ما هو

الحقيقي؟)*(

يتكلم الفيزيائيون عن العالم بصفته مكوّنا من جسيمات) (1وحقول قوى) ،(2لكن من غير
الواضح إطالقا ماهية الجسيمات وحقول القوى املوجودة فعال في العا َلم الكمومي).(3
فبدال عن ذلك ،يكون العالم مؤلفا من حزم من خاصيات) ،(4مثل اللون والشكل.
>ُ .Mكوملان<
باختصار
مfن املfنطقي الfقول إن مfوضfوع فfيزيfاء الfجسيمات هfو الfجسيمات ،ويfمتلك أغfلب
الffناس صffورة ذهffنية لffكرات بffلياردو صffغيرة يُffصادم بffعضها بffعضا فffي الffفضاء.
ومfع ذلfك ،يfتصدع مfفهوم »الfجسيم« هfذا عfند تfفحص املfوضfوع بfدقfة أعfلى .يfفكر
الfعديfد مfن الfفيزيfائfيني أن الfجسيمات ليسfت أشfياء عfلى اإلطfالق بfل اهfتزازات فfي
حffقل كffمومffي يffمثل الخffلف الحffديffث لffلحقول كffالffحقل املffغنطيسي .ولffكن الffحقول
أيffضا تffثير مffفارقffات .وإذا لffم تffكن الffجسيمات وال الffحقول أسffاسffية ،إذن فffما هffو
األسfاسfي؟ يfظن بfعض الfباحfثني أن الfعا َلfم ،أسfاسfا ،غfير مfكون مfن أشfياء مfاديfة ،بfل
من عالقات أو من خاصيات ،مثل الكتلة والشحنة والسبني )التدويم( .spin

يfعكف الfفيزيfائfيون عfلى وصfف الfكون بfأنfه مfكون مfن جfسيمات دون ذريfة غfايfة فfي الfصغر يfدفfع
وي ffسحب ب ffعضها ب ffعضا ب ffواس ffطة ح ffقول ق ffوى .وي ffدع ffو ال ffفيزي ffائ ffيون م ffوض ffوع دراس ffتهم ه ffذا
»ف ff f fيزي ff f fاء ال ff f fجسيمات األول ff f fية«) (5ح ff f fيث ت ff f fشكل »مس ff f fرع ff f fات ال ff f fجسيمات«) (6األدوات ال ff f fتي
يسfتخدمfونfها فfي بfحوثfهم الfتي يfقدمfون فfيها نfظريfا بfنية الfعالfم وفق نfموذج شfبيه بfلعبة الfليگو
 .Lego-like modelلfكن وجfهة الfنظر هfذه تfخفي فfي طfياتfها حfقيقة اليfعرفfها إال قfليلون مfن
الffناس ،مffفادهffا أن الffتفسير الffجسيمي لffفيزيffاء الffكم  -إضffافffة إلffى الffتفسير الffحقلي  -يffوسffع
مfفاهfيمنا الfتقليديfة عfن »الfجسيم« و »الfحقل« إلfى مfدى يfجعل فfئة مfتزايfدة مfن الfناس تfعتقد أن
العالم قد يكون مكونا من شيء آخر مختلف تماما.

وال ت ffكمن امل ffشكلة ف ffي اف ffتقار ال ffفيزي ffائ ffيني إل ffى ن ffظري ffة ص ffال ffحة ل ffلعال ffم دون ال ffذري ،ف ffمثل ه ffذه
الfنظريfة مfوجfود وتُfدعfى نfظريfة الfحقل الfكمومfي) .(7وقfد طfورهfا املfنظرون بfني أواخfر عشfريfنات
الffقرن املffنصرم وأوائffل خffمسيناتffه ,وذلffك بffدمffج الffنظريffة املffبكرة لffلميكانffيك الffكمومffي فffي نffظريffة
>أينشffتايffن< فffي النسffبية الffخاصffة .وتffزودنffا نffظريffة الffحقل الffكمومffي بffالffدعffائffم املffفاهffيمية
لffلنموذج املffعياري) (8لffفيزيffاء الffجسيمات ،الffذي يffصف لffبنات الffبناء األسffاسffية لffلمادة وتffآثffراتffها
ضfمن إطfار واحfد عfام ،يfعتبر  -مfن نfاحfية الfدقfة التجfريfبية  -أكfثر الfنظريfات نfجاحfا فfي تfاريfخ
الfعلم .ويسfتخدم الfفيزيfائfيون نfظريfة الfنموذج املfعياري كfل يfوم لfحساب عfقابfيل aftermaths
تff fصادم الff fجسيمات وتحff fديff fد تff fركff fيب املff fادة عff fند االنff fفجار األعff fظم  the big bangوالشff fروط
املتطرفة داخل النوى الذرية ،وأمور أخرى كثيرة.

لfذا ،قfد يfبدو األمfر مfفاجfئا إذا عfلمت أن الfفيزيfائfيني لfيسوا مfتوثfقني حfتى مfما تfقولfه الfنظريfة ،أي
مfن “أنfطولfوجfيتها”) its ontology (9أو صfورتfها الfفيزيfائfية األسfاسfية .وهfذا الfلبس مfنفصل
عfن األسfرار الfتي كfثيرا مfا نfوقشfت فfي املfيكانfيك الfكمومfي ،مfن مfثل إمfكانfية كfون قfطة مfوضfوعfة
فffي صffندوق مffحكم اإلغffالق حffية ومffيتة فffي الffوقffت نffفسه .والffتفسير الffذي لffم يتّفق عffليه بffعد
لfنظريfة الfحقل الfكمومfي يحfرز تfقدمfا نfحو سfبر أي فfيزيfاء يfعقدهfا الfنموذج املfعياري مfثل نfظريfة
األوتfار) .string theory (10فfمن الخfطورة بfمكان صfياغfة نfظريfة جfديfدة فfي وقfت ال نfزال فfيه ال
نفهم جيدا النظرية التي بني أيدينا اآلن.
ولfلوهfلة األولfى ،يfبدو مfحتوى الfنموذج املfعياري واضfحا ،فfهو يfحتوي ،أوال ،عfلى زُمfر لfجسيمات
أولfية مfثل الfكواركfات واإللfكترونfات ،وثfانfيا ،يfضم ،أربfعة أنfواع مfن حfقول قfوى تfمثل الfتآثfرات بfني
ال ffجسيمات .وت ffبرز ه ffذه ال ffصورة ع ffلى ج ffدران ص ffفوف ال ffدراس ffة وف ffي م ffقاالت مج ffلة س ffاي ffنتفيك
أمريكان ،لكنها حتى ولو بدت مقنعة ،فهي ليست مرضية على اإلطالق.
وبfالنسfبة إلfى املfبتدئfني ،تfمتزج الfفئتان مfعا .فfنظريfة الfحقل الfكمومfي تfقرن حfقال بfكل نfوع مfن
الffجسيمات األولffية ،لffذا فffمن املؤكffد وجffود حffقل إلffكترون fيِّ عffندمffا يffتأكffد وجffود إلffكترون .وفffي
الff fوقff fت نff fفسه ،إن حff fقول الff fقوى مff fكممة  quantizedليسff fت مسff fتمرة ،وهff fذا يff fقتضي وجff fود
جfسيمات مfثل الfفوتfون .ومfن ثّ fم يfبدو الfفرق بfني الfجسيمات والfحقول مfصطنعا ،ومfا يحfدث هfو
أن الfفيزيfائfيني يتحfدثfون غfالfبا كfما لfو كfان أحfد املظهfريfن أسfاسfيا أكfثر مfن اآلخfر .وكfانfت تfدور
املfناقfشة حfول هfذه الfنقطة  -أي حfول مfا إذا كfانfت نfظريfة الfحقل الfكمومfي فfي نfهايfة األمfر تfعنى
بfالfجسيمات أو بfالfحقول .فfقد بfدأت املfناقfشة كfما لfو كfانfت صfراعfا بfني الfجبابfرة ،حfيث كfنت تجfد
فffيزيffائffيني وفffالسffفة مffرمffوقffني فffي كffال الffجانffبني .وال يffزال كffال املffفهومffني مسffتعمال حffتى اآلن
ألغfراض تfوضfيحية ،مfع أن غfالfبية الfفيزيfائfيني يfقبلون بfأن املfفاهfيم الfكالسfيكية ال تfتالءم مfع مfا
ت ffقول ffه ه ffذه ال ffنظري ffة .وإذا ل ffم ت ffتوافق ال ffصور ال ffذه ffنية ال ffتي ي ffتم اس ffتحضاره ffا ع ffبر ال ffكلمتني
»جfسيم« و »حfقل« مfع مfا تfقولfه الfنظريfة ،فfإنfه يfنبغي عfلى الfفيزيfائfيني والfفالسfفة فfهم وتحfديfد
ما يحل مح ّلهما.
ومfع وجfود الfخياريfن الfتقليديfني املfعياريfني فfي حfالfة اسfتعصاء ال مخfرج مfنها ،فfقد تfمكن بfعض
فffالسffفة الffفيزيffاء مffن صffياغffة بffدائffل جffذريffة أكffثر ،فffاقffترحffوا أن أهffم املffكونffات األسffاسffية لffلعالffم
املfادي كfينونfات  entitiesغfير مfحسوسfة ،كfأن تfكون عfالقfات أو خfاصfيات .وتfذهfب إحfدى األفfكار
الfتقدمfية املfتميزة إلfى أن كfل شfيء يfمكن اخfتزالfه إلfى كfيانfات وحfيدة غfير مfحسوسfة ،مfن دون أي
إشfارة إلfى أشfياء مfنفردة .إنfها فfكرة ثfوريfة مfضادة للحfدس ،ولfكن الfبعض يfقدم الfحجة عfلى أن
الفيزياء تفرضها علينا.

