املثنوية في املادة والضوء
في امليكانيك الكمومي يمكن لألشياء الصغيرة أن تسلك
سلوك األمواج أو سلوك الجسيمات .وتبني الدراسات الحديثة
أن سمات التتامية أكثر أساسية مما كان يُعتقد.
> .G-Bإنكلرت< ـ > .O .Mسكولي< ـ > .Hولثر<
يUUعج الUUعالUUم املUUكروي )الUUصغري(  microcosmosالUUذي يUUسود فUUيه املUUيكانUUيك الUUكمومUUي ،بUUالUUظواهUUر
ال UU U Uتي تتح UU U Uدى الح UU U Uدس ال UU U Uعادي .وت UU U Uنتج ك UU U Uثير م UU U Uن ه UU U Uذه ال UU U Uظواه UU U Uر م UU U Uن م UU U Uبدأ ال UU U Uتتام UU U Uية
 complementarity principleالUUذي يتخUUذ فUUي مUUعظم األحUUيان مظهUUر املUUثنويUUة :مUUوجUUة/جUUسيم؛ إذ
يUUمكن أن يظهUUر سUUلوك جUUسم مجهUUري كUUالUUفوتUUون أو الUUذرة أو اإللUUكترون ،مUUشابUUها لسUUلوك مUUوجUUة
مUائUية أحUيانUا أو لسUلوك جUسيم أحUيانUا أخUرى ،حUيث يUتمم املظهUران أحUدهUما اآلخUر فUي الUوصUف
الUUكامUUل لUUلجسم .وبUUما أن فUUكرة الUUتتامUUية قUUد طُUرحUUت لUUلمرة األولUUى مUUنذ نUUحو سUUبعني عUUامUUا فUUقد كUUان
االعUUتقاد الUUشائUUع بUUني كUUثير مUUن الUUفيزيUUائUUيني أن الUUتتامUUية نUUاتUUجة مUUن عUUالقUUة ارتUUياب uncertainity
 .relationووفUقا لهUذه الUقاعUدة ال يUمكن قUياس مUتحولUني مUتتامUني ـ مUثل املUوضUع واالنUدفUاع )كUمية
الحUركUة( ـ فUي اآلن ذاتUه وبUدقUة أكUبر مUن حUد أسUاسUي ،أي إن عUالقUة االرتUياب تUمنعنا مUن مUعرفUة كUل
شUيء عUن سUلوك جUسم كUمومUي .وبUالUنتيجة ال يUمكننا رؤيUة املظهUريUن ،املUوجUي والUجسيمي ،مUعا
في عملية رصد واحدة.
لUقد عUملنا مUع زمUالئUنا حUديUثا فUي تUبيان أن االرتUياب لUيس املUصدر الUوحUيد لUلتتامUية .كUما صUممنا
وحUU Uللنا تUU Uجارب حUU Uقيقية وذهUU Uنية )عUU Uقلية( تUU Uتجنب ـ فUU Uعال ـ عUU UالقUU Uة االرتUU Uياب ،أي "يUU Uحتال" عUU Uلى
األجUسام الUكمومUية املUدروسUة .وبUالUرغUم مUن ذلUك دلUت الUتجارب دائUما عUلى أن الUطبيعة تحUمي نUفسها
مUن هUذا االقUتحام ،أي إن الUتتامUية تUظل قUائUمة حUتى عUندمUا ال تUقوم عUالقUة االرتUياب بUأي دور .وقUد
اسUتنتجنا مUن ذلUك أن الUتتامUية أكUثر عUمقا مUما كUان يُUعتقد :أي إنUها ،فUي املUيكانUيك الUكمومUي ،أكUثر
شمولية وأساسية من قاعدة االرتياب.

!
يحلل نيلز بور مع ألبرت آينشتاين تجربة الشقني.

