
ذرات املكان والزمان(*) 
نرى املكان متصال وندرك الزمان على نفس النحو؛ 

ولكن إذا صحت النظرية الغريبة حول الثقالة الكمومية العروية، 
فإن الزمان واملكان هما في واقع األمر مكونَان من قطع متفردة. 

<L. سمولني> 
  

قـــبل مـــا يـــزيـــد عـــلى نـــحو مـــئة ســـنة كـــان مـــعظم الـــناس ومـــعهم مـــعظم الـــعلميني يـــظنون أن املـــادة 
مــتصلة. ومــع أن بــعض الــفالســفة والــعلميني قــد تــكهنوا مــنذ قــديــم الــزمــن بــتكون املــادة مــن ذرات 
دقـيقة نـصل إلـيها إذا مـا قـسمت املـادة إلـى أجـزاء صـغيرة بـما فـيه الـكفايـة، فـقد تـناقـص عـدد مـن 
كــان يــعتقد بــإمــكانــية إقــامــة الــدلــيل عــلى ذلــك. ولــكننا الــيوم نســتوعــب وجــود ذرات فــرديــة ونــدرس 

الجسيمات التي تتكون منها. ولم يعد أحد يستغرب تكوُّن املادة من حبيبات. 
  

فـي الـعقود األخـيرة، تـساءل الـفيزيـائـيون والـريـاضـياتـيون عـما إذا كـان الـفضاء أيـضا مؤلـفا كـاملـادة 
مــن قــطع مــتفردة. هــل الــفضاء مــتصل كــما تــعلمنا فــي املــدارس أو أنــه أشــبه بــقطعة مــن الــقماش 
مـــحبوكـــة مـــن ألـــياف صـــغيرة مـــنفصلة؟ أتُـــرى إذا اســـتطعنا اســـتكشاف قـــياس األجـــسام الـــبالـــغة 
الـصغر، فهـل سـنرى «ذرات» يسـتحيل اخـتزالـها أو تجـزئـتها إلـى مـا هـو أصـغر مـنها؟ ومـاذا عـن 
الــزمــان: هــل تــتغير الــطبيعة عــلى نــحو مــتصل أو أن الــكون يــتطور بتســلسٍل مــن املــراحــل الــدقــيقة 

جدا وهو في ذلك أشبه ما يكون بحاسوب رقمي؟ 
  

شهـدت الـسنوات ال16 املـاضـية تـقدمـا كـبيرا فـي هـذه املـوضـوعـات، إذ تـتنبأ نـظريـة تحـمل اسـما 
غـريـبا هـو «الـثقالـة الـكمومـية الـعرويـة»(1) بـأن الـفضاء والـزمـان مـكونـان مـن أجـزاء مـتفردة. وتـكشف 
لـنا الـحسابـات املجـراة فـي إطـار هـذه الـنظريـة عـن صـورة بـسيطة وجـميلة فـي آن واحـد. فـقد عـمقت 
الـنظريـة فـهمنا لـظواهـر مـحيرة تـرتـبط بـالـثقوب الـسوداء وبـاالنـفجار األعـظم. وأفـضل مـا فـي األمـر 
أن هــذه الــنظريــة قــابــلة لــالخــتبار، وتــتنبأ بــتجارب يــمكن إجــراؤهــا فــي املســتقبل الــقريــب تــتيح 

الكشف عن ذرات الفضاء في حال وجودها. 
  

نظرة إجمالية/ الزمكان الكمومي(**) 
▪ لـفهم بـنية الـفضاء فـي السـاللـم الـبالـغة الـصغر، عـلينا الـتوجـه نـحو نـظريـة كـمومـية 
لـلثقالـة. ويـتأتـى تـدخـل الـثقالـة فـي هـذا املـوضـوع مـن نـظريـة النسـبية الـعامـة آلينشـتايـن 

التي تبني أن الثقالة ناتجة من تشوه الزمان واملكان. 
▪ إن الـتوفيق املـتأنـي بـني املـبادئ األسـاسـية لـلميكانـيك الـكمومـي والنسـبية الـعامـة هـو 
الـذي قـاد الـفيزيـائـيني لـوضـع نـظريـة «الـثقالـة الـكمومـية الـعرويـة». ويـبدو أن الـحاالت 
الـــكمومـــية املـــسموح بـــها لـــلفضاء فـــي هـــذه الـــنظريـــة مـــرتـــبطة بمخـــططات مـــكونـــة مـــن 
خــطوط ونــقاط تــسمى شــبكات الســپني. ويــقابــل الــزمــكان الــكمومــي مخــططات مــماثــلة 

تسمى زبد السپني. 
▪ تـتنبأ الـثقالـة الـكمومـية الـعرويـة بـأن الـفضاء مـكون مـن قـطع مـنفصلة، حجـم أصـغرهـا 
نــحو طــول پــالنــك مــكعب، أي 99-10 ســم3. ويجــري الــزمــن بــدقــات مــتفردة هــي نــحو 
43-10 ثــانــية. ويــمكن رؤيــة املــفاعــيل الــناتــجة مــن هــذه الــبنية املــتفردة (املــتقطعة) فــي 

تجارب تجرى في املستقبل القريب. 