املشكلة مع

الجسيمات)**(

عfندمfا يfقوم أغfلب الfناس ،بfمن فfيهم الfخبراء ،بfالfتفكير فfي الfحقيقة دون الfذريfة ،فfإنfهم يfتخيلون
جffسيمات تffتصرف كffكرات بffلياردو صffغيرة تffتصادم ويffرتffد بffعضها عffن بffعض .ولffكن هffذا املffفهوم
عffن الffجسيمات هffو الffذي كffان سffائffدا لffدى فffالسffفة الffذرة فffي الffيونffان الffقديffمة ،عffلما بffأنffه وصffل
ذروتffه فffي نffظريffات >إسffحاق نffيوتffن< ،بffيد أن ثffمة مffسارات فffكريffة عffديffدة ومffتراكffبة تffوضffح أن

الfوحfدات الfجوهfريfة لfنظريfة الfحقل الfكمومfي ال تسfلك مسfلك كfرات الfبلياردو عfلى اإلطfالق ،وذلfك
لألسباب اآلتية:
أوال ،إن املfفهوم الfتقليدي لfجسيم يfقتضي أن هfذا الfجسيم شfيء مfوجfود فfي مfوضfع مfعني .ولfكن
جfسيمات نfظريfة الfحقل الfكمومfي ليسfت لfها مfواضfع محfددة بfشكل جfيد :فfجسيم داخfل جfسمك ال
يfكون تfمامfا داخfله .إن احfتمال نfجاح مfحاولfة راص ٍfد قfياس مfوضfع هfذا الfجسيم فfي أكfثر األمfاكfن
بffعدا فffي الffكون ضffئيل ،لffكنه غffير صffفري  .nonzeroوكffان هffذا الffتناقffض واضffحا عffند تffقديffم
وحffد املfنظرون هfذا املfيكانfيك مfع
الfصياغfات األولfى لfلميكانfيك الfكمومfي ،لfكنه غfدا أسfوأ عfندمfا ّ
مffراوغfة جfدا؛ إذ إنfها ال تfقع أبfدا فfي أي
الfنظريfة النسfبية .فfالfجسيمات الfكمومfية النسfبويfة)ُ (11
منطقة محددة من الكون.
ثfانfيا ،لfنفترض أن لfديfك جfسيما مfتموضfعا داخfل مfطبخك .فfصديfقك ،الfذي يfنظر إلfى مfنزلfك مfن
سfيارة عfابfرة ،يfرى الfجسيم منتشfرا فfي أرجfاء الfكون .ومfا هfو مfتموضfع بfالنسfبة إلfيك ال يfكون
كfذلfك بfالنسfبة إلfى صfديfقك .وال يfعتمد مfوضfع الfجسيم عfلى نfقطة رصfدك لfه فحسfب ،إذ إن وجfود
مfوقfع لfه يfعتمد كfذلfك عfلى نfقطة املfراقfبة ،ومfن ثّ fم فfال مfعنى الفfتراض أن الfجسيمات املfتموضfعة
هي الكينونات األساسية.
ثfالfثا ،حfتى ولfو تخfليت عfن مfحاولfتك تfعيني مfواقfع الfجسيمات واسfتعضت عfن ذلfك بfإحfصائfها
فffقط ،فسffتواجffه بffعض املffشكالت أيffضا .لffنفترض أنffك تffريffد مffعرفffة عffدد الffجسيمات فffي مffنزلffك.
عfنذئfذ تfتجول فfيه لتجfد ثfالثfة جfسيمات فfي غfرفfة الfطعام ،وخfمسة تfحت السfريfر ،وثfمانfية فfي
خfزانfة املfطبخ ،وهfكذا .فfإذا جfمعت هfذه األعfداد ،فfإنfك سfتصاب بfحالfة مfن الfذهfول حfني تجfد أن
املجfموع ال يfمثل الfعدد الfكلي لfلجسيمات .فهfذا الfعدد فfي نfظريfة الfحقل الfكمومfي خfاصfية لfلمنزل
كfكل مfتكامfل ،ولتحfديfده فfال بfد مfن الfقيام بfأمfر مfحال :أال وهfو قfياس عfدد الfجسيمات فfي املfنزل
كله دفعة واحدة ،بدال من تعيني هذا العدد في كل غرفة على حدة.
يfمثل الfخالء حfالfة مfتطرفfة لfعدم إمfكان تحfديfد مfواقfع الfجسيمات ،إذ تfكون لfه خfاصfيات مfتناقfضة
ظffاهffريffا فffي نffظريffة الffحقل الffكمومffي .ويffمكنك مffالحffظة خffالء إجffمالffي  -يffتمثل تffعريffفا بffحالffة
fفري مfن الfجسيمات  -فfي حfني تfرصfد فfي الfوقfت نfفسه شfيئا مfختلفا الfبتة عfن الfخالء
عfددهfا ص ٌّ
ضfمن أي مfنطقة غfير مfعدومfة الحجfم .وبfكلمة أخfرى ،يfمكن ملfنزلfك أن يfكون خfالfيا تfمامfا مfع أنfك
تجfد جfسيمات فfي جfميع أرجfائfه .تfخيل أنfك أجfبت بfالfنفي عfن سؤال لfرجfال اإلطfفاء عfن وجfود
أنffاس ضffمن مffنزل تشffب فffيه الffنيران .وسffيساور هؤالء الffرجffال الffشك فffي سffالمffة عffقلك عffندمffا
يكتشفون وجود أناس محتجزين في كل غرفة من املنزل.
ت ffتمثل س ffمة أخ ffرى ل ffلخالء ت ffلفت ال ffنظر ف ffي ن ffظري ffة ال ffحقل ال ffكموم ffي ب ffمفعول أن ffرو Unruh
 .effectإذ يfمكن لfرائfد فfضاء سfاكfن أن يfظن أنfه ضfمن خfالء ،فfي حfني يfمكن لfرائfد فfضاء آخfر فfي
مffركffبة فffضاء مffتسارعffة أن يffشعر بffأنffه مffغمور فffي مffغطس حffراري مffليء بffجسيمات المffتناهffية
الffعدد .ويحffدث هffذا االخffتالف بffني وجهffتي الffنظر هffذه أيffضا عffند مffحيط الffثقوب الffسوداء)،(12
ويfقود إلfى نfتائfج مfتناقfضة ظfاهfريfا عfن مfصير املfادة الfساقfطة فfي داخfل الfثقب ]انfظر» :الfثقوب
الfسوداء ومfفارقfة املfعلومfات«،الfعلوم ،الfعددان  ،(1998)8/9ص  .[44وإذا أحسسfت بfأن فfكرة