يتجUلى كUل مUن السUلوكUني ،املUوجUي والUجسيمي ،عUلى حUدة عUند االخUتبار .يظهUر السUلوك املUوجUي
فUي أنUماط الUتداخUل؛ فUإذا ألUقينا حجَ UريْUن فUي اللحUظة نUفسها عUلى سUطح بUحيرة مسUتقرة نUرى كUيف
تUUتداخUUل األمUUواج الUUدائUUريUUة بUUعضها مUUع بUUعض فUUتتعزز بUUالUUتضافUUر حUUيث تUUتالقUUى قUUمم األمUUواج ،كUUما
تُخUمد إحUداهUا األخUرى حUيث تUتالقUى قUمة مUوجUة مUع حUضيض مUوجUة أخUرى .ويظهUر املUفعول نUفسه
عUUندمUUا نسUUلط ضUUوءا عUUلى شUUقني )سUUيعمالن عUUمل الحجUUريUUن( .تUUنتقل مUUوجUUة الUUضوء عUUبر الUUشقني
بUUحيث تUUنشأ مUUويUUجات )أمUUواج أصUUغر( عUUن كUUل شق .وتUUتداخUUل هUUذه املUUويUUجات بUUعضها مUUع بUUعض
لUUتعطي سUUلسلة مUUن األهUUداب املUUضيئة واملUUظلمة )نUUمط تUUداخUUل( عUUند عUUرضUUها عUUلى شUUاشUUة ]انUUظر
الUU Uشكل الUU Uعلوي فUU Uي الUU Uصفحتني 74و  .[75أمUU Uا السUU Uلوك الUU Uجسيمي لUU Uلضوء فيظهUU Uر مUU Uن خUU Uالل
الUفوتUونUات الUتي تَُ Uع ّد بUشكل دائUم كUوحUدات ال تUقبل التجUزئUة ،ولUذلUك بUدال مUن تUسجيل شUدة مسUتمرة
يمكن ملكشاف مناسب ع ّد هذه الفوتونات املنفصلة.
يحUUدث بUUرهUUان أكUUثر وضUUوحUUا عUUلى وجUUود الUUصفتني ،الUUجسيمية واملUUوجUUية ،إذا أرسUUلنا الUUفوتUUونUUات
واحUUدا تUUلو اآلخUUر عUUبر الUUشقني .وفUUي هUUذه الUUحال يUUعطي كUUل فUUوتUUون بUUقعة مUUضيئة عUUلى الUUشاشUUة؛
ولUكن عUندمUا نجUمع الUنتائUج بUعد مUرور عUدد كUبير مUن الUفوتUونUات نUالحUظ ظUهور نUمط الUتداخUل عUلى
الشاشة )بشكل خاص يمثل نمط التداخل احتمال وصول الفوتون إلى نقطة معينة(.
إن ال UUتتام UUية ال UUعجيبة ف UUي ال UUطبيعة ال ت UUقتصر ع UUلى امل UUثنوي UUة ـ امل UUوج UUية ال UUجسيمية ـ ف UUي ط UUبيعة
ال UUضوء ،ب UUل إن مل UUعظم األج UUسام ال UUكموم UUية )ك UUذ ّرة ال UUفضة م UUثال( ب UUنية داخ UUلية ت UUعطيها خ UUواص
مUغنطيسية .ومUن املUمكن أن تUدل الUقياسUات عUلى تUوجUه مجUموع "أقUطاب" هUذا "املUغنطيس" نUحو
األعUUلى أو نUUحو األسUUفل أو ربUUما نUUحو الUUيمني أو نUUحو الUUيسار ،ولUUكن ال يUUمكن أن نجUUد أبUUدا أقUUطابUUا
تUتجه نUحو "األعUلى والUيسار"؛ أي إن خUاصUية االتUجاه نUحو األعUلى أو نUحو األسUفل تُUتمِّ م خUاصUية
االتUUجاه نUUحو الUUيسار أو نUUحو الUUيمني .كUUما يUUتمم السUUلوك املUUوجUUي والسUUلوك الUUجسيمي أحUUدهUUما
اآلخر.
إن إمUكان التنبؤ بمسUتقبل إحUدى الUسمتني املUتتامUتني أمUر يUثير الUعجب بسUبب مUا فUيه مUن غUموض.
لUنفرض أن قUياسUا قUد وجUد أن اتUجاه املUغنطيس املUكروي كUان نUحو األعUلى ،ثUم أجUريUنا تجUربUة ثUانUية
لUUنعرف مUUا إذا كUUان املUUغنطيس يUUتجه نUUحو الUUيسار أو نUUحو الUUيمني ،فUUسيفاجUUئنا عUUدم وجUUود نUUتيجة
مUتنبَّأ بUها سUلفا :يUبلغ احUتمال اتUجاه قUطبي املUغنطيس نUحو الUيمني أو الUيسار  %50لUكل مUنهما.
فهUل تUعوزنUا مUعرفUة إضUافUية لUكي نUتمكن مUن التنبؤ؟ الUجواب هUو ال ،ألن السUبب أعمق مUن ذلUك ،فUال
يمكننا معرفة نتيجة قياس يسار-يمني مسبقا.
إن هUذا الجهUل نUاتUج مUن مUبدأ الUتتامUية الUذي يUنص عUلى عUدم إمUكان مUعرفUة قUيم مUتحوِّ َل ْUني مUتتامUني،
كUUاالتUUجاه "نUUحو األعUUلى أو نUUحو األسUUفل" الUUذي يUUتمم االتUUجاه "نUUحو الUUيمني أو نUUحو الUUيسار" فUUي
تجUربUة املUغنطيس .والUواقUع ،إن مUعرفUة أحUد املUتحولUني بUدقUة فUائUقة تUحول دون مUعرفUة أي شUيء عUن
املUتحول اآلخUر املUرتUبط بUه .وغUالUبا مUا تُصوِّر الUكتب هUذا الUقانUون بUاسUتعمال مUوضUع وانUدفUاع جUسيم
متحUرك كUخاصUيتني مUتتامUتني .فUكلما زادت دقUة قUياس املUوضUع نUقصت مUعرفUتنا بUاالنUدفUاع والUعكس
بUالUعكس ،حUيث يUشكل الUتعبير الUعددي الUدقيق عUن هUذا الUقانUون مUا يUعرف بUعالقUة هUايUزنUبرگ فUي
االرتياب.

إن مUUبدأ الUUتتامUUية يUUعني عUUدم إمUUكان حUUصولUUنا عUUلى املUUعرفUUة الUUتامUUة بUUاملسUUتقبل )بUUمعنى الUUفيزيUUاء
الUتقليديUة( فUي الUعالUم املUكروي )الUصغري( ،فUإذا عUرفUنا جUيدا إحUدى الUخاصUيتني املUتتامUتني لUجسم
كمومي ،عندئذ تختفي عنا الخاصية املتممة.
فUفي تجUربUة الUشقني ،إذا اكUتشفنا )بUأيUة طUريUقة كUانUت( الشق الUذي عUبر مUنه كUل فUوتUون )وبUالUتالUي
عUرفUنا "املUسار الUذي سUلكه" الUفوتUون( فUإنUنا نUفقد نUمط الUتداخUل الUذي كUان مUوجUودا عUلى الUشاشUة.
فUUمعرفUUة مUUسار الUUفوتUUون تUUعني إذًا ظUUهور الUUطبيعة الUUجسيمية لUUلفوتUUونUUات عUUند الUUشقني بUUدال مUUن
ظUUهور الUUصفة املUUوجUUية الUUضروريUUة لحUUدوث الUUتداخUUل .ويUUمكننا االخUUتيار بUUني مUUعرفUUة املUUسار الUUذي
سUلكته الUفوتUونUات وبUني الUحصول عUلى نUمط الUتداخUل ،ولUكن ال يUمكننا الUحصول عUلى املUعلومUتَنيْ
مUUعا )بUUالUUرغUUم مUUن قUUولUUنا الUUسابق عUUن ظUUهور الUUطبيعة الUUجسيمية عUUندمUUا تُUUكشف الUUجسيمات عUUلى
الUشاشUة فUال تUخبرنUا هUذه املUعلومUة أي شUيء عUما يUحصل عUند الUشقني الUلذيUن يUنشأ نUمط الUتداخUل
عندهما(.
إن الUتتامUية واقUع مUن وقUائUع الUحياة وعUلينا الUتعايUش مUعه .وقUد ألUح عUليها الUفيزيUائUي الUدنUماركUي
>نUيلز بUور< أكUثر مUن أي فUيزيUائUي آخUر .كUما يUعود إلUيه الUفضل األكUبر فUي إظUهار فUكرة الUتتامUية
ك UUحقيقة أس UUاس UUية ف UUي ال UUطبيعة .ول UUكن ل UUم ي UUتم ت UUقبل ذل UUك ب UUسهول UUة ،ف UUمناوئ UUو ه UUذه ال UUفكرة ك UUان UUوا
فUيزيUائUيني بUارزيUن أيUضا ،وعUلى رأسUهم >ألUبرت آينشUتايUن< .وقUد تUركUز نUقاشUهما حUول إمUكان قUياس
الUUخاصUUيتني املUUتتامUUتني فUUي آن واحUUد .وهUUاكUUم نUUص مUUناقUUشة نUUتخيل فUUيها واحUUدة مUUن مUUناظUUراتUUهما
التوضيحية العديدة:
بور :أرى أنك ترسم من جديد تجربة الشقني ،فما هدفك في هذه املرة؟
آينشUU UتايUU Uن :رويUU Uدك يUU Uا نUU Uيلز حUU Uتى أنUU Uهي حUU UديUU Uثي .تUU Uفضل اآلن ]انUU Uظر مUU Uا هUU Uو مؤطUU Uر فUU Uي هUU Uذه
ال UUصفحة[ .ل UUدي UUنا م UUوج UUة ض UUوئ UUية مس UUتوي UUة ت UUصل إل UUى ص UUفيحة ت UUحتوي ع UUلى ش UUقني ي UUمكن أن
مUصمَّ مة بUشكل حUسن وجUب أن يظهUر
يUعبرهUما الUضوء كUي يUصل إلUى شUاشUة .فUإذا كUانUت التجUربUة ُ
على الشاشة نمط للتداخل على شكل سلسلة من العصابات املضيئة واملظلمة على التناوب.
بور :هذا ما نع ِّلمه لطالبنا ،فما الجديد في ذلك؟
آينشUتايUن :مهUال يUا عUزيUزي .قUبل تUقديUم الUفكرة الجUديUدة دعUني أعUرض األفUكار الUسابUقة لUكي أتUأكUد
مUن كUونUنا عUلى وفUاق حUولUها .هUل تتفق مUعي عUلى أن ظUهور نUمط الUتداخUل ينب ¢بUالUطبيعة املUوجUية
للضوء؟
بور :بالتأكيد.
آينشUتايUن :وسUتوافق أيUضا عUلى أن مUا تUدعUوه تUتامUية يUعني عUدم وجUود طUريUقة ملUعرفUة الشق الUذي
مر أحد الفوتونات عبره ليصل إلى الشاشة ويقدم إسهامه في نمط التداخل.
بور :هذا صحيح أيضا.
آينشUتايUن :حUسنا ،أنUت تUعلم أنUه يUصعب عUليَّ االعUتقاد بUأن اإللUه يUلعب بUالUنرد .دعUني إذًا أتUوصUل
عUبَره الUفوتUون .لUنفترض
إلUى الUفكرة الجUديUدة ،فUبعكس مUا قUلناه سUابUقا يUمكنني مUعرفUة الشق الUذي َ
أنUUنا رأيUUنا وصUUول فUUوتUUون إلUUى شUUاشUUة الUUكشف عUUند أول مUUنطقة للشUUدة الUUعظمى )أي عUUند إحUUدى
الUعصابUتني املUضيئتني املUالصUقتني لUلعصابUة املUركUزيUة( ،فUللوصUول إلUى هUذه املUنطقة يUجب أن يحUرف
الشق الفوتون عن املسار املستقيم.

