذا املراقب حلظة يف املاضي  ،وليس مكانًا ميكن الوصول إليه مرة
أخرى .سيجد هذا املراقب نفسه يف "كون صغري" منهار مع متفردة مستقبلية:
حلظة يف الزمن عندما جيتمع كل شيء وينتهي الزمان نفسه.
إذا أخذنا فيزياء الكم يف األعتبار  ،فإن الوضع خمتلف .حيث يشع الثقب األسود
احلرارة .كميات ضةيلة للغاية من احلرارة  ،ولكنها ليست صفرًا بالتأكيد .هذا هو
إشعاع هوكينغ سيئ السمعة .بالتأكيد  ،يف الكون املعاصر  ،سيبتلع الثقب األسود
دائمًا مزيدًا من احلرارة  ،ومواد أكثر مما يشع .ولكن يف املستقبل البعيد  ،ستتبدل
احلال  ،وسيفقد الثقب األسود كتلته ببطء .على مدى فرتة ئويلة جدًا ولكن
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حمدودة من الوقت  ،سيتبخر الثقب األسود متامًا .مما يعين أنه ال يوجد تفرد  ،وال
هنايات  ،وال "نقص جيوديسي" .اجلاذبية الشديدة بالتأكيد  ،لكنها حمدودة دائمًا.
هذه هي الصورة الدقيقة ملا حيدث .ال جاذبية الهنائية .من املؤكد أن بعض
الالهنايات احملتملة قد يتم ترويضها بواسطة فيزياء الكم.
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ماذا سيحدث إذا ملستك رصاصة تسري بسرعة تقرتب من
سرعة الضوء واختفت يف تلك اللحظة؟
ستكون ميتًا قبل أن متسسك الرصاصة بوقت ئويل .ستفنى قبل أن تقرتب
منك.
سرتتطم الرصاصة يف اهلواء  ،مما خيلق موجة صدمة هائلة وكرة نارية أكرب بكثري من
أي قنبلة نووية صنعناها على اإلئالق .سيتحول اهلواء احمليط بالرصاصة ،
والرصاصة نفسها  ،إىل كرة من البالزما شديدة احلرارة تتوسع بسرعة بسخونة أكثر
من حرارة الشمس .سوف يسبق وصوهلا نبضة من أشعة جاما واألشعة السينية
الشديدة اليت من شأهنا أن حترقك  ،واملدينة اليت أنت فيها  ،والبلدة التالية  ،واليت
تليها بعد ذلك.
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هل جمال هيغز موجود يف الثقب األسود؟ وإذا مل يكن
هناك كتلة  ،فما هو مصدر اجلاذبية اهلائلة للثقب األسود؟
وكيف ميكن للزمان أن يشوه عند غياب الكتلة ؟
أوالً  ،يف نظرية اجملال الكمومي  ،مجيع اجملاالت موجودة يف كل مكان.
السمة املميزة جملال هيغز هي أنه وبعد كسر التناظر الكهروضعيف فإن "القيمة
املتوقعة للفراغ" ( )vevغري صفرية  ،وبالتايل فإن اجلسيمات اليت تتفاعل مع جمال
هيغز تتفاعل بشكل فعال مع الفراغ  ،حتى عندما يكون جمال هيغز خاليًا من
"اإلثارة" (ال توجد جسيمات هيغز الفعلية).
ومع ذلك  ،عندما يتعلق األمر بالكتلة السكونية  ،فإن جمال هيغز ليس سوى جزء
صغري جدًا من القصة .بالنسبة للمادة العادية  ،تأتي معظم الكتلة الباقية من
مكونات الربوتونات والنيوترونات .لكن حوايل  ٪1فقط من كتل هذه الربوتونات
والنيوترونات ترجع إىل مكوناهتا من الكواركات .نسبة الـ  ٪99املتبقية ترجع إىل
ئاقة ربط القوة النووية القوية  ،واليت ال عالقة هلا مبجال هيغز.
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من املهم أيضًا أن نتذكر أن اجلاذبية ال تتعلق بالكتلة السكونية فقط .بل تتعلق
جبميع أشكال الطاقة  ،مبا يف ذلك الكتلة السكونية .وبينما ال حتفظ الكتلة
السكونية  ،فإن الطاقة تبقى حمفوظة .لذلك  ،حتى لو كانت هناك عملية فيزيائية
تسببت يف انتفاء جمال هيغز  ،فهذا يعين فقط أن الطاقة يف شكل الكتلة السكونية
قد أحيلت إىل شكل آخر من أشكال الطاقة ؛ ومع ذلك  ،فيما يتعلق باجلاذبية ،
تبقى نفس كمية الطاقة.
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هل تسبب املادة املضادة احنناء الزمكان يف االجتاه املعاكس؟
هل توجد ثقوب سوداء مكونة من املادة املضادة ؟ هل
ميكنك معرفة ما إذا كانت جمرة ما يف الغالب مادة أو
مادة مضادة عن طريق التباين يف عملها كعدسات اجلاذبية
" التعدس" ؟
ال  .على حد علمنا ال تسبب املادة املضادة احنناء الزمكان يف االجتاه املعاكس.
حيث أن مرتية اجلهد  -الطاقة  -الزخم اخلاصة هبا هي متامًا مثل تلك اخلاصة
باملادة العادية  ،لذا فإن جاذبيتها تشبه متامًا جاذبية املادة العادية أيضًا .ال يزال
يتعني علينا إجراء جتربة ال لبس فيها تشمل جسيمات املادة املضادة واجلاذبية.
بالنسبة للثقب األسود  ،فإنه ليس بذي شأن مما يتكون .حيث مبجرد تشكل الثقب
األسود  ،حتدد كتلته وشحنته الكهربائية والزخم الزاوي مجيع خصائصه إىل حد
كبري .وليس له أي خصائص مادية أخرى.