الfخالء املfملوء بfالfجسيمات مfنافfية لfلعقل ،فهfذا يfعود إلfى أن املfفهوم الfتقليدي لfلجسيم يfضللنا،
ومffا تffصفه الffنظريffة يffجب أن يffكون شffيئا آخffر .وإذا كffان عffدد الffجسيمات مffعتمدا عffلى الffراصffد،
فfإن افfتراض الfجسيمات كfينونfات أسfاسfية يfبدو غfير مfالئfم ،إذ إنfنا نسfتطيع أن نfقبل أن تfكون
سfماتٌ عfديfدة مfعتمدةً عfلى الfراصfد ،ولfكننا ال نسfتطيع قfبول ذلfك عfندمfا يfكون املfطلوب تحfديfد
مقدار لبنات البناء األساسية املوجودة.
وأخ ffيرا ،ي ffترت ffب ع ffلى ال ffنظري ffة أن ي ffكون ب ffإم ffكان ال ffجسيمات أن ت ffفقد ش ffخصيتها ،ف ffفي ظ ffاه ffرة
الff fتشابff fك الff fكمومff fي  quantum entanglementاملff fحيرة ،يff fمكن لff fلجسيمات االنff fدمff fاج فff fي
مfنظومfة أكfبر ،وتتخfلى عfن الfخاصfيات الfتي تfميز إحfداهfا عfن األخfرى ،فfالfجسيمات املfفترضfة ال
تشffترك فffي سffمات جffوهffريffة كffالffكتلة والffشحنة فحسffب ،بffل إنffها تشffترك فffي خffاصffيات مffكانffية
وزمffانffية مffثل مffدى املffواضffع الffتي يffمكن الffعثور عffليها فffيها .وعffندمffا تffتشابffك الffجسيمات ،يffفقد
الffراصffد أي وسffيلة تffسمح لffه بffتمييز جffسيم مffن آخffر .فهffل يffكون عffندك فffي هffذه املffرحffلة كffائffنان
اثنان فعال؟
ويfمكن ملُن ِّ
ظ ٍر الfحك َم بfبساطfة بfأن مfا كfان سيؤلfف جfسيمني اثfنني هfو فfي الfحقيقة كfائfنان مfنفردان
م ffنفصالن ،وي ffدع ffو ال ffفالس ffفة ه ffذا اإلم ffالء »ال ffحال ffة ال ffبدائ ffية الس ffم اإلش ffارة ه ffذا« primitive
 .thisnessبfالfتعريfف ،فfإن حfالfة هfذا الfبدائfية غfير قfابfلة لfلرصfد ،وأغfلب الfفيزيfائfيني والfفالسfفة
تfراودهfم شfكوك كfثيرة فfي مfثل هfذه الحfركfات الfظرفfية )املfوجfودة وفfقا ملfا تfمليه الfظروف( .ويfبدو
أن الfبديfل هfو عfدم وجfود جfسيمني اثfنني ،فfاملfنظومfة املfتشابfكة تسfلك مسfلك كfائfن واحfد مfتكامfل
غير قابل لالنقسام ،ويفقد مفهوم جزء معناه هنا ،فما بالك بمفهوم جسيم.
إن هfذه املfشكالت الfنظريfة املfتعلقة بfالfجسيمات تfواجfه التجfربfة .تُfرى ،مfا الfذي تfكتشفه كfواشfف
الfجسيمات  particle detectorsإذا لfم تfكن جfسيمات؟ وتfكمن اإلجfابfة عfن هfذا السؤال فfي أن
وجff fل م ffا يسج ffله ال ffكاش ffف ه ffو ع ffدد ك ffبير م ffن
ال ffجسيمات ه ffي دوم ffا اس ffتدالل)ُ inference (13
اسfتثارات مfنفصلة ملfادة املfحس  .sensorوثfمة مfشكالت تfواجfهنا عfندمfا نfصل الfنقاط بfعضها
بffبعض لنسffتنتج وجffود جffسيمات لffها مffسارات يffمكن تحffديffدهffا فffي وقffتها) .تffنبيه :ثffمة قffلة مffن
تffفسيرات الffفيزيffاء الffكمومffية تَُ fق َّد ُم بffداللffة مffسارات مffعرفffة جffيدا ،لffكنها تffعانffي صffعوبffات خffاصffة
بffها ،وسffأتffقيد فffي هffذه املffقالffة بffوجffهة الffنظر الffقياسffية ]انffظر» :بffديffل نffظريffة بffوم حffول تffفسير
امليكانيك الكمومي«،العلوم ،العددان  ،(1995)6/7ص (.[54
إذن ،دعfنا نجfرد مfا تfوصfلنا إلfيه .إنfنا نfتخيل الfجسيمات كfما لfو كfانfت كfرات بfلياردو صfغيرة ،لfكن
مfا يfدعfوه الfفيزيfائfيون املfعاصfرون »جfسيمات« مfختلف تfمامfا عfن هfذه الfصورة املfتخيلة .فfوفfقا
لfنظريfة الfحقل الfكمومfي ،اليfمكن تحfديfد مfوقfع األشfياء فfي أي مfنطقة محfدودة مfن املfكان ،بfصرف
الfنظر عfن مfدى كfبرهfا أو غfموض شfكلها .إضfافfة إلfى ذلfك ،يfتوقfف عfدد الfجسيمات املfفترضfة عfلى
حffالffة املffراقffب الحffركffية .ويffبدو أن هffذه الffنتائffج  -عffندمffا تؤخffذ بمجffملها  -تffشكل إعffالنffا ملffوت
الفكرة التي تذهب إلى أن الطبيعة مكوّنة من أشياء تماثل جسيمات شبيهة بالكرات.