  
الكمات(***) 

لـقد قـمت وزمـالئـي بـتطويـر نـظريـة الـثقالـة الـكمومـية الـعرويـة فـي وقـت كـنا نـتصارع فـيه مـع مـسألـة 
مــهمة مــطروحــة فــي الــفيزيــاء مــنذ زمــن طــويــل: هــل يــمكن وضــع نــظريــة كــمومــية لــلثقالــة؟ ولشــرح 
أهــمية هــذه املــسألــة ـ وعــالقــتها بــحبيبات الــفضاء والــزمــان ـ يــجب أن أتحــدث قــليال عــن الــنظريــة 

 .theory of gravity الكمومية وعن نظرية الثقالة
  

لــقد صــيغت الــنظريــة الــكمومــية فــي الــربــع األول مــن الــقرن العشــريــن وارتــبطت صــياغــتها ارتــباطــا 
وثــيقا بــالــبرهــنة عــلى أن املــادة تــتكون مــن ذرات. فــمعادالت املــيكانــيك الــكمومــي تؤدي إلــى ظــهور 
بـعض الـقيم، مـثل طـاقـة الـذرة عـلى سـبيل املـثال، عـلى شـكل وحـدات مـتقطعة محـددة. وقـد نـجحت 
الـــنظريـــة الـــكمومـــية فـــي التنبؤ بـــخواص الـــذرات وســـلوكـــها، وكـــذا بـــخواص وســـلوك الـــجسيمات 
األولـية والـقوى املـكونـة لـها. ولـم يحـدث فـي تـاريـخ الـعلوم أن حـققت نـظريـة مـا نـجاحـا أعـظم مـما 
حـــققته الـــنظريـــة الـــكمومـــية، فـــعليها يـــقوم فـــهمنا لـــلكيمياء ولـــلفيزيـــاء الـــذريـــة ومـــا تـــحت الـــذريـــة 

ولإللكترونيات وحتى للبيولوجيا. 
  

وفـــي نـــفس الـــفترة الـــتي صـــيغ فـــيها املـــيكانـــيك الـــكمومـــي طـــرح آينشـــتايـــن نـــظريـــته الـــعامـــة فـــي 
النســبية وهــي نــظريــة الــثقالــة. وتظهــر قــوة الــتثاقــل فــي نــظريــته بســبب انــحناء املــكان والــزمــان 
املـكونـني مـعا «لـلزمـكان»(2) الـناتـج مـن وجـود املـادة. ولـتقريـب الـصورة لـألذهـان، يـمكننا مـقارنـة ذلـك 
بـكرة بـولـينگ مـوضـوعـة عـلى صـفيحة مـطاطـية ومـعها كـرة مـن املـرمـر تـتدحـرج بـالـقرب مـنها. يـمكن 
تـمثيل الـشمس واألرض بـالـكرتـني والـصفيحة بـالـفضاء. تتسـبب كـرة الـبولـينگ بـتضاريـس عـميقة 
فـي الـصفيحة املـطاطـية ويؤدي انحـدار الـتضريـس إلـى انـعطاف الـكرة املـرمـريـة نـحو الـكرة األكـبر 
وكـأنـها قـد دفـعت فـي هـذا االتـجاه بـفعل قـوة مـا (الـثقالـة). وعـلى نـفس الـنحو تـشوه أي قـطعة مـن 
املـادة أو أي تجـمع لـلطاقـة هـندسـة الـزمـكان مسـببة انـعطاف الـجسيمات األخـرى واألشـعة الـضوئـية 

 .gravity نحوها وهي الظاهرة التي نسميها الثقالة
  

عــززت التجــربــُة الــنظريــَة الــكمومــية ونــظريــة النســبية الــعامــة آلينشــتايــن، كــال عــلى حــدة بــشكل 
مـدهـش. إال أنـه لـم تجـر أي تجـربـة مـفاعـيل effects مـهمة تـتنبأ بـها كـل مـن الـنظريـتني. ويُـرّد ذلـك 
إلــى أن املــفاعــيل الــكمومــية تــبرز أقــصى مــا يــكون فــي األبــعاد الــصغيرة جــدا، فــي حــني تــتطلب 
مـــفاعـــيل النســـبية الـــعامـــة كـــتال كـــبيرة، وهـــكذا ال بـــد مـــن ظـــروف غـــير عـــاديـــة للجـــمع بـــني هـــذيـــن 

الشرطني. 
  