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كما ال ميكننا متييز جمرة من مادة مضادة عن جمرة من مادة عادية من خالل التعدس
حيث كما بينا أعاله أن ليس هناك فرق بني جاذبية املادة واملادة املضادة .ومع
ذلك  ،فنحن على يقني من عدم وجود جمرات من املادة املضادة .ملاذا؟ تسأل ،
حسنًا  ،كما ترى  ،حتى الفضاء بني اجملرات ليس فارغًا .يوجد بعض غاز
اهليدروجني .إذا كانت هناك جمرة من املادة املضادة يف مكان ما (على األرجح يف
سحابة من غاز اهليدروجني املضاد) سيكون هناك حد بني منطقة املادة العادية
ومنطقة املادة املضادة  ،حيث سيحدث التالشي  ،مما ينتج عنه إشعاع غاما املميز.
و حنن ال نالحظ إشعاع غاما هذا.
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إذا كانت نظرية االنسحاق الكبري صحيحة  ،فهل سيؤدي
ذلك إىل انعكاس الزمن؟
كال .
إن سهم الزمن هو مفهوم ثرموداينميكي .وألسباب غري معروفة لنا (إذا كان من
الضروري بالفعل تقديم سبب)  ،كان الكون املبكر جدًا يف حالة انرتوبيا منخفضة.
إن التطور الثرموديناميكي للكون يؤول حنو ما يُسمى "املوت احلراري"  ،حالة من
االنرتوبيا القصوى.
يشري االنسحاق الكبري إىل فكرة وجود مادة ذات جاذبية كافية يف الكون لعكس
التمدد واستحالته إىل انكماش على ذاته .ال يبدو أن هذا هو احلال يف الواقع .ومع
ذلك  ،حتى لو كان األمر كذلك  ،فلن يُعكس هذا التطور الثرموديناميكي  .لن
يتطور الكون فجأة حنو إنرتوبيا أقل .لن يعيد البيض جتميع نفسه تلقائيًا  ،ولن ختمد
احلرائق  ،ولن ينهض املوتى من قبورهم ويبدأون يف السري للخلف .ليس إال إذا كان
هناك خطأ جسيم يف فهمنا للديناميكا احلرارية.
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يف الواقع  ،تعترب الديناميكا احلرارية إحدى املشاكل املتعلقة مبفاهيم علم الكون
الدوري  :فكرة أن الكون مير بدورات متكررة من التوسع واالهنيار .تكمن مشكلة
هذه الفكرة يف أنه بينما بدأ كوننا متجانساً للغاية (حالة إنرتوبيا منخفضة يف سياق
اجلاذبية)  ،فإن احلالة النهائية لـ "االنكماش" هي كون غري متجانس إىل أقصى حد
به الكثري من الثقوب السوداء ذات األحجام املختلفة  ،و ال توجد ئريقة سهلة أو
معقولة لالنتقال من ذلك إىل دورة جديدة ذات بداية متجانسة( .ال يعين ذلك أن
الناس ال يبحثون عن ئرق موثوقة لاللتفاف على هذه املشكلة).
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ً

كيف ميكن للكون ذي الكتلة الالنهائية أن يتوسع بدال من
أن ينهار على ذاته بسبب اجلاذبية؟
أوالً  ،الكتلة الكلية للكون غري معروفة .صحيح  ،يف النموذج الكوني القياسي ،
لدينا كون الهنائي مكانيًا ومتجانسًا (متماثلًا يف كل مكان)  ،لذا فإن كتلته ستكون
بال حدود  ،لكن هذا ليس مؤكدًا بأي حال من األحوال.
ثانيًا  ،حتى يف هذا الكون الالمتناهي  ،تظل كثافة الكتلة (الكتلة لكل وحدة
حجم) حمدودة.
ثالثًا  ،هناك نظرية الغالف  Shell theoremsوامتدادها النسيب ،
نظرية بريكوف .حيث أن جمال اجلاذبية داخل غالف كروي منتظم للمادة يساوي
صفرًا .إذا كانت األرض جوفاء  ،ميكنك أن تطفو بداخلها بال وزن .لذلك حتى
يف الكون الالمتناهي  ،لن يكون لقذائف متحدة املركز من املادة احمليطة بك تأثري
جاذبي عليك .فقط االحنرافات احمللية عن هذه البنيان املتجانس (على سبيل
املثال  ،وجود جنم أو كوكب قريب) مهمة.
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ورابعًا  ،هناك قضية الزمن .الكون له عمر حمدود .هذا حيدد النطاق الذي ميكن
أن تؤثر علينا املادة فيه .املادة خارج هذا "األفق الكوني" مل تكن موجودة لفرتة
كافية للتأثري علينا.
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لقد مسعت أن الثقوب السوداء لديها معلومات .هل هذا
صحيح؟ كيف يكون ذلك ممكنا؟
عندما يتحدث الفيزيائيون عن املعلومات  ،فإهنم ال يقصدون تلك اليت يف الكتب.
بدالً من ذلك  ،يقصدون حاالت اجلسيمات .الشيء املهم يف فيزياء الكم هو أن
هذه املعلومات حول احلاالت ال ميكن هلا أن تفنى ،حتى لو تغريت اجلسيمات نفسها
من حيث الشكل.
ال يتفق هذا مع الرؤية العمومية للثقوب السوداء .حيث مبجرد أن يسقط شيء ما
عرب أفق احلدث للثقب األسود  ،فإنه يضيع .ال توجد ئريقة لعودة هذا الشيء.
وال بأس بذلك ئاملا بقي هناك.
ومع ذلك  ،فإن اإلشكال يتأتى من وجود هذا الشيء املسمى بإشعاع هوكينج:
تكوين أزواج من اجلسيمات االفرتاضية بالقرب من أفق احلدث .يف كل مكان آخر ،
تنبثق هذه اجلسيمات االفرتاضية ثم خترج من ئاقة الفراغ  ،وال حيدث شيء حقًا.
ولكن بالقرب من أفق احلدث  ،قد ينتهي األمر جبسيم بداخله ويضيع  ،واآلخر قد
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ينتهي به األمر خارج أفق احلدث  ،حامالً معه القليل من ئاقة  /كتلة الثقب األسود
بسبب احلفاظ على الطاقة .لكن هذا القدر القليل من الطاقة  /الكتلة ال حيمل أي
معلومات من الثقب األسود .وهذا يعين انتهاك ل حفظ املعلومات الكمومية .