]مفارقات الجسيمات[
إنها ليست مجرد كرات بلياردو صغيرة)***(

!
مffح العfتقادك أن فfيزيfاء الfجسيمات فfرع مfعرفfي يُfعنى بfالfجسيمات،
سfوف تُfسا َ
إذ تfبني فfي الfنهايfة  -عfلى الfرغfم مfن الfتسمية  -أن »الfجسيمات« الfتي تfدرسfها
الfنظريfة الfكمومfية ال تfتوافق مfع املfعنى املfألfوف لfلمصطلح الfذي يfعبر عfنها ،والfذي
يfشير إلfى لfبنات بfناء لfلمادة مfتموضfعة ومfنفصل بfعضها عfن بfعض ،وهfي تfفتقد
على سبيل املثال ،إلى السمات التقليدية األربع الواردة أدناه.
) (1الجسيمات متموضعة
ال ffجسيم ،ت ffعري ffفا ،ش ffيء ي ffشغل م ffوق ffعا مح ffددا ي ffتغير ب ffمرور ال ffزم ffن م ffع ح ffرك ffة
الffجسيم .لffكن الffنظريffة الffكمومffية  -وفق فffهمنا املffألffوف لffها  -التffسمح ألي شffيء
بfامfتالك مfثل هfذا املfسار .ومfع أن وجfود أجهfزة  -مfثل حجfرات الfفقاعfات  -تظهfر
آث ffارا مل ffسارات ،ف ffمن الخ ffطأ االس ffتنتاج ب ffوج ffود أش ffياء تتح ffرك ف ffي ال ffفضاء م ffثل
الكرات .إن هذه اآلثار ليست إال سلسلة من األحداث.
) (2ال شيء يمكن حدوثه في غياب الجسيمات
إذا ك ffان ffت ال ffجسيمات ت ffكوِّن امل ffادة ،ف ffعنده ffا ي ffنبغي ل ffلخالء  -ال ffحال ffة ال ffتي ال
تfحوي أي جfسيمات  -أال يظهfر أي نfوع مfن الfنشاط .لfكن الfنظريfة الfكمومfية تfتنبأ
بfأنfنا إذا وضfعنا عfداد گfايfگر  -أو جfهازا مfماثfال  -فfي مfكان مfا ضfمن الfخالء ،فfإنfه
سيسfتمر بfتسجيل وجfود مfادة .لfذلfك ،ال يfمكن لfلمادة أن تfتألfف مfن األشfياء الfتي
تستحضرها نمطيا كلم ُة »الجسيم«.
) (3يكون الجسيم إما موجودا أو غائبا
ُيجffري الffفيزيffائffيون اخffتبارا بffسيطا لتحffديffد مffا إذا كffان شffيء مffا حffقيقيا أو ال:
ي ffنبغي ع ffلى ج ffميع ال ffراص ffدي ffن أم ي ffكون ffوا ق ffادري ffن ع ffلى االت ffفاق ع ffلى وج ffوده أو
غffيابffه .وتفشffل »الffجسيمات« الffتي يffكشفها الffفيزيffائffيون فffي الffطبيعة فffي هffذا
االخfتبار .فfإذا رأى راصfد سfاكfن خfالء بfاردا ،فfإن راصfدا مfتسارع الحfركfة يfرى غfازا
دافئا من الجسيمات ،وهذا يوحي أن الجسيمات هي نوع ما من السراب.

!

) (4للجسيمات خاصيات محددة
مfن املfفروض أن يfكون لfلجسيمات طfاقfة ،زخfم  ،momentumانfدفfاع وهfلم جfرا.
لfكن املfيكانfيك الfكمومfي يfسمح لfلكائfنات بfأن تfغدو مfتشابfكة ،بfحيث تfعمل كfوحfدة
مffن دون أي وصffالت مffاديffة واضffحة بffينها .وفffي هffذه الffحالffة ،تffتوقffف الffجسيمات
املffفترضffة عffن امffتالك خffاصffيات محffددة ،واملffنظومffة اإلجffمالffية وحffدهffا هffي الffتي
تكون لها خاصيات.
واعfتمادا عfلى هfذه األفfكار الfخالقfة وغfيرهfا ،البfد أن يfعتقد املfرء أن تfسمية »فfيزيfاء الfجسيمات«
مfغلوطfة :فfعلى الfرغfم مfن اسfتمرار حfديfث الfفيزيfائfيني عfن جfسيمات فfال وجfود ملfثل هfذه األشfياء.
ويfمكن لfلمرء أن يfعتمد »الfجسيم الfكمومfي (14)«،ولfكن مfا الfذي يfسوغ اسfتخدام كfلمة »جfسيم«
إذا لfم يبق أي شfيء تfقريfبا مfن املfفهوم الfتقليدي لfلجسيم؟ إنfه مfن األفfضل أن نهجfر هfذا املfفهوم
بfرمfته حfتى وإن كfان ذلfك مؤملfا .ويfعتبر الfبعض هfذه الfصعوبfات دالئfل غfير مfباشfرة عfلى تfفسير
حfقلي صfرف لfنظريfة الfحقل الfكمومfي .فfالfجسيمات وفق حfجج الfتفكير هfذه ليسfت إال تfموجfات

 ripplesف ffي ح ffقل ي ffمأل امل ffكان ك ffله ك ffما ل ffو ك ffان م ffائ ffعا خ ffفيا .وم ffع ذل ffك وك ffما س ffنرى ،ال ي ffمكن
ُفسر ببساطة بداللة حقول.
لنظرية الحقل الكمومي أن ت َّ

]فشل الحقول[
ال حقل أحالم)****(

!
يffدعffو الffفيزيffائffيون نffظريffتهم الffرئffيسية فffي املffادة »نffظريffة الffحقل الffكمومffي«.
ويffبدو مffن هffذه الffتسمية أنffها نffظريffة حffقول .ومffع ذلffك ,فffالffحقول الffتي تffفترضffها
النظرية ليست ما يفهمه الفيزيائيون تقليديا من كلمة »حقل«.

!
حقل تقليدي
تfعريfفا ،الfحقل مfادة شfبيهة بfاملfائfع تfقريfبا تfمأل املfكان ،وكfل نfقطة فfيه لfها حfالfة
قfابfلة لfلقياس .إنfنا نfورد الfحقل الكهfربfائfي كfمثال ،حfيث يfكون مfدى amplitude
ال ffحقل أك ffبر ح ffول األس ffالك واألش ffياء امل ffشحون ffة كه ffرب ffائ ffيا ،وه ffكذا .وإذا وض ffعت
جffسيما مffشحونffا فffي مffكان مffا مffن الffفضاء ،فffإن املffدى يحffدد مffقدار الffقوة الffتي
سffوف يffشعر بffها الffجسيم ومffعدل تسffريffع حffركffته .ويffع ِّرف الffحقل أيffضا االتffجاه
الذي سوف يتسارع وفقه الجسيم )غير ظاهر في الشكل(.

!
حقل كمومي
ال ت ffالئ ffم ال ffحقول ال ffتي ت ffصفها ال ffنظري ffة ال ffكموم ffية ه ffذا ال ffتعري ffف ال ffتقليدي.
فfالfنقطة فfي الfفضاء ال تfأخfذ كfمية فfيزيfائfية محfددة ،بfل طfيفا مfن الfكميات املfمكنة.
وتffعتمد الffقيمة الffتي اخffتيرت فffعال عffلى بffناء ريffاضffياتffي مffنفصل يffعرف بffاسffم
مfتجه الfحالfة  ,state vectorوهfو شfيء ال يfخصص لfه أي مfوضfع محfدد ،بfل إنfه
يشمل الفضاء كله.