وهـناك إلـى جـانـب هـذه الـثغرة فـي الـبيانـات التجـريـبية مـسألـة عـويـصة تتعلق بـاملـفاهـيم. فـنظريـة 
آينشـتايـن فـي النسـبية الـعامـة نـظريـة تـقليديـة تـمامـا، أي إنـها ليسـت كـمومـية. إال أنـه لـكي تـبقى 
الـفيزيـاء عـلما مـتسقا ال بـد مـن تـوحـيد املـيكانـيك الـكمومـي والنسـبية الـعامـة. وتـسمى هـذه الـنظريـة 
الـتي نـبحث عـنها مـنذ أمـد طـويـل الـثقالـة الـكمومـية quantum gravity. وملـا كـانـت النسـبية الـعامـة 

تتعامل مع هندسة الزمكان، فعلى نظرية الثقالة الكمومية أن تكون نظرية كمومية للزمكان. 
  



  
  

لــقد طــور الــفيزيــائــيون مجــموعــة مــن الــنهج والــطرائق الــريــاضــياتــية لــتحويــل نــظريــة تــقليديــة إلــى 
نـــظريـــة كـــمومـــية. وعـــمل الـــعديـــد مـــن الـــفيزيـــائـــيني الـــنظريـــني والـــريـــاضـــياتـــيني عـــلى تطبيق هـــذه 
الـــتقنيات عـــلى النســـبية الـــعامـــة. وكـــانـــت الـــنتائـــج األولـــى مـــثبطة؛ إذ يـــبدو أن الـــحسابـــات الـــتي 
أجـريـت فـي السـتينات والسـبعينات مـن الـقرن العشـريـن أظهـرت أن مـحاولـة الـتوفيق بـني الـنظريـة 
الـكمومـية والنسـبية الـعامـة لـن يـكتب لـها الـنجاح؛ ومـن ثـّم كـان ال بـد مـن طـرح مـتطلبات أسـاسـية 
جــديــدة، مــصادرات poslulates أو مــبادئ ال تــتضمنها الــنظريــة الــكمومــية والنســبية الــعامــة، أو 
جـسيمات جـديـدة وحـقول، أو نـوع آخـر مـن الـكائـنات الجـديـدة. ولـعل إضـافـة مـن هـذا الـقبيل أو لـعل 
بـنية ريـاضـياتـية جـديـدة تـتيح لـنا تـطويـر نـظريـة شـبه كـمومـية تـنجح فـي أن تـكون النسـبية الـعامـة 
عــلى وجــه الــتقريــب فــي الــنظام غــير الــكمومــي. ثــم إنــه مــن الــضروري أن تــبقى هــذه اإلضــافــات 
الـدخـيلة فـي الـنظريـة اإلجـمالـية خـافـية عـن الـتجارب كـي ال تـضر بـالتنبؤات الـناجـحة لـلميكانـيك 
الــكمومــي والنســبية الــعامــة وأال تــتبدى إال فــي الــظروف غــير االعــتياديــة، حــيث يــتوقــع أن يــكون 
لـكلتا الـنظريـتني مـفاعـيل كـبيرة. وقـد أجـريـت مـحاوالت عـديـدة فـي هـذه االتـجاهـات أطـلقت عـليها 

أسماء مختلفة مثل نظرية الالوي twistor، الهندسة غير التبديلية والثقالة الفائقة. 
  

تــتمتع إحــدى املــقاربــات ـ وهــي نــظريــة األوتــار ـ بــشعبية كــبيرة عــند الــفيزيــائــيني، وهــي نــظريــة 
تـفترض أن لـلفضاء سـتة أو سـبعة أبـعاد ـ حـتى اآلن لـم يُـرصـد أي مـنها عـلى اإلطـالق ـ إضـافـة إلـى 
األبــعاد الــثالثــة املــعهودة. كــما تــتنبأ نــظريــة األوتــار بــوجــود عــدد كــبير مــن الــقوى والــجسيمات 
األولـــية الجـــديـــدة، إال أنـــه لـــم يـــقم أي دلـــيل بـــالـــرصـــد عـــلى وجـــودهـــا حـــتى الـــيوم. ويـــعتقد بـــعض 
الـباحـثني أن نـظريـة األوتـار مـتضمنة فـي نـظريـة تـسمى األغـشية (M-theory) [انـظر: «الـنظريـة 
الــتي كــانــت تــسمى أوتــارا»، مجــلة الــعلوم، الــعدد 12(1998)، ص 34]، إال أنــه ال يــتوافــر حــتى 
اآلن أي تــعريــف دقيق لهــذه الــنظريــة املخــمنة. وهــكذا فــإن كــثيرا مــن الــفيزيــائــيني والــريــاضــياتــيني 
مـقتنعون بـوجـوب دراسـة بـدائـل أخـرى. ونـظريـتنا لـلثقالـة الـكمومـية الـعرويـة هـي أفـضل الـبدائـل 

املطورة. 
  



  
إن الفضاء نُِسج بخيوط متباينة. 