اقرتح ليونارد سسكيند وآخرون حالً للمشكلة :أي شيء يقع يف الثقب األسود ال
يقع داخله أبدًا  ،بسبب متدد الوقت .تنحين اجلاذبية املكان والزمان وتسحب
الوقت  ،لذا يبدو أن سقوط اجلسم فيه من وجهة نظرنا أنه يسقط أبطأ وأبطأ ويعلق
على "سطح" الثقب األسود  ،أفق احلدث .تاركًا تصويرًا أبديًا له.
وهذا هو املكان الذي يتم فيه إصالح حفظ املعلومات الكمومية :تُطبع املعلومات
على سطح الثقب األسود  ،ويتم "استخالص" القليل منها كإشعاع هوكينغ.
لذلك ال تضيع أي معلومات وكل شيء على ما يرام يف أرض الفيزياء النظرية.
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واع؟
هل صحيح أن ميكانيكا الكم تقرتح أن الكون ٍ
أوالً  ،ليس ثم نظرية عن الوعي .على األقل على املستوى الرياضي .وميكانيكا
الكم هي نظرية قياسية .ختربنا ما ميكن توقعه من القياس ليس إال  .ميكن تقطري
هذا بشكل أكرب لكونه يف جوهره نظرية حول املعلومات.
يتوقع بعض الناس أن تكون النظرية بطريقة ما أكثر من جمرد نظرية .أعين بذلك أن
النظرية هي وصف رياضي للسلوكيات املرصودة .ميكن ألي شخص رسم صورة
فوتوغرافية واقعية  ،ولكن الصورة ليست هي املوضوع .و هذا واضح .ومع ذلك
 ،فإن النظرية مماثلة متامًا .النظرية ليست حقيقة  ،فهي جيدة بقدر قدرهتا على
وصف الواقع.
هذا هو املكان الذي تواجه فيه ميكانيكا الكم مشكلة .حياول الناس أن الصاقها
بالواقع.
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النظرية نفسها من جزأين .جزء واحد يسمى "التطور الوحدوي" .وهو تطور
النظام الكمومي يف غياب القياس .ثم إذا أردنا أن نعرف شيةًا عن النظام  ،فإننا
نقوم بالقياس .هناك قاعدة خمتلفة متامًا هلذه العملية .وهكذا لدينا نوعان من تطور
الزمن :الوحدوي وغري الوحدوي .عالوة على ذلك  ،إذا جتاهلت جزء القياس
غري الوحدوي  ،فإن النظرية ال ميكن التعرف عليها باعتبارها احلقيقة اليت نعيشها.
على سبيل املثال  ،لديك عوامل ال هنائية  ،والطريقة الوحيدة لفهم هذه الفوضى هي
أن نقول أن العامل الذي نعيش فيه هو العامل الذي نقيسه .هذا خيربنا أيضًا أن وعينا
ال ميكنه إال جتربة عامل واحد.
املشكلة هي أن هناك نوعني من تطور الزمن  ،مع التمييز بني وجود أو عدم وجود
قياس .هذه تسمى مشكلة القياس  ،وحتى اآلن ال يوجد حل هلذه املشكلة .إنه
يكافئ القول بأن الصورة هلا معنى فقط إذا أمكن التعرف عليها كصورة .يف الواقع ،
يسأل عن ئبيعة "املعنى" نفسه.
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إذن من أين يأتي الوعي هنا؟ ميكن للوعي أن يقبل املعنى.
هل يعين ذلك أن الكون الذي حيتوي على كائنات ميكنها قبول املعنى ومعاجلته هو
نفسه واعي؟ سأدعك تقرر ذلك.
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هل يتعارض مبدأ الالدقة هلايزنبريج يف ميكانيكا الكم مع
مفهوم احلتمية؟
نوعا ما .إذا كانت اإلجابة بنعم إجابة كلية  ،فسنقع يف مشكلة .ومع ذلك ،
فهي ليست بتلك البسائة .التطور يف نظام كمي مغلق يسمى "التطور األحادي" ،
وهو أمر حتمي متامًا .أي أن أي حالة كمومية يف وقت ما  ، t ،ميكن استخدامها
لتحديد احلالة يف أي وقت آخر  ،مع حتذير واحد .أن احلالة ال تقاس .إن عملية
القياس غري حتمية (يف معظم احلاالت  ،ولكن ليس كلها) .ومع ذلك  ،فإن تعريف
ما يُعترب قياسًا هو حمل خالف .على الرغم من أن القياس  ،من وجهة نظرنا وسيلة
لتفسري العامل .تقوم حواسنا بإجراء قياسات فعالة وتقديم بيانات ذات قيمة حقيقية
إىل أدمغتنا  ،حيث تتم معاجلتها وختزينها وتفسريها .وهكذا فإننا ندرك أن العديد
من العمليات الكمومية غري حمددة .ومع ذلك  ،فإن الوحدة األساسية للتطور الكمي
تشري إىل وجود حتمية أساسية  ،واليت نراها يف النهاية يف السلوك احلتمي
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الكالسيكي .يف هناية املطاف  ،فإن الالحتمية اليت يسببها القياس تتعدى املتوسط
 ،تاركة احلتمية الكالسيكية  ،املشتقة من التطور الكمي الوحدوي.
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هل ينتهك التشابك الكمي السببية؟
ليس للتشابك الكمي أي سرعة.
إنه ليس أسرع من سرعة الضوء .كما أنه ليس أبطأ من سرعة الضوء .إنه ليس
سببًا  ،يتبعه نتيجة.
إنه ارتباط غري حملي  ،مما جيعل نظرية الكم غري حملية بشكل واضح يف تفسريها
األكثر  .وهذا يعين أن األحداث البعيدة  ،واليت ال ترتبط سببيًا  ،مرتابطة مع
ذلك.
ال ينبغي أن يكون هذا مذهالً للغاية  ،يف حد ذاته .مثال كالسيكي يتعلق
باجلوارب .لنفرتض أنك وجدت نصف زوج من اجلوارب الزرقاء يف حقيبتك عندما
تفتحها يف غرفة فندق أثناء سفرك .ستكتسب على الفور معرفة أن نصف زوج
آخر من اجلوارب الزرقاء جيلس يف درج اجلوارب يف املنزل .هناك  ،ارتباط فوري
غري حملي.
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فيما عدا ذلك  ،يف هذه احلالة  ،كانت املعلومات األساسية (زرقة اجلورب املفقود ،
على سبيل املثال) موجودة يف حقيبتك ئوال الوقت  ،على أهنا "متغري حملي
خمفي" .لذلك ال يوجد عدم متوضع بعد كل شيء.
يف نظرية الكم  ،ميكن إثبات أنه ال يوجد "متغري خمفي حملي" ميكنه تفسري
االرتبائات الفعلية املرصودة( .هذه هي نظرية بيل الشهرية) .ومن الواضح أن
العالقة بني األحداث البعيدة غري حملية.
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ً
ماذا لو أصبحت متشابكا مع جهاز كمبيوتر كمي؟
إذا كنت تقصد التشابك الكمي (وليس التشابك باملعنى الكالسيكي)  ،ففي معظم
األوقات  ،أنت متشابك مع كل كمبيوتر  ،سواء كان كميًا أو غري ذلك  ،على هذه
األرض .جنبا إىل جنب مع كل إنسان آخر .أنت أيضًا متشابك مع هؤالء البشر
اآلخرين  ،مع القطط والكالب واملنازل وعلب ئعام القطط واجلبال والغيوم والشمس
والقمر وكل شيء آخر تقريبًا.
عندما نستعد لتجربة التشابك الكمي  ،فإن احليلة ال تكمن يف تشابك جمموعة من
اجلسيمات  ،بل يف التأكد من أهنا ليست متشابكة مع أي شيء آخر .مبجرد أن
تتشابك اجلسيمات مع البيةة (ويعرف أيضًا باسم فك الرتابط)  ،تنتهي التجربة.
احليلة يف احلوسبة الكمومية هي احلفاظ على عدد كبري من درجات احلرية الكمومية
غري متشابكة مع البيةة  ،ويفضل أن يكون ذلك بطريقة قابلة للتطوير .إذا متكنت
بطريقة ما من البقاء متشابكًا مع عناصر احلوسبة اخلاصة هبذا الكمبيوتر الكمي
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أثناء تشغيل الكمبيوتر  ،فهذا يعين أن الكمبيوتر مل يتم عزله بنجاح عن بيةته وبالتايل
يُدمر احلساب.
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ً

هل التشابك الكمومي جيعل االتصال اآلني ممكنا؟
بكل بسائة وبشكل قائع  ،ال!
التشابك هو معلومات مشرتكة  ،وليس معلومات مرسلة .هناك فرق كبري.
املعلومات املشرتكة مفيدة لإلنرتنت الكمي واحلوسبة الكمية  ،وهلذا مت اإلبالغ عن
ذلك .ومع ذلك  ،فإنه ال يسهل االتصال بشكل أسرع من الضوء  ،ألن ذلك سيكون
غري ئبيعي .ميكانيكا الكم متوافقة متامًا مع النسبية اخلاصة  ،وبالتايل فهي حترتم
فيزياء النسبية اخلاصة.
يصعب التواصل مع غرابة ميكانيكا الكم .هلا خصائص غري مفهومة جيدًا  ،حتى
من قبل علماء الفيزياء .ومن ثم فهي منطقة حبث ساخنة .ومع ذلك  ،حترتم
السببية الكمية  ،وبالتايل فإن عالقة السبب والنتيجة األسرع من الضوء ال تظهر يف
هذه النظرية.
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هل تقدم نظرية األوتار أي رؤية إضافية يف تفسري غرابة
ميكانيكا الكم؟
كال  ،ليس الغرض من نظرية األوتار أن تشرح أي شيء  ،وال ما تسميه "غرابة"
فيزياء الكم.
فيزياء الكم غريبة حقًا  ،لكن التفسري يكمن يف مكان آخر .املعادالت األساسية
لفيزياء الكم (على سبيل املثال  ،معادلة شرودنغر) ميكن "اشتقاقها" من الفيزياء
الكالسيكية .لكن املعادالت تقبل أيضًا حلولًا ليس هلا معنى كالسيكي .تبدأ
فيزياء الكم عندما نعلن أن هذه احللول أيضًا تصف الواقع.
السبب يف أن هذا غريب هو أن هذه احلقيقة الكمومية ليس هلا معنى كالسيكي.
أي حماولة إلدخاهلا يف تفسري كالسيكي تدمر بالضرورة جوهرها الكمومي .لذا
فإن التوقع الساذج بأنه من املمكن بطريقة ما تصور فيزياء الكم أو تفسريها بطريقة
أخرى باستخدام املفاهيم الكالسيكية هو ما يؤدي إىل الشعور بالغرابة والتناقض.
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خذ جتربة الشقني الشهرية .هل كان مسار اإللكرتون من خالل شق واحد أو
آخر؟ اإلجابة الصحيحة  ،بالطبع  ،ليست  ...أي كما لو كانت سطرًا من
املصفوفة  ،فإن العبارة الصحيحة هي أنه ال يوجد مسار.
ليست هناك حاجة لنظرية األوتار هنا .التفسري موجود  ،داخل نظرية الكم نفسها
 ،من الصعب استيعاهبا ألننا نتشبث بإدراكنا الكالسيكي للعامل من حولنا.
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هل من املمكن أن يكون لدينا عامل مثايل؟
ذلك ليس شيةًا تتمناه.
إذا أخذنا يف االعتبار االستنتاج املنطقي ملا تكون عليه املثالية  ،فإن الكون املثايل
سيكون مكانًا متجانسًا متامًا (أي نفسه يف كل مكان) .إذا مل يكن األمر كذلك ،
فستكون بعض املنائق أفضل من غريها يف بعض اجلوانب  ،ومن ثم لن يكون الكون
"مثاليًا" .ولن يتمكن الكون املتجانس متامًا من تكوين جنوم أو كواكب أو حياة.
ستبقى إىل األبد صحراء ال هناية هلا من الغاز والضوء  ،وال شيء غري ذلك.
لكي تكون قادرًا على تكوين أي نوع من البُنى  ،جيب أن يكون لديك بذرة من
النقص .ترتبط هذه الفكرة ارتبائًا وثيقًا مبفارقة محار بوريدان  ،واليت ختلص إىل
أنه ال ميكنك اختاذ خيار حتمي عندما يكون كل شيء متماثلًا متامًا .ستبقى غري
قادر على اختاذ أي خيار .وهذا ينطبق على قوانني الطبيعة كما ينطبق على احلمار
املسكني.
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ما هي جوانب التعارض بني نظرية الكم ونظرية النسبية ؟
امسحوا يل أن أبدأ بالنسبية العامة :تعمل املادة كمصدر ملرتية الزمكان أو ما نسميه
جمال اجلاذبية .حيدد جمال اجلاذبية بدوره ديناميكية املادة( .أو كما قال ويلر ،
"الزمكان خيرب املادة كيف تتحرك ؛ املادة خترب الزمكان كيف ينحين"  ،على الرغم
من أنين حذر مع هذا االقتباس  ،حيث أن اجملال املنحين حتديدًا هو "منحين" ،
وليست األبعاد املكانية أو الزمنية) .
نظرية اجملال الكمي  ،بدورها  ،هي نظرية اجملاالت الكمية اليت تعيش يف الزمكان.
إذن ما هي املشكلة  ،لعلك تسأل؟
أوالً  ،دعين أخربك مبا ميكن عده ناجحًا .ميكننا عمل نظرية اجملال الكمي يف
الزمكان املنحين للنسبية العامة .األمور مثرية لالهتمام  ،بالتأكيد .يف ظل وجود
جماالت اجلاذبية  ،مل يعد هناك إئار قصوري فريد من نوعه .تعتمد كيفية حتلل
اجملاالت الكمية إىل "جسيمات" على اإلئار املرجعي الذي يتم من خالله إجراء
التحلل .يف غياب إئار بالقصور الذاتي الشامل  ،ال يوجد إئار "مفضل" هلذا
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التحلل .وحتلل اجملال فيما يتعلق باإلئارات املرجعية املختلفة ينتج عنه حمتوى
جسيمي خمتلف .باختصار  ،االستنتاج املذهل هو أن اثنني من املراقبني غري
املوجودين يف نفس اإلئار املرجعي لن يروا نفس حمتوى اجلسيم! (هذه ئريقة
واحدة للنظر إىل ظاهرة إشعاع هوكينج وأونروه).
على أي حال  ،على الرغم من التعقيدات املتعلقة مبفهوم اجلسيمات  ،فإن نظرية
اجملال الكمومي تعمل يف الزمكان املنحين .إهنا متسقة ذاتيًا وميكن حتى إثبات أهنا
حترتم السببية ؛ ال يوجد "أسرع من الضوء" .
لذا فإن هذا يعتين باجلزء حيث خيرب جمال اجلاذبية حقول املادة بكيفية حتركها.
ماذا عن الطريقة األخرى  ،مسألة حتديد جمال اجلاذبية؟ هنا تكمن املشكلة .هذا
من شأنه أن حتكمه معادالت اجملال ألينشتاين .تربط معادالت اجملال هذه تعبريًا
يتكون من مرتية الزمكان (اجلانب األيسر من املعادلة عند كتابته بالشكل املعتاد)
وتعبري يتكون من حمتوى الطاقة  -املادة (اجلانب األمين).
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يتكون اجلانب األيسر من هذه املعادلة من أرقام معينة ؛ األرقام اليت حتدد احنناء
مرتية الزمكان .لكن اجلانب األمين؟ يف نظرية اجملال الكمي  ،لن تكون هذه كمية
ذات قيمة عددية .بل تتكون من كيانات رياضية ال تتصرف مثل األرقام ؛ بالنسبة
للمبتدئني  ،فهم ال يلتزمون بقانون التبادلية املعتاد اخلاص بالضرب (تعتمد النتيجة على
الرتتيب الذي يتم به مضاعفة هذه الكميات  p × q ،ليست هي نفسها q
 ) pqإهنا مثل السؤال عن عدد التفاحات الالزمة لصنع برتقالة.
ميكننا حل هذه املشكلة من حيث املبدأ عن ئريق حتويل نظرية اجلاذبية إىل نظرية
اجملال الكمي أيضًا  ،حبيث تستخدم أيضًا هذه الكميات غري احملسوبة بدالً من
األرقام لتمثيل جمال اجلاذبية .لكن هذا ال يعمل أيضًا .يتعلق السبب بكيفية تعامل
نظرية اجملال الكمومي مع مشكلة أخرى :الالهنايات غري املرغوب فيها .عندما حنلل
جمالًا كميًا إىل كوانتات أولية  ،توجد احتماالت كثرية بال حدود  ،ولكل منها ئاقة
غري صفرية يف "حالتها الدنيا" (حالة الطاقة األدنى) .عدد ال حصر له من األشياء
غري الصفرية املضافة معًا ينتج ما ال هناية .إذاً على السطح  ،فإن نظرية اجملال
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الكمومي هي هراء :إهنا تتوقع الالهنايات عدمية الفائدة .باستثناء أنه يف كثري من
احلاالت  ،ميكن إزالة هذه الالهنايات  ،مع ترك اختالفات حمدودة فقط  ،واليت ميكن
استخدامها للقيام بفيزياء حقيقية (أي التنبؤ بالنتائج الفعلية للتجارب بنجاح).
لألسف  ،ال يعمل هذا االجراء دائمًا  .وهو يفشل بشكل مذهل عندما يتعلق
األمر حبقول املادة اليت تعمل كمصدر حلقل اجلاذبية .اجلاذبية غري قابلة إلعادة
التنظيم كنظرية جمال الكم.
لذا  ،هذا هو جوهر املشكلة .هناك  ،يف الواقع  ،ئريقة بسيطة للخروج من هذه
املعضلة .ميكننا فقط إعادة كتابة معادالت جمال أينشتاين واستبدال جزء املادة
(الذي  ،كما تتذكر  ،يتكون من هذه املقادير الكمية) مبا يسمى بقيمة التوقع (اليت
متثل بشكل أساسي املتوسط الذي سنحصل عليه إذا حاولنا قياس هذه الكميات
باستخدام األدوات الكالسيكية ).وهذا النهج يسمى اجلاذبية شبه الكالسيكية.
الشيء اخلبيث يف اجلاذبية شبه الكالسيكية هو أهنا تعمل بشكل جيد جدًا.
وهذا يعين أن تنبؤاهتا دقيقة للغاية  ،وال نتوقع رؤية أي احنراف بسبب تأثريات
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اجلاذبية الكمومية إال يف الكون املبكر املتطرف أو يف أعماق الثقوب السوداء قبل
اهنيار املادة يف التفرد .ال ميكننا الوصول إىل أي من هذين النظامني عن ئريق
املالحظة أو التجربة .لذا حقًا  ،كل ما ميكننا  ،يف الواقع  ،مراقبته  ،خيضع
للجاذبية شبه الكالسيكية بشكل رائع .سيكون هذا جيدًا إذا اعتقدنا أن اجلاذبية
شبه الكالسيكية هي النظرية النهائية .ولكن إذا كنا نأمل يف شيء أفضل  ،فهذه
عقبة رئيسية :الطبيعة ال تقدم أي بيانات  ،وأي تلميحات حول كيفية املضي قدمًا.
لذلك حنن نفعل تلك األشياء وحنن مكفوفني.
يأمل الناس بالطبع يف رؤية شيء جديد ومثري قد يقدم تلميحات بعد كل شيء.
كان من املمكن أن يقدم اكتشاف أي جسيمات جديدة بواسطة  LHCتلميحات
لفيزياء اجلسيمات تتجاوز النموذج القياسي .االكتشاف املزعوم لبصمة موجات
اجلاذبية البدائية على خلفية امليكروويف الكونية بواسطة جتربة  BICEP2من
شأنه أن يؤكد أيضًا الطبيعة الكمية للجاذبية  ،ولكن مت الرتاجع عنه عندما مت
اكتشاف أن النتيجة كانت يف الغالب أثر بسبب التلوث بالضوضاء من جمرتنا درب
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التبانة .قد يساعد فهم ئبيعة املادة املظلمة والطاقة املظلمة  ،ولكن حتى اآلن  ،مل
تسفر أي جتربة عن نتائج موثوقة .سيكون فهم غياب النيوترينوات خطوة كبرية إىل
األمام  ،لكن هذا مل حيدث بعد أيضًا .حتى اآلن  ،حنن عالقون :النظريات اليت لدينا
تعمل بشكل جيد جدًا  ،ومل نتمكن من احلصول على تلميحات جديدة من الطبيعة.

150

هل دالة املوجة حقيقية مثل موجة احمليط أم أنها جمرد
موجة احتمالية؟
تصف فيزياء الكم األنظمة الفيزيائية من حيث حاالهتا.
إن حالة النظام الفيزيائي يف الفيزياء الكالسيكية واضحة املعامل .على سبيل املثال
 ،اجلسيم النقطي يف الفيزياء الكالسيكية له موقع حمدد جيدًا وزخم حمدد جيدًا.
يف فيزياء الكم  ،يوجد النظام عادة يف ما يسمى بـ "الرتاكب اخلطي" من احلاالت:
على سبيل املثال  ،بدالً من أن يكون للجسيم موقع فريد حمدد جيدًا  ،قد يكون
اإللكرتون قليالً هنا  ،وقليلًا هناك  ،و قليالً يف مكان آخر  ،كل ذلك يف نفس
الوقت .أعلم أن هذا ال معنى له (حرفيًا  ،إنه ليس شيةًا ميكننا تصوره أو احلدس)
ولكن مالحظاتنا ختربنا باستمرار أن هذه هي الطريقة اليت تعمل هبا الطبيعة .من
املهم تذكرينا بأن الطبيعة ليست ملزمة مبوائمة حدسنا .على األقل  ،لدينا ثاني
أفضل شيء  ،وهو الرياضيات  ،اليت ميكننا من خالهلا منذجة األنظمة الفيزيائية
حتى لو وجدنا صعوبة يف حدس أو تصور ما تقوله هذه النماذج.
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على أي حال  ،نظرًا ألن احلالة الكمية للنظام هي يف األساس جمموع مرجح لعدد ال
حصر له من احلاالت احملتملة  ،فإن السؤال التايل هو أفضل ئريقة لوصف مثل هذا
النظام باستخدام لغة الرياضيات .يأتي هذا الوصف يف شكل دالة موجية  ،واليت
حتدد أساسًا قيمة أو وزنًا لكل حالة ممكنة ميكن أن يكون النظام فيها.
ملاذا تسمى الدالة املوجية؟ ألن املعادلة اليت اكتشفناها واليت متيز هذه الدالة هي
يف الواقع معادلة موجية معروفة (معادلة شرودجنر) .معادلة تصف منط املوجة.
هذه ليست موجة حميط  ،وال موجة احتمالية  ،على الرغم من أنه ميكن يف الواقع
استخدامها الستنتاج احتمالية نتيجة جتربة عندما جنعل النظام الكمي يتفاعل مع أداة
كالسيكية (كامريا  ،أداة معملية  ،قطة  ،جمرب  -ال يهم  ،ئاملا أنه كيان يتصرف ،
إىل حد كبري  ،وفقًا لقواعد الفيزياء الكالسيكية) .إنه جتريد رياضي مييز حالة
النظام الكمي.
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كيف ميكن للضوء أن ينثني ويتحرك بواسطة الثقوب
السوداء (أو أي شيء له جاذبية) دون أن يفقد أي سرعة؟
سؤال ممتاز! ومخن ماذا :ال يفقد الضوء السرعة .على األقل عند رؤيته من بعض
املواضع املتميزة.
أول شيء جيب تذكره بشأن اجلاذبية هو أهنا كونية .أي أهنا تؤثر على مجيع
األشياء باملثل .نتيجة لذلك  ،إذا كنت داخل بيةة مغلقة  ،على سبيل املثال ،
كابينة مصعد مغلقة بدون نوافذ  ،إذا كنت تشعر بانعدام الوزن  ،فليس لديك ئريقة
ملعرفة ما إذا كنت تطفو يف الفضاء أو تسقط حبرية حنو سطح كوكب .من املنطقي
إذن أنك إذا كنت داخل كابينة املصعد وقمت بإجراء جتربة لقياس سرعة الضوء ،
فستكون نفس السرعة كما هو احلال دائمًا.
لكن ماذا عن شخص يراقبك من بعيد؟ إذا كنت يف جمال جاذبية  ،فهذا يعين
متدد الزمن بفعل اجلاذبية .كل ما تفعله يظهر يف حركة بطيةة لذلك املراقب البعيد.
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هذا يعين أنه عندما تقيس سرعة الضوء  ،وفقًا لساعة املراقب البعيد  ،فإن شعاع
الضوء هذا سوف يتحرك ببطء أكثر أيضًا.
باختصار :عندما نشاهد من بعيد  ،فإن شعاع الضوء يف الواقع يتبائأ يف جمال
اجلاذبية .السبب الوحيد الذي جيعل مراقبًا يف نفس جمال اجلاذبية ال يلحظ أنه
يتبائأ هو أن ساعة ذلك املراقب تعمل أيضًا بشكل أبطأ مقارنة بساعتنا.
هذا يعين أنه عندما "ينحين" شعاع من الضوء بفعل جمال جاذبية الشمس  ،فإن
سرعته تتغري بالفعل (كما يُرى من بعيد) .التأخري الناتج قابل للقياس يف الواقع (على
سبيل املثال  ،عندما متر اإلشارة الراديوية من مركبة فضائية بني الكواكب بالقرب من
الشمس) .يطلق عليه تأخري شابريو  ،وهو أحد "االختبارات الكالسيكية" اهلامة
للنسبية العامة .جيب أيضًا حسابه عند استخدام إشارات الراديو للتنقل يف مركبة
فضائية بعيدة.
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ونعم  ،هذا التأخري  ،إىل جانب االحنناء املكاني  ،مسؤوالن معًا عن احنناء الضوء
عن ئريق اجلاذبية ؛ يف الواقع  ،فإن التأثريين معًا يفسران ملاذا تتنبأ نظرية أينشتاين
بضعف زاوية االحنناء مقارنة حبساب بسيط باستخدام الفيزياء النيوتونية.
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ً
ً
إذا صنعنا تلسكوبا قويا بدرجة كافية  ،فهل ميكننا رؤية
االنفجار العظيم كما حدث؟
خالل أول  385000سنة من وجوده  ،كان الكون ساخنًا جدًا  ،وكثيفًا جدًا
حبيث ال ميكن أن يكون شفافًا .أيا كان الضوء الذي مت إنتاجه  ،فقد مت امتصاصه
على الفور تقريبًا بواسطة البالزما الساخنة غري الشفافة املوجودة يف كل مكان.
بعد حوايل  385000سنة  ،برد الكون مبا يكفي إلعادة احتاد هذه البالزما يف غاز
متعادل (معظمه من اهليدروجني واهليليوم)  ،والذي يكون شفافًا للضوء .ومهما
كان التوهج املتبقي  ،ميكن هلذا الضوء اآلن أن ينتشر حبرية يف مجيع االجتاهات  ،وال
يتم امتصاصه بعد اآلن.
ال يزال هذا الضوء موجودًا يف الكون  ،لكنه يصل إلينا اآلن عرب مسافات كونية ،
قادمًا من مصادر كانت تبتعد عنا بسرعة عالية جدًا  ،كما تقاتل أيضًا جمال اجلاذبية
املشرتك للكون .نتيجة لذلك  ،حبلول الوقت الذي يصل فيه هذا الضوء إىل موقعنا ،
يقل تردده بشكل كبري  ،مبعامل يقارب .1100
156

إذن ما كان يومًا ما ضوءًا مرئيًا  ،مشاهبًا تقريبًا يف الطيف للضوء من املصباح
الكهربائي املتوهج التقليدي  ،مت حتويله يف الرتدد على ئول الطريق وصولًا إىل اجملال
الراديوي للطيف الكهرومغنائيسي  ،إىل ترددات امليكروويف.
لكن نعم  ،نعم  ،ميكننا "رؤية" هذا الضوء بوسائة أي مستقبل راديوي بسيط.
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إذا كانت نظرية االنفجار العظيم صحيحة  ،فكيف ميكن أن
تصطدم اجملرات ببعضها البعض؟
مرارًا وتكرارًا  ،تذكروا هذا  :التوسع الكوني ليس قوة.
ال شيء يسحب اجملرات بعيدًا عن بعضها البعض .إهنا ببسائة تتفرق ...إال
إذا أوقفها شيء ما  ،مثل اجلاذبية املتبادلة.
وهو بالضبط ما حدث عندما تشكلت أكرب اهلياكل املرتبطة باجلاذبية  ،عناقيد
اجملرات .يف هذه اهلياكل  ،فازت اجلاذبية بلعبة املاليني من السنني  ،واجملرات
املكونة للعنقود عالقة يف شركة بعضها البعض.
وتتبع مدارات فوضوية إىل حد ما  ،حتددها جماالت اجلاذبية املتبادلة .يف بعض
األحيان  ،تتقائع هذه املسارات وتتصادم اجملرات .متيل اجملرات الكربى  ،مبرور
الوقت  ،إىل االندماج معًا وتشكيل جمرات إهليلجية عمالقة.
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مرة أخرى  ،تذكر أن التمدد ليس قوة .مبجرد توقف شيةني عن االنفالت بعيدًا
عن بعضهما البعض ألي سبب من األسباب  ،ال شيء جيربمها على البدء يف
االنفالت مرة أخرى.
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ً
ملاذا ال تكون كل اجلسيمات يف الكون متشابكة كميا ألنها
ً
انبثقت مجيعا من متفردة االنفجار العظيم؟
ال تسأل "ملاذا" قبل أن تسأل "إذا".
من قال أن كل اجلسيمات ليست متشابكة؟ يف واقع األمر  ،هم كذلك .عندما
نتحدث عن جتربة معملية تتضمن زوجًا من اجلسيمات املتشابكة  ،فإن الوصف
الدقيق ال يعين أهنما متشابكان مع بعضهما البعض ؛ بل يتم تقليل تشابكهم مع بقية
الكون أو (تقريبًا) يتم التخلص منه  ،حبيث يتشابكان مع بعضهما البعض فقط وليس
مع بيةتهم.
هذا هو اجلزء الصعب .ليس تشابك جسيمني بل عزهلما عن البيةة مؤقتًا على
األقل.
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هل نعرف االجتاه الذي نبتعد فيه عن االنفجار العظيم؟
يف الواقع  ،حنن نعرف .هذا االجتاه يسمى املستقبل.
أنا ال ألعب بالكلمات .على عكس االعتقاد اخلائئ السائد  ،مل يكن االنفجار
العظيم انفجارًا وال مكانًا يف الفضاء .لقد كانت حقبة ماضية يف الزمن  ،عندما
كان الكون كله  ،يف كل مكان  ،حارًا جدًا وكثيفًا جدًا .متثل هذه احلقبة بداية
(على حد علمنا) لكوننا  ،واالجتاه الوحيد الذي ميكنك االنتقال إليه من االنفجار
العظيم هو حنو املستقبل.
وللتكرار فقط  ،أنا بصراحة ال ألعب بالكلمات هنا  ،هذا وصف دقيق إىل حد ما
ملا ختربنا به رياضيات الزمكان عن االنفجار العظيم والتطور الالحق للكون.
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ً
كيف ميكن أن يكون الكون مسطحا إذا كان االنفجار العظيم
ً
حدثا ثالثي األبعاد؟
يشري مصطلح "مسطح" إىل االحنناء املكاني.
الزمكان ليس مسطحا .يتغري مقياس الزمكان كدالة للوقت.
ومع ذلك  ،يبدو أن الفضاء مسطح :أي أن جمموع زوايا املثلث يف هذا الفضاء هو
دائمًا  180درجة بالضبط.
التوسع يعين أن مثلثًا مميزًا بثالث جمرات بعيدة يكرب مبرور الوقت .يعين التسطيح أن
جمموع زوايا هذا املثلث ثابت وهو  180درجة.
إذا كنا نعيش يف عامل به احنناء مكاني موجب أو سالب (أي كون غري مسطح) ،
فإن جمموع زوايا هذا املثلث سيكون أكرب من  180درجة أو أقل منها على التوايل
وسيتغري (زيادة أو نقصان) ) مبرور الوقت.
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هل ميتلك الكون اآلن نفس عدد اجلسيمات كما كان احلال
بعد االنفجار العظيم؟
كال.
"عدد اجلسيمات" ليس ما ميكن أن يوصف بأنه كمية حمفوظة .إنه يتغري ئوال
الوقت  ،يف كل مكان  ،حتى يف السياقات اليومية العادية.
على سبيل املثال  ،عندما تقوم بتشغيل مصباح يدوي  ،فإنك ختلق تريليونات من
الفوتونات .هذه الفوتونات موجودة ما مل يتم امتصاصها من قبل بعض املواد.
يف الواقع  ،تتمحور الكثري من نظرية اجملال الكمومي احلديثة حول ما يسمى مبعاملي
التكوين والفناء  ،واملعاملني الرياضيني الذين يصممان كيفية إنشاء اجلسيمات أو
تدمريها.
يتم حفظ كميات معينة .على سبيل املثال  ،يتم إنشاء اإللكرتونات والبوزيرتونات
يف أزواج  ،مما حيافظ على ما يسمى بـ "عدد الليبتونات" ( 1+لإللكرتون 1- ،
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للجسيم املضاد  ،البوزيرتون) وكذلك الشحنة الكهربائية .لكن ليس عدد
اجلسيمات.
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ما هي درجة احلرارة يف الفضاء قبل االنفجار العظيم؟
يف النموذج الكوني القياسي  ،العبارتان التاليتان صحيحتان:
الفضاء ليس له درجة حرارة .والفراغ ليس له درجة حرارة.
ليس هناك "قبل" للمتفردة األوىل للكون .فالزمن بدأ مع املتفردة" .قبل االنفجار
العظيم" هو تعبري خيلو من املعنى مثل "مشال القطب الشمايل.
من املؤكد أن هناك مناذج ونظريات كونية يكون فيها "قبل االنفجار العظيم" منطقيًا ،
وميكن للمرء دائمًا تفسري "درجة احلرارة يف الفضاء" على أهنا "متوسط درجة حرارة
املادة يف الفضاء" .تقرتح بعض الكومسولوجيات "الدورية" أنه قبل التوسع احلايل ،
كان الكون يتقلص حتى وصل إىل ذروته  ،ولكن كثافته حمدودة ودرجة حرارة
متطرفة مقابلة ولكن حمدودة .قد تتنبأ مناذج أخرى بدرجات حرارة سالبة (أي
حاالت املادة ذات السلوك اإلحصائي الذي ميثل السلوك املقلوب للمادة املألوفة
لدينا).
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وإحدى اإلجابات القياسية هي أن درجة حرارة الكون كانت درجة حرارة بالنك
اليت تبلغ حوايل  1032 × 10321.4 × 1.4كلفن  ،ولكن هذا يفرتض أن درجة
حرارة بالنك هلا أمهية فيزيائية بدالً من جمرد متثيل حد جهلنا  ،وهو احلد املفرتض
للصالحية يف نظرية اجملال الكمومي.
وإذا استنتجت من الفقرات السابقة أن اإلجابة املختصرة الصادقة هي  ،ليس لدينا
فكرة  ،فلن تكون خمطةًا .لن أذهب إىل حد القول بأنه ليس لدينا دليل ؛ لدينا
الكثري من القرائن  ،لكننا ال نعرف حقًا .تنتهي معرفتنا بالتاريخ املاضي للكون
عندما كان الكون كثيفًا بدرجة كافية حتى تكون تأثريات اجلاذبية الكمومية ذات
أمهية  ،نظرًا لعدم وجود نظرية قابلة للتطبيق للجاذبية الكمية.
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النهاية
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