غUير أن إسحق نUيوتUن قUد عَّ Uلمنا عUدم وجUود فUعل مUن دون رد فUعل .ولUذلUك عUندمUا ت ِUكز  joltالUصفيحة
ِ
Uسيكز الUUفوتUUون بUUدوره الUUصفيحة .وتUUعتمد شUUدة الUUوكUUزة عUUلى الشق الUUذي مUUر الUUفوتUUون
الUUفوتUUون فU
عUUبره .وعUUند تعليق الUUصفيحة بUUشكل حUUساس جUUدا يUUمكنني ـ مUUن حUUيث املUUبدأ ـ تUUسجيل ارتUUدادهUUا،
وسيدلني مقدار االرتداد على الشق الذي مر الفوتون عبره.
بUور :آه ،تUقصد أنUك تسUتطيع مUعرفUة املUسار الUذي سUلكه كUل فUوتUون وتUشاهUد فUي التجUربUة نUفسها
نمط التداخل.
آينشتاين :نعم.
بور :مما يتعارض مع التتامية.
آينشتاين :نعم.
بUUور :حUUسنا ،ولUUكنني أخUUشى أن تUUكون قUUد نUUسيت شUUيئا ،أقUUصد أنUUك نUUسيت الUUخواص الUUكمومUUية
لUلصفيحة ،وبUوسUعي شUرح ذلUك مUن خUالل الUريUاضUيات ]انUظر مUا هUو مؤطUر فUي الUصفحة املUقابUلة[.
كUما يUمكنني تحUليل الUظاهUرة عUلى الUنحو الUتالUي :مUن أجUل مUشاهUدة نUمط الUتداخUل يUجب أن يUكون
موضع الصفيحة مضبوطا بدقة.

!
تسUUتعمل تجUUربUUة الUUشقني األمUUواج الUUضوئUUية ـ املس Uدَّدة بUUوسUUاطUUة عUUدسUUة ـ إلضUUاءة صUUفيحة تUUحوي شUUقني يUUعمالن
كUمصدر ملUوجUتني كUرويUتني  circularتUتداخUالن مUعا إلعUطاء أهUداب مUضيئة ومUظلمة عUلى الUتناوب .تUرسUل الUفوتUونUات
دفUعة واحUدة فUي هUذه التجUربUة بUحيث يُUبنى نUمط األهUداب مUع ازديUاد تUسجيل هUذه الUفوتUونUات عUلى الUشاشUة .تUقابUل
األلUوان املUوجUودة عUلى الUشاشUة عUدد الUفوتUونUات الUتي وصUلت إلUى كUل مUنطقة :مUن فUوتUون واحUد إلUى تUسعة فUوتUونUات
)الUUلون األزرق( ،مUUن عشUUرة فUUوتUUونUUات إلUUى تUUسعة وتUUسعني فUUوتUUون )الUUلون األحUUمر( وأكUUثر مUUن مUUئة فUUوتUUون )الUUلون
األصفر( .أجرى هذه التجربة > .Gبيركل< في معهد ماكس پالنك للضوئيات الكمومية بأملانيا.