  
ثغرة كبيرة(****) 

فـي مـنتصف الـثمانـينات، قـرر عـدد مـنا إعـادة تـفحص مـسألـة إمـكانـية الـتوفيق بـشكل متسق بـني 
املــيكانــيك الــكمومــي والنســبية الــعامــة بــاســتعمال الــتقنيات املــعتادة. وكــان مــنهم <A. آشــتكر> 
 .C>جـــاكـــوبـــسون> [مـــن جـــامـــعة مـــريـــالنـــد] و .T>[وهـــو اآلن فـــي جـــامـــعة واليـــة پنســـلڤانـــيا] و
روڤــّلي> [وهــو اآلن فــي جــامــعة البحــر املــتوســط بــمرســيليا]. وكــنا نــعلم أن ثــغرة مــهمة أدت إلــى 
الـــنتائـــج الســـلبية فـــي الســـبعينات: كـــانـــت جـــميع الـــحسابـــات الـــتي أجـــريـــت تـــفترض أن هـــندســـة 
الـــفضاء مـــتصلة ومـــلساء أيـــا كـــانـــت دقـــة فـــحصنا لهـــذا الـــفضاء، وذلـــك عـــلى غـــرار مـــا كـــان الـــناس 
يـتصورون املـادة قـبل اكـتشاف الـذرة. وقـد بـني لـنا بـعض أسـاتـذتـنا واملشـرفـني عـلينا أنـه لـن يـكون 

من املمكن االعتماد على الحسابات القديمة لو تبني أن هذه الفرضية خاطئة. 
  

وهـكذا بـدأنـا بـالـبحث عـن طـريـقة إلجـراء الـحسابـات مـن دون أن نـفترض أن الـفضاء أمـلس ومـتصل، 
وعــمدنــا بــإصــرار إلــى عــدم وضــع أي فــرضــية تــتجاوز مــا اخــتُبر جــيدا مــن مــبادئ النســبية الــعامــة 
والـــنظريـــة الـــكمومـــية. واحـــتفظنا عـــلى وجـــه الـــخصوص فـــي صـــلب الـــحسابـــات الـــتي أجـــريـــناهـــا 

بمبدأين أساسيني في النسبية العامة. 
  

املـبدأ األول، هـو املـبدأ املـعروف بـاسـتقالل الخـلفية(3). وهـو يـنص عـلى عـدم ثـبات هـندسـة الـزمـكان، 
وأنـها عـوضـا عـن ذلـك هـندسـة مـتطورة، أي إنـها مـقدار ديـنامـيكي. ولـكي نجـد هـذه الـهندسـة يـجب 
حـل بـعض املـعادالت املـتضمنة لجـميع مـفاعـيل املـادة والـطاقـة. وتجـدر اإلشـارة هـنا إلـى أن األوتـار 
فــي صــياغــتها الــحالــية ال تــتمتع بــاســتقالل الخــلفية؛ فــاملــعادالت الــتي تــوصــف األوتــار مــبنية فــي 

زمكان تقليدي (أي غير كمومي) معني مسبقا. 
  

 diffeomorphism واملـــبدأ الـــثانـــي، املـــعروف بـــاالســـم املـــهيب: مـــبدأ ال تـــغيّر الـــتماثـــل الـــتفاضـــلي
invariance، هــــو وثيق الــــصلة بــــاســــتقالل الخــــلفية. ويــــقتضي هــــذا املــــبدأ حــــريــــة االخــــتيار فــــي 
النســـبية الـــعامـــة ـ عـــلى خـــالف الـــنظريـــات الـــتي ســـبقتها ـ ألي جـــملة إحـــداثـــيات نســـتعملها فـــي 
الـزمـكان لـكتابـة املـعادالت. فـما يُـعرِّف نـقطة مـا فـي الـزمـكان هـو فـقط مـا يحـدث فـيها فـيزيـائـيا، ولـيس 



مــوقــعها بــالنســبة إلــى جــملة إحــداثــيات خــاصــة (ال تــوجــد إحــداثــيات خــاصــة). إن هــذا املــبدأ بــالــغ 
القوة في النسبية العامة وذو أهمية أساسية فيها. 

  
وبـالـتوفيق بـدقـة بـني هـذيـن املـبدأيـن والـتقنيات املـعهودة فـي املـيكانـيك الـكمومـي، قـمنا بـتطويـر لـغة 
ريـاضـياتـية سـمحت لـنا بـإجـراء حـسابـات لتحـديـد مـا إذا كـان الـفضاء مـتصال أو مـتفردا (مـتقطعا)؛ 
وسـعدنـا بـمالحـظة أن هـذه الـحسابـات كـشفت أن الـفضاء مـكمم quantized. وهـكذا وضـعنا أسـس 

نظريتنا للثقالة الكمومية العروية. 
  

ونـشير هـنا إلـى أن املـصطلح «عـروة» loop قـد أُدخـل الحـتواء الـحسابـات فـي الـنظريـة عـلى عـرى 
صغيرة محددة في الزمكان. 