املشكلة مع

الحقول)*****(

سخِ
تffشير تffسمية »نffظريffة الffحقل الffكمومffي« ضffمنا وبffطريffقة طffبيعية إلffى نffظريffة تُ fعْنى بffال fنُّ َ
الfكمومfية لfلحقول الfتقليديfة ،مfثل الfحقلني الكهfربfائfي واملfغنطيسي .ولfكن مfاذا نfعني بfالfنسخة
الff fكمومff fية quantum version؟ تسff fتحضر كff fلمة »الff fحقل« حff fقوال مff fغنطيسية تff fجعل بff fرادة
الح ffدي ffد ت ffتراص ffف ح ffول ق ffضيب م ffغنطيس ،وح ffقوال كه ffرب ffائ ffية ت ffجعل ال ffشعرة ت ffقف ع ffلى أح ffد
طfرفfيها ،ولfكن الfحقل الfكمومfي مfختلف جfدا عfن الfحقل الfتقليدي لfدرجfة تfجعل حfتى الfفيزيfائfيني
النظريني ،يقرون بعجزهم عن رؤيتها ّ
إال بالكاد.
تfقليديfا ،يfرفق كfل حfقل بfكمية فfيزيfائfية  -كfدرجfة الحfرارة أو شfدة الfحقل الكهfربfائfي  -بfكل نfقطة
فfي الfزمfكان  .spacetimeأمfا الfحقل الfكمومfي فfهو يfقرن ،بfدالً مfن الfكمية الfفيزيfائfية ،كfينونfات
ريffاضffياتffية مجffردة تffمثل نffوع الffقياسffات الffتي يffمكنك الffقيام بffها ،ولffيس الffنتيجة الffتي سffوف
تfحصل عfليها .وتfمثل بfعض هfذه اإلنfشاءات الfريfاضfياتfية فfعال مfقاديfر فfيزيfائfية ،ولfكن ال يfمكن أن
تُقرن هذه القيم بنقاط في الزمكان ،بل تعزى فقط إلى مناطق مشذبة مغشاة.
تfاريfخيا ،قfام الfفيزيfائfيون بfتطويfر نfظريfة الfحقل الfكمومfي عfبر »تfكميم«  quantizingنfظريfة
ال ffحقل ال ffتقليدي ffة .وف ffي ه ffذه اإلج ffرائ ffية ي ffأخ ffذ ال ffفيزي ffائ ffيون م ffعادل ffة ويس ffتبدل ffون ف ffيها ب ffال ffقيم
ال ffفيزي ffائ ffية مؤث ffرات  operatorsت ffمثل ال ffعمليات ال ffري ffاض ffيات ffية ك ffامل ffفاض ffلة أو اس ffتخراج ج ffذر
ت ffرب ffيعي ،وي ffمكن ل ffبعض املؤث ffرات أن ت ffوافق إج ffرائ ffيات ف ffيزي ffائ ffية مح ffددة ،ك ffإص ffدار ال ffضوء أو
امfتصاصfه .وتfضع املؤثfرات طfبقة مfن التجfريfد بfني الfنظريfة والfواقfع الfحقيقي .فfالfحقل الfتقليدي
يشffبه خffريffطة طffقس تffبني درجffة الحffرارة فffي مffدن مffتنوعffة ،فffي حffني تشffبه الffنسخة الffكمومffية

خffريffطة طffقس ال تffريffك الffعبارة » 40درجffة« .وعffليك إذا أردت الffحصول عffلى قffيمة درجffة الحffرارة
الffفعلية أن تffقوم بخffطوة إضffافffية عffبر تطبيق املؤثffر عffلى كffائffن ريffاضffياتffي آخffر  -يُffعرف بffاسffم
متجه الحالة  ،state vectorالذي يمثل تشكيل املنظومة قيد الدراسة.
fفاجffئة ،ف ffامل ffيكان ffيك
وم ffن وج ffهة ال ffنظر ال ffعام ffة ،ال ت ffبدو ه ffذه ال ffخصوص ffية ل ffلحقول ال ffكموم ffية م fِ f
الfكمومfي  -الfنظريfة الfتي بfنيت عfلى أسfاسfها نfظريfة الfحقل الfكمومfي  -ال يfتعامfل بfدوره مfع قfيم
محfددة بfل مfع قfيم احfتمالfية فfقط .ومfع ذلfك ،فfإن الfوضfع ،أنfطولfوجfيّا) ،(15يfبدو أكfثر غfرابfة فfي
ن ffظري ffة ال ffحقل ال ffكموم ffي ألن ال ffكينون ffات األس ffاس ffية امل ffفترض ffة  -ال ffحقول ال ffكموم ffية  -ال ت ffقوم
بتحديد أي قيم احتمالية؛ بل ينبغي ،بغية الحصول على هذه القيم ،دمجها في متجه الحالة.
وال ffحاج ffة إل ffى تطبيق ال ffحقل ال ffكموم ffي ع ffلى م ffتجه ال ffحال ffة ت ffجعل ال ffنظري ffة مس ffتعصية ع ffلى
الffتفسير ،وعffلى الffترجffمة إلffى شffيء فffيزيffائffي يffمكنك تffخيله والffتعامffل مffعه فffي ذهffنك .فffمتجه
الfحالfة شfمولfي ،إذ إنfه يfصف املfنظومfة كfامfلة وال يfشير إلfى أي مfوقfع خfاص .فfدور مfتجه الfحالfة
يffقوض الffسمات املحffددة لffلحقول واملffتمثلة فffي أنffها مffمتدة ومنتشffرة عffبر الffزمffكان .ويffسمح لffك
حffقل تffقليدي بffتصور ظffاهffرة  -كffالffضوء  -بffصفتها انffتشارا ملffوجffات عffبر املffكان .ويffنزع الffحقل
الكمومي هذه الصورة ويجعلنا ضائعني ومرتبكني في شرح كيف يعمل العالم.
ومffن الffواضffح إذن ،أن الffصورة املffعياريffة لffلجسيمات األولffية ولffحقول الffقوى الffوسffيطة بffينها ال
مffرضffية لffلعالffم الffفيزيffائffي .ومffن غffير الffواضffح عffلى اإلطffالق مffاهffية جffسيم أو
تffمثل أنffطولffوجffيا ُ
حfقل .وهfناك إجfابfة مfألfوفfة تfكمن فfي الfقول إنfه يfنبغي الfنظر إلfى نfوعfي الfجسيمات والfحقول
كff fليهما عff fلى أنff fهما مظهff fران مff fتكامff fالن لff fلحقيقة ،لff fكن هff fذا الff fتشخيص ال يff fساعff fدنff fا ،ألن كff fال
املfفهومfني اليfصلح حfتى فfي تfلك الfحاالت الfتي يfفترض أن نfشاهfد فfيها بfوضfوح تfام هfذا املظهfر
أو ذاك .ولfحسن الحfظ ،ال تسfتنفد صfورتfا الfجسيم والfحقل جfميع األنfطولfوجfيات ontologies
املمكنة لنظرية الحقل الكمومي.

بنى

ُنقذنا؟)******(
ت ِ

يffعتقد عffدد مffتزايffد مffن الffناس أن مffا يffهم حffقيق ًة ال يffكمن فffي األشffياء بffل فffي الffعالقffات بffينها.
وتfتعارض وجfهة الfنظر هfذه مfع املfفاهfيم الfذريfة أو الfنقطية الfتقليديfة لfلعالfم املfادي بfدرجٍ fة أعfلى
مما تستطيع فعله أي تغييرات  -مهما بلغت شدتها  -في أنطولوجيات الحقول والجسيمات.
فfي الfبدء ،جfاء هfذا الfوضfع  -املfعروف بfاسfم الfواقfعية الfبنيويfة  - structural realismضfمن
نff fسخة مff fعتدلff fة نسff fبيا تff fعرف بff fاسff fم الff fواقff fعية الff fبنيويff fة املff fعرفff fية epistemic structural
 .realismوه ffي ت ffنص ع ffلى م ffا ي ffلي :م ffن امل ffمكن أال ن ffصل أب ffدا إل ffى م ffعرف ffة ال ffطبيعة ال ffحقيقية
لffألشffياء ،وجfُّ fل مffا يffمكن مffعرفffته هffو الffعالقffات الffتي تffربffط هffذه األشffياء بffعضها بffبعض .لffنأخffذ
الffكتلة مffثال ،فهffل سffبق لffك رؤيffة الffكتلة فffعال؟ ال ،إنffنا ال نffرى إال مffا تffعنيه الffكتلة بffالنسffبة إلffى
كfينونfات أخfرى ،أو  -بfشكل مfحسوس أكfثر  -إنfنا نfرى كfيف يfتآثfر جfسم ثfقيل بfجسم ثfقيل آخfر
بfفعل الfحقل الfتثاقfلي املfوضfعي) .(16فfبنية الfعالfم ،الfتي تfعكس كfيفية االرتfباط بfني األشfياء ،هfي
الجffزء األكffثر ثffباتffا وقffوة فffي الffنظريffات الffفيزيffائffية .ومffع أنffه يffمكن لffنظريffات جffديffدة أن تffقلب