آينشUتايUن :بUالUتأكUيد ،وإال ال يUمكن ألهUداب الUشقني أن تUتولUد ،ولUن نUرى عUندئUذ سUوى الUنمط الUناتUج
من االنعراح عبر شق واحد.
بUUور :لUUكي نUUميز أحUUد املUUساريUUن عUUن اآلخUUر عUUلينا أن نUUعرف بUUكل دقUUة انUUدفUUاع الUUصفيحة الUUتي تحUUمل
الUUشقني .والUUواقUUع ،إنUUني أسUUتطيع الUUبرهUUان عUUلى أن ظUUهور نUUمط الUUتداخUUل يUUتطلب حUUصرا أن يUUكون
االرتUيابUان ،فUي مUوضUع الUصفيحة وانUدفUاعUها املUرتUد ،صUغيريUن كUليهما لUدرجUة أال يUتعارضUا مUع عUالقUة
االرتياب.
آينشUUتايUUن :حUUسنا ،حUUسنا يUUا نUUيلز ،أنUUت عUUلى حق فUUي ذلUUك .وأنUUا أقUUر بUUعدم إمUUكان مUUعرفUUة مUUسار
الUفوتUون وحUصول نUمط الUتداخUل فUي تجUربUة واحUدة .وأنUت محق تUمامUا فUي تUأكUيد وجUوب احUترام
الصفيحة لقوانني امليكانيك الكمومي أيضا .ينبغي عليَّ تهنئتك على تبيان التتامية هذا.
بUUور :مهUUال ،أتUUظن أن عUUالقUUة هUUايUUزنUUبرگ ـ كUUما رأيUUنا فUUي املUUثال الUUسابق ،أو فUUي أي مUUثال آخUUر ـ هUUي
دائما اآللية التي تعزز مبدأ التتامية؟
لUئن كUنا ال نUملك سUوى أن نUتكهن بUجواب آينشUتايUن عUن السؤال األخUير ،فUإن جUوابUنا نUحن هUو "ال"،
ف UUال UUقيود ال UUتي ت UUفرض UUها ع UUالق UUة االرت UUياب ليس UUت ه UUي اآلل UUية ال UUوح UUيدة ال UUتي ت UUعزز ال UUطبيعة ب UUها
الUUتتامUUية .ومUUا يUUسوغ جUUوابUUنا السUUلبي هUUو اكUUتشافUUنا حUUديUUثا إمUUكان بUUناء مUUكاشUUيف )مUUكشافUUات(
 detectorsتUع ّرفUنا بUمسار الUفوتUون وال تؤثUر بUقدر مUحسوس فUي حUركUة األجUسام املUرصUودة .وهUذا
يعني إمكان الحصول على مكاشيف تتجنب عالقة االرتياب.
يُسUتمد مUبدأ املUكشاف الجUديUد لUلمسار مUن تجUربUة الUشقني .وقUد نUاقUش > .RفUايUنمان< أحUد أشUكال
هUUذه التجUUربUUة فUUي مUUقدمUUته الUUرائUUعة لUUلميكانUUيك الUUكمومUUي املUUعروضUUة فUUي الجUUزء الUUثالUUث مUUن كUUتابUUه
"مUUحاضUUرات فUUي الUUفيزيUUاء" .فUUقد لUUفت فUUايUUنمان الUUنظر ،فUUي هUUذا الUUكتاب ،إلUUى أنUUنا إذا اسUUتعملنا
اإللUUكترونUUات عUUوضUUا عUUن الUUفوتUUونUUات فUUإن طUUريUUقتنا فUUي مUUعالUUجة الUUجسيمات املUUتداخUUلة ،سUUتكون
مUختلفة إذا أُخUذ فUي الحسUبان الUصفة املUوجUية لUإللUكترونUات الUتي يUمكنها أن تسUلك سUلوك الUضوء.
سUتُعطي اإللUكترونUات نUمط تUداخUل فUي تجUربUة الUشقني .وبUما أن اإللUكترونUات هUي جUسيمات
وهUكذا َU

مUشحونUة فUإنUها تUتفاعUل مUع الUحقول الكهUرطUيسية الUتي مUن ضUمنها الUضوء .وهUذا يUعني أنUنا إذا
جعلنا اإللكترونات تتفاعل مع الضوء استطعنا معرفة مسار اإللكترون.
اقUUترح فUUايUUنمان طUUريUUقة خUUاصUUة لUUلحصول عUUلى هUUذه املUUعرفUUة .تUUقضي هUUذه الUUطريUUقة بUUوضUUع مUUنبع
ضUUوئUUي بUUني الUUشقني وعUUلى مUUسافUUة واحUUدة مUUنهما .فUUالUUفوتUUونUUات ،بUUعد اصUUطدامUUها بUUاإللUUكترونUUات،
سUUتنزوي بUUاتUUجاه ينب ¢بUUما إذا كUUان اإللUUكترون قUUد أتUUى مUUن الشق الUUعلوي أم مUUن الشق الUUسفلي،
مما يتيح معرفة مساره.
تUUر َّكUUز تحUUليل فUUايUUنمان لUUعملية اصUUطدام الUUفوتUUون مUUع اإللUUكترون عUUلى مUUتحولUUني اثUUنني :أحUUدهUUما
االنUUدفUUاع الUUذي يكتسUUبه اإللUUكترون نUUتيجة الUUتصادم ،واآلخUUر هUUو االرتUUياب فUUي دقUUة تحUUديUUد مUUوضUUع
اإللUكترون .وعUلى غUرار مUا جUاء فUي الUحوار بUني آينشUتايUن وبUور حUول الشق املUرتUد ال بUد أن تUكون
الUUكميتان ضUUئيلتني إذا أردنUUا الUUحصول ،دفUUعة واحUUدة ،عUUلى مUUعرفUUة املUUسار وعUUلى نUUمط الUUتداخUUل،
واألحUUسن مUUن ذلUUك أن هUUاتUUني الUUكميتني سUUتكونUUان حUUتما ضUUئيلتني لUUدرجUUة تUUنتهك عUUالقUUة هUUايUUزنUUبرگ
االرتيابية.
إن مUكشاف املUسار الجUديUد هUذا ،يتفق مUع اقUتراح فUايUنمان؛ بUيد أنUنا صUممنا جUهازنUا بUحيث نUتفادى
الUUتصادم ،وبUUالUUتالUUي تUUبادل االنUUدفUUاع .وتسUUتعمل تجUUربUUتنا الUUذهUUنية )الUUعقلية( الUUذرات عUUوضUUا عUUن
اإللUكترونUات كUجسيمات تUداخUلية .وهUكذا نUضع جUوفUا صUغيرا )عUبارة عUن عUلبة( أمUام كUل شق بUحيث
يUنبغي عUلى كUل ذرة املUرور عUبر أحUد هUذيUن الUجوفUني قUبل عUبور الشق املUوافق ]انUظر الUشكل الUعلوي
فUي الUصفحة الUتالUية[ .وقUد أحUرز بUاحUثون مUن جUامUعة مUيونUخ ومUن معهUد مUاكUس پUالنUك فUي أملUانUيا
ومUن جUامUعة يUيل فUي الUواليUات املتحUدة األمUريUكية ومUن دار املUعلمني الUعليا فUي بUاريUس ،تUقدمUا هUائUال
فUي تUطويUر الUطرق التجUريUبية الUضروريUة لUذلUك فUي الUسنوات األخUيرة ،وهUم يسUتطيعون اآلن إجUراء
تجارب تعبر فيها ذرات وحيدة )واحدة تلو األخرى( هذه األجواف.
يUنبعي عUلينا تUولUيف وتUيرة حUزمUة الUليزر بUحيث تُUثار كUل ذرة تUعبر الحUزمUة .وهUذا يUعني امUتصاص
الUذرة لUفوتUون لUيزري طUول مUوجUته صUغير ،ومUن ثUم انUتقالUها إلUى مسUتوى طUاقUي أعUلى .ومUن شUأن
شUUكل الUUجوفUUني أن يUUجبر الUUذرات عUUلى إطUUالق فUUوتUUون ذي طUUول مUUوجUUة كUUبير )يUUعادل هUUذا الUUطول
املUUوجUUي إشUUعاع فUUرن األمUUواج املUUكرويUUة( .وعUUندئUUذ تUUكفي مUUعرفUUة مUUوضUUع الUUفوتUUون ذي طUUول املUUوجUUة
الUUكبير لUUتبني الUUجوف )وبUUالUUتالUUي الشق( الUUذي عUUبرتUUه ذرة بUUعينها .فهUUذه التجUUربUUة ال تUUمس عUUالقUUة
هUUايUUزنUUبرگ فUUي االرتUUياب بUUأي ضUUرر ،ألن إطUUالق الUUفوتUUون ال يؤدي إلUUى إحUUداث اضUUطراب فUUي حUUركUUة
الUذرة .ولUلتقليل مUن اإلشUارات املUتطفلة يUجب حUفظ الUجوفUني )الUحقيقيني( فUي حUالUة فUائUقة الUبرودة،
ويUUجب أيUUضا أن تUUكون جUUدرانUUهما فUUائUUقة املUUوصUUلية لUUضمان بUUقاء الUUفوتUUونUUات مخUUزونUUة فUUيها مUUدة
طويلة.