  
الحاالت الكمومية للحجم واملساحة(*****) 

إن التنبؤ املــركــزي لــنظريــة الــثقالــة الــكمومــية الــعرويــة مــرتــبط بــالــحجوم واملــساحــات. 
لــننظر إلــى غــالف كــروي يُــعرّف الحــدود B ملــنطقة مــن الــفضاء ذات حجــم مــا (أعــاله). 
حســب الــفيزيــاء الــتقليديــة (غــير الــكمومــية) يــمكن للحجــم أن يــقدر بــأي عــدد حــقيقي 
مـوجـب. إال أن نـظريـة الـثقالـة الـكمومـية الـعرويـة تـقول بـوجـود حـد أدنـى مطلق للحجـم 
يــغايــر الــصفر (نــحو مــكعب طــول پــالنــك، أي99-10 ســنتيمتر مــكعب)، بــحيث تــقتصر 
مجـموعـة الـحجوم الـكبيرة عـلى مـتتالـية مـتقطعة مـن األعـداد. وبـاملـثل، يـوجـد حـد أدنـى 
لــــلمساحــــات يــــغايــــر الــــصفر (نــــحو مــــربــــع طــــول پــــالنــــك، أي 66-10 ســــنتيمتر مــــربــــع) 
ومــــتتالــــية مــــتقطعة مــــن املــــساحــــات الــــكبيرة املــــسموح بــــها. ويشــــبه الــــطيف املــــتقطع 
لـلمساحـات املـسموح بـها (فـي الـيمني) ولـلحجوم (فـي الـوسـط) إلـى حـد كـبير مسـتويـات 

الطاقة الكمومية املتقطعة لذرة الهدروجني (في اليسار). 

 !
  

لـقد أعـاد إجـراء الـحسابـات عـدد مـن الـفيزيـائـيني والـريـاضـياتـيني بتطبيق طـرائق مـتعددة. وعـلى مـر 
الـسنني مـنذ ذلـك الـحني، نـمت نـظريـة الـثقالـة الـكمومـية الـعرويـة لـتصبح مـجال بـحث مـفيدا، يـسهم 
فـيه الـعديـدون مـن أنـحاء الـعالـم؛ وقـد جـعلتنا الـجهود املـتضافـرة نثق بـصورة الـزمـكان الـتي سـأقـوم 

بوصفها. 
  



إن نـظريـتنا هـي نـظريـة كـمومـية لـبنية الـزمـكان فـي الـتدريـجات األصـغر قَـًدا، لـذا فـإنـه لشـرح كـيف 
تـعمل الـنظريـة، نـحتاج إلـى األخـذ فـي االعـتبار تنبؤاتـها مـن أجـل مـنطقة صـغيرة أو حجـم صـغير. 
ومـن األمـور األسـاسـية فـي تـعامـلنا مـع الـفيزيـاء الـكمومـية هـو التحـديـد الـدقيق لـلمقاديـر الـفيزيـائـية 
املـراد قـياسـها. لهـذا سـندخـل فـي اعـتبارنـا مـنطقة ذات حـدود، B [انـظر الـشكل فـي هـذه الـصفحة]. 
يـمكن تـعيني الحـدود بـمادة مـا، كـما يـمكن تـعريـفها بـهندسـة الـزمـكان نـفسه، كـما فـي أفق الحـدث(4) 
لـثقب أسـود (وهـو سـطح تحـدده شـدة جـاذبـية الـثقب األسـود بـحيث ال يـفلت مـن داخـله شـيء بـما 

في ذلك الضوء(5).) 
  

مـــا الـــذي يحـــدث عـــندمـــا نـــقيس حجـــم املـــنطقة؟ ومـــا الـــنتائـــج الـــتي يـــسمح بـــها كـــل مـــن الـــنظريـــة 
الـكمومـية ومـبدأ التـغير الـتماثـل الـتفاضـلي؟ فـإذا كـانـت هـندسـة الـفضاء مـتصلة فـمن املـمكن عـندئـذ 
أن يــكون لــلمنطقة أي قــّد، وأن تــكون نــتيجة الــقياس أي عــدد حــقيقي وأن يــكون قــريــبا مــن الــصفر 
بــقدر مــا نــريــد. أمــا إذا كــانــت الــهندســة حــبيبية، فســتكون نــتيجة الــقياس مجــموعــة مــن األعــداد 
املــتفردة والــتي ال يــمكن لــها أن تــكون أصــغر مــن حــد أدنــى للحجــم. والسؤال هــنا شــبيه بــالسؤال 
عـــن طـــاقـــة اإللـــكترونـــات املـــحيطة بـــنواة الـــذرة. فـــاملـــيكانـــيك الـــتقليدي يـــتنبأ بـــإمـــكانـــية أن يـــكون 
لـإللـكترون أي قـدر مـن الـطاقـة وذلـك خـالفـا لـلميكانـيك الـكمومـي الـذي ال يـسمح إال بـطاقـات محـددة 
(ويســتحيل أن يــكون لــإللــكترون طــاقــة تــقع بــني طــاقــتني مــن هــذه الــطاقــات املحــددة). فــالــفرق هــنا 
يــماثــل الــفرق بــني قــياس شــيء مــا يــتدفق بــشكل مــتصل، مــثل املــاء بــمفهوم الــقرن الــتاســع عشــر، 

وبني شيء يمكن عّده، مثل عد الذرات في ذلك املاء. 
  