مffفاهffيمنا عffن لffبنات بffناء الffعالffم األسffاسffية ،لffكنها تffنحو إلffى اإلبffقاء عffلى الffبنى .وهffكذا يffمكن
للعلماء تحقيق تقدم في هذا املضمار.
واآلن ،يffبزغ السؤال الffتالffي :مffا هffو السffبب الffكامffن وراء إمffكانffنا رؤيffة الffعالقffات بffني األشffياء مffن
دون رؤيffة األشffياء نffفسها؟ واإلجffابffة املffباشffرة هffي أن الffعالقffات هffي كffل مffا هffو مffوجffود .وهffذه
الfقفزةُ تfجعل الfواقfعي َة الfبنيويfة اقfتراحfا جfذريfا أكfثر ُيfسمى الfواقfعية الfبنيويfة الfحقيقية الfوجfود
.ontic structural realism
إن الffعدد الضخffم مffن الffتناظffرات فffي الffفيزيffاء املffعاصffرة يffدعffم واقffعية بffنيويffة حffقيقية الffوجffود.
وهfناك فfي املfيكانfيك الfكمومfي  -كfما فfي نfظريfة >أينشfتايfن< فfي الfتثاقfل  -تfغيرات مfعينة فfي
ت ffشكيل ال ffعال ffم ت ffسمى ت ffحوي ffالت ت ffناظ ffري ffة) - (17ليس ffت ل ffها ن ffتائ ffج تج ffري ffبية .وت ffتبادل ه ffذه
الffتحويffالت مffع األشffياء املffنفردة الffتي تffشكل الffعالffم ،لffكنها تُ fبْقي عffلى الffعالقffات فffيما بffينها.
وبfاملfثل ،لfنأخfذ وجfها مfتناظfرا مfرأويfا ،حfيث تسfتبدل املfرآة الfعني اليسfرى بfالfعني الfيمنى ،وثfقب
األنfف األيسfر بfثقب األنfف األيfمن ،وهfكذا .ومfع ذلfك تfبقى املfواضfع النسfبية لfسمات الfوجfه نfفسها
مfن دون تfغيير .إن هfذه الfعالقfات هfي مfا يfعرف فfعال الfوجfه ،أمfا وسfمنا لfها بfأنfها »يسfرى« أو
»يffمنى« فffيعتمد عffلى مffوقffع نffقطة رصffدنffا لffها .وتffمتلك األشffياء الffتي دعffونffاهffا »جffسيمات« أو
»حقوال« تناظرات أكثر تجريدا ،لكن الفكرة هي نفسها.
شffفرة أوكffام ،Occam's razorاألفffكا َر الffتي تفسffر
يffفضل الffفيزيffائffيون والffفالسffفة ،وفffقا ملffبدأ َ f
الffظواهffر نffفسها عffبر فffرضffيات أقffل .وفffي هffذه الffحالffة ،يffمكنك أن تنش ªنffظريffة صffالffحة تffمامffا
بfافfتراضfك وجfود عfالقfات محfددة مfن دون افfتراض إضfافfي بfوجfود أشfياء مfنفردة .وهfكذا يfقول
أنffصار الffواقffعية الffبنيويffة الffحقيقية الffوجffود إنffه يffمكن التخffلي أيffضا عffن األشffياء وافffتراض أن
العالم مكون من بنى أو من شبكات من العالقات فقط.
وفffي حffياتffنا الffيومffية ،نffقابffل أوضffاعffا كffثيرة حffيث الffعالقffات وحffدهffا هffي املffهمة ،وحffيث وصffف
األشfياء الfتي تfوجfد بfينها عfالقfات يfصرف انfتباهfنا عfن املfهم .وعfلى سfبيل املfثال ،مfن املfهم جfدا
فffي شffبكة مffترو األنffفاق أن تffعرف كffيفية تffرتffبط املحffطات املffختلفة بffعضها بffبعض .فffفي لffندن،
تfرتfبط محfطة الfقديfس بfولfس مfباشfرة بمحfطة  Holbornفfي حfني يfجب عfليك تfغيير الخfطوط إذا
مfا انfطلقت مfن محfطة  Blackfriarsمfرة عfلى األقfل ،مfع أن كfون محfطة  Blackfriarsأقfرب إلfى
مح ffطة  Holbornم ffن مح ffطة ال ffقدي ffس ب ffول ffس .وم ffا ي ffهم ف ffي امل ffقام األول ه ffو ب ffنية ال ffوص ffالت
والffروابffط ،فffي حffني أن تجffديffد محffطة مffترو  Blackfriarsحffديffثا لffتغدو محffطة عffصريffة جffميلة
اليعني شيئا ملسافر يحاول التنقل بواسطة شبكة املترو.

ثfمة أمfثلة أخfرى عfن بfنى تfعد أكfثر أهfمية مfن تfحقيقها املfادي هfي الشfبكة الfعنكبوتfية الfعاملfية
)الfوِب  ،(Webوالشfبكة الfعصبية لfلدمfاغ ،والfجينوم) .genome (18وهfذه الfبنى تسfتمر بfالfعمل
حfتى عfندمfا يfموت بfشكل مfنفرد كfل مfن الfحواسfيب والfخاليfا والfذرات والfناس .وتfقدم هfذه األمfثلة
تfشابfهات جfزئfية غfير قfويfة مfع أنfها قfريfبة جfوهfريfا مfن الfحجج الfتقنية الfتي تfصلح فfي نfظريfة
الحقل الكمومي.

وه ffناك أس ffلوب ت ffفكير يس ffتخدم ال ffتشاب ffك ال ffكموم ffي ل ffيدع ffم ف ffكرة ك ffون ال ffبنى أس ffاس ال ffواق ffع
ال ffحقيقي .إن ت ffشاب ffك ج ffسيمني ك ffموم ffيني ل ffه أث ffر ش ffمول ffي .ف ffمعرف ffة ج ffميع ال ffخاص ffيات ال ffذات ffية
ال ffداخ ffلية امل ffنشأ  ،intrinsicك ffال ffشحنة الكه ffرب ffائ ffية ،وال ffخاص ffيات ال ffعرض ffية ال ffخارج ffية امل ffنشأ
 ،extrinsicكfاملfوضfع لfجسمني ،مfازالfت ال تfسمح بتحfديfد حfالfة مfنظومfتهما؛ ألن الfكل أكfبر مfن
مجfرد مجfموع أجfزائfه .فfالfصورة الfذريfة لfلعالfم ،الfتي يتحfدد كfل شfيء فfيها مfن خfالل خfاصfيات
لffبنات الffبناء األكffثر أولffية وكffيفية تffرابffط بffعضها بffبعض فffي الffزمffكان ،تffنهار .وبffدال مffن اعffتبار
الجسيمات رئيسية والتشابك ثانويا ،ينبغي علينا ربما أن نفكر في هذا األمر بطريقة معاكسة.
وقfد يfبدو لfك األمfر غfريfبا فfي أن تfوجfد عfالقfات مfن دون وجfود أشfياء تfرتfبط بهfذه الfعالقfات ،فfاألمfر
ي ffبدو ك ffإج ffراء زواج م ffن دون زوج ffني .فلس ffت وح ffيدا ف ffي أن تج ffد ذل ffك األم ffر غ ffري ffبا .وك ffثير م ffن
الfفيزيfائfيني والfفالسfفة يجfدون األمfر غfريfبا أيfضا ،ويfعتقدون أنfه مfن املfحال الfحصول عfلى أشfياء
ان ffطالق ffا م ffن ع ffالق ffات .وي ffحاول ب ffعض أن ffصار ال ffواق ffعية ال ffبنيوي ffة ال ffحقيقية ال ffوج ffود أن يج ffدوا
تffسويffة تffعتبر حffال وسffطا ،فffهم ال يffنكرون وجffود األشffياء ،بffل إنffهم ي ّ fدعffون فffقط أن الffعالقffات أو
الfبنى هfي بfدائfية أنfطولfوجfيا  .ontologically primaryوبfعبارة أخfرى ،ال تfمتلك الfكائfنات
واألش ffياء خ ffاص ffيات ذات ffية ،ب ffل مج ffرد خ ffاص ffيات تنج ffم ع ffن ع ffالق ffات ffها ب ffأش ffياء أخ ffرى .ل ffكن ه ffذه
الffتسويffة تffبدو ضffعيفة ،فffالجffميع سffوف يffوافق عffلى أن الffعالقffات أشffياء تffرتffبط بهffذه الffعالقffات،
ف ffال ffوض ffع ال ffوح ffيد الج ffدي ffد وال ffالف ffت ل ffلنظر ه ffو أن ك ffل ش ffيء ي ffنشأ ب ffناء ع ffلى ع ffالق ffات ح ffصرا.
وعfمومfا ،فfإن الfواقfعية الfبنيويfة فfكرة مfثيرة واسfتفزازيfة لfكنها تfحتاج إلfى تfطويfر أكfثر قfبل أن
نعرف ما إذا كانت قادرة على إنقاذنا من مشكلة التفسير التي نعانيها.

حزم من

الخاصيات)*******(

ينطلق بffديffل ثffان ملffعنى نffظريffة الffحقل الffكمومffي مffن فffكرة عffميقة بffسيطة .فffمع أن الffتفسيريffن
الffجسيمي والffحقلي يffعتبران تffقليديffا مffختلفني جffذريffا أحffدهffما عffن اآلخffر ،فffإنffهما يشffتركffان فffي
ش ffيء واح ffد ح ffاس ffم ،وه ffو أن ك ffليهما ي ffفترض ك ffون ال ffلبنات األس ffاس ffية ل ffلعال ffم امل ffادي ك ffينون ffات
مfنفردة دائfمة يfمكن عfزو الfخاصfيات إلfيها .وهfذه الfكينونfات إمfا جfسيمات أو  -فfي حfالfة نfظريfة
الfحقل  -نfقاط فfي الfزمfكان .ويfعتقد الfعديfد مfن الfفالسfفة  -وأنfا مfن ضfمنهم  -أن هfذا الfتقسيم
إلffى أشffياء وخffاصffيات يffمكن أن يffمثل السffبب الffبعيد وراء تffعرض كffل مffن املffقاربffتني الffجسيمية
والffحقلية لffصعوبffات .ونffعتقد أنffه مffن األفffضل الffنظر إلffى الffخاصffيات عffلى أنffها وحffدهffا تffشكل
الفئة األساسية.
وتfقليديfا ،يfعتقد الfناس أن الfخاصfيات هfي عfبارة عfن شfمولfيات  ،universalsأو بfعبارة أخfرى،
أنffها تffنتمي إلffى فffئة عffامffة مجffردة .وهffذه الffخاصffيات تffمتلكها أشffياء وكffائffنات خffاصffة؛ فffهي ال
تس ffتطيع ال ffوج ffود مس ffتقلة ع ffن غ ffيره ffا) .ع ffلى ن ffحو ال ري ffب ف ffيه ،ك ffان أف ffالط ffون ي ffعتقد ب ffوج ffود
الffخاصffيات بffمعزل عffن غffيرهffا ،لffكن فffقط فffي عffالffم أعffلى مffختلف عffن الffعالffم املffوجffود فffي املffكان
والfزمfان( .وعfلى سfبيل املfثال ،عfندمfا تfفكر فfي الfلون األحfمر ،فfإنfك تfفكر عfادة فfي أشfياء محfددة
حfمراء الfلون ،ولfيس بfبند عfائfم بحّ fريّfة يfسمى »احfمرارا« أو »حfمرة« .لfكن مfن املfمكن أن تfفكر فfي

األم ffر ب ffطري ffقة م ffعكوس ffة ،وه ffي اع ffتبار أن ل ffلخاص ffيات وج ffودا ق ffائ ffما ب ffذات ffه ب ffشكل مس ffتقل ع ffن
ال ffكائ ffنات ال ffتي ت ffتمتع ب ffها .وي ffمكن ل ffلخاص ffيات أن ت ffكون م ffا ي ffدع ffوه ال ffفالس ffفة خ ffصوص ffيات
 - particularsوهfي كfينونfات مfنفردة واقfعية .ومfا نfدعfوه عfادة شfيئا قfد ال يfكون إال حfزمfة مfن
الخاصيات :اللون والشكل واالتساق ،وما إلى ذلك.
وملffا كffان هffذا املffفهوم عffن الffخاصffيات  -بffاعffتبارهffا خffصوصffيات بffدال مffن أن تffكون شffمولffيات -
مffختلفا عffن الffنظرة الffتقليديffة لffها ،فffقد أدخffل الffفالسffفة تffعبيرا جffديffدا لffوصffفها هffو :املffجازيffات
 .tropesوي ffبدو األم ffر ط ffري ffفا إل ffى ح ffد م ffا ،ول ffسوء الح ffظ ،يس ffتحضر ه ffذا ال ffتعبير دالالت غ ffير
مناسبة ،لكن استخدامه صار اآلن راسخا وشائعا.
إن تffخيل األشffياء بffصفتها حffزمffا مffن الffخاصffيات يffختلف عffن الffكيفية الffتي نffتصور بffها الffعالffم
عfادة ،ولfكنه يfغدو أمfرا أقfل غfموضfا إذا مfا حfاولfنا هجfر مfا تfعلمناه عfن طfريfقة تfفكيرنfا عfادة فfي
الfعالfم ،وعfدنfا بfأنfفسنا إلfى الfسنوات األولfى مfن حfياتfنا .فfحني كfنا أطfفاال نfرى ونfتلمس كfرة لfلمرة
األولfى ،فfإنfنا فfي الfواقfع لfم نfكن نfدرك أن مfا لfديfنا كfرة  -عfلى وجfه الfتدقيق  -بfل إن مfا كfنا نfعيه
هfو شfكل دائfري بfظالل حfمراء الfلون مfع مfلمس مfرن مfعني .وال نfربfط إال الحfقا بfني هfذه الحfزمfة مfن
املfالحfظات وكfائfن مfتماسfك مfن نfوع مfعني ،وأعfني بfذلfك الfكرة .فfعندمfا نfرى كfرة فfي املfرة الfتالfية،
فfإن جfوهfر مfا نfقولfه هfو» :انfظر ،كfرة« ،سfاهfني عfن مfدى غfنى األدوات املfفهومfاتfية الfتي يfتضمنها
هذا اإلدراك املباشر ظاهريا.
وفfي أنfطولfوجfيا مfجازيfة ،نfعود ثfانfية إلfى اإلدراكfات واملfشاعfر املfباشfرة لfلطفولfة ،فfاألشfياء فfي
ال ffعال ffم خ ffارج ffا ليس ffت إال ح ffزم ffا م ffن ال ffخاص ffيات .ول ffيس امل ffوض ffوع ه ffو وج ffود ك ffرة أوال ث ffم ق ffرن
خاصيات بها ،بل هو وجود خاصيات ندعوها كرة .وال شيء تمتلكه الكرة سوى خاصياتها.
وبتطبيق هfذه األفfكار عfلى نfظريfة الfحقل الfكمومfي ،يfمكننا الfقول إن مfا نfدعfوه إلfكترونfا هfو فfي
الffحقيقة حffزمffة مffن الffخاصffيات أو املffجازيffات املffتنوعffة :ثffالث خffاصffيات ثffابffتة وأسffاسffية وهffي
الfكتلة والfشحنة والسfبني) ،spin (19إضfافfة إلfى خfاصfيات عfديfدة مfتغيرة وغfير أسfاسfية املfوضfع
والسfرعfة .ويfساعfد هfذا املfفهوم املfجازي عfلى إعfطاء مfعنى مfعقول لfلنظريfة .وعfلى سfبيل املfثال،
تfتنبأ الfنظريfة بfقدرة الfجسيمات األولfية  elementary particlesعfلى أن تfأتfي إلfى الfوجfود
وتخffرج مffنه بسffرعffة ،ويffكون سffلوك الffخالء فffي نffظريffة الffحقل الffكمومffي مffذهffال وعffجيبا بffوجffه
خffاص :فffمع أن الffقيمة املffتوسffطة لffعدد الffجسيمات تffساوي الffصفر ،فffإن الffخالء يffعج بffالffنشاط
وهffناك عffمليات )إجffرائffيات( تحffدث فffي األزمffنة واألوقffات جffميعها ،بffما فffي ذلffك عffمليات الخffلق
واإلفناء التالي لجميع أنواع الجسيمات.
تfنطوي هfذه الfفعالfية فfي أنfطولfوجfيا جfسيمية عfلى مfفارقfات .فfإذا كfانfت الfجسيمات أسfاسfية،
فfكيف تfأتّfى لfها أن تُخّ fلق وتfغدو مfادة؟ فfما الfذي كfوّنfها؟ ويfكون الfوضfع طfبيعيا فfي أنfطولfوجfيا
مffجازيffة ،فffالffخالء  -ومffع أنffه خٍ f
fال مffن الffجسيمات  -لffه خffاصffيات ،والffجسيم هffو الffذي تffحصل
عليه عندما تُجَ مِّ ع هذه الخاصيات نفسها في حزمة بطريقة معينة.

الفيزياء وما وراء

الطبيعة)********(

كfيف يfمكن ملfثل هfذا الfقدر الfكبير مfن الجfدل والfخالف األسfاسfيني أن يfحتدم حfول نfظريfة نfاجfحة
تجfريfبيا كfنظريfة الfحقل الfكمومfي؟ إن اإلجfابfة عfن هfذا السؤال مfباشfرة .فfمع أن الfنظريfة تfعلمنا
بfما يfمكننا قfياسfه ،فfهي ال تfتكلم إال بfألfغاز عfندمfا يتعلق األمfر بfطبيعة الfكينونfات  -مfهما كfانfت
 الfتي تؤدي إلfى بfروز مfالحfظاتfنا .وتfقوم الfنظريfة بfتفسير مfالحfظاتfنا بfداللfة كfواركfات ومfيونfاتوفfوتfونfات وحfقول كfمومfية مfتعددة ،لfكنها ال تfخبرنfا شfيئا عfن حfقيقة مfاهfية الfفوتfون  -أو الfحقل
الfكمومfي .إنfها ال تfحتاج إلfى ذلfك ألنfه يfمكن لfنظريfات الfفيزيfاء أن تfكون صfالfحة تجfريfبيا إلfى
حد بعيد من دون حل هذه األسئلة الواقعة في مجال ما وراء الطبيعة .metaphysical
وي ffعتبر ه ffذا األم ffر ك ffاف ffيا ل ffلعدي ffد م ffن ال ffفيزي ffائ ffيني .ف ffهم ي ffعتمدون م ffا ي ffسمى م ffوق ffفا ذرائ ffعيا
 ،instrumentalist attitudeوذلffك بffرفffضهم أن هffدف نffظريffات الffعلمية هffو ،فffي املffقام األول
تffمثيل الffعالffم ،ألنffها  -بffالنسffبه إلffيهم  -مجffرد أدوات تffقوم بتنبؤات تجffريffبية .ومffع ذلffك ,فffلدى
أغffلب الffعلماء حffدس قffوي بffأن نffظريffاتffهم تffقوم ،عffلى األقffل ،بffوصffف وتffصويffر بffعض مffظاهffر
الfطبيعة كfما هfي فfعال ،وذلfك قfبل الfقيام بfأي قfياس .وفfي نfهايfة األمfر ،مfا الfذي يfفعله ال ِfعل ُم إذا لfم
يكن فَ ْه َم العا َلم؟
إن الffحصول عffلى صffورة شffامffلة لffلعا َلffم الffفيزيffائffي يffتطلب تffوحffيد الffفيزيffاء والffفلسفة .وهffذان
ال ffفرع ffان امل ffعرف ffيان ي ffكمل أح ffده ffما اآلخ ffر .وي ffزودن ffا م ffا وراء ال ffطبيعة ب ffأط ffر م ffتنوع ffة م ffتناف ffسة
ألنfطولfوجfيا الfعالfم املfادي ،مfع أنfه ال يسfتطيع  -فfيما خfال مfسائfل تتعلق بfاالتfساق الfداخfلي -
الffفصل بffينها .هffذا وتffفتقر الffفيزيffاء ،مffن نffاحffيتها ،إلffى وصffف متسق لشؤون أسffاسffية ،مffن مffثل
تfعريfف األشfياء ودور الfفرديfة وحfالfة الfخاصfيات والfعالقfة بfني األشfياء والfخاصfيات ومfعنى املfكان
وكذلك الزمان.
واالجfتماع بfني فfرعfي املfعرفfة هfذيfن مfهما بfوجfه خfاص عfندمfا يجfد الfفيزيfائfيون أنfفسهم يfراجfعون
األسffس نffفسها ملffوضffوع دراسffاتffهم .لffقد وجffه تffفكير مffا وراء الffطبيعة) .I> (20نffيوتffن< و >.A
أينش ffتاي ffن< ،وه ffو يؤث ffر ف ffي ال ffكثير م ffمن ي ffحاول ffون ت ffوح ffيد ن ffظري ffة ال ffحقل ال ffكموم ffي ون ffظري ffة
>أينشffتايffن< فffي الffتثاقffل .فffقد أ ّلffف الffفالسffفة كffتبا ونشffروا بffحوثffا تffمأل مffكتبات عffن املffيكانffيك
الfكمومfي ونfظريfة الfثقالfة ،فfي حfني ال نfزال فfي بfدايfة الfطريق نfحو اسfتكشاف الfحقيقة املfتضمنة
فfي نfظريfة الfحقل الfكمومfي .ويfمكن لfلبدائfل عfن وجهfتي الfنظر املfعتمدتfني :الfجسيمية والfحقلية،
الfلتني نfقوم بfتطويfرهfما ،أن تfلهم فfيزيfائfيني فfي سfعيهم وكfفاحfهم نfحو تحقيق الfتوحfيد الfعظيم
.the grand unification

املؤلف
Meinard Kuhlmann
يff جالff ي مff هادات فff لى شff صل عff  ح،ياff انff ي أملff يليفيلد فff عة بff جامff فلسفة بff تاذ الff ان< أسff وملff >ك
هfياتfالل حfب خfد اكتسf وق.برگfو وبيتسfيكاگfسفورد وشfعات أوكfامfي جfمل فf وع،فلسفةfاء والfفيزيfال
ردfئلة ملجfن األسfكثير مfرح الfنت أطf »ك:قولfو يfتساؤل وهfم الfي دائfضولfخص فfمع َة شf س،بfطالfك
«.الدعابة وبسبب االلتباس واإلرباك املسليني الناجمني عنها
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