!
يسUتعمل مUكشاف املUسار حUزمUة لUيزريUة إلثUارة ذرات مسUدَّدة )تظهUر كUاألمUواج( .تهUبط الUذرات إلUى حUالUة طUاقUية أدنUى
مUعطية فUوتUونUا فUي الUجوف الUذي تَعْبره .وبسUبب عUدم تUأثUير هUذا اإلصUدار فUي حUركUة الUذرة فUلن تUتأثUر عUالقUة االرتUياب.
ومع ذلك يشير التحليل إلى أن الحصول على معلومات املسار سيؤدي إلى اختفاء أهداب التداخل.

ول UUعدم ت UUأث UUير م UUنظوم UUة ال UUكشف ف UUي ح UUرك UUة ال UUذرات ي UUمكننا التخ UUمني ب UUأن ال UUذرة س UUتظل م UUحتفظة
بUUقدرتUUها عUUلى الUUتداخUUل .وهUUكذا سUUنحصل عUUلى مUUعرفUUة املUUسار )وهUUذا ينب ¢بUUالUUطبيعة الUUجسيمية
للذرة( وعلى نمط التداخل )وهذا ينب ¢بطبيعتها املوجية(.
لUUكن هUUذا التخUUمني الUUساذج لUUيس صUUحيحا ،ألن تحUUليلنا ينب ¢بUUاسUUتحالUUة الUUحصول عUUلى مUUعرفUUة
املUسار وعUلى نUموذج الUتداخUل مUعا ،فبمجUرد الUحصول عUلى مUعرفUة املUسار تUختفي أهUداب الUتداخUل
م UUن ال UUشاش UUة ،ون UUحصل ع UUلى ب UUقعة واس UUعة ف UUي وس UUط ال UUشاش UUة ب UUدال م UUن ظ UUهور األه UUداب .وه UUكذا
نس UUتطيع االل UUتفاف ع UUلى ع UUالق UUة ه UUاي UUزن UUبرگ ف UUي االرت UUياب ول UUكن ال ي UUمكننا ت UUجنب م UUبدأ ب UUور ف UUي
التتامية.
إن بUقاء الUتتامUية يUنبع مUن سUر عميق .ومUفتاح هUذا السUر يUكمن فUي الUعالقUات املUتبادلUة بUني حUركUة
الUUذرة وبUUني فUUوتUUونUUات الUUجوف الUUذي اخUUترقUUته الUUذرة والUUتي تسUUبب اخUUتفاء نUUمط الUUتداخUUل؛ أي إن
األمUور تحUدث وكUأن كUل ذرة تحUمل عUالمUة )واسUمة( تUدل عUلى الشق الUذي مUرت عUبره ،فUالUذرات الUتي
تUUعبر الشق الUUعلوي ال تUUتداخUUل مUUع تUUلك الUUتي تUUعبر الشق الUUسفلي .أمUUا الUUعالمUUة فUUهي ليسUUت إال
الUفوتUون املنحUرف الUذي أطUلقته الUذرة ،والUذي يUظل مUحتفظا بUعالمUته .يUمكن أن تUبعد الUشاشUة الUتي
يUحتمل ظUهور الUصفات الUتداخUلية عUليها بUأي مUسافUة عUن جUوفUي مUكشاف املUسار ،وهUذا يUعني عUدم
وجUود أي دور لهUذا الUبعد فUي الUعالقUات املUتبادلUة املUذكUورة .وحUاملUا تUقوم هUذه الUعالقUات بUني الUذرة
املع َّلمة والجوف الذي تدخله فإنها تبقى قائمة بعد ذلك.
عUند هUذه املUرحUلة لUم يUعد بUوسUع الUنظري الUتقليدي) classical intutionist CI (1ضUبط نUفسه ،مUما
يحدو به إلى التحول إلى صديقه امليكانيكي الكمومي .quantum mechanic
الUUنظري الUUتقليدي :لUUقد أصUUغيت بUUما فUUيه الUUكفايUUة ،ولUUكن صUUبري نUUفد اآلن .إنUUني مسUUتعد لUUلموافUUقة
عUلى الUحجج الUسابUقة الUقائUمة عUلى عUالقUة هUايUزنUبرگ فUي االرتUياب ،وأقUبل بUأن وجUود مUعلومUات عUن

املUسار يUقصي ظUهور نUمط لUلتداخUل .ولUكن إذا كUان األمUر كUذلUك فUالسUبب حUتما هUو أن املجUرب يسUبب
اضUطراب حUركUة الUجسيم لUدى سUعيه لUلحصول عUلى مUعرفUة املUسار ،وهUذا يUعني بUالUتالUي أن الUجسيم
فقد بعض قدرته على التداخل.