تـتنبأ نـظريـة الـثقالـة الـكمومـية الـعرويـة بـكون الـفضاء مـثل الـذرات: تـوجـد مجـموعـة مـتقطعة مـن 
األعـداد تـعطيها تـجارب قـياس الـحجوم. فـالحجـم يظهـر عـلى شـكل قـطع مـتميزة. يـمكن كـذلـك قـياس 
مـساحـة الحـدود B، وهـنا أيـضا تـعطي الـحسابـات املجـراة فـي نـطاق الـنظريـة نـتيجة ال لَـبْس فـيها: 
إن مـساحـة السـطح هـي أيـضا مـتفردة. أو بـعبارة أخـرى إن الـفضاء غـير مـتصل. ويظهـر عـلى شـكل 

وحدات مكّممة معينة للمساحة وللحجم. 
  

كيف نتمثل حاالت الحجم الكمومية(******) 
يســـتعمل الـــفيزيـــائـــيون فـــي دراســـة نـــظريـــة الـــثقالـــة الـــكمومـــية الـــعرويـــة مخـــططات 
تـــسمى شـــبكات الســـپني، وذلـــك لـــتمثيل حـــاالت الـــفضاء الـــكمومـــية فـــي املـــقايـــيس 
الـصغيرة جـدا. يـقابـل بـعض هـذه املخـططات حـجوم كـثيرات الـوجـوه. وعـلى سـبيل 
املــثال، يــتكون املــكعب (a) مــن حجــم تــحيط بــه ســتة وجــوه مــربــعة. تــحتوي شــبكة 
السـپني املـقابـلة لـه (b) عـلى نـقطة، أو عـلى عـقدة، تـمثل الحجـم وعـلى سـتة خـطوط 
تــمثل الــوجــوه الســتة. وتــحتوي شــبكة الســپني عــلى عــدد عــند الــعقدة يــشير إلــى 
حجــم املــكعب وعــلى عــدد عــلى كــل خــط يــشير إلــى مــساحــة الــوجــه الــذي يــقابــله. 
والحجـم هـنا هـو 8 مـكعب طـول پـالنـك، ومـساحـة كـل وجـه هـي 2 مـربـع طـول پـالنـك 
[إن قـواعـد الـثقالـة الـكمومـية الـعرويـة تـقصر الـحجوم واملـساحـات املـسموح بـها عـلى 

قيم معينة: ال يسمح إال بتوافقات معينة لألعداد على الخطوط والعقد]. 
وإذا أقــمنا هــرمــا عــلى وجــه املــكعب الــعلوي (c)، فــإن الخــط الــذي يــمثل هــذا الــوجــه 
فـي شـبكة السـپني سـيصل بـني عـقدة املـكعب وعـقدة الهـرم (d). أمـا الخـطوط املـقابـلة 



لـــلوجـــوه األربـــعة الـــخارجـــية للهـــرم ولـــوجـــوه املـــكعب الـــخارجـــية الخـــمسة، فتنطلق 
بالترتيب من عقدتي الهرم واملكعب [لم نضع األعداد للتبسيط]. 

 !
بــصورة عــامــة يُــمثَّل كــّم املــساحــة فــي شــبكة ســپني بخــط واحــد (e)، فــي حــني تــمثل 
مـــساحـــة مؤلـــفة مـــن عـــدة كـــمات بـــعدة خـــطوط (f). وكـــذلـــك يـــمثَّل كـــم الحجـــم بـــعقدة 
واحـدة (g) فـي حـني يـمثل الحجـم األكـبر بـعدة عـقد (h). وإذا كـان لـديـنا مـنطقة مـن 
الـــفضاء محـــددة بـــغالف كـــروي، فـــإن الحجـــم داخـــل هـــذا الـــغالف يـــعطى بمجـــموع 

العقد داخل الغالف وتعطى مساحة السطح بمجموع الخطوط التي تخترقه. 
إن شــبكات الســپني أســاســية أكــثر مــن كــثيرات الــوجــوه: يــمكن تــمثيل أي نسق مــن 
كـــثيرات الـــوجـــوه بشـــبكة ســـپني عـــلى هـــذا الـــنحو، ولـــكن بـــعض شـــبكات الســـپني 
الــصحيحة تــمثل تــوافيق لــحجوم ومــساحــات ال يــمكن رســمها مــثل كــثيرات وجــوه. 
تحـدث أمـثال شـبكات السـپني هـذه فـي حـالـة انـحناء الـفضاء، بـفعل حـقل تـثاقـل قـوي 

أو عندما تحدث تأرجحات كمومية لهندسة الفضاء في سلم پالنك. 

 !
  



تـقاس الـقيم املـمكنة للحجـم ولـلمساحـة بـوحـدات مـن مـقدار يـعرف بـاسـم طـول پـالنـك(6)، وهـو طـول 
مــرتــبط بشــدة الــثقالــة وبــقّد الــكّمات(7) وبســرعــة الــضوء. وهــو يــقيس األبــعاد الــتي لــم تــعد فــيها 
هـندسـة الـفضاء مـتصلة. وطـول پـالنـك صـغير جـدا: 33-10 سـنتيمتر؛ وهـكذا فـإن أصـغر مـساحـة 
مـمكنة مـغايـرة لـلصفر هـي تـقريـبا مـربـع طـول پـالنـك، أي 66-10 سـم2. وأصـغر حجـم مـغايـر لـلصفر 
مــمكن هــو تــقريــبا مــكعب طــول پــالنــك، أي 99-10 ســم3. وهــكذا تــتنبأ الــنظريــة بــوجــود 1099 ذرة 
حجـم فـي كـل سـنتيمتر مـكعب مـن الـفضاء. إن كـّم الحجـم صـغير إلـى حـد يـجعل عـدد كـمات الحجـم 
فـــي الـــسنتيمتر املـــكعب الـــواحـــد أكـــبر بـــكثير مـــن عـــدد الـــسنتيمترات املـــكعبة فـــي الـــكون املـــرئـــي 

 .(1085)
  

شبكات السپني(********) 
ثـم مـاذا تـعلِّمنا أيـضا نـظريـتنا عـن الـزمـكان؟ وبـدايـة كـيف تـبدو هـذه الـحاالت الـكمومـية لـلحجوم 
والسـطوح؟ هـل يـتألـف الـفضاء مـن مجـموعـة كـبيرة مـن املـكعبات أو الـكرات؟ الـجواب كـال، فـاملـسألـة 
ليســـت بهـــذه الـــبساطـــة. ومـــع ذلـــك مـــن املـــمكن رســـم مخـــططات تـــمثل الـــحاالت الـــكمومـــية للحجـــم 
واملــسافــة. وهــذه املخــططات تــبدو جــميلة لــلعامــلني مــنا فــي هــذا املــجال الرتــباطــها بــفرع أنيق مــن 

فروع الرياضيات. 
  

ولــكي نــرى كــيف تــعمل هــذه املخــططات، لــنتصور قــطعة مــن الــفضاء عــلى شــكل مــكعب، كــما فــي 
الــشكل أعــاله. نــرســم هــذا املــكعب فــي مخــططنا كــنقطة تــمثل الحجــم ويــتفرع مــنها ســتة خــطوط 
يـمثل كـل مـنها أحـد وجـوه املـكعب. وعـلينا أن نـكتب عـددا فـي جـوار الـنقطة لـتعيني مـقدار الحجـم، 

ونكتب على كل خط العدد الذي يحدد مساحة الوجه الذي يمثله الخط. 
  

لـنفترض بـعد ذلـك أنـنا وضـعنا هـرمـا فـوق املـكعب. فـكثيرا الـوجـوه(8)، الـلذان لـهما وجـه مشـترك؛، 
ســيُمثالن بــنقطتني (حجــمني) يــربــط بــينهما أحــد الخــطوط (الــوجــه الــذي يشــترك فــيه الحجــمان). 
لــــلمكعب خــــمسة وجــــوه أخــــرى (خــــمسة خــــطوط مــــتفرعــــة) وللهــــرم أربــــعة أخــــرى (أربــــعة خــــطوط 
مـتفرعـة)، ومـن الـواضـح أنـه مـن املـمكن رسـم مخـططات ألنـساق أكـثر تـعقيدا تـتضمن كـثيرات وجـوه 
غـير املـكعبات واألهـرامـات بـوسـاطـة هـذه الـنقط والخـطوط: كـل حجـم لـكثير وجـوه يـصبح نـقطة أو 
عـقدة، وكـل وجـه منبسـط لـكثير وجـوه يـصبح خـطًا وتـربـط الخـطوط بـني الـعقد عـلى نـفس الـنحو 
الــذي تــربــط فــيه الــوجــوه بــني كــثيرات الــوجــوه. يــسمي الــريــاضــياتــيون هــذه مخــططات بــيانــية(9) 

 .graphs
  

فــــي نــــظريــــتنا، لــــندع اآلن جــــانــــبا رســــوم كــــثيرات الــــوجــــوه ولــــنحتفظ بــــالــــبيانــــيات وحــــدهــــا. إن 
الــريــاضــيات الــتي تــصف الــحاالت الــكمومــية للحجــم واملــساحــة هــي الــتي تــزودنــا بمجــموعــة مــن 
الـقواعـد عـن كـيفية الـترابـط بـني الـعقد والخـطوط وعـن كـيفية انـتقال األعـداد فـي املخـطط. تُـقابـل كـل 
حـالـة كـمومـية أحـد هـذه الـبيانـيات كـما يـقابـل كـل بـيانـي حـالـة كـمومـية. إن الـبيانـيات هـي فـي واقـع 
األمـر اخـتزال مـالئـم لجـميع الـحاالت الـكمومـية املـمكنة لـلفضاء. (إن الـريـاضـيات وتـفصيالت أخـرى 
لـلحاالت الـكمومـية، هـي عـلى درجـة مـن الـتعقيد بـحيث ال يـمكن مـناقشـتها هـنا؛ وأفـضل مـا يـمكننا 

القيام به في هذا الصدد، هو عرض بعض املخططات ذات الصلة.) 
  



تــمثل الــبيانــيات الــحاالت الــكمومــية عــلى نــحو أفــضل مــما تــفعله كــثيرات الــوجــوه، ثــم إن بــعض 
الـبيانـيات، عـلى وجـه الـخصوص، تـرتـبط مـعا بـطرق غـريـبة يسـتحيل إرجـاعـها إلـى صـورة مـرضـية 
لـكثيرات الـوجـوه. فـعندمـا يـكون الـفضاء مـنحنيا عـلى سـبيل املـثال، فـإنـه مـن غـير املـمكن أن تـتراكـب 
كـثيرات الـوجـوه بـشكل مـالئـم، مـع أنـه مـن السهـل رسـم بـيانـي. وفـي واقـع األمـر، يـمكننا أخـذ بـيانـي 
مـا وحـساب مـقدار الـتواء الـفضاء انـطالقـا مـن هـذا الـبيانـي. وملـا كـان الـتواء الـفضاء هـو الـذي يـولـد 

التثاقل، فإن هذا يبني لنا أن املخططات تشكل نظرية كمومية للتثاقل. 
  

ولـلتبسيط، نـرسـم فـي كـثير مـن األحـيان الـبيانـيات بـبعديـن، إال أنـه مـن األفـضل تـخيلها وهـي تـمأل 
الـفضاء ذا الـثالثـة أبـعاد، ألن هـذا مـا تـمثله فـعال. ثـم إن هـناك فـي الـتصور فـخا يـجب عـدم الـوقـوع 
فــيه؛ فــاملخــططات الــبيانــية وعــقدهــا ليســت فــي أمــكنة مــعينة مــن الــفضاء، وال يُــعرّف املخــطط إال 
بـــكيفية ارتـــباط مـــكونـــاتـــه مـــعا وبـــصلتها بحـــدود مـــعرّفـــة تـــمامـــا مـــثل الحـــدود B مـــثال. إن الـــفضاء 
املـتصل ذا الـثالثـة أبـعاد الـذي نـتخيل أن الـبيانـيات تـحتله غـير مـوجـود كـكائـن مـنفصل. وال وجـود 
إال للخطوط والعقد؛ إنها هي الفضاء؛ كما أن طريقة ارتباطها هي التي تُعرِّف هندسة الفضاء. 

  

  
ثوجد مادة في عقد شبكة السيني 

  
تـــسمى هـــذه الـــبيانـــيات شـــبكات الســـپني spin networks ألن األعـــداد املـــوضـــوعـــة عـــليها تـــرتـــبط 
بـمقاديـر تـسمى سـپينات spins. لـقد كـان <R. پـينروز> [مـن جـامـعة أكـسفورد] أول مـن ارتـأى فـي 
أوائـل السـبعينات إمـكانـية الـدور الـذي تؤديـه شـبكات السـپني فـي نـظريـات الـثقالـة الـكمومـية. وكـم 
كـانـت سـعادتـنا كـبيرة عـندمـا جـاءت الـحسابـات الـدقـيقة الـتي قـمنا بـها عـام 1994 مؤيـدة لحـدسـه. 
ولـعل مـن الـضروري تـنبيه الـقراء املـعتاديـن عـلى مخـططات فـايـمان إلـى أن شـبكات السـپني عـندنـا 
ليسـت مخـططات فـايـمان، وذلـك عـلى الـرغـم مـن الـتشابـه الـظاهـري بـينهما. فمخـططات فـايـمان تـمثل 
الــتفاعــالت بــني الــجسيمات املــنتقلة مــن حــالــة كــمومــية إلــى حــالــة أخــرى، فــي حــني أن مخــططاتــنا 

تمثل حاالت كمومية ثابتة للحجوم والسطوح في الفضاء. 
  

تـــمثل الـــعقد والـــحافـــات (األحـــرف) edges املـــنفردة مـــناطق مـــن الـــفضاء صـــغيرة إلـــى أقـــصى حـــد: 
فـالـعقدة عـادة هـي مـجسم حجـمه نـحو مـكعب طـول پـالنـك، والخـط سـطح مـساحـته نـحو مـربـع طـول 



پـالنـك. إال أنـه مـا مـن شـيء يحـدد مـبدئـيا ضـخامـة شـبكة سـپني أو تـعقيدهـا. فـلو كـان فـي مـقدورنـا 
رســـم صـــورة مـــفصلة لـــلحالـــة الـــكمومـــية ـ هـــندســـة فـــضائـــها وقـــد انـــحنت وتـــشوهـــت بـــفعل تـــثاقـــل 
املجـرات والـثقوب الـسوداء وغـيرهـا ـ لـحصلنا عـلى شـبكة سـپني عـمالقـة ومـعقدة إلـى حـد ال يـمكن 

تصوره، تحتوي على 10184 عقدة تقريبا. 
  

وإذا كــانــت شــبكات الســپني تــصف هــندســة الