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توطئة
يتأتى هذا الكتاب من دورة  EdX.orgاليت قام أحد املؤلفَني بتدريسها
(الدورة باللغة اإلسبانية مع عناوين فرعية باللغة اإلجنليزية) .وسوف يقدم هذا
الكتاب من الصفر وبدون معادالت كل املفاهيم الضرورية للنسبية العامة ،
وميكانيكا الكم  ،وسيوصف اجلاذبية الكمومية احللقية وتطبيقني هلذه النظرية
(يف علم الكون والثقوب السوداء) .سيكون أسلوبه سهلًا وخمتصرًا لتسهيل
الوصول إليه قدر اإلمكان .اجلاذبية الكمومية احللقية ليست مبنأى عن اجلدل.
لن خنجل من هذا وسنحدد سبب وجود مشاكل لدى بعض الناس مع النظرية.
نأمل أن تستمتع بالعرض وأن خترج منه بفهم للوضع احلايل

3

شكر وتقدير
نود أن نشكر  Ivan Agull´oو Fernando Bar-
 beroو  Guillermo Menaو  Lee Smolinو
 Thomas Thiemannعلى التعليقات .مت دعم هذا العمل
جزئيًا بواسطة املنحة رقم NSF- ،NSF-PHY-1603630
 ، PHY-1903799معهد هريني للفيزياء النظرية CCT-LSU ،
 ،معهد األسئلة التأسيسية ( ، )fqxi.orgو بيديسيبا.
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الفصل األول
مقدمة
تُعترب اجلاذبية الكمومية احللقية إحدى البوادر الرئيسة لتوحيد قطيب فيزياء
القرن العشرين املُتمثلني بالنظرية النسبية العامة آلينشتاين من جهة وامليكانيكا
الكمومية من جهة أخرى  ،وما يتمخض عن هذا التوحيد من استيالد نظرية
كمومية للجاذبية ( تكميم اجلاذبية ).
وإذا كُنتَ غري عارفٍ بأغلب هذه املفاهيم ،فليس ثَمَة ما يوجب القلق  ،ألننا
سنتناول إياها بأبسط املصطلحات يف قادم الفصول .
واملصطلح اليت نود الرتكيز عليه هنا هو " بوادر "  .ما الذي قد يعنيه مصطلح
كهذا يف سياق العلم؟ هذا يعين أننا سنناقش علمًا غريَ ذي اكتمال  .فال يوجد
إمجاع بني الفيزيائيني حول الكيفية اليت ميكن للجاذبية فيها أن تُصاغَ كميًا .مثة
6

فروض  ،لكنها غري مكتملة  ،وليس بيّنًا فيما إذا كانت تلك الفروض متسقة أو ما
إذا كانت تتنبأ بفيزياء سليمة.
إن أثنني من الفروض اليت يتبناها غالبية الفيزيائيني اما نظرية األوتار  ،وتلك اليت
هي مَغزى هذا الكتاب  ،وهي اجلاذبية الكمومية احللقية  .إن عدد األشخاص
الذين يتبنون هذه املقاربات باملئات .ومن الصعب إعطاء بيان بيّن لذلك  ،ألن
بعض العلماء يعملون بشكلٍ متقطعٍ وغريِ متصل أو قد تتأرجح أعماهلم بني
موضوع وآخر  ،ولكن إلعطاء فكرة عن هذا  ،فإن لكلتا املقاربتني مؤمتر يُربم كل
ثالث سنوات حيضره أكثر من مائيت شخص.
ومما ينبغي اإلشارة إليه  ،أننا يف الوقت الراهن لسنا على دراية بظاهرة أو جتربة
فيزيائية واحدة قابلة للرصد تقتضي نظرية كمومية للجاذبية "تكميمًا للجاذبية"
كضرورة لتفسريها .ولذا فإن هذا ما يثري السؤال املُتمثل :
7

لماذا تولي م شروع توجيد هاتين التظريتين ذلك ا ا
لهتمام التالغ ؟
إن هناك سببني رئيسني يف تربير مساعي الفيزيائيني هذه :
ال سنب ا ا
لول  :هو وحدة الفيزياء واتساقها (انظر الشكل  1.1لتبيان العالقة
بني خمتلف جماالت الفيزياء).

الن ستتة الغامة

ا لحاذيتة
الكمتة

جاذيتة يتوين

المتكايتك لكلاشتكي

الن ستتة ا لحاصة

الكهرومغتاطن ستة

ل
نظرتة ا حقول الكمومتة
م
ن
في رمكان حني

ل
نظرتة ا حقول
الكمومتة

متكايتك الكم

ل
ال سكل  : 1,1كثقتة يتاشق التظريات القيريايتة ا محتلقة مغ بعضها البعض.
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إنّا على بينة بأن مجيع التفاعالت "القوى" األساسية األخرى احلاكمة للطبيعة
(الكهرومغناطيسية  ،القوية  ،الضعيفة) تتوسل ميكانيكا الكم وصفًا للطبيعة
بشكل صحيح .والسبب يف ذلك هو أن فاعلية هذه القوى بيّنة على املستوى
اجملهري "الصغروي"  ،حيث األشياء على املستوى اجملهري ذات طبيعة
كمومية .يف حني تقتصر فاعلية اجلاذبية على املستوى الكربوي (من قبيل
األجسام الفلكية) حيث ليس للتأثريات الكمومية من أثر بيّن .كما أننا سنرى أن
النسبية العامة تتنبأ حباالت من قبيل الثقوب السوداء واالنفجار العظيم حيث
تكون التأثريات الكمومية مهمة  ،لكننا نفتقر لسُبل الوصول التجرييب املباشر
إليها.
ال سنب التاني :هو أننا لسنا بذي دراية بالكيفية اليت ميكن أن نولّف هبا بني
النظريات الكالسيكية والكمومية بشكل يقبل االتساق .كما سنرى  ،فإن
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مليكانيكا الكم ضرب من اخلصائص غري املتوقعة وغري املتماشية مع البداهة
العقلية .أحدها هو أن املقادير الفيزيائية ( املوقع  ،السرعة  ،الزخم …) تفتقر
لقيم مُحددة حلني الوقت الذي يتم قياسها به .ال يعين انعدام القيم احملددة ذلك أن
املرء جاهل بقيم هذه املقادير حتى قياسها  ،بل إهنا وببساطة "تفتقر للوجود
املوضوعي"  .كيف ميكن للمرء إذاً أن يقرن مثل هذه النظرية بالنظرية
الكالسيكية  ،تلك اليت تقتضي أن يكون للمقادير الفيزيائية قيم مُعطاة أبد
اآلبدين؟
قد يرتاءى للمرء أن عدم وجود أي جتارب أو ظواهر لشرحها سيجعل من
السهل جدًا بناء نظرية للجاذبية الكمومية .فبعد كل شيء  ،قد ختلص املرء من
عبء التجارب اليت ميكن أن تستبعد النظريات املرشحة .ومع ذلك  ،فقد ثبت
أن هذا صعب للغاية .والسبب يف ذلك  ،كما سنرى  ،هو أن نظرية النسبية
10

العامة آلينشتاين تصف اجلاذبية ليس من منظور "القوة" شأهنا شأن مجيع
التفاعالت األخرى  ،ولكن باعتبارها تشوهًا للزمكان .هذا جيعل من اجلاذبية
تفاعلًا مُغايرًا متامًا للتفاعالت الثالثة األخرى .لذلك ليس من املستغرب أهنا
متثل حتديات فريدة وعقبات أشبه بالعصية يف سبيل تكميمها .وأن ليس
لتجربتنا السابقة يف تكميم التفاعالت الثالثة األخرى من غوث يُرجتى.
سنقدم يف هذا الكتاب وصفًا متكاملًا للمحاوالت اليت قامت هبا اجلاذبية
الكمومية احللقية بغية تكميم اجلاذبية .يف الفصل القادم سنرى نظرية النسبية
العامة ألينشتاين .ويف الفصل الثالث سوف نقدم ميكانيكا الكم .ويف رابع
الفصل سوف نقدم اجلاذبية الكمومية احللقية .يف حني سيخصص الفصالن
اخلامس والسادس لتطبيقات النظرية يف علم الكونيات والثقوب السوداء  ،بينما
سيتحدث الفصل السابع عن التطورات يف رغاوي السبني Spin
11

 .Foamsوالفصل الثامن سيكون اخلامتة وسيتضمن مناقشة اخلالفات
احمليطة بالنظرية.
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الفصل الثاني
اجلاذبية
سنَهمُ يف هذا الفصلِ لتبيان النظرية النسبية العامة آلينشتاين .ولكن بغية ذلك ،
حنن مضطرون للخوض مرة أخرى يف توصيف التفاعالت "القوى" األخرى
احلاكمة للطبيعة .إن أكثر التفاعالت األساسية املعروفة يف الطبيعة هي
التفاعالت الكهرومغناطيسية.
وحد الفيزيائي جيمس كالرك ماكسويل الظواهر الكهربائية واملغناطيسية
بنظرية واحدة يف القرن التاسع عشر  ،واليت عالوةً على ما وحدت تنبأت بوجود
املوجات الكهرومغناطيسية (انظر الشكل  .)2.1لقد حُسم وجود املوجات
الكهرومغناطيسية " جتريبيًا " بعد بضعِ سنوات من تنبؤ ماكسويل .وبعد بضعٍ
أخرى ابتدأ ماركوني باستخدامها لإلرسال عرب احمليط األطلسي .لذا فإن
13

للكهرومغناطيسية الكثريُ من التطبيقات العملية .كما تبني أن الضوء هو موجةٌ
كهرومغناطيسية وبالتايل توسعت مُدَيات هذه النظرية لتبيان الظواهر البصرية
أيضًا .إهنا نظرية ناجعة بشكل ال يصدق .
ل
اموجة الكهرومغتاطن ستة
ائحاة الموجة

ل
ا محال

الكهرياني

ل
الطول اموجي

ل
ا محال
المغتاطن سي

ل
ل
ال سكل  : 2,1في اموجات الكهرومغتاطن ستة يكون اموجات الكهرومغتاطن ستة مبغامدة مغ
ل
ل
ل
بعضها البعض ومغ ائحاة اموجة .يمتل الطول اموجي الم سافة الني يكرر فيها اخراء من اموجة
ذاتها.

14

من التفاعالت األساسية األخرى هي التفاعالت النووية "القوية والضعيفة".
ليس هلذه التفاعالت من ذلك األثر البيّن يف احلياة اليومية .حيث التفاعل القوي
مسؤول عن إبقاء نوى الذرات معًا (انظر الشكل  .)2.2تتكون النوى من
الربوتونات والنيوترونات .تتسم الربوتونات بالشحنة الكهربائية املوجبة واليت
تسبب هلا أن تتنافر متباعدةً عن بعضها البعض يف النواة لوال التفاعل القوي،
الذي يتجاوز بقوته التنافر الكهرومغناطيسي بني تلك النويات.
الثقاعل الضغثف
الكهرومغتاطن ستة

الثقاعل القوى

ال سكل  : 2,2الثقاعلات الكهرومغتاطن ستة والقوتة والضغثقة وذورها في الدرة.
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أما التفاعل الضعيف فهو مسؤولٌ عن حتلل اجلسيمات وليس له ذلك االمتثال يف
احلياة اليومية ولكنه مهم جدًا على املستوى الفلكي  ،خاصة يف ابتداع العناصر
املكونة للمادة.
تُوصَف كل من التفاعالت الكهرومغناطيسية والقوية والضعيفة بثلة من
النظريات اليت تعرف باسم "نظريات يانج_ميلز" تكرميا ألعمال تشن نينج يانج
وروبرت ميلز يف الستينات من القرن العشرين  .تعترب نظريات يانج_ميلز تعميمًا
لكهرومغناطيسية ماكسويل حيث العديد من احلقول الكهربائية واملغناطيسية
اليت تتفاعل مع بعضها البعض .إننا نذكر ذلك ألن هذه النظريات ستلعب دورًا
يف تطوير اجلاذبية الكمومية احللقية.
إننا مجيعًا على دراية بنظرية اجلاذبية تلك اليت قَدمها نيوتن يف عام  ،1666واليت
تنص على أن األجسام جتذب بعضها البعض بقوة تتناسب طرديًا مع الكتل
16

املتجاذبة وعكسيًا مع مربع املسافة بينها .قد تُستحال معرفتنا هلاته النظرية يف
بعض األحيان إىل انبهار بالنظرية العظيمة تلك  ،حيث يوحّد قانون اجلاذبية
الكونية هذا بني أشياء ليس بينها من وِصال مثل سقوط التفاحة من شجرة
وحركة القمر حول األرض وحركة األخرية حول الشمس (انظر الشكل .)2.3
إن نظرية نيوتن كفؤة يف تبيان حركات النظام الشمسي ،لكن أينشتاين أدرك أن مثة
هناك شيئًا خاطئًا .ففي ثنايا ومقتضيات النظرية ثَمَة توقع أن اجلاذبية تنتقل آنيًا
بني األجسام املتجاذبة .تعتمد تلك الصياغة اخلاصة بالقوة فقط على املسافة
الفاصلة بني مصدر اجلاذبية واجلسم اجملذوب  .حيث أن تغري القوة مرهون
بالتغري اللحظي للمسافة الفاصلة بني اجلسمني.
يف نظريته اخلاصة للنسبية  ،وجد أينشتاين أنه ليس لشيء أن يتحرك بأسرع من
الضوء .وهذا اقتضى تعديلًا ضروريًا لنظرية نيوتن.
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لش
ال سكل  : 2,3نصور فني للتطام ا م سي  .الم سافات والاححام لن سب مغتيرة.16

فشلت نظرية نيوتن أيضا يف تبيان ميكانيكا النظام الشمسي بشكل تام .يكون
مدار الكواكب على شكل قطع ناقص حيث الشمس يف أحدى بؤرتيه (انظر
الشكل  .)2.4ويكون الدوران أسرع كلما كنا أدنى من الشمس .فبالنسبة
لعطارد  ،أقرب الكواكب  ،يكون الدوران حوايل  5000ثانية قوسية لكل قرن.
الستجالء ذلك  ،فإن هذا يزيد قليالً عن درجة لكل قرن .كانت نظرية نيوتن
قادرة على تبيان كل هذه احلركات تقريبًا  ،إال أهنا كانت تفقد حوايل  40ثانية
18

قوسية يف كل قرن .ميكن تفسري ذلك من خالل نظرية اجلاذبية اجلديدة اليت
طرحها أينشتاين يف عام  1915واملُسماة بالنظرية العامة للنسبية.

لل ش
شكل  : 2.4خركة القطغ التاقض للكواكب عيد تقطة المدار الاقرت م س (ا لحصتض
لش
ا م سي).

ختتلف النسبية العامة على املستوى املفاهيمي اختالفًا جذريًا عن نظرية نيوتن.
حيث ترى النسبية العامة أن اجلاذبية ليست قوة بل هي تشوه للزمكان احمليط
بالكتل الفضائية .فيدور القمر يف منحنيات إهليلجية حول األرض ليس لوجود
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قوة جذب عليه  ،ولكن ألن األرض تشوه الزمكان حوهلا  ،ويف ذلك الزمكان
املشوه فإن املسار الطبيعي األكثر مالئمةً ليس خطًا مستقيمًا بل قطعًا ناقصًا
(انظر الشكل  .)2.5فعند انتفاء اجلاذبية "مصدر اجلاذبية"  ،فإن املسار
الطبيعي للجسم املتحرك هو اخلط املستقيم .وعندما تكون اجلاذبية موجودة
وتفعل ماهي فاعلة ويكون الزمكان منحنيًا  ،فإن املسار الطبيعي هو املنحين
الذي يُدني املسافات يف الفضاء املنحين .وكمثال بيّن هلذا هو مثال الشبكة.
حيث إذا دحرج أحدهم كرة عليها  ،فإهنا ستسري يف خط مستقيم .ولكن إذا
ضغط أحدهم على الشبكة مسببًا احننائها  ،فإن الكرة ستسري على املنحين
املُفتعل .إن الشبكة هي الزمكان نفسه يف النسبية العامة .
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ل
طت
ال سكل  :2,5ت سوة الارض الرمكان ا محتط تها  ,ويننحة لهدا فان الم سار ال بعي يالقرت ميها لن س
ً
ل
ً
خطا م سثقتما .وتق شر هدا شتب ذوران الارض جول ا قمر.

ويُخرب تشوه الزمكان بأن الضوء القادم من النجوم واملار بالقرب من الشمس
سوف ينحين بفعل الزمكان املنحين الناتج عن كتلة الشمس(انظر الشكل
 .)2.6إن قياس هذا التأثري صعب  ،فال ميكن للمرء ببساطة أن يوجه تلسكوبًا
صوب الشمس .إال إن املرء قادر على القيام بذلك عندما يُحجب ضوء
الشمس بفعل الكسوف .إذا التقط املرء صورة للسماء بالقرب من الشمس
عندما تكون حمجوبةً عنا بفعل القمر وقارهنا بصورة للسماء عندما ال تكون
الشمس موجودة يف الليل  ،فسوف يرى املرء النجوم وهي يف غري حملها قليالً .
21

لن
لش
شكل  :2,6طاهرة البعدس ا لحاذني .جتب ت سنب ا م س بغ ًيرا في مواقغ ا حوم الني يمر صوتها
لش
لش
يالقرت من ا م س .هدة الطاهرة عير ملحوطة ت سنب صتاء ا م س ال شديد الا اتها فايلة
لش
ئ ل
لش
للرصد في جالات الك سوف ا م سي جتب ححب ا قمر صتاء ا م س المتاشر.

إن هذا التأثري ضئيل  ،حوايل درجة واحدة ألشعة الضوء املارة بالقرب من
الشمس  ،ولكن أُمكن قياسه عام  1919بفضل مساعي االكتشاف الربيطانية
بقيادة السري آرثر إدينجتون .ومل يتوافق القياس مع التنبؤ الذي تتمخض عنه
جاذبية نيوتن وتوافق مع ذلك الذي للنسبية العامة .جعل هذا االكتشاف من
آينشتاين جنمًا المعًا  ،وأحاله إىل أكثر العلماء شهرة على اإلطالق.
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بصرف النظر عن هذه التنبؤات ،تتنبأ النسبية العامة آلينشتاين أيضا بوجود
موجات اجلاذبية ،تلك التموجات يف الزمكان اليت تنتج بفعل تصادم الكتل
املتسارعة صوب بعضها البعض .تنتقل هذه املوجات بسرعة الضوء وقيست
موجات اجلاذبية مباشرة ألول مرة يف عام  ، 2015ناجتة من تصادم ثقوب سوداء
على مسافة  1500مليون سنة ضوئية وقادت مكتشفيها اىل جائزة نوبل يف
الفيزياء يف العام  .2017الثقوب السوداء هي تنبؤ آخر لنظرية أينشتاين
(سنتناول الثقوب السوداء يف الفصل اخلامس).
بالنظر إىل مدى اختالف النسبية العامة عن النظريات اليت تصف مجيع
التفاعالت األخرى (مجيعها تعامل التفاعالت كقوى يف حني أن النسبية العامة
تتحدث عن تشوه الزمكان) ،ليس من املستغرب أن تكميم اجلاذبية الذي
وصفته النظرية العامة للنسبية هو أكثر حتديًا من تكميم التفاعالت األخرى.
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الفصل الثالث
ميكانيكا الكم
شَرَع الفيزيائيون يف مطلع القرن العشرين بدراسة املادة يف عاملها الدوني
/الصغروي .تعود فكرة الذرات إىل اإلغريق  ،لكنها مل تكن إال ضرب من
التكهنات يف ذلكم الزمان .يف القرن العشرين  ،مت التأكد جتريبيًا من حقيقة أن
املادة تتكون من ذرات وأن الذرات تتكون من نوى وإلكرتونات .كما لوحظ أن
كيانات العامل الصغروي ال تتصرف بذات الكيفية اليت تتصرف هبا الكيانات يف
حياتنا اليومية العينية .حيث حتدث أشياء غريبة على املستويات الكمومية.
بادئ ذي بدء  ،إذا كنا إزاء ذرة مكونة من نواة موجبة يدور حوهلا إلكرتون
سالب  ،فينبغي أن يبعث اإللكرتون موجات راديوية ألن احلركة الدائرية هي
حركة تسارعية (متجه السرعة يتغري أثناء الدوران)  .هذا ما حيدث يف داخل
24

هوائي جهاز اإلرسال الالسلكي  ،حيث تُسرّع اإللكرتونات جيئةً وذهابًا
بواسطة التيار املرتدد القادم من املُرسِل .يستتبع انبعاث املوجات الراديوية من
اإللكرتون فقدان اإللكرتون لطاقته يف املدار ومن ثم تقلص الذرة اليت هو جزء
منها .ويف خامتة احلكاية سيهوي اإللكرتون مرتطمًا بالنواة .إن املشكلة اليت
تتخلل هذا العرض هي أن هذه العملية عاجلة احلدوث "يف حوايل تريليون من
الثانية !!" ومع ذلك جند أنفسنا إزاء ذرات مستقرة بشكل أساسي و دميومي،
فنحن مجيعًا يف اآلخر بُنى ذرية.
حلل هذه املشكلة  ،انبثقت نظرية جديدة تعرف باسم "نظرية الكم" .حتتوي
هذه النظرية على عصبة من السلوكيات غري البديهية اليت ال تتوافق وبداهتنا
اليومية  ،ألن بداهتنا من بُنيات العامل الكربوي  ،حيث لنا ما يقرب من 1038
ذرة  ،فإن ليس هلذه التأثريات من أثر.
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تأتي تسمية "الكم" من حقيقة أن العديد من املقادير يف النظرية ال ميكن أن تأخذ
قيمًا اعتباطية ولكنها ال ميكن إال أن تكون "كمومًا" من قيم حمددة .ففي حالة
الذرة اليت كنا نناقشها  ،ال ميكن أن يكون للمدارات أي نصف قطر اعتباطي بل
جيب أن يأخذ نصف قطرها قيمًا حمددةً (انظر الشكل  .)3.1ال ميكن
لإللكرتون الذي يدور يف أحد أنصاف األقطار أن يصدر كمية ضئيلة غري حمددة
من اإلشعاع ويذهب إىل مدار أصغر قليالً .بل هو مرهون بأن خيسر كم حمدد
من الطاقة ويهبط مقدارًا ثابتًا صوب مدار حمدد .حيدث هذا يف بعض األحيان
 ،ولكن نظرًا لوجود عدد حمدود من املدارات احملتملة  ،فإنه يف النهاية يستقر وال
يبعث إشعاع.
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ال سكل  : 3.1المدارات الدرتة المكممة  .عيدما ينثقل الالكيرون من مدار متل المدار التالب الي
ً
مدار ذى طافة اذني متل المدار التاني  ,فاتة يبغب فوتويا طافتة مرهوتة يالقرق تين طافني
المدارين.

هلذا آثار يف حياتنا اليومية .على سبيل املثال  ،إذا أسقطت ملحًا على هلب ،
فإن اللهب سيثري إلكرتونات امللح مسببًا ارحتاهلا إىل مدار ذو طاقة أعلى ويف
النهاية ختسر تلك اإللكرتونات ما حظيت به من فائض الطاقة عائدة اىل مدار
أدنى  ،وباعثة هبذا ضوء .وألن الضوء ينطوي على كم ثابت من الطاقة تُعطى
عن طريق الفرق بني طاقيت املدارين املعنيني  ،فإن هلذا الضوء لون مميز .يف حالة
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امللح (الصوديوم) يكون اللون أصفر (انظر الشكل  .)3.2ميكنك جتربة ذلك يف
مطبخ منزلك .وتنتج املواد األخرى ألوانًا أخرى.

ئ
ً
ين
ئ
ال سكل  : 3.2عتتة حتوى علي ملج معرصة للهب نج لويا اصقر " يا ج عن الصوذتوم".

وهناك خاصية أخرى غري بدَهَية للنظرية الكمومية وهي أهنا "احتمالية"  ،فهي
تتمخض فقط عن احتماالت لقيم املقادير  ،وليست تنبؤات دقيقة تُخبَر يف ضوء
الظروف األولية .ففي ميكانيكا نيوتن بالنظر إىل املواضع والسُرع األولية
للجسيمات  ،تتنبأ النظرية بدقة بقيم املقادير النهائية للجسيمات .يف املقابل يف
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نظرية الكم  ،هناك احتمال أن يكون موضع اجلسيم يف نقطة ما و احتمال أن
يكون عند نقطة مغايرة .لن نعرف موضعه إال إذا اممنا بالقياس.
هناك جتربة معروفة يف هذا السياق تسمى جتربة الشق املزدوج .ويف هذه
التجربة نفرتض أن لنا لوحة مثل السبورة وقمنا بعمل شقني عموديني فيها "أعرض
قليالً من كرة التنس" .وأخذنا واحدة من تلك اآلالت اليت تسدد كرات التنس
حنو اللوح .يف امليكانيكا الكالسيكية  ،فإن الكرات إما سرتتد عن اللوح أو متر
عرب الشقوق .إذا كانت الكرات مغطاة بالطباشري  ،فسنميز عالمة على احلائط
خلف اللوح تعكس الشقوق ألن الكرات املارة من خالهلا سترتك أثرها على
احلائط .إذا اممنا اآلن بتقليص التجربة إىل احلجم الصغري/الكمومي  ،فستكون
األمور خمتلفة .ال يعين ذلك أننا سنقوم بذلك  ،ولكن ميكن للمرء إنشاء حاالت
مماثلة  ،على سبيل املثال باستخدام البلورات بدالً من اللوحة ذات الشقوق
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واستخدام الفراغات بني الذرة كشقوق اللوح واإللكرتونات بدالً من كرات التنس
ولوحة فوتوغرافية بدالً من احلائط .لن نرى خطني عموديني كما هو احلال يف العامل
الكربوي ولكننا سنجد أنفسنا إزاء منط متموج من الشدة (انظر الشكل .)3.3
ال سق

المرذوج

ال ساشة

الكيرون

مطلق
الكيرويات
يمط اليداجل

ئ
ال سكل  : 3.3جرتة ال سق المرذوج يالالكيرويات

ما حيدث هو أن اإللكرتونات تتصرف مثل املوجات .لنفرتض أن لدينا خزان
ماء وقمنا بغمر اللوح ذي الشقني آنف الذكر به ومن ثم ننتج تصادم ملوجة مائية
على اللوح .ستمر أجزاء من املوجة من خالل الشقوق وتتفاعل مع بعضها
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البعض "وراء اللوح  :بعد املرور من الشقني" منتجة منط متموج يف املاء (انظر
الشكل  .)3.4هذا مشابه ملا ينتج عن جتربة اإللكرتونات.

ال سكل  :3.4يمط اليداجل في الموجات المايتة المارة من ج ا
لل ال شقين  Aو  . Bمتلما رسمب من
ئ
فتل فيرياني القرن التامن ع شر اليرنطاني توماس تو ج  ,الدى اكن شف هدة الطاهرة في شتاق
الصوء.

ومع ذلك  ،تتصرف اإللكرتونات كجسيمات أيضًا .حيث إذا كان بإمكان املرء
أن يقوم بالتجربة مقتصرًا على إلكرتونًا واحدًا يف كل مرة  ،فسريى أهنا تُرى على
اللوح الفوتوغرايف كنقطة ولكن مبرور املزيد واملزيد من اإللكرتونات تلو بعضها
البعض فأننا سنبدأ متييز النمط املوجي( .انظر الشكل .)3.5
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شكل  :3.5كثف ييدا الالكيرويات المرنطمة يال ساشة يتكوين يمط اليداجل.

تذهب نظرية الكم إىل أبعد من ذلك لتخربنا أنه ال ميكننا معرفة أي من الشقوق
اليت مير عربها اإللكرتون .إذا حاولنا قياسه  ،على سبيل املثال من خالل وضع
كاشف أمام أحد الشقوق  ،فأن النمط املوجي على لوحة التصوير سيتالشى.
ولكي تنجح التجربة  ،ال ميكننا معرفة الشق الذي مر من خالله اإللكرتون.
وبصورة أعم  ،تقول النظرية الكمومية أن خصائص النظام ال تأخذ قيمًا حتى يتم
قياسها .ال يعين ذلك أننا على غري دراية بقيمها حتى يتم قياسها  ،كما هو احلال
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يف امليكانيكا الكالسيكية  ،بل أن تلكم اخلصائص ببساطة ليست مَعنية بأخذ
قيمٍ حمددة حتى تعمل رياضيات النظرية بشكل سليم.
كل هذه اخلصائص غري البديهية لنظرية الكم تزداد سوءًا عندما حناول تطبيقها
على النسبية العامة .نظرًا لكون اجلاذبية توصف من خالل تشوهات الزمكان ،
فهذا يعين أننا سنقوم بتكميم الزمكان الذي حنن فيه .وبذا سيكون الزمكان
احتماليًا  ،وأحيانًا قد يتصرف كموجات  ،وأحيانًا كجسيمات وسيكون غري
ذي قيمة حمددة حتى يُقاس .لذا ليس من املستغرب أن تتعاضد علينا
املشكالت وحنن يف سبيل تكميم اجلاذبية.
كان البد للجاذبية من أن تُكمم  ،وهو شيء نعرفه منذ عام  .1916قال
أينشتاين يف ورقته البحثية عن موجات اجلاذبية  ،أن موجات اجلاذبية جيب أن
تُكمم شأهنا يف ذلك شأن املوجات الكهرومغناطيسية  ،اليت تُكمم إىل فوتونات
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 ،جيب أن يكون هناك جسيم يُكمم اجلاذبية مماثل للفوتون يف تكميمه
للكهرومغناطيسية  :اجلرافيتون .يف تلك املرحلة  ،مل يقم أينشتاين بأي عمل
كمومي ملموس  ،ويف الواقع مل خترج نظرية الكم بكامل حلتها حتى أواخر
عشرينيات القرن العشرين .بدأ فهم التفاعالت القوية والضعيفة يف األربعينيات
واخلمسينيات من القرن املاضي ويف الستينيات حاول الفيزيائيون تطبيق نفس
التقنيات اليت استخدموها لتكميم التفاعالت الضعيفة والقوية بغية تكميم
اجلاذبية  ،لكنهم وجدوا أنفسهم إزاء مشاكل مجة .حيث نشأت الالهنائيات
اليت كان من املستحيل إبعادها مما كان كائنًا  ،ويف الطبيعة ال شيء ميكن أن يكون
الهنائيًا .لذلك كانت هناك مشاكل وتناقضات يف تكميم اجلاذبية .وهذا أدى
بدوره إىل شرخ واسع بني علماء الفيزياء.
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اعتقد شطر من العلماء أن الصعوبات اليت نشأت يف تكميم النسبية العامة تشي
بأن نظرية أينشتاين ليست النظرية احلقّة حتى تُكمم  ،ووراء تلك النظرية
األساسية ألينشتاين  ،مثة نظرية أكثر جوهرية تتمخض عن نظرية أينشتاين يف
العامل الكربوي  ،لكنها خمتلفة وأن النظرية األكثر أساسية هذه هي النظرية اليت
ينبغي أن تبغيها مساعي التكميم .إن هذا االعتقاد جيد أرضًا خصبة عند
علماء نظرية األوتار  .حيث أن نظرية األوتار هي النظرية اليت ينبغي تكميمها
ومن ثم تنشأ النسبية العامة كامتداد هلا عند العامل الكربوي (انظر الشكل
.)3.6
هناك أمثلة ملثل هذه احلاالت .ففي اخلمسينيات من القرن املاضي وقبل أن تفهم
التفاعالت الضعيفة على أهنا نظريات يانغ ميلز  ،كان لدى فريمي نظرية بشأن
ذلك .واجهت نظرية فريمي أيضًا مشاكل عندما أُريد هلا أن تُكمم ،ثم تبني لنا
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الحقًا أهنا متثيل معني لنظرية يانغ ميلز .حيث األخرية هي من جيب أن ختضع
للتكميم وهي خلوة من املشاكل اليت واجهتها نظرية فريمي.

ال سكل  : 3.6في نظرتة الوير  ,يتالف الماذة من شتكات خريئتة يتالف يدورها من ذرات يتالف
من الالكيرويات  ,والكواركات "الني يالف اليروتويات والتتويرويات"  ,وهدة الاجيرة
يتالف من يديدات للاويار الاشاشتة.

يعتقد الشطر اآلخر من العلماء  ،والذي يشمل اولئك الذين يعملون على اجلاذبية
الكمومية احللقية  ،أن نظرية أينشتاين رمبا تكون صحيحة  ،إهنا فقط خمتلفة متامًا
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عن التفاعالت األخرى  ،حيث أن ما حنن مالكون من التقنيات اليت طورناها مل
تؤتي أكلها وهناك حاجة إىل تقنيات جديدة.
حيث للنسبية العامة وعلى وجه اخلصوص تناظر تفتقره النظريات األخرى.
نظرًا ألهنا نظرية يف اهلندسة حبد ذاهتا  ،إىل أن حيلها املرء  ،أي إىل أن حيصل
املرء على هندسة معينة  ،فإن نقاط الزمكان مجيعها مكافئة لبعضها البعض
وميكن حتريكها حبرية .لتمثيل ذلك  ،تصور أنك يف وسط احمليط بعيدًا عن
الساحل يف ليلة غائمة (الشكل .)3.7
ال ميكنك معرفة املوضع الذي أنت فيه .حيث مجيع نقاط احمليط متكافئة.
ميكنك حتريك قاربك وتغيري مقامك وسيبدو كل شيء متماثلًا بالنسبة لك.
يف هذا السياق فإن "وضعك هلندسة" سيحيلك قادرًا على رؤية الساحل.
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عندئذٍ  ،مل تعد نقاط احمليط متكافئة  ،فبعضها أقرب إىل الساحل من البعض
اآلخر وستالحظ ذلك إذا ما قمت بتحريك قاربك.

شكل : 3.7القارت في صف الم ط في لتلة عايمة لن يكون ف ً
اذرا علي يمتير موضغ من اخر.
متت
حت
ذات ال سيء ئحصل مغ التظريات الهيدشتة للحاذيتة .بعرف هدا يالتتات ئحب الدفتومورشرم.

من الناحية الفنية  ،يُعرف هذا التناظر باسم " الثبات يف ظل الدفيومورفزم " .
إن هذا التناظر غري موجود يف نظريات يانج_ميلز اليت تصف مجيع التفاعالت
األخرى (حيث النقاط ثابتة وحمددة جيدًا منذ البدأ) .يعتقد بعض الناس أن
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التكميم الذي يتضمن الثبات يف ظل الدفيومورفزم سيكون حامسا لتطوير نظرية
اجلاذبية الكمومية .إن اجلاذبية الكمومية احللقية تتضمن ذلك الثبات.
كما ذكرنا  ،فإن اجلاذبية هي نظرية للعامل الكربوي  ،حيث التأثريات الكمومية
ليست شيئًا يذكر .ويف العامل الصغروي فأن اجلاذبية ال تكاد تذكر .على سبيل
املثال  ،جيذب إلكرتونان بعضهما البعض عن طريق اجلاذبية ألهنما ميتلكان كتلة
ويتنافران ألن لديهما شحنة كهربائية  ،والتنافر الكهربائي أقوى  1044مرة من
اجلاذبية .هذه هي األسباب اليت تعيقنا يف التوصل إىل حاالت جتريبية حيث
تكون تأثريات اجلاذبية الكمومية بالغة األثر .يثري هذا تساؤلًا عن علة إزعاجنا
أنفسنا بتكميمها .إن اإلجابة األكثر إحلاحًا هي السعي بغية فيزياء متماسكة ،
وإذا كانت ميكانيكا الكم هي أساس الفيزياء  ،فيجب أن تكون أيضًا أساس
للجاذبية حتى لو كانت آثارها ضئيلة.
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ثانيًا  ،كما ذكرنا  ،فإن بعض اخلصائص املدهشة مليكانيكا الكم  ،من قبيل أن
املقادير الفيزيائية ال تأخذ قيمًا حتى يقوم املرء بقياسها  ،جتعل من الصعب إن مل
يكن من املستحيل اجلمع بني النظريات الكمومية والنظريات الكالسيكية .أيضًا
 ،كما سنرى  ،هناك حاالت مثل الثقوب السوداء واالنفجار العظيم اليت تقتضي
تكميمًا للجاذبية.
لذا فإنّا قد أعددنا العدة للجاذبية الكمومية احللقية  :يعتقد بعض الناس أن
مشاكل تكميم اجلاذبية تقتضي نظرية جديدة مثل نظرية األوتار  ،ويعتقد البعض
اآلخر أن املرء حيتاج إىل تقنيات تكميم أفضل  ،وال سيما تلك اليت تكون
متماشية مع الدفيومورفزم .من بني هذه الفئة هم أولئك الذين يعملون يف اجلاذبية
الكمومية  ،واليت ستكون موضوع الفصل التايل.
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الفصل الرابع
اجلاذبية الكمومية احللقية
لقد بيّنا يف آنف الفصول ما يعنيه مصطلحي " اجلاذبية " و " الكمومية " ،وإنّا اآلن
يف سبيل مناقشة ثالث املصطلحات املتمثل ب " احللقية " ؟
لتبيان هذا املصطلح  ،من املستحسن أن نعود بإجياز إىل الكهرومغناطيسية
وأحد روادها  :مايكل فاراداي (الشكل .)4.1
كان لفاراداي تلك السمة الفارقة يف ذلك الوقت  ،لشخص كُتب له أن يؤسس
لبُنيان جديد يف الفيزياء  ،أن يولد معدومًا يف انكلرتا القرن التاسع عشر  ،وما
يعنيه ذلك من أنه لن يطأ املدرسة  ،فضلًا عن اجلامعة .ولذا علّمَ فاراداي نفسه.
وحصل على وظيفة يف حملٍ لبيع الكتب وأبرم صفقة مع املالك بأنه سيقايض
البقاء لساعات إضافية عالوة على تنظيف املكان إزاء السماح له بقراءة ما
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يشاء .إال إن السبيل مل يكن سَمِحًا لفاراداي ألنه مل يكن متمكنًا من الرياضيات.
لذا بغية فهم اجملاالت الكهربائية  ،ابتدع فاراداي وسيلة تصورية.

شكل  : 4.1مايكل فاراذاى 1861

لنفرتض أن لنا جمال كهربائي .فإذا قُيد لشحنة أن تكون يف هذا اجملال  ،فإهنا
ستكون حتت وطأة قوة ذلكم اجملال وتُشرع يف التحرك .وخطوط اجملال هي
خطوط ختيلية تتوافق ومسارات الشحنات املاكثة يف اجملال املذكور .يكمن
مجال هذه االبتداع عندما نكون إزاء حاالت تناظرٍ عايل  ،حيث ميكن للمرء
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رسم خطوط اجملال دون إجراء أي حسابات  ،فقط عن طريق استدعاء
التناظر .على سبيل املثال  ،إذا كنا إزاء شحنة كروية  ،فمن الواضح أن
خطوط اجملال هي خطوط شعاعية/قُطرية (انظر الشكل  .)4.2وأن أي
تكوين آخر سيكون على النقيض من فرض التناظر الكروي.

شكل  : 4.2محال شحتة تقطتة  .e1ال شحتة الاخرى  e2شن شعر تقوة يمواراة خطوط
ل
ا محال.

وباملثل  ،إذا كان لنا سلك رأسي طويل جدًا  ،فإن خطوط اجملال تنبثق شعاعيًا
يف املستوى  ،عموديًا على السلك وممتدة بقدر متساوٍ (أي مقدار آخر يتعارض
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مع حقيقة أن تلك النقاط على طول السلك الطويل جدًا متكافئة ؛ انظر الشكل
 .)4.3ومن اخلصائص األخرى اليت الحظها فاراداي أن اجملاالت تكون أكثر
كثافة حيثما تكون خطوط اجملال أكثر كثافة.

ل
شكل  : 4.3محال خط لا تهاني من ا شحتات .

دعونا نعود إىل مثال الكرة .وحنن نتحرك مبتعدين فإن "كثافة خطوط اجملال"
تضمحل .وبشيء من احلساب سندرك أهنا تقل بالتناسب مع الرتبيع العكسي
للمسافة من الكرة .وهذا هو بالضبط املقدار الذي يتضاءل به اجملال
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الكهربائي! وباملثل ،بالنسبة للسلك  ،تتضاءل الكثافة مع معكوس املسافة.
وهبذه الكيفية بالضبط يكون جمال السلك .لذلك حنن حنسب اجملاالت
الكهربائية بالتفصيل فقط عن طريق رسم خطوط.
يف الثمانينيات ،كانت املعرفة متحجرة عند ثالثة من التفاعالت األربعة ،
ووصفت تلكم التفاعالت "الكهرومغناطيسية والضعيفة والقوية" من خالل
نظريات يانج_ ميلز .واليت تتجلى كتعميمات لكهرومغناطيسية ماكسويل ،
حيث العديد من اجملاالت الكهربائية واملغناطيسية اليت تتفاعل مع بعضها
البعض .يف تلك األثناء  ،وجد جامبيين و ترياس سبيل لوصف هذه النظريات
بالتعبري عنها ب " خطوط فارادي " خاصتها  .فما لكل هذا واجلاذبية؟
يف عام  1986وجد أهبي أشتكار ،يف ذلك الوقت يف جامعة سرياكيوز يف
سرياكيوز ،نيويورك ،سبيلًا لكتابة نظرية آينشتاين العامة للنسبية كما لو كانت
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نظرية مُعدّلة من نظريات يانج_ ميلز .اتضح أنه ميكن للمرء إعادة كتابة هندسة
الزمكان بداللة اجملالني الكهربائي واملغناطيسي لتلك النظريات .خطوط
فاراداي هلذه النظرية هي أكثر تعقيدًا من تلك املوجودة يف الكهرومغناطيسية.
ميكن على العموم أن "تتقاطع" اخلطوط مع بعضها البعض ويرتبط كل جزء منها
"برقم" أو "لون" .هذا يرجع إىل التفاعالت احلادثة واجملاالت العديدة املاثلة.
إن هذه اخلطوط  ،وهي خطوط "ملونة" مع التقاطعات احلاصلة بينها متثل
"احللقات" املعنية يف اجلاذبية الكمومية احللقية (يف البداية مل يتم تقدير أامية
التقاطعات وفكر الناس حرفياً يف احللقات) ويُشار إليها يف هذه األيام باسم "
شبكات السبني ( "spin networksانظر الشكل .)4.4
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يف الستينيات من القرن املاضي  ،كتب الفيزيائي اإلجنليزي املعروف روجر بنروز
ورقة علمية أشارت إىل أن شبكات السبني ميكن أن تكون ذات صلة باجلاذبية
الكمومية .وبعد مخسة وعشرين عامًا  ،أُكد هذا التنبؤ بدقة.

ال سكل  : 4.4متال ل ستكة ال ستين.

يف عام  1988قرر كارلو روفيلي ويل مسولني أخذ احللقات على حممل اجلد
والتأسيس لنظرية كمومية للجاذبية تتماشى وإياها متامًا.
من العناصر املهمة يف النظرية الكمومية هو "احلالة الكمومية" للنظام واليت يتم
التعبري عنها بدالة تسمى "الدالة املوجية" .متثل الدوال املوجية يف اجلاذبية
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الكمومية احللقية "دوال" لشبكات السبني .و مبا أن النسبية العامة حتظى بذلك
التناظر الذي يُمكّن املرء من أن ميوضع النقاط هنا وهناك بشكل مستمر  ،ذلك
يعين أن الدوال املوجية اليت متثل شبكات السبني (وبدورها متثل الزمكان
اآلينشتايين املتناظر) جيب أن تكون حبيث ال تتغري حتت التشوهات السلسة
للمنحنيات البيانية .يُعرف فرع الرياضيات الذي يدرس هذا النوع من الدوال
باسم نظرية العقدة  . knot theoryحيث ترائت بشائر عالقة جديدة
بني نظرية العقدة واجلاذبية الكمومية .تشري كلمة عقدة يف هذا السياق حرفيًا
إىل العقدة ألنه إذا كان هناك عقدة يف الرسم البياني  ،فال ميكن ألحد إزالتها عن
طريق تشويه سلس للرسم البياني  ،و ستظل موجودة دائمًا.
كلما تأتى فرع جديد للرياضيات بغية حل مشكلة فيزيائية معينة  ،يُشرع املرء يف
توقع حدوث أشياء مثرية لالهتمام .يف البداية كان هناك الكثري من التوقعات ،
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حتى أنه كان يعتقد أن مشكلة اجلاذبية الكمومية قد حُلت .ولكن يف النهاية
ظهرت التعقيدات من ثنايا النسبية العامة  ،وعلى الرغم من أننا مل حنل كل شيء ،
فقد مت إحراز تقدم مثري لالهتمام.
بداية  ،عندما يكون لدى املرء نظرية كمومية فإنه حيتاج إىل فكرة عن مدى
تقارب أو تقاصي احلاالت الكمومية .يُعرف هذا من الناحية التقنية
بال"معيار" أو "اجلداء الداخلي" .هذا ما يسمح بعمل تنبؤات فيزيائية .يف
بداية التسعينيات  ،أدرك أهباي أشتيكار و جريزي ليفاندوفسكي إمكانية
ابتداع "مسافة" بني احلاالت يف اجلاذبية الكمومية احللقية  ،وهي دقيقة ومتسقة
رياضيًا مع التناظر يف ظل الدفيومورفزم  ،وبسيطة نسبيًا حتى تُبني بيانيا.
الفكرة موضحة يف الشكل  .4.5احلالتان من الرسوم البيانية اللتان ميكن أن
تتصريان بعضهما البعض (إمكانية حتول الرسم البياني حلالة اىل أخرى) اما
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متطابقتان بشكل أساسي " ،املسافة" بينهما هي صفر (احلالتان  aو  cيف
الشكل ) .إن احلالتني اللتان ال ميكن تغاير احدااما اىل األخرى ( احلالتان ,a
 bيف الشكل ) ،فإن بينهمامسافة ال هنائية .كما يتضح من الشكل التوضيحي
البياني إن الرسوم البيانية املفصولة مبسافة الهنائية ميكن أن تكون قريبة جدًا من
حيث الشكل  ،لكن العقدة الصغرية تُحيل تصيري أحدااما لألخرى .التفسري
بسيط  ،لكن التفاصيل الفنية وراء هذا "الفارق" متثل حتديًا كبريًا.

ال سكل  : 4.5ا لحالات الكمومتة ل ستكات ال ستين
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وما هو أكثر إثارة لالهتمام  ،ما أُثبت بعد بضع سنوات  ،من ليفاندوفسكي ،
وأكولو  ،وسهلمان  ،وثيمان و فاليشاك بشكل مستقل لنظرية (تُعرف باألحرف
األوىل هلم " )"LOST-Fتشري إىل أن مسافة أشتيكار وليفاندوفسكي ،
وفقًا لبعض االفرتاضات  ،مميزة بشكل أساسي .لذا فمن املثري لالهتمام أن
الرياضيات تسوقنا حنو النظرية  ،فهي حتدد املسافة لنا .أحد االفرتاضات
الرئيسية هو الثبات يف ظل الدفيومورفزم وهذا أمر مثري لالهتمام ألنه يف مشارب
أخرى للجاذبية الكمومية ليس بالضرورة هلذا التناظر أن يكون حادثًا منذ البدأ
كما هو احلال هنا.
استنادًا إىل فضاء الدوال املوجية اخلاص باملسافة اليت ناقشناها  ،بدأ روفيلي
ومسولني وأشتيكار وليفاندوفسكي يف بناء كميات فيزيائية على مستوى كمي
(تعرف بإسم "املعامِالت الكمومية") اليت تتوافق مع الكميات الفيزيائية
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الكالسيكية اليت ميكن للمرء أن يرصدها .على سبيل املثال  ،مساحة سطح
أو حجم منطقة من الفضاء .يف حالة مساحة السطح  ،يتعلق األمر بعدد
خطوط الرسم البياني للحالة الكمومية اليت خترتق السطح (انظر الشكل )4.6
وهذا يعين أن مساحة السطح ال ميكن أن تأخذ قيمة عشوائية ألن عدد اخلطوط
هو عدد منفصل( املساحة "مكممة").

ئ
ال سكل  : 4.6حظي ال سطج يكم من الم ساجة ايان اجيرافة من فتل خط ل ستكة شتين.
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بالنسبة لألسطح يف حياتنا اليومية  ،فإذا قمنا بقياس مساحة الطاولة على
سبيل املثال  ،فإن عدد اخلطوط اليت تتمخض خالهلا هو عدد ضخم (حوايل
 1066لكل بوصة مربعة)  ،لذا يبدو أن املساحة ميكن أن تأخذ أي قيمة.
ولكن إذا كان على املرء أن يفكر يف طاولة جمهرية  ،فإن مساحتها ميكن أن تأخذ
قيمًا معينة فقط .يف الواقع  ،ميكن أن يكون املرء إزاء حالة من قبيل  :أن الطاولة
ذات مساحة صفرية إذا مل يتجاوزها أي خط حالة كمومية .كيف ميكن أن
يكون للطاولة مساحة صفرية؟ سيكون هذا وضعًا "كموميًا للغاية"  ،خيتلف
متامًا عما خنربه يف حياتنا اليومية.
تنطبق اعتبارات مماثلة على احلجم املعين ملنطقة ما .حيث يتناسب مع عدد
تقاطعات الرسم البياني للحالة الكمومية داخل املنطقة املعنية (انظر الشكل
.)4.7
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ال سكل  : 4.7التني الاشاشتة الني ت سكل الرمكان يتاء علي شتكات ال ستين .ت سكل
ك لح
ج
الثقاطغات موم ا م.

لقد مت التكهن لربهة من الزمن بأنه جيب تكميم املساحات يف اجلاذبية الكمومية
ولكن التكميم هنا ليس تكهنًا ،بل هو انبثاق دقيق من األطار ومع صيغة حمددة
ختتلف عن تلك الصيغ اليت تكهن هبا الناس يف املاضي .على وجه اخلصوص ،
يشري ذلك إىل أن األشياء الغريبة اليت حتدث يف العامل الصغروي ختتفي سريعًا إىل
حد ما عندما ينظر املرء إىل العوامل األكرب ويظهر عاملنا اليومي بسرعة .تتكون
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صورة الزمكان الكمومي اليت تنشأ من شبكات السبني من لبنات من حجم معني
حيدده عدد وخصائص التقاطعات املرهونة بتلك املنطقة .ستقوم اجلاذبية
الكمومية احللقية بتعيني االحتماالت لشبكات السبني املختلفة.
أخريا ،يف عام  ،1996متكن توماس ثيمان من كتابة نسخة كمومية من معادالت
اينشتاين بطريقة دقيقة مستخدمًا تلك املعامالت الكمومية اليت ناقشناها.
وأظهر أن املعادالت كانت متسقة جيدا على املستوى الرياضي  ،وكانت متآلفة
مع بعضها البعض وال تذر املزيد من الالهنايات .شيد ثيمان نظرية مُعرّفة جيدًا
وغري مبتذلة  ،ومتسقة من اجلاذبية الكمومية .لذلك قد تسأل ،هل انتهينا؟
اخلطوة الوحيدة املتبقية هي التحقق من أن النظرية تتنبأ بفيزياء سليمة .املشكلة
هي أن النظرية اليت نتجت من الصعب جدا دراستها.
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كان هناك تقدم ضئيل تأتى من هذه النظرية بشكل عام ،لذلك حنن ال نعرف ما
إذا كانت صحيحة .لذا ما حاول الناس القيام به هو الرتكيز على حاالت بسيطة
مع الكثري من التناظر حيث ميكن اإلتيان باحلسابات حتت سيطرة أفضل .يف
الفصول  5و  ،6سندرس اثنني من التطبيقات من نظرية ثيمان حلاالت مع الكثري
من التناظر .أحداها الثقوب السوداء وديناميكيتها احلرارية .و األخرى
ستكون علم الكونيات  :دراسة الكون ككل.
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الفصل اخلامس
التطبيق :الثقوب السوداء
سنشرع يف هذا الفصل يف تبيان الثقوب السوداء ونناقش ديناميكيتها احلرارية.
يقتضي هذا حتديد كال املفهومني  " :الثقوب السوداء والديناميكا احلرارية".
إن الديناميكا احلرارية :هي ذلكم الفرع من الفيزياء الذي يدرس األنظمة ذات
املعلومات املنقوصة .إن أحد األمثلة النموذجية لنظام ديناميكي حراري هو
الغاز  ،الذي يتكون منوذجيا من حوايل  1023جزيء .من البيّن أننا ال نستطيع
تتبع مجيع مواقع وسرعات تلكم اجلزيئات .لذلك نلجأ إىل املتغريات "الكربوية"
لتبيان حالتها  ،متغريات من قبيل الضغط ودرجة احلرارة.
بصرف النظر عن هذه املتغريات الكربوية املعروفة  ،هناك متغري آخر قل ما يذكر
يف احلياة اليومية يسمى" االنرتوبيا" .إنه يهب لنا مقياسًا ملستوى جهلنا بالنظام.
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تتسم االنرتوبيا بتلك السمة الفارقة "أنه عندما تتفاعل األنظمة فإن االنرتوبيا
الكلية للنظام يف ازدياد مضطرد " .قد تنخفض االنرتوبيا يف بعض األنظمة
الفرعية  ،لكنها تزداد على املستوى العام .من أمثلة النظام الفرعي "حيث
تنخفض االنرتوبيا" هو بطانة الثالجة  ،حيث تعين درجة احلرارة املنخفضة
مزيدًا من الرتابة ومن ثم قلة يف اجلهل الذي عليه نكون .لكن يف اجلزء اخللفي من
الثالجة تسخن شبكة تربيد اهلواء  ،وبالتايل تزداد إنرتوبيا املطبخ برمته ،مبا يف
ذلك الثالجة القابعة فيه .ويُعرف القانون الذي ينص على أن االنرتوبيا يف إزدياد
دائم باسم "القانون الثاني للديناميكا احلرارية" .أما القانون األول للديناميكا
احلرارية فهو جمرد توصيف حلفظ الطاقة  ،وله صيغة تربط تغريات الطاقة
بالتغريات يف االنرتوبيا ودرجة احلرارة واحلجم والضغط .لن حنتاجها بالتفصيل
 ،لكن من اجليد معرفة وجودها.
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إذا كانت تلك هي الديناميكا احلرارية  ،فماذا عن الثقوب السوداء؟
الثقوب السوداء  :هي مناطق يف الزمكان حيث تكون اجلاذبية شديدة لدرجة
أن ال شيء  ،مبا يف ذلك الضوء ميكن أن خيرج منها (انظر الشكل  .)5.1إذا
رمى املرء على األرض جسمًا صوب السماء  ،فإنه سيصل إىل ارتفاع معني ومن
ثم يهبط عائدًا حنو األرض .أما إذا رماه املرء بسرعة  25000ميل يف الساعة ،
فلن يُكتب لذلك اجلسم اهلبوط ؛ بل سوف يفلت إىل الفضاء .هذه هي الطريقة
اليت تفلت هبا سفن الفضاء من جاذبية األرض .وإذا كانت األرض أكثر كثافة ،
فسيتطلب املرء سرعة أعلى بغية اهلروب من جاذبيتها .ماذا لو كانت شديدة
الكثافة حبيث تكون "سرعة اإلفالت" مساوية أو أعلى من سرعة الضوء؟
مبا أن نظرية النسبية آلينشتاين تنص على أن ال شيء ميكن أن يسري أسرع من
الضوء  ،فال شيء ميكن أن يفلت من مثل هذا.
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ال سكل  : 5.1نصور لما يكون علتة الثقب الاشوذ .

إن مفهوم اجلسم األسود مفهوم قديم  ،فقد ناقش األسقف ميتشل يف إجنلرتا وبيري
سيمون دي البالس يف فرنسا هذا املفهوم يف القرنني السابع عشر والثامن عشر.
إن ما كان يعوزهم هو التصور املتمثل بأن سرعة الضوء هي السرعة القصوى ،
لذلك مل يكونوا على دراية بأن ال شيء ميكن أن يفلت من ذلكم املكان.
تُحد الثقوب السوداء بسطح يسمى "أفق احلدث" .وأي جسم يتجاوز أفق
احلدث يصري مرهونًا داخل الثقب األسود وليس له من مفر .تتنبأ النسبية العامة
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ألينشتاين بالثقوب السوداء .يف الواقع  ،جتلى احلل الذي يصف أبسطها (تلك
اليت ال تدور) بالفعل يف عام  .1916لكن مل يتم فهمه بشكل صحيح حتى
الستينيات .لقد استعصى مفهوم الثقب األسود على بعض أفضل جهابذة فيزياء
القرن العشرين .إن الثقوب السوداء اليوم مفهومة ومقبولة بشكل جيد كجزء من
املنظور الفلكي.
كيف ميكننا رصد الثقوب السوداء إذا كانت سوداء؟ يكمن جواب ذلك يف
علة التأثريات اليت تتأتى هبا يف احمليط اخلاص هبا  .تستقي العديد من الثقوب
السوداء مادهتا من النجوم املاكثة على مقربة منها  .تستقر املادة بسرعة عن
طريق التصادمات يف قرص حيوم حول الثقب األسود يشبه ذلك الذي لدى
كوكب زحل يسمى (قرص الرتاكم) .تكون شدة اجلاذبية كبرية جدًا لدرجة أن
املادة تسخن ويستتبع ذلك إصدارها ضوءً .نظرًا ألن ذلك الضوء يُنتج خارج
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أفق احلدث  ،ميكنه أن يصل إلينا .اُلتقط هذا بطريقة دراماتيكية إىل حد ما
مؤخرًا بواسطة "تلسكوب أفق احلدث" Event Horizon
( Telescopeانظر الشكل .)5.2

ال سكل  : 5.2اول صورة للثقب الاشوذ م سنحصلة توشاطة يل سكوت افق ا لحدت.

عالوة على ذلك ،ميكننا اآلن باستخدام كاشفات موجات اجلاذبية LIGO
اكتشاف موجات اجلاذبية اليت تتأتى من تصادم الثقوب السوداء (انظر الشكل
.)5.3
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ال سكل  : 5.3نصور فني موجات ا لحاذيتة ا حة ن نصاذم ن ا وذ ن.

فتح هذا "عصرًا ذهبيًا" جديدًا من التبني التجرييب للنسبية العامة بدقة ال سابق
هلا .لذلك  ،تُقبل الثقوب السوداء اآلن كأجرام فلكية عادية  ،ولكن خباصية :
أنه إذا سقط شيء فيها  ،فلن يفر منها أبدًا.
ما عالقة الديناميكا احلرارية بالثقوب السوداء؟ يف البداية ال يبدو أن ثم تلك
العالقة اجللية .كون الثقب األسود أسودًا  ،ال يرتبط به أي شيء من قبيل درجة
احلرارة .فهو على عكس الغاز  ،موجود بسيط للغاية .تتميز الثقوب السوداء
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بكتلتها وزمخها الزاوي (والشحنة الكهربائية إن مل تكن متعادلة) .وليس لديها
أي خاصية مميزة أخرى .هذا خيتلف متامًا  ،على سبيل املثال  ،عن النجم ،
الذي يشتمل على أنواع خمتلفة .ومع ذلك فإننا نعتقد أن الثقوب السوداء تتشكل
عندما ينهار جنم ما حتت جاذبيته اخلاصة .
النجوم عبارة عن كرات من الغاز متيل إىل االنكماش بفعل جاذبيتها .ونتيجة
ذلك  ،تسخن ومن ثم تشرع التفاعالت النووية فيها.
تولد هذه التفاعالت ضغطًا مما يوقف االهنيار اجلذبوي ويستتبع ذلك ثبات النجم
بني تلك القوتني املتضادتني .كما أن التفاعالت تلك هي علة الضوء الذي ينبعث
من النجم .إن هذا الضوء يسلب الطاقة اليت يزهو هبا النجم ومن ثم يستهلك
النجم وقوده النووي وعندما تنفذ طاقة النجم ال شيء ميكن أن يوقف االهنيار
اجلذبوي وينكمش النجم  .اعتمادًا على الكتلة  ،قد يتوقف االنكماش عندما
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تندمج اإللكرتونات والربوتونات آيلةً إىل نيوترونات تتنافر عرب آلية تُعرف باسم
مبدأ استبعاد باويل  ،ويتكون جنم نيوتروني .النجم النيوتروني هو جنم كتلته كتلة
مشسية واحدة أو اثنتني وحجمه حجم مدينة .لذا فهو بقية كثيفة للغاية.
ولكن إذا كانت كتلة النجم األويل أعلى من ذلك  ،فإن االهنيار اجلذبوي سيستمر
إىل أن يؤول ثقبًا أسودًا.
دفع هذا جاكوب بيكنشتاين إىل التنظري بأن هناك "جهل كامن يف الثقب
األسود" .إنه اجلهل حول النجم الذي استحال اليه  ،فبغض النظر عن ذلك النجم
الذي شكل الثقب األسود  ،فإن ما للثقب األسود من صفات ال تتعدى الكتلة
والزخم الزاوي ليس إال  ،فنحن إزاء ضياع للمعلومات حول العديد من
خصائص النجم السالف .يزداد مستوى جهلنا كلما زاد حجم الثقب األسود.
قاد هذا بيكنشتاين إىل وضع نظرية مفادها أن مساحة أفق احلدث لعبت دور
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االنرتوبيا  ،ألهنا تتمخض عن مستوى اجلهل بالنظام .إذا قمت بربط ذلك حبقيقة
أنه عندما تتفاعل الثقوب السوداء  ،فإن أفق احلدث يكرب دائمًا (يبتلع الثقب
األسود األشياء ويصبح أكرب  ،وليس لشيء أن خيرج منه أبدا)  ،فإنه مثة لدينا
قانون ثانٍ النرتوبيا الثقب األسود .كما بيكنشتاين كتب شيئًا يشبه القانون األول
للديناميكا احلرارية للثقوب السوداء  ،يربط تغريات الطاقة (يف النسبية الطاقة
والكتلة قابلتني للتبادل حيث  )E = mc2مع متغريات املساحة وبعض
املتغريات األخرى.
لكن الناس كانوا متشككني بشأن هذا التشبيه ألنه مل يكن هناك تصور لدرجة
احلرارة للثقب األسود .تغري هذا يف عام 1974عندما درس ستيفن هوكينج
تأثري اجملال الكمومي القابع عند هندسة الثقب األسود .مل يكمم هوكينج
اجلاذبية وال الثقب األسود  ،ففي حساباته كان الثقب األسود يبقى حيث هو
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ويوفر اخللفية .وأشار إىل أن اجملال الكمومي قرب الثقب األسود يصدر
إشعاعًا حراريًا (كما لو كان ساخنًا) بدرجة حرارة معينة .وتعطى درجة
احلرارة تلك بواسطة اجلاذبية عند سطح األفق  ،وهي بالضبط الكمية اليت
ظهرت يف قانون بيكينشتاين األول حيث كان من املفرتض لدرجة احلرارة أن
تكون .لذا فإن جزئيات اللغز تتناسب متامًا! تلخيصًا لذلك  ،فإن الثقب
األسود الكالسيكي ليس نظامًا حراريًا  ،ولكن عندما يطلق املرء عنان
ميكانيكا الكم  ،حتى ولو أقتصر على اجملاالت الكمومية اليت تقبع خارج الثقب
األسود  ،فإن الثقب األسود يصبح بدرجة حرارة معينة.
لذا فإن االنرتوبيا مرتبطة باملساحة وجبهل ما بداخل الثقب األسود وهي ذات
طبيعة كمومية .يف هذه احلالة  ،قد تُلقي نظرية اجلاذبية الكمومية الضوء على
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العالقة بني االنرتوبيا ومساحة األفق .لقد ناقشنا بالفعل كيفية عمل املساحات
يف اجلاذبية الكمومية احللقية  ،لذلك دعونا نرى ما إذا كانت هلا أن تعمل هنا.
يكتسب السطح مساحة عندما خترتقه خطوط شبكات السبني للحالة
الكمومية املمثلة للزمكان املعطى والذي يبوء فيه السطح .ميكن أن ينبع سطح
مساحة معينة من العديد من احلاالت الكمومية املختلفة حيث تتجلى شبكات
السبني يف السطح بطرق خمتلفة ولكن يف النهاية فإهنا تعطي نفس املساحة (انظر
الشكل  .)5.5عندما نتحدث عن أفق مساحة معينة  ،فإننا ال نعرف أي حالة
كمومية تؤدي إىل نشأهتا .ذلك هو اجلهل الذي تدعي اجلاذبية الكمومية أنه لدينا
حول أفق احلدث الكالسيكي .ويظهر حساب مفصل للجاذبية الكمومية
احللقية أنه هذا اجلهل يتناسب مع املساحة .مت اقرتاح هذا ألول مرة من قبل
كراسنوف وروفيللي ثم نُقح الحقًا بواسطة أشتيكار وبايز وكوريتشي
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وكراسنوف .لذا فإن هذا يعطي تفسرياً أساسياً لتناسب إنرتوبيا الثقب
األسود مع مساحته.

ُ
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للها  .وجهلتا ياى واحدة هي ل ياييرويتا الثقب الا وذ.

هناك تغضن يف حسابات اجلاذبية الكمومية احللقية  ،وهو ما للنظرية من معامل
حُر يُعرف باسم معامل اميريزي ويظهر يف حسابات االنرتوبيا .لذا فإن النتيجة
تعطي تناسبًا مع املساحة فقط  ،وليس معاملًا دقيقًا .ولكن مما يبعث على
الرضا هو أن احلسابات قد كُررت للثقوب السوداء من أنواع خمتلفة وأن املعامل
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الذي يظهر هو نفس املعامل دائمًا  ،لذلك ثَمَة هناك اتساق على األقل .قد تسأل
 ،ملاذا أمكن هلم إجراء هذه احلسابات دون غريها؟ ألن هذه احلسابات تعتمد
فقط على كيفية اخرتاق خطوط شبكة السبني للسطح ؛ وال تتطلب حلًا
للنظرية الكاملة خارج أو داخل الثقب األسود ،هذا حييل األشياء أكثر قابلية
للتتبع .
وبصرف النظر عن إنرتوبيا الثقوب السوداء  ،بدأت اجلاذبية الكمومية احللقية
تذر علينا بعض اإلجابات األخرى املتعلقة بالثقوب السوداء .كما ذكرنا ،
تتشكل الثقوب السوداء عندما تنهار النجوم .بعد ذلك  ،تستمر مادة النجم يف
االنكماش داخل الثقب األسود حتى ترتكز مجيعها يف نقطة ذات كثافة غري
حمدودة (تُسمى تقنيا "املتفردة") .بالطبع ،ال ميكن لشيء أن يكون ال حمدودًا يف
الطبيعة .التوقع هو أنه عندما تصبح الكثافة كبرية ،فإن ميكانيكا الكم هي
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سيدة امليدان يف حني أن النسبية العامة الكالسيكية آلينشتاين ال تعد صاحلة يف
مثل تلكم احلال .لسوء احلظ ،فإن ما حنن إزاءه من نظريات اجلاذبية الكمومية
احللقية ليست يف وضع ميكّنها من دراسة االهنيار اجلذبوي الكمومي .ولكن إذا
افرتضنا أن الثقب األسود ثابت وماكث هناك إىل األبد وليس ذو دوران ،هناك
ما يكفي من التناظر حلل املشكلة .هذا ما قام به مؤلفو هذا الكتاب يف عام
 .2013حيث جند أن املتفردة قد أزيلت وأبدلت مبنطقة ذات إحنناء كبري ميكن
من خالهلا أن مير املرء إىل منطقة أخرى من الزمكان يف املستقبل .مرة أخرى،
هذه احلسابات حمدودة للغاية ألننا ال ندرس اهنيار فعلي للنجم .لكنها عبارة عن
حساب يوضح أن ما كان غري حمدود "الهنائي" يف نظرية أينشتاين ميكن
استبداله بشيء حمدود يف اجلاذبية الكمومية احللقية .هذه هي بداية فهمنا
للحال  ،ولكنه ليس حسابا كامال.
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احلساب الكبري الذي ال اجلاذبية الكمومية احللقية وال نظرية األوتار قادرتني على
التعاطي معه هو ما يلي :رأينا أن حسابات هوكينج اجلزئية تقول بأن الثقب
األسود يبعث اشعاعًا حراريًا .وأن درجة احلرارة تتناسب عكسيا مع كتلة
الثقب األسود .أن درجة احلرارة تتضمن أن الثقب األسود يبعث اشعاعًا يهوي
بالطاقة بعيدًا عن الثقب األسود .لذلك جيب أن يتقلص .نظرا ألنه يتقلص ،فإنه
سيكون إزاء خسران للكتلة ،وبالتايل ترتفع درجة احلرارة (تتناسب عكسيا مع
الكتلة!) ،والثقب األسود يشع أكثر فأكثر .هذا يؤدي إىل عملية مآهلا أن الثقب
األسود سوف "يتبخر" يف هناية املطاف.
بالنسبة للثقوب السوداء الفلكية ASTROPHYSICAL
 BLACK HOLESفإن هذه العملية بطيئة بشكل ال يصدق.
سيستغرق األمر مرات عدة من عمر الكون للوقوف على تبخر ثقب أسود
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فلكي ،لذلك فإن هذا ليس مهمًا للغاية .غري أن هذا األمر يثري هذا السؤال
املفاهيمي املهم :ما هو مآل مجيع املعلومات حول كيفية تشكل الثقب األسود
والقابعة وراء أفق احلدث؟ من املعروف أن أحدى اخلواص اجلوهرية مليكانيكا
الكمومية يعرف باسم " ،"Unitarityوهذا يعين أن النظرية "حتفظ
املعلومات" .إذا وجدنا أنفسنا يف هناية اليوم مع إشعاع حراري ال أكثر يتميز برقم
واحد ( وهو درجة احلرارة) ،أين ذهبت كل املعلومات اليت ذهبت إىل الثقب
األسود؟ هذا هو املعروف باسم مفارقة "ضياع املعلومات" ،ويف رأينا ،رمبا
توسم بأهنا املشكلة املركزية يف الفيزياء النظرية األساسية ،ألهنا تتحدى النسبية
العامة وميكانيكا الكم والديناميكا احلرارية يف أنظمتها األكثر تطرفا.
الحظ أن العملية املذكورة أعاله هي افرتاضية :ال تتضمن حسابات هوكينغ "
فعل عكسي "  ،أي الكيف اليت يأثر هبا األشعاع املنبعث على الثقب األسود.
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لذلك على وجه اخلصوص ال يتقلص الثقب األسود يف مثل هذه احلسابات .ال
نعرف حتى اآلن كيفية القيام حبسابات تتعامل مع االنكماش .هذا ما يسعى
إليه اجلميع .تشري احلسابات السابقة اليت ذكرناها واليت أجريناها يف اجلاذبية
الكمومية احللقية لثقب أسود أبدي يتصل مبنطقة يف املستقبل إىل خمرج حمتمل
للمعلومات للهروب  ،لكنه يفتقر إىل الكثري من العناصر ( ليس هناك إشعاع
هوكينغ) ليتم اعتباره تفسريا.
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الفصل السادس
التطبيق :علم الكونيات
ينربي هذا الفصل ملناقشة التطبيق الثاني  ،واملتمثل بعلم الكونيات /
الكومسولوجيا "دراسة الكون ككل"  .قد تسأل :أنى لنا دراسة الكون ككل؟
اجلواب :بشكل إمجايل جدًا .حيث يتغاضى املرء عن معظم تفاصيل الكون ،
ويركز على ثلة منها .ويف أبسط مثال  ،فإن درجة احلرية الوحيدة اليت تؤخذ يف
االعتبار هي " مقياس" الكون .حيث إذا نظر املرء إىل األشياء على مقاييس
واسعة  ،فإن الكون متجانس  homogeneousومتناظر
 isotropicإىل حد ما (يبدو متماثلًا يف مجيع األماكن ومتشاهبًا من مجيع
االجتاهات ؛ انظر الشكل  .)6.1وليس هذا هو احلال على املقاييس الصغرية :
حيث من البيّن أن النظام الشمسي اجملاور للشمس خيتلف عما هو عليه قرابة
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بلوتو على سبيل املثال .لكن إذا ابتغينا نطاق اجملرات أو حتى عناقيد اجملرات ،
فإن األشياء تبدو متجانسة إىل حد ما.

لم لع
ن
ل
ي
مت
سك
ت
للك
ي
ن
ال سكل  : 6.1ا حال ا ق و وشاطة وت ها ل القصاي.

حنن نعلم أن الكون يتمدد .علمنا ذلك هو وليد مالحظة أن بعد اجملرات عنا ،
موصول بالسرعة اليت تبتعد هبا  ،فكلما كانت تلك اجملرات أبعد كلما بعدت عنا
بشكل أسرع .سيكون التشبيه هنا هو الكعكة ذات الزبيب املوضوعة يف
الفرن .فعندما يُخبز الكعك يتمدد ومن ثم يتباعد الزبيب املغمور فيه عن بعضه
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البعض  ،وأبعدها عن غريها أسرعها يف التقاصي .تتنبأ نظرية أينشتاين بكون
مُتمدد  ،وقد الحظ أينشتاين ذلك بالفعل يف عام  .1917إال أنه يف ذلك الوقت
كان رهني االعتقاد بسكونية الكون .فعل أينشتاين ما يفعله أي مُنظِّر جيد:
"لقد تالعب باملعادالت ليجعله كونًا ثابتًا"  ،واتضح أن هذا خطأ جلي.
فالكون الذي وجد آينشتاين نفسه إزاءه هو كون غري مستقر .وبعد اثين عشر
عامًا  ،متكن إدوين هابل  ،عامل الفلك التجرييب  ،من أن يقيس ما للكون من
توسع .لقد فوت أينشتاين فرصة رائعة لعمل تنبؤ مذهل كان من املمكن تأكيده.
يقول البعض إنه وَسَمَ هذا ب"أكرب خطأ فادح يف حياتي"  ،على الرغم من أنه مل
يُأكد أنه قال ذلك بالفعل.
ومبا أن الكون يتوسع صوب املستقبل  ،فإنّا بإرجاعه معكوسًا يف الزمان
،سنكون إزاء كونٍ "يتقلص" .ختربنا نظرية آينشتاين أن الكون يتقلص يف هناية
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املطاف إىل نقطة يرتكز فيها كل شيء  ،مماثلة لتلك اليت داخل الثقوب السوداء ،
وتصبح الكثافة غري حمدودة .إننا مرة أخرى إزاء ما يُعرف تقنيًا باسم
"املتفردة" .يُعرف هذا بإسم "االنفجار العظيم" الذي أدى إىل نشوء الكون.
كما ذكرنا  ،ال شيء ميكن أن يكون الهنائيًا يف الطبيعة  ،لذا فإن التوقع هو أن
التأثريات الكمومية أبان االنفجار العظيم ستُأتي أكلها وتغري جمرى األمور .
وقد دُرس هذا يف اجلاذبية الكمومية احللقية .وبالطبع  ،فإن إجراء احلساب
الكامل يستلزم حل معادلة ثيمان حلالة كمومية "متجانسة ومتناظرة" كما هو
الكون .إنّا جنهل متامًا سُبل القيام بذلك  ،على الرغم من إحراز بعض التقدم
مؤخرًا .ما يفعله الناس هو العمل ضمن تقريب .ففي البدأ  ،نقصي مجيع
درجات احلرية باستثناء "املقياس" .النظام الناتج بسيط للغاية  ،لكن ليس
للجاذبية الكمومية احللقية فيه من حظوة  ،ألنه التبسيط الناتج أقصى خطوط
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فاراداي .ولكن ما ميكن للمرء فعله هو تقديم نظري ملسافة اشتكار _
ليفاندوفسكي بني احلاالت .أدى ذلك إىل ظهور ما يُعرف باسم علم الكونيات
الكمومي احللقي.
نوقش علم الكونيات الكمومي احللقي ألول مرة بواسطة مارتن بوجوالد ثم نُقح
الحقًا بواسطة أشتيكار وباولوسكي وسينغ والعديد من املؤلفني اآلخرين .من
املفرتض أن يكون تقريب للنظرية الكاملة .لسنا على بينّة بكم هي جيدة تلك
الصورة التقريبية .ملعرفة مدى جودة القرب  ،حيتاج املرء إىل جتاوز التقريب
وإظهار أنه يعمل بالفعل  ،لكن ال ميكننا فعل ذلك حتى اآلن يف هذه احلالة .ما
يشي به هذا التقريب هو أنه عندما يكون الكون كبريًا  ،يوصف كل شيء جيدًا
بواسطة نظرية أينشتاين .ولكن عندما يصبح الكون صغريًا جدًا  ،بدلًا من
تركزه يف نقطة واحدة بكثافة الهنائية  ،يصل الكون إىل حد أدنى للحجم ومن ثم
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يُعاد الزمن إىل الوراء ويبدأ يف التمدد مرة أخرى يف املاضي إىل الكون الكبري قبل
االنفجار العظيم .أي أن كوننا بدأ كبريًا  ،ومر بفرتة من االنكماش  ،وصل
خالهلا إىل كثافة عالية جدًا  ،وكمومية جدًا  ،ثم أعيد توسعه مرة أخرى آيلًا إىل
الكون خاصتنا  .لذلك استعيض عن االنفجار العظيم  ،الذي كان ميثل تلك
اللحظة األوىل  ،بـ "االرتداد الكبري" (انظر الشكل .)6.2

الرمن

ال سكل  : 6.2في شتتارتو الاريداذ الكتير  ,يثقلض الكون الي مثقرذة فتتل ان يتوسغ
ح
الي جمة ا لحالي.
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هذا شيء كان مما كان متوقعا  ،ولكن عندما أريد القيام بذلك باستخدام السبل
التقليدية يف الستينيات  ،قيض الفشل يف حتقيق ذلك .إن مسافة أشتكار _
ليفاندوفسكي بني احلاالت هو الالعب الرئيس اجلديد الذي يقود إىل ذلك .يف
الواقع  ،حُللت مناذج أخرى من الكون  ،مع الالتنار وخصائص أُخر  ،ويتجلى
"االرتداد" على أنه خاصة قوية  .لذلك هذا شيء مُستحسن ألنه يُظهر
مستوى معينًا من املتانة مل يتم حتقيقه من قبل.
لكنك قد تسأل :هل سنتمكن يومًا من التأكد فيما إذا كان هناك ارتداد بدالً من
انفجار ؟ أمل حيدث كل ذلك يف وقت مبكر جدًا وال توجد فرصة
الستكشافه؟ يف تلك اللحظات اليت كانت فيها الكثافة عالية جدًا  ،تندمج
الربوتونات واإللكرتونات يف حساء بدائي ال يستطيع الضوء املرور خالله .فقط
يف وقت الحق عندما تتوسع األشياء وتربد تتشكل الذرات ويصبح الكون نفاذًا
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للضوء .لذلك  ،إذا نظرنا إىل السماء ال ميكننا رؤية أي شيء قبل الفرتة اليت
تتشكل فيها الذرات  ،ألن الضوء ال ميكنه الرتحال يف ذلك احلساءالبدائي  .أما
الضوء الذي متكن من االنفالت عندما تشكلت الذرات ميكن أن يصل إلينا ،
لكنه "يربد" مع متدد الكون .تعين "برودة" الضوء ازديادًا يف طوله املوجي .إن
حقيقة أن شيئًا ما يتمدد سيربد هو أمر معروف :إذا أخذ املرء علبة الرذاذ
اجلوي وترك الغاز خيرج  ،فسيشعر بأن العلبة تربد مع متدد الغاز اىل الغالف
اجلوي .حبلول الوقت الذي يصل فيه إلينا  ،يكون هلذا الضوء أطوال موجية كبرية
جدًا حبيث مل يعد ضوءً مرئيًا ؛ بل موجات ميكروية .إنه ما يُعرف باسم "اخللفية
الكونية امليكروية"  ،وهو أول ضوء ميكن أن يصل إلينا بعد االنفجار العظيم.
يف الستينيات من القرن املاضي  ،كان اثنان من علماء الفيزياء الفلكية يف شركة
بيل للهواتف يتعامالن مع "الضوضاء" يف هوائي ميكروي .أدركا يف النهاية أهنا مل
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تكن ضوضاء  ،بل أن اهلوائي كان يلتقط هذا الضوء من االنفجار العظيم ،
والذي قل تردده بسبب متدد الكون  ،حتى أستحال ميكرويًا .فاز الفيزيائيان
الفلكيان من شركة بيل  ،أرنو بينزياس وروبرت ويلسون  ،جبائزة نوبل عام 1978
عن اكتشافهما هذا .قيست هذه اخللفية من اإلشعاع امليكروي اآلن بدقة كبرية
باستخدام األقمار الصناعية لتجنب تداخل الغالف اجلوي.
ساعدتنا اخللفية الكونية امليكروية على تأكيد "أن الكون على أعلى املقاييس
هو كون متجانس ومتناظر" .إذا نظر املرء يف اجتاه واحد ثم يف اجتاه آخر  ،فإن
"درجات احلرارة" (األطوال املوجية) للموجات امليكروية تتفق بأختالف جزء
واحد من مائة ألف .يوضح الشكل " 6.3الكرة السماوية" (خريطة السماء
البيضاوية) .ما فُعل هو مضاعفة التغايرات يف درجات احلرارة مبقدار مائة ألف
وترميزها باأللوان .متثل األلوان املختلفة قيمًا خمتلفة لدرجة احلرارة .
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ل
ال سكل  : 6.3يمتل ا ا
للوان البغايرات في ذرجة ا جرارة في ا لحلقتة الكويتة المتكروتة في
ّ
ائحاهات محتلقة من الكرة ال شماوتة (كيرت  100000مرة ).

بالنظر إىل الصورة  ،قد تعتقد أن "هذا يبدو عشوائيًا  ،أليس كذلك؟" ال يبدو
أن هناك الكثري من البنية .لكن يف الواقع ليس هذا هو الشأن .من أجل رؤية
البنية  ،حنتاج إىل إجراء القليل من الرياضيات  ،و ليس الكثري .خذ نقطة يف
الشكل  ،ثم خذ نقطة أخرى على مسافة زاوية معينة من النقطة األوىل  ،على
سبيل املثال  30 ،درجة .تذكر أن األشكال البيضاوية متثل الكرة السماوية ،
لذا فإن التحرك خالهلا يتم يف زوايا .اآلن خذ مجيع النقاط على نفس املسافة
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الزاوية من النقطة األوىل وقم حبساب متوسط درجة احلرارة هلا مجيعًا .إذا كان
الرسم التخطيطي عشوائيًا حقًا وقام أحدهم برسم هذه الكمية جلميع الزوايا
املمكنة  ،فسيحصل دائمًا على نفس القيمة :ثابت .ولكن هذا ما ال حيصل
عليه املرء .يوضح الشكل  6.4النتيجة وهلا بنية كبرية .تشري هذه البنية إىل أن
اجملال ليس عشوائيًا  ،وله ما يسمى بـ "االرتباطات"  ،وهلا شكل حمدد.
القتاس الراوى

ال سكل  : 6.4التنتة في ا لحلقتة الكويتة المايكروتة
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الشيء املثري لالهتمام هو أنه ميكننا التنبؤ هبذه البنية .قبل مناقشة الكيفية ،
جيب أن نتحدث حول مشكلة صغرية يف النموذج الكوني املتوسع الذي تنبأت به
نظرية أينشتاين ( النموذج الالارتدادي) .إذا صوب املرء نظره إىل نقطة يف الكرة
السماوية  ،ثم نظر حنو نقطة أخرى يف الكرة السماوية (( وهذه النقاط بعيدة جدًا
عن بعضها البعض حبيث مل يكن هناك ما يكفي الوقت يف تاريخ الكون كله للضوء
(أو أي شيء آخر) لالنتقال من واحدة إىل أخرى)) .لذا فإن السؤال هو :كيف
ميكن أن يكون للخلفية الكونية امليكروية هلاتني النقطتني نفس درجة احلرارة
تقريبًا إن مل تكن مثة وسيلة هلما للتواصل مع بعضهما البعض؟ هذا يتطلب تفسريا
وهذا التفسري هو عملية تعرف باسم التضخم الكوني (فقط للتوضيح :ال عالقة
له بتضخم املال) .يقول التضخم أن الكون قد توسع لفرتة ما يف شكل متسارع ،
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حبيث أن تلك النقاط املتباعدة اليوم كان لديها يف احلقيقة فرصة للتواصل مع
بعضها البعض يف املاضي (انظر الشكل .)6.5

ال سكل  : 6.5نصور لتارئج الكون

يقوم املرء بعملية حسابية من نفس النوع الذي قام به هوكينغ للثقوب السوداء ،
واضعًا جمال كمي لكون يتضخم ويتوسع  ،ويفرتض املرء أنه يف البداية يكون اجملال
الكمومي يف أبسط حاالته  ،املسماة "الفراغ  ."emptyهذه احلالة ليست
"اخلواء  ، "vaccumحيث توجد دائمًا تقلبات كمومية يف نظرية الكم.
إذا طور املرء احلالة لتقول ما تقول أبان فرتة التضخم  ،يكتشف أن احلالة الناجتة مل
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تعد هي اخلواء وأن هلا نوع "االرتباطات" اليت يالحظها املرء يف اخللفية الكونية
امليكروية .لذلك يرتك اجملال الكمومي بصمة تربد بعد ذلك خالل بقية التمدد
وتصل إلينا بالشكل الذي نالحظه اليوم.
إذا رمسنا االرتباط عن طريق حساب الكمية املوصوفة أعاله كدالة للزاوية بني
نقطتني  ،حيصل املرء على منحنى كما هو موضح يف الشكل  .6.4املنحنى
األخضر هو التنبؤ النظري األكثر مالءمة للمعامالت احلرة والنقاط احلمراء هي
النقاط املقاسة يف اخللفية الكونية امليكروية .تتم هذه القياسات اليوم باألقمار
الصناعية .كما ترى فإن هذا االتفاق مدهش وحيتاج املرء أن يأخذ يف
احلسبان أن النموذج الذي وصفناه والذي يشرح هذا بسيط للغاية :حقل كمومي
يبدأ يف أبسط حالة ممكنة  ،ويتطور من خالل التضخم والتوسع الالحق للكون.
من الصعب التفكري يف شيء أبسط وبافرتاضات أقل .كما نرى يف
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يف الصورة  ،عندما ينظر املرء إىل الزوايا الكبرية  ،وهي فواصل كبرية يف النقاط
املعنية  ،فإن البيانات التجريبية هبا أشرطة خطأ كبرية.
ماذا تقول اجلاذبية الكمومية احللقية عن كل هذا؟ لقد كرر الناس احلسابات
املذكورة أعاله ولكن مع النموذج الكوني االرتدادي لعلم الكونيات الكمومي
احللقي الذي تكمله فرتة تضخم  ،وال سيما أججولو و اشتيكار و نيلسون
ومؤلفون آخرون مثل بارو و مينا و اومليدو .اآلن  ،يف عامل كهذا ال يوجد سبب
لوضع اجملال الكمومي يف حالة فراغ أولية يف بداية التضخم  ،حيث توجد كل
الديناميكيات قبله .الشيء الطبيعي هو وضعه يف حالة الفراغ عندما بدأ
الكون يف املاضي البعيد  ،قبل أن ينهار إىل االرتداد ويبدأ يف التوسع مرة أخرى.
ولكن بعد ذلك مل يعد اجملال الكمي فراغًا يف بداية التضخم.
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هناك تغيريات طفيفة ودقيقة .ترتك هذه التغيريات بصمة يف اخللفية الكونية
امليكروية عند الفواصل الزاويّة الكبرية .هناك خيتلف تنبؤ علم الكون الكمومي
احللقي عن تنبؤ ب منوذج التضخم التقليدي .لسوء احلظ  ،هذه هي املنطقة اليت
حتتوي فيها البيانات التجريبية على جمال خطأ كبري  ،لذلك ال ميكننا يف الوقت
احلايل حتديد أيهما يتوافق بشكل أفضل مع البيانات :علم الكون الكمومي احللقي
أو التضخم التقليدي .لكن ما يفتح األمل هو أن بيانات األقمار الصناعية يف
حتسن أفضل وأفضل .يف املستقبل غري البعيد  ،سنكون يف وضع يسمح لنا برؤية
أي نظرية تناسب البيانات بشكل أفضل .كما يف حالة انرتوبيا الثقب األسود ،
هناك معامل حر يف هذا احلساب .من الصعب إجراء عملية حسابية للكون
بأكمله دون وضع افرتاضات حول الظروف األولية .يف هذه احلالة تكون قيمة
" / inflatonاجملال املتضخم"  ،وهو اجملال الذي يؤدي إىل السلوك
التضخمي يف بداية الكون .تعديل القيمة ميكن أن جيعل اجلاذبية الكمومية
90

احللقية تتفق تقريبًا مع نتائج التضخم التقليدي  ،ولكنها تتطلب قيمًا أولية كبرية
بشكل مبتكر .لذا  ،إذا كانت البيانات التجريبية تتفق مع التضخم التقليدي ،
فيمكن تعديل علم الكونيات الكمومي احللقي ليتفق معها أيضًا  ،ولكن بطريقة
غري طبيعية إىل حد ما .من ناحية أخرى  ،إذا كانت النتائج التجريبية تتفق
بشكل أفضل مع علم الكونيات الكمومي احللقي  ،فيمكن بناء مناذج تضخمية
أكثر تعقيدًا ملطابقة األشياء أيضًا  ،ولكن مرة أخرى سيكون خيارًا أقل
طبيعية .هذا هو أقرب ما يكون إىل وجود "تنبؤ" للجاذبية الكمومية احللقية اليت
ميكن قياسها .مرة أخرى علينا أن نالحظ كم هو مثري لإلعجاب أنه مع مثل هذا
النموذج البسيط  ،ميكن أن تكون البنية املعقدة لالرتباطات مناسبة متامًا!
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الفصل السابع
تطورات أخرى :رغاوي السبني Spin foams
لقد ناقشنا بعض الصعوبات اليت تتمثل لنا عند التعامل مع منوذج ثيمان الكمومي
ملعادالت آينشتاين .وقد آلَ ذلك إىل اإلتيان بنهج بديل لديناميكيات النظرية ،
يُعرف باسم رغاوي السبني  .إن العديد من النتائج يف هذا اجملال تقنية للغاية وال
ميكن تغطيتها بشكل جيد يف كتاب للجمهور  ،سنقدم هنا فقط فكرة عامة عما
متت حماولته .يوجد كتاب تقين حول هذا املوضوع من تأليف  Rovelliو
.Vidotto
تستند رغاوي السبني على مقاربة بديلة لبناء النظريات الكمومية تُعرف باسم
"تكامل املسار  ." path integralواليت كان فاينمان رائدًا هلا وقد
وجدت قابلية تطبيقية واسعة يف العديد من املعطيات الكمومية  ،مبا يف ذلك
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فيزياء اجلسيمات وفيزياء املادة املكثفة .تتمثل هذه املقاربة يف دراسة مجيع
املسارات احملتملة للنظام بني حالة أولية وهنائية مُعطاة (انظر الشكل .)7.1
يتضمن ذلك املسارات اليت ال تسمح هبا املعادالت الكالسيكية لتطور النظام.

ال سكل  : 7.1في مقارتة يكامل الم سار لمتكايتكا الكم  ,كل الم سارات الممكتة تين
لولتة  Aوا لحالة اليهايتة  Bياحد بغين ا ا
ا لحالة ا ا
لعتتار يما في ذلك يلك ال ني
عير م شموج تها في القيرياء الكلاشتكتة  .وتقدر فتم اجتمالتة لكل من هدة
الم سارات.
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تُحدد االحتماالت للمسارات باستخدام وصف حمدد يتضمن دالة ملتغريات
النظام تُعرف ب " الفعل  ." actionباستخدام هذه االحتماالت  ،ميكن
للمرء تعيني " القيم املتوقعة  "expectation valuesللمقادير
الفيزيائية ،واليت متثل تنبؤات بالقيم احملتملة للمقادير إذا ما قيست .بالرتكيز على
مسارات الزمكان للنظام  ،فإن هذه املقاربة ال تفرق بني املكان والزمان  ،وهذا
شيء حمبذ يف سياق نظريات كالنسبية العامة  ،حيث يكون املكان والزمان
على قدم املساواة.
عند تطبيق هذه املقاربة للجاذبية الكمومية احللقية  ،تُعطى احلاالت األولية
والنهائية ب"شبكات السبني"  ،ويرتاءى املسار الذي يربط بينهما ك "رغوة" ،
كما لو كان املرء قد شكل شبكات السبني من األسالك وغمرها باملاء
والصابون .قاد هذا إىل ظهور اسم "رغوة السبني" .كما آل إليه ثيمان  ،فإن
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اإلتيان بالديناميكيات الكاملة للنسبية العامة ميثل حتديًا أيضًا يف حالة رغاوي
السبني  .فبينما تتأتى شبكات السبني مبرور الوقت  ،ميكنها تطوير آليات
وروابط جديدة  ،مما يعطي ثراءً جديدًا للرغوة .وهذه العمليات من شأهنا أن
تكشف عن ديناميكيات النظرية .هناك العديد من املقرتحات حول كيفية
حدوث هذه العمليات  ،وتُعرف تقنيًا باسم "الذروات" .تبني أن بعض
املقرتحات األصلية فشلت يف استيالد ديناميكيات النسبية العامة .وقد تفرغ
هذا عن مقرتحات أكثر تعقيدًا  ،ولكن ال يزال من غري البيّن ما إذا كانت
الديناميكيات الكاملة لنظرية أينشتاين قد تأتت حقًا.
من املثري لالهتمام أن هذه املقاربة للجاذبية الكمومية أثبتت أهنا مثمرة للجاذبية
يف الزمكان ثالثي األبعاد .إن جاذبية أينشتاين يف أبعاد الزمكان الثالثة هي
نظرية أبسط بكثري من النسخة رباعية األبعاد .مجيع الزمكان مسطح باستثناء
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عدد حمدود من النقاط .هذا جيعل ديناميكيات النظرية أكثر سهولة .يف الواقع
 ،مت تكميم النظرية بنجاح يف عام  1968بواسطة جورجيو بونزانو و توليو ريج.
ومن الالفت للنظر  ،إن تقنيات رغبات السبني عندما طُبقت على الزمكان
ثالثي األبعاد  ،لوحظ أن التكميم الناتج يتطابق مع تلك اخلاصة بـريج و بونزانو!
تعترب رغاوي السبني مثالًا خاصًا لفئة أكثر عمومية من النظريات املعروفة باسم
"شبكات التنسور" ذات التطبيقات املهمة يف فيزياء املادة املكثفة ويف نظرية
األوتار.خيمن البعض أهنا ميكن أن تشكل جسرًا بني اجلاذبية الكمومية احللقية
ونظرية األوتار .وهناك وصال آخر حمتمل هو ما قام به دانييل أورييت وآخرين من
بناء نظريات جمال كمومي مثل تلك اليت تصف اجلسيمات األولية  ،واملعروفة
باسم "نظريات جمال الزمر" .عند دراسة ديناميكيات هذه النظريات
باستخدام تقنية تُعرف باسم خمططات فاينمان (نوع من الطريقة الرسومية لتمثيل
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تفاعالت النظرية ؛ انظر الشكل  ، )7.2فإن املخططات الناجتة هي يف الواقع
رغوات سبني! توجد سابقة هلذا النوع من الرتاكيب يف سياق الزمكان ثنائي
األبعاد  ،وهناك تُعرف باسم مناذج املصفوفة وكانت موضوع نشاط مكثف من
قبل منظري األوتار يف التسعينيات.

ً
ال سكل  : 7.2تق ني التورييرون وا ا
للكيرون بعضهما البعض فتنبغب فوتويا
والدى يدورة يبغب كوارك /مصاذ الكوارك ويبغب احد الكواركات
جس
"جلوون" ( تم الثقاعل القوى).
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إن مقاربات "تكامل املسار" مثالية لدراسة عمليات التشتت كتلك املوجودة يف
فيزياء اجلسيمات حيث يكون لدى املرء حاالت أولية وهنائية حمددة جيدًا
وديناميكيات معقدة بينهما .كان روفيلي ومساعدوه يقودون استخدام
حسابات رغوات السبني هبذه الروح حملاولة فهم املصري النهائي للثقوب السوداء.
يبدأ املرء احلساب بالثقب األسود وما جيده هو أن احلالة النهائية اليت تؤدي إليها
رغوات السبني هي "ثقب أبيض"  ،وهو نوع من الثقب األسود املعكوس بالزمن
حيث تتطاير األشياء منه بدالً من أن تعلق فيه (يطلق عليه شعبيا "األلعاب
النارية") .قد يوفر هذا حالً ملفارقة فقدان املعلومات اليت ذكرناها من قبل.
احلسابات يف الوقت احلايل أولية فقط ويتم العمل عليها بنشاط.
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الفصل الثامن
النتائج احملتملة القابلة للرصد
كما ذكرنا آنفًا  ،لسنا على دراية بأي جتربة ميكننا إجراؤها تتطلب اجلاذبية
الكمومية سبيلًا لتفسريها  ،على الرغم من أننا الحظنا يف الفصل السادس أن
بعض اآلثار الرصدية ميكن أن تكون باقية على اخللفية الكونية امليكروية .إن
الثوابت األساسية الفاعلة يف اجلاذبية الكمومية هي ثابت نيوتن  ، Gوثابت
بالنك مليكانيكا الكم  hوسرعة الضوء  .cمن بني هذه الثوابت الثالثة  ،ميكن
للمرء أن يستقي طولًا يسمى طول بالنك 10−33سم .وهذا أصغر ب 20
مرة من نصف قطر الربوتون! هو ذا املقياس حيث يتوقع املرء أن تكون اجلاذبية
الكمومية فاعلة مثمرة  ،وباملقارنة هبذا املقياس فإن املقاييس العيانية هائلة .إن
لتلك " احلبيبية  " granularityالكمومية للزمكان املُضمنة يف تكميم
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املساحات واألحجام اليت ذكرناها يف اجلاذبية الكمومية احللقية مثل هذا
املقياس .هذا هو السبب يف أن مساحات وأحجام الكائنات العيانية تبدو
سلسة.
زمن وصول انفجارات أشعة جاما

عندما ينتقل الضوء عرب الوسط احلبييب " الزمكان الكمومي"  ،فإن األلوان
املختلفة من الضوء تنتقل بسرع خمتلفة .لذلك  ،إذا اعترب املرء نبضة من الضوء
األبيض  ،وهي تراكب لعديد من األلوان  ،فإن نبضة الضوء سوف تتشتت ،
حيث ترحتل األلوان املختلفة بسرع خمتلفة .يُعرف هذا بالتشتت (انظر الشكل
 .)8.1لذلك من حيث املبدأ  ،فإن الضوء املرحتل عرب الزمكان الكمومي ميكن
أن خيضع لظاهرة كهذه .يُقدّر التأثري بطول بالنك مقسومًا على الطول املوجي
للضوء .بالنسبة للضوء املرئي  ،فإن الطول املوجي هو  10−5سم .ومقارنة
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بطول بالنك  ،يعد هذا كبريًا  ،لذا فإن التأثري ضئيل للغاية .وعلى أي حال  ،فإن
التأثري تراكمي  ،فكلما طال أمد انتقال الضوء  ،زاد حجم التأثري التشتيت.

ال سكل : 8.1ين سنب الصوء ا ا
ليتض عيد مرورة في موشور.

يف الستينيات  ،بدأت األقمار الصناعية اليت أنشأهتا الواليات املتحدة ملراقبة
معاهدة حظر التجارب النووية يف التقاط ومضاتٍ من أشعة جاما .سرعان ما
مت استبعاد أهنا نشأت من التجارب النووية .أظهرت املزيد من التحليالت أهنا يف
101

الواقع مل تكن من كوكبنا يف األصل  ،بل جاءت من الفضاء اخلارجي .يف النهاية
تبني أن أصلها كان خارج نطاق اجملرة برمتها  ،سُميتْ "انفجارات أشعة جاما".
أخريًا  ،يف عام  ، 2017التقطت جتربة ليجو  LIGOموجات اجلاذبية
املرتبطة بواحدة من هذه االنفجارات  ،وحددت منشأها عن اصطدام جنمني
نيوترونيني .ليست كل انفجارات أشعة جاما تنشأ عن تصادم النجوم النيوترونية
 ،ولكن توجد مناذج أخرى ألصلها.
العلة من طرحنا انفجارات أشعة جاما يف هذا السياق هي ذات شقني .فمن
ناحية  ،حتدث هذه االنفجارات بعيدًا جدًا .ومن ناحية أخرى  ،فإن الطول
املوجي ألشعة جاما أقصر بكثري من الطول املوجي للضوء املرئي  ،حوايل
 10−9سم .يساعد هذان العامالن على زيادة احتمالية اكتشاف تأثريات
"حبيبية الزمكان" .وضعت مناذج مفصلة إىل حد ما النتشار أشعة جاما يف
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نظرية األوتار  ،بواسطة جيوفاني أميلينو كاميليا ورفاقهم  ،ويف اجلاذبية الكمومية
احللقية من قبل مؤلفي هذا الكتاب وغريهم.
يف اجلاذبية الكمومية احللقية  ،لوحظ أنه لكي يكون التأثري يف النطاق الذي كان
من املمكن رصده باستخدام أقمار أشعة جاما  ،كان على املرء أن يفرتض نوعًا
مصطنعًا من احلالة الكمومية اليت تكون غري متناظرة يسار  /ميني.
ميثل مرصد كومبتون ألشعة جاما قمر صناعي ميكن إلحدى التجارب املُزمعة
على متنه قياس أشعة جاما ذات الرتددات املختلفة .إذا كان زمن وصول
رشقات الضوء الناجتة عن تلكم االنفجارات برتددات خمتلفة خمتلفًا  ،فيمكن
اعتبار ذلك دليالً على التشتت .لسوء احلظ  ،حتى اآلن مل يُالحظ أي
اختالفات .واألسوأ من ذلك  ،أن التناظر غري الطبيعي للحالة الكمومية
املطلوبة يف اجلاذبية الكمومية احللقية ليكون هلا تأثري ميكن مالحظته سيكون له
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أيضًا آثار على وصول املوجات الراديوية من الكون .تُدرس هذه املوجات بدقة
كبرية ويُستبعد تأثري اجلاذبية الكمومية احللقية مع احلالة الكمومية غري الطبيعية.
يستنتج أن هذا يستبعد النظرية  ،ولكن هذا ليس صحيحًا  ،فهو يستبعد احلالة
الكمومية اليت مت أخذها يف االعتبار .كما ذكرنا  ،بالنسبة للحاالت الكمومية
املعقولة  ،تكون التأثريات صغرية جدًا  ،لكن ميكن أن يكون هناك فرصة للمراقبة
يف التجارب املستقبلية.
قياس األزمنة والمسافات

يف عام  ، 1958طرح احلائز على جائزة نوبل يوجني فيجنر مع هـ .سالكر السؤال
التايل :ما هي أكثر دقة للساعة ميكن للمرء اإلتيان هبا ؟ ملعاجلة هذا األمر ،
اعتربا ساعة مثالية للغاية تتكون من مرآتني يرتد الضوء بينهما ذهابًا وإيابًا .يف
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كل مرة يصطدم فيها الضوء مبرآة يكون ذلك مبثابة "دقة" الساعة .جلعل األمر
سلسًا  ،افرتضوا أن الساعة كانت معزولة عن بقية العامل.
ولكن حتى مثل هذه الساعة سيكون هبا عيوب .يف نظرية الكم  ،تنتشر
األشياء دون تعرضها ألي تفاعل  ،وتصبح مشوشة .هذا يعين املرايا أيضًا.
املرايا اليومية العادية ال تنتشر ألهنا ليست معزولة :فهي تقصف باستمرار
بواسطة جزيئات اهلواء .مع انتشار املرايا اليت اعتربوها منتشرة  ،تصبح
"دقات" الساعة أقل دقة .لقد حددوا عدم دقة الساعة ويتناسب عكسيا مع
كتلتها .لذا  ،إذا رغب املرء يف احلصول على ساعة أكثر دقة  ،حيتاج املرء إىل
جعلها أكثر ضخامة.
ولكن بعد ذلك جاء الفيزيائيان يف كارولينا الشمالية جاك نج وهانك فان دام
وجادلوا بأنه ال ميكن للمرء أن يصنع ساعات ضخمة كما يرغب  ،ألهنا ستتحول
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إىل ثقب أسود .هذا خيلق بقعة نقية من حيث املدى لدقة الساعة اليت ميكن ان
تكون .ونظرًا ألن التأثري ناتج عن نظرية الكم واجلاذبية  ،فإن للمرء مرة أخرى
ثالث ثوابت أساسية ذكرناها يف القسم السابق .منها  ،باإلضافة إىل تشكيل
الطول  ،ميكن للمرء أن يشكل زمنًا يسمى زمن بالنك  ،وهو  10−44ثانية.
وهذا زمن قصري بشكل ال يصدق .لإلشارة  ،فإن ألفضل الساعات الذرية ال
يقني يف الدقة ترتاوح من  10−18ثانية.
ما الحظه إنج وفان دام هو أن عدم الدقة الذي وجدوه كان متناسبًا بالفعل مع
زمن بالنك  ،لكن عامل التناسب كان كبريًا إىل حد ما  ،حوايل  .1015هذا
ال يكفي لوضعها يف نطاق الساعات الذرية .لكن قياس األوقات يعادل قياس
املسافات .إذا ترجم املرء عدم الاليقني يف الزمن إىل اليقني يف املسافة ومن ثم
تضرب ببساطة يف سرعة الضوء  ،حيصل املرء على قيمة تقع يف نطاق تلك اليت
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يقيسها مقاييس التداخل مثل ليجو يف سعيها الكتشاف موجات اجلاذبية .لكن
القصة أكثر تعقيدًا .يتضمن ليجو قوى عالية من الضوء  ،مما يعين العديد من
الفوتونات .يتم حساب متوسط تأثري عدم الدقة على كل منهم وخيتفي .لذلك
ال ميكن للمرء استخدام  LIGOملعرفة عدم الدقة  ،وحقيقة أن املرء مع ذلك
موجود يف امللعب رمبا يقرتح جتارب أخرى الختبار هذه القيود األساسية يف
قياس األوقات واملسافات.
نظرية بيل للترتيب الزمني

نظرية بيل هي نتيجة يف ميكانيكا الكم اليت ختترب أحد اجلوانب "الغريبة"
للنظرية :التشابك .يف ميكانيكا الكم  ،ميكن للمرء أن يكون لديه حاالت أنظمة
مكونة من أنظمة فرعية يكون فيها الكل أكثر من جمموع األجزاء .وعالوة على
ذلك :ال ميكن حتديد بعض خصائص األجزاء دون معرفة خصائص الكل.
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تتضمن نظرية بيل سلسلة من املتباينات اليت تشابك األنظمة الكمومية وأنظمة
غري متشابكة كما ال تفعل األنظمة التقليدية .للتحقق من رضاهم  ،ميكن حتديد
أن التشابك قد حدث .
يرتبط التشابك ارتباطًا وثيقًا بالطبيعة االحتمالية مليكانيكا الكم اليت ذكرناها يف
الفصل  ، 3وال تتنبأ النظرية بإجابة هنائية .ميكن للمرء أن يكون لديه حاالت من
األنظمة اليت يظهر فيها "تراكب" من حالتني تقليديتني حمتملتني .إنه أصل التجربة
الفكرية الشهرية لشرودينجر حيث ينتهي األمر بالقطة يف حالة كمومية تكون فيها
ميتة وحيوية (انظر الشكل .)8.2
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ئ
ال سكل  : 8.2قطة شروذ جر

من الناحية العملية  ،ال حيدث هذا مع القطط ألنه  ،مثل املرايا اليت ناقشناها يف
جتارب سالكر و فاجنر  ،تتفاعل القطط وتتشابك مع البيئة (جزيئات اهلواء ،
وما إىل ذلك).
اقرتح زايج وكوستا وبيكويسكي وبروكنر أنه يف اجلاذبية الكمومية  ،ميكن للمرء
أن ميتلك كتلة يف حالة كمومية حيث موقعها غري حمدد جيدًا .هذا ميكن أن
يؤدي إىل التشابك .عنصر أساسي يف النسبية العامة هو مفهوم السببية :بعض
109

العمليات يف زمكان معني ميكن أن تكون سببًا ألخرى بينما ال ميكن ألخرى.
والسبب هو أن ال شيء ميكنه السفر أسرع من الضوء .لذا  ،إذا كانت لدي
عملية حتدث عند الظهر عند نقطة معينة  ،فال ميكنها التأثري على إحداها ظهرًا
زائد ثانية واحدة إذا كانت العملية الثانية أبعد من  300000كيلومرت .إنه بعيد
جدًا حبيث ال ميكن الوصول إليه حتى بالضوء يف الوقت املخصص .يصبح هذا
غري واضح عندماتأخذالتأثريات الكمومية يف االعتبار .لذلك  ،بالنظر إىل
العمليتني  Aو  ، Bتعطينا النظرية كنتيجة هنائية بعض االحتماالت "ميكن أن
تؤثر  Aعلى  "Bو "ال ميكن أن تؤثر  Aعلى  !"Bميكن اختبار هذه اخلاصية
للحالة الكمومية النهائية من خالل معرفة ما إذا كانت تستويف متباينة بيل.
وميكن أن تقدم التجارب الصغروية اليت توضع فيها الكتل الصغرية يف حاالت
كمومية حيث يكون ملوضع الكتلة احتمال التواجد يف أماكن خمتلفة  ،أمثلة على
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الزمكان الكمومي الغامض .اقرتح املؤلفون املذكورون طريقة لتحويل هذا إىل
جتربة حول تكميم الزمكان  ،لكنهم أقروا أنه مع التكنولوجيا احلالية ستكون
جتربة صعبة للغاية .مت إنشاء هذه التجربة وغريها من التجارب الصغروية
الستكشاف حدود جديدة تعرض فيها اجلاذبية وميكانيكا الكم بعضًا من
خصائصها دون احلاجة إىل اللجوء إىل احلبيبية الدقيقة اليت ينطوي عليها طول
بالنك.
كما ذكرنا يف جتربة الشق املزدوج يف الفصل  ، 3تتصرف اجلسيمات يف
ميكانيكا الكم كجسيمات وموجات .يتناسب الطول املوجي لسلوكهم املتموج
عكسياً مع طاقتهم .لذا فإن التقدير يشري إىل أن فحص طول بالنك يتطلب
جسيمات ذات طاقة كبرية جدًا .تُعرف هذه الطاقة باسم طاقة بالنك  ،وهي
أعلى بكثري من تلك اليت ميكن احلصول عليها بواسطة
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مسرعات اجلسيمات الكبرية اليوم مثل مصادم هادرون الكبري يف مركز األحباث
النووية األوروبي ( ، CERNلألحرف األوىل من امسها باللغة الفرنسية)
وباملقارنة  ،تعترب التجارب الصغروية "منخفضة الطاقة" .سيخربنا الزمن ما
إذا كانت هذه األنواع من التجارب ميكن أن تكشف بعض ألغاز الزمكان الغامض
للجاذبية الكمومية.
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الفصل التاسع
استنتاجات
لقد راجعنا كيف أن تطبيق التقنيات اجلديدة  ،بناءً على خطوط اجملال اليت
نشأت مع فاراداي منذ زمن طويل وتطبيقها على اجلاذبية اليت أعيد كتابتها من
قبل أهباي أشتيكار  ،قد مسح ببناء نظرية كمومية لـلجاذبية .ما زلنا ال منتلك
علم كامل هبا  ،ولكن هذا النهج قد مت تطبيقه على موقفني مهمني وحقق نتائج
جذابة .هناك الكثري مما ينبغي عمله .لكننا نأمل أن يدرك القارئ أن هذا املزيج
من خطوط فاراداي  ،وشبكات السبني لبنروز ،ومفهوم الثبات يف ظل
الدفيومورفزم أدى إىل رؤى جديدة حول مشكلة اجلاذبية الكمومية.
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جتدر بنا االشارة إىل أن اجلاذبية الكمومية احللقية ،اليت يزيد عمرها عن 30
عامًا  ،تعد جمالًا كبريًا وهنا قمنا بتغطية جزء صغري فقط من النتائج  ،واليت
نعتربها األكثر أامية بعامة الناس.
كما ذكرنا يف املقدمة  ،فأنه مثة هناك جدل .إذا ذهب املرء إىل اإلنرتنت ،
فيمكنه العثور على مدونات وصفحات أخرى شديدة النقد للجاذبية الكمومية
احللقية .ال نوصي باتباع تلك املصادر .حيث كثري منها ليست على اطالع
جيد وتقفز إىل االستنتاجات القائمة على جتهيزات .بالنسبة ألولئك الذين
يرغبون يف التعمق أكثر يف اجلدل  ،هناك مقالتان  ،أحداما بقلم هريمان نيكوالي
 ،تناقش بعض االنتقادات و رد ثيمان .لألسف  ،تلك املقاالت تقنية.
إذا كان علينا أن نلخص بإجياز  ،ميكن تلخيص النقدين الرئيسني يف نقطتني.
تتعق األول "باملسافة" اليت قدمها أشتيكار وليفاندوفسكي .إهنا ختتلف
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بشكل كبري عن تلك املستخدمة يف نظريات الكم األخرى .وبالتايل فإن النقد
هو أهنا "ثورية للغاية" .يرد املخالفون بالقول إن املسافات التقليدية قد متت
جتربتها يف املاضي وفشلت .كان البد من تغيري شيء ما وهذا ما تغريه هذه
املقاربة .يسأل آخرون "هل جَربتَ مسافات كهذه يف نظريات أخرى " .اجلواب
هو نعم  ،وقد ثبت أنه ميكن للمرء أن جيعل األشياء تعمل  ،لكن األشياء ليست
جذابة بالضرورة.
صيغت املسافة بوضوح مع مراعاة الثبات يف ظل الدفيومورفزم والنظريات
األخرى ليس لديها هذا الثبات .يبدو األمر كما لو أن املرء حياول إدارة رايل
داكار باستخدام سيارة فرياري .لن تعمل بشكل جيد ألهنا صُممت للقيام
بأشياء أخرى  ،لكن ميكن للقارئ أن يدرك أن هذا النقد هو اختالف سليم يف
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الرأي .كما ذكرنا  ،فإن املسافة املستخدمة تكون فريدة إذا افرتض املرء الثبات
يف ظل الدفيومورفزم  ،لكن هذا ال يعين أنه صحيح.
النقد الثاني يتعلق بظهور البنى املنفصلة .قد تتعارض هذه البنى مع التجارب
عالية الدقة مثل تلك اليت أجريت يف فيزياء اجلسيمات .يوجد يف الفيزياء تناظر
يُعرف ب"ثبات لورنتز" يربط بني كيفية حترك مراقبني فيما يتعلق بإدراك بعضهما
البعض للفيزياء .هذا الثبات موجود يف الكهرومغناطيسية ونظريات التفاعالت
القوية والضعيفة  ،وهو موجود أيضًا يف النسبية العامة ولكن على "املستوى
احمللي" (أي يف موضع صغري) .مت اختباره على درجة عالية من الدقة.
متتلك البنى املنفصلة القدرة على كسر التناظر  ،الذي تكون طبيعته اجلوهرية
مستمرة (يرتبط هذا حبقيقة أن السرعة النسبية ملراقبني هي متغري مستمر).
لقد حاول الناس بناء حجج توضح أن البنى املنفصلة تتعارض مع هذا الثابت ،
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ولكن حتى اآلن دائمًا أدرك كيفية التوفيق بني األشياء .لكن هذا ال يعين أنه ال
ميكن العثور على مشاكل حقيقية يف املستقبل .من وجهة نظرنا  ،هذه واحدة
من أكثر القضايا اليت هتم منظري األوتار حول اجلاذبية الكمومية احللقية.
أخريًا  ،لدى بعض الناس خماوف من أن نظرية ثيمان ال تتماشى وديناميكيات
النسبية العامة بشكل جيد .كما ذكرنا  ،النظرية ليست بسيطة متامًا  ،لكنها
رمبا ليست معقدة مبا يكفي لتستويف كل حمتوى نظرية أينشتاين .هناك بعض
التلميحات إىل أن هذا قد يكون صحيحًا ولكن ال يوجد دليل قاطع على ذلك
حتى اآلن .وحتى حيدث ذلك  ،حنتاج إىل مواصلة العمل مع النظرية للحصول
على نتائج مادية منها ومعرفة ما إذا كان هناك تناقض.
يف النهاية ما سيأسس للنظرية أو يكسرها هو العثور على تنبؤات جتريبية ميكن
اختبارها .هذا ما تدور حوله الفيزياء .لقد ناقشنا بعض االحتماالت ولكننا
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مل نصل إليها بعد  ،فقد ذكر أحدهم ذات مرة للحائز على جائزة نوبل الباكستاني
عبد السالم "ال توجد تنبؤات جتريبية للجاذبية الكمومية" .كان رده شيء على
غرار "كيف تعرف أن النظرية ال حتتوي على تنبؤات جتريبية عندما ال يكون
لديك نظرية" .
ال يعين ذلك أنه ال توجد إمكانية إلجراء تغيريات مهمة يف فهمنا للطبيعة  .فقط
لذكر نقطة واحدة  ،حنن نعلم أن  ٪96من املادة يف الكون ليست مادة عادية  ،بل
هي نوعان غريبان من املادة يتفاعالن تقريبًا عن طريق اجلاذبية  ،يعرفان باملادة
املظلمة والطاقة املظلمة .لذا فنحن نقول إننا ال نفهم  ٪96من الكون  ،وال نعرف
ما إذا كانت اجلاذبية الكمومية هلا عالقة هبذا أم ال  ،لكنها قد تكون هلا عالقة
بذلك .رمبا عندما نكشف عن املزيد من ميزات اجلاذبية الكمومية احللقية ،
سيكون لديها ما تقوله حول هذا املوضوع .فقط املزيد من العمل سيخربنا.
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النهاية
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تمثل الجاذبية الكمومية الحلقية أحدى
البوادر الرئيسة لتوحيد قطبي فيزياء
القرن العشرين ( النسبية العامة /
ميكانيكا الكم ) بغية التأسيس ألطار
فيزيائي شمولي واستجالء الحلول لثلة من
المشكالت المركزية في صقع الفيزياء
المعاصرة .بخالف نظرية األوتار ترى
الجاذبية الكمومية الحلقية أن ال سبيل لنا
إال بتقنيات جديدة بغية تكميم الزمكان
األينشتايني الذي يتصف دون غيره بذلك
التناظر الذي سيشكل محورًا لهذ الكتاب.
يأسس هذا الكتاب لمنظور تتراءى فيه
الجاذبية الكمومية الحلقية على أنها مما
يعول عليه في إكمال ما شرع فيه
آينشتاين في سنيه األخيرة من ابتغاء
منظور ال يقل في عموميته وامتداده عن
المنظورات الفلسفية والالهوتية.