!
يUUمثل املUUنحنيان فUUي املسUUتوي احUUتمال مUUرور الUUذرة مUUن الشق الUUعلوي أو مUUن الشق الUUسفلي )فUUي األعUUلى( .تUUقابUUل
أهUUداب الUUتداخUUل نUUقاط الUUتقاطUUع ،ولUUكن عUUند حUUصول عUUالقUUات مUUتبادلUUة )فUUي األسUUفل( يUUكون املUUنحنيان فUUي مسUUتويUUني
مختلفني ،وال يعودان متقاطعني ،وبالنتيجة ال يكون هناك أي تداخل.

املUيكانUيكي الUكمومUي :عUندمUا تUقول "يسUبب اضUطرابUا" هUل يUذهUب ذهUنك نUحو شUيء مUثل وكUزة غUير
متحكم فيها؟
النظري التقليدي :طبعا.
املUUيكانUUيكي الUUكمومUUي :إذًا أنUUت مخUUط ،¢إذ يUUبني مUUثال الUUجوفUUني املUUكشافUUني إمUUكان الUUحصول عUUلى
معرفة املسار من دون حدوث اضطراب ميكانيكي يذكر.
الUنظري الUتقليدي :يUمكنني قUبول مUحاكUمتك ،ولUكن سUاعUدنUي مUن فUضلك عUلى فUهم الUنتيجة .فUلماذا
ال يتداخل الجسيم إذا لم تكن حركته قد اضطربت؟
امليكانيكي الكمومي :بسبب وجود عالقات متبادلة.

النظري التقليدي :عفوا ،ولكن كلمة "عالقات" ال تساعدني على الفهم.
املUيكانUيكي الUكمومUي :حUسنا ،لUربUما يUفيدنUا التشUبيه الUتالUي :دعUنا نUمثل حUالUتي مUرور الUذرة عUبر
الشق الUعلوي أو عUبر الشق الUسفلي بUمنحنيني مUلتويUني مUرسUومUني فUي مسUتو أفUقي ]انUظر الUشكل
الUسفلي فUي هUذه الUصفحة[ .نUقول إن املUنحنيني يUتداخUالن فUي مUواضUع تUقاطUعهما .ونUرسUم الخUطني
بحيث يتقاطعان مرارا وهذا يحدث ست مرات في الشكل.
النظري التقليدي :حسنا ،وماذا يحصل بعد ذلك؟
املUيكانUيكي الUكمومUي :لUندخUل اآلن درجUة حUريUة جUديUدة )وهUي الUبعد الUثالUث فUي هUذا التشUبيه( ،كUما
ن UUمثل ال UUعالق UUات ب UUفصل أح UUد امل UUنحنيني ب UUعدة س UUنتيمترات ف UUوق اآلخ UUر .وه UUكذا ل UUم ي UUعد ت UUقاط UUع
املUUنحنيني قUUائUUما )بUUمعنى أنUUه لUUم يبق بUUينهما تUUداخUUل( .نUUالحUUظ ،بUUغض الUUنظر عUUن الUUعالقUUات ولUUكن
بUإهUمال الUبعد الUثالUث وإسUقاط كUال املUنحنيني عUلى مسUتو مشUترك ،أن الUتقاطUع بUني املUنحنيني يUبدو
موجودا على الرغم من أنهما يتقابالن من دون أن يتقاطعا.
الUU Uنظري الUU Uتقليدي :هUU Uكذا إذًا ،أظUU Uن أنUU Uه أصUU Uبح عUU Uندي اآلن رؤيUU Uة حUU UدسUU Uية أوسUU Uع ملUU Uا يجUU Uري .أي
بUUاخUUتصار ،إن نUUمط الUUتداخUUل يUUضيع بسUUبب مUUعرفUUتنا بUUاملUUسار ولUUيس بسUUبب االرتUUياب فUUي مUUوضUUع
الشقني أو بسبب الوكزات غير املتحكم فيها التي تتعرض لها الذرة.
امليكانيكي الكمومي :تماما ،وليس هناك أي عامل عشوائي في ذلك.
بسUبب الUتاريUخ الUحافUل لهUذا املUوضUوع )والUكتب الUعديUدة الUتي تUتناول عUالقUة االرتUياب( ظUل تحUليلنا
مUوضUع شUك لUدى الUعديUد مUن الUزمUالء املهUتمني بUاملUوضUوع .وقUد قUدّم بUعضهم اعUتراضUات حUاذقUة عUلى
الUنتيجة الUتي تUنص عUلى عUدم اضUطراب حUركUة الUذرة .غUير أن الUحسابUات الUدقUيقة والتجUربUة املجUراة
فUي مUختبر> .J .DوايUنالنUد< مUن املعهUد الUوطUني األمUريUكي لUلمقايUيس والUتقانUة ) (NISTبUينت مUن
دون شUUك عUUدم صUUحة هUUذه االعUUتراضUUات .ومUUن املؤكUUد اآلن أن مUUبدأ الUUتتامUUية هUUو أكUUثر أسUUاسUUية مUUن
عالقة االرتياب.
بUUما أن مUUعرفUUة املUUسار تؤدي إلUUى اخUUتفاء الUUتداخUUل ،يUUمكننا أن نUUطرح بUUاملUUقابUUل السؤال الUUتالUUي :هUUل
يعود التداخل إلى الظهور إذا محونا معرفة املسار بأن نمتص الفوتون الشاهد بطريقة ما؟
قUUد يUUكون لUUلمحو الUUكمومUUي  quantum erasureمUUعنى مUUعقول مUUع أنUUه قUUد ال يUUكفي السUUتعادة نUUمط
الUUتداخUUل .صUUحيح إن مUUشاهUUدة نUUمط الUUتداخUUل تنب ¢بUUعدم الUUدقUUة فUUي مUUعرفUUة املUUسار ،وإن مUUعرفUUتنا
بUاملUسار تUعوق ظUهور نUمط الUتداخUل ،ولUكن اسUتنتاجUنا أن سUوء مUعرفUة املUسار يUقتضي ظUهور نUمط
الUUتداخUUل هUUو اسUUتنتاج خUUطأ .فUUالUUجواب عUUن سؤالUUنا هUUو أن الUUتداخUUل ال يUUعود إلUUى الUUظهور إال إذا
تولد من املحو عالقات متبادلة جديدة ،أي إن املحو يجب أن يحدث ضمن شروط مضبوطة بدقة.
إن مUUن الUUصعب جUUدا تUUنفيذ املUUحو الUUكمومUUي تجUUريUUبيا ،وهUUو أمUUر لUUم يUUتم حUUتى اآلن .وبUUدال مUUن ذلUUك
نUعرض تجUربUة ذهUنية )عUقلية( تUقتضي تUوافUر عUدد مUن الشUروط املUثالUية ولUكنها تUفي تUمامUا بUالUغرض
ألنها تشمل كل املظاهر املهمة للقضية.

!
ي UUشكل امل UUاح UUي ال UUكموم UUي  quantum eraserن UUوع UUا م UUن م UUكشاف امل UUسار .يُ UUفتح امل UUغالق UUان ب UUعد أن ت UUضرب ال UUذرة
الUUشاشUUة ،فUUإذا امUUتص املUUجس فUUوتUUون الUUجوف سUUيكون لUUون الUUبقعة عUUلى الUUشاشUUة أحUUمر ،وإذا لUUم يUUمتصه املUUجس
سUيكون لUون الUبقعة أخUضر .تUعطي الUبقع الحUمراء أهUداب الUتداخUل ،أمUا الUبقع الUخضراء فUتعطي نUمطا مUتمما لهUذه
األهداب.

وفUUي التجUUربUUة الUUذهUUنية نUUضع مUUجسا فUUوتUUونUUيا بUUني الUUجوفUUني ومUUغالقUUني يUUفصالن بUUينهما ]انUUظر
الUشكل فUي هUذه الUصفحة[ ،ومUادام املUغالقUان مUوصUوديUن فUإنUنا نUكون فUي حUالUة مUكشاف املUسار الUتي
عرضناها سابقا.
نUUبدأ التجUUربUUة فUUي حUUالUUة يUUكون فUUيها الUUجوفUUان فUUارغUUني واملUUغالقUUان مUUوصUUديUUن .ثUUم نUUرسUUل إلUUى داخUUل
الUUجهاز ذرة مUUثارة تتخUUلص مUUن فUUوتUUون فUUي أحUUد الUUجوفUUني .وهUUكذا يUUكون احUUتمال احUUتواء أي مUUن
الUجوفUني عUلى فUوتUون مUساويUا  .%50يUبقى الUفوتUون فUي أحUد الUجوفUني وتUصل الUذرة الUتي أطUلقته
إلUى الUشاشUة وتسUبب ظUهور عUالمUة عUليها ،وحUال حUدوث ذلUك نUفتح كUال املUغالقUني فUي الUوقUت نUفسه
محوِّلني الجوفني املنفصلني إلى جوف واحد أكبر حجما.
يؤدي فUUتح املUUغالقUUني إلUUى حUUدوث مUUفعول )تUUأثUUير( غUUير عUUادي عUUلى الUUفوتUUون؛ إذ يUUمكننا افUUتراض
وجUوده فUي أي مUكان ،ولUذلUك سيسجUل املUجس اإلشUارة دائUما .غUير أن الUفوتUون هUو جUسم كUمومUي
ذو خUواص مUوجUية .ولUنتذكUر أن احUتمال وجUود الUفوتUون فUي أحUد الUجوفUني قUبل فUتح املUغالقUني كUان
م UUساوي UUا  .%50ي UUمكننا ال UUنظر إل UUى ه UUذه امل UUسأل UUة م UUن زاوي UUة أخ UUرى ب UUقول UUنا إن امل UUوج UUة امل UUواك UUبة
ل UUلفوت UUون ت UUتأل UUف م UUن م UUوج UUتني ج UUزئ UUيتني  ،partial wavesك UUل واح UUدة م UUنهما م UUوج UUودة ف UUي ك UUال
الUجوفUني .وعUند فUتح املUغالقUني تUتحور مUوجUة الUفوتUون بUحيث تUتوافق مUع الUجوف الجUديUد األكUبر.
ويUUمكن وصUUف الUUتغير كUUأنUUه "انUUدمUUاج" املUUوجUUتني الجUUزئUUيتني األصUUليتني لUUتصبحا مUUوجUUة نUUهائUUية
واحدة.
يUUمكن أن يحUUدث االنUUدمUUاج بUUصور مUUختلفة .فUUإذا عUUززت إحUUدى املUUوجUUتني الUUثانUUويUUتني األخUUرى عUUند
مUUوضUUع املUUجس الUUفوتUUونUUي فUUسيلتقط املUUجس الUUفوتUUون .وبUUاملUUقابUUل ،إذا تUUفانUUت املUUوجUUتان بUUالUUتداخUUل
الهUUدام فUUلن يUUكشف املUUجس الUUفوتUUون .ويحUUدث االحUUتمال ـ فUUي كUUلتا الUUحالUUتني ـ بUUقدر مUUتساو ،ومUUن

املس UUتحيل ال UUتحكم أو التنبؤ ب UUال UUنتيجة .وب UUال UUتال UUي ت UUبلغ نس UUبة اح UUتمال ك UUشف امل UUجس ل UUلفوت UUون
الصادر عن الذرة بعد فتح املغالقني .%50
إذا امUUتص املUUجس الUUفوتUUون نUUلوّن مUUوقUUع الUUبقعة الUUتي تUUتركUUها الUUذرة عUUلى الUUشاشUUة بUUالUUلون األحUUمر
لUUلداللUUة عUUلى أن فUUوتUUون الUUجوف قUUد انUUمحى .أمUUا إذا فشUUل املUUجس فUUي تUUسجيل أي شUUيء فUUنلون
الUUبقعة بUUالUUلون األخUUضر ،ثUUم نUUبدأ مUUن جUUديUUد مUUع الUUذرة الUUتالUUية .وبUUاملUUحصلة سUUيسهم نUUصف عUUدد
الذرات في مجموعة البقع الحمراء والنصف اآلخر في البقع الخضراء.
مUUا شUUكل الUUنمط الUUذي سيظهUUر عUUلى الUUشاشUUة؟ إن مجUUموعUUة الUUبقع الحUUمراء سUUتعطي نUUمط الUUتداخUUل
ال UUذي ك UUنا ن UUحصل ع UUليه ف UUي ح UUال UUة وج UUود ال UUشقني وح UUده UUما ،وم UUن دون وج UUود ال UUجوف UUني ك UUاش UUفي
املUسار :أي إن انUمحاء الUفوتUون الUشاهUد سيؤدي إلUى ظUهور نUمط الUتداخUل مUن جUديUد .أمUا مجUموعUة
ال UUنقاط ال UUخضراء ف UUتشكل ن UUمطا م UUتمما :أي إن ال UUذرا ال UUخضراء تنطبق ع UUلى م UUناطق ال UUحضيض
الحUUمراء ،والUUعكس بUUالUUعكس .فUUلو أخUUذنUUا لUUلشاشUUة صUUورة بUUاألبUUيض واألسUUود فUUلن يظهUUر عUUليها أي
شUUيء ينب ¢بUUحصول تUUداخUUل .وهUUذا كUUله يUUعني أن إظUUهار الUUتداخUUل ال يUUمكن أن يحUUدث إال بUUوجUUود
عالقات متبادلة بني املجس الفوتوني والذرات.
وبUاسUتعمالUنا املUشابUهة املUيكانUيكية الUكمومUية لUلمنحنيات املUوجUودة فUي مسUتوٍ يUمكننا التسUليم بUأن
املUنحنيني الUعلوي والUسفلي يUقابUالن ِقUطَعًا حUمراء وأخUرى خUضراء خUالل عUملية املUحو ،وتUزاح هUذه
الUUقطع نUUحو مسUUتويUUني مUUوافUUقني بUUحيث تUUتداخUUل الUUقطع الحUUمراء بUUعضها مUUع بUUعض ،كUUما يحUUدث
الUUشيء نUUفسه بUUالنسUUبة لUUلقطع الUUخضراء .ولUUكن بسUUبب عUUدم تUUداخUUل الUUقطع الحUUمراء مUUع الUUخضراء
يجب علينا إبقاؤهما منفصلني إذا أردنا أن نشاهد نمط التداخل.
ال يؤثUUر املUUحو فUUي حUUركUUة الUUذرة ألنUUه يحUUدث بUUعد وصUUول الUUذرة إلUUى الUUشاشUUة .فUUالUUخيار مUUتروك إذًا
للمج ِّ Uرب :هUUل نUUريUUد مUUعرفUUة مUUا إذا كUUانUUت الUUذرة ـ الUUتي سجUUلنا لUUلتو وصUUولUUها ـ قUUادمUUة مUUن "الشق
الUUعلوي" أم مUUن "الشق الUUسفلي" ،أو نUUريUUد مUUعرفUUة مUUا إذا كUUان املUUجس الUUفوتUUونUUي قUUد أثUUير )لUUون
أحUUمر( أم ال )لUUون أخUUضر(؟ يUUقابUUل هUUذان الUUتساؤالن خUUاصUUيتني مUUتتامUUتني لUUلمنظومUUة املUUرصUUودة،
سUUم ذرة بUأنUها "قUادمUة مUن الشق الUعلوي" أو
فUمعرفUة الUجوابUني أمUر مسUتحيل؛ إذ ال يUمكننا أبUدا َو ْU
لUUون "أحUUمر" مUUثلما كUUان الUUوصUUف "نUUحو األعUUلى والUUيسار" غUUير مUUمكن عUUندمUUا وصUUفنا الUUخواص
املغنطيسية لذرة الفضة .وهكذا نرى ظهور التتامية من جديد.
تUمتاز طUريUقة املUحو املUوصUوفUة آنUفا بUسهولUة وصUفها وتحUليلها ،ولUكن إجUراء التجUربUة نUفسها قUضية
أخ UUرى ،وه UUي م UUازال UUت ف UUي ح UUاج UUة إل UUى س UUنوات م UUن ال UUعمل ال UUجاد .ف UUال UUصعوب UUة األول UUى ف UUيها ه UUي
"هUشاشUة" الUذرات املUوجUودة فUي الUحالUة املUثارة ورغUبتها فUي التخUلص سUريUعا مUن الUفوتUون الUذي
تحمله.
مUن املUحتمل أال تُسUتعمل الUذرات كUأجUسام تUداخUلية فUي أوائUل تUجارب املUحو .وفUي الUواقUع ال يUعتمد
الUكثير مUن هUذه املUقايUيس الUتداخUلية املUتقدمUة عUلى وجUود الUشقني؛ إذ يسUتعمل الUباحUثون أزواجUا
فUوتUونUية كUأجUسام كUمومUية مUن أجUل دراسUة هUذه األفUكار .كUما تسUتعمل التجUربUة املجUراة فUي املعهUد
 ،NISTالUUتي ذكUUرنUUاهUUا سUUابUUقا ،مUUكاشUUيف لUUلمسار مUUن دون مUUفعول االرتUUداد لUUكشف الUUضوء املUUنعرج

عUUن الUUذرتUUني بUUدال مUUن انUUعراجUUه عUUبر الUUشقني .ولUUربUUما أمUUكن إجUUراء تUUعديUUل فUUي هUUذه التجUUربUUة بUUحيث
نحصل على تجربة محو كمومي.
إنUنا ال نUنتظر نUتائUج داحUضة لUلميكانUيك الUكمومUي ،فUالUعا َلUم الUكمومUي حUمى نUفسه بUعنايUة مUن كUل
تUناقUض داخUلي ،لUذا فUإن ظUهور أي خUلل غUير مUتوقUع سUوف ينب ¢فUي مUعظم األحUيان بUقصور فUي
الUجهاز املسUتعمل ولUيس بUقصور املUيكانUيك الUكمومUي نUفسه .فUعلى الUرغUم مUن بUراعUة اإلنUسان فUي
التجارب العلمية ،تظل الطبيعة متقدمة علينا بأشواط.

املؤلفون
B-G. Englert - M. O. Scully - H. Walther
يUتفكرون فUي املUظاهUر األسUاسUية لUلفيزيUاء الUكمومUية .نUال إنUكلرت الUدكUتوراه مUن جUامUعة تUوبUينگن
وهUUو اآلن أسUUتاذ فUUي جUUامUUعة مUUيونUUخ وبUUاحUUث فUUي معهUUد مUUاكUUس پUUالنUUك لUUلضوئUUيات الUUكمومUUية فUUي
أملUUانUUيا .وعUUمل بUUاحUUثا زائUUرا فUUي جUUامUUعة نUUيومUUكسيكو بUUالUUواليUUات املتحUUدة األمUUريUUكية وفUUي بUUولUUندا
وهUنغاريUا وفUرنUسا .حUصل سUكولUي عUلى الUدكUتوراه مUن جUامUعة يUيل ،ونUال الUعديUد مUن الUجوائUز فUي
الUضوئUيات الUكمومUية ،وهUو اآلن أسUتاذ فUي جUامUعة تUكساس وبUاحUث فUي مUركUز هUيوسUتون لUلبحوث
املUتقدمUة بUالUواليUات املتحUدة األمUريUكية وفUي معهUد مUاكUس پUالنUك لUلضوئUيات الUكمومUية بUأملUانUيا .أمUا
ولUثر الUذي حUصل عUلى الUدكUتوراه مUن جUامUعة هUيَدلUبرگ فUي أملUانUيا فUهو نUائUب رئUيس جUمعية مUاكUس
پUUالنUUك ومUUديUUر معهUUد مUUاكUUس پUUالنUUك لUUلضوئUUيات الUUكمومUUية ،ونUUال الUUعديUUد مUUن الUUجوائUUز والUUدرجUUات
الشرفية .عمل ولثر في عضوية هيئات تحرير عدة مجالت وجمعيات علمية.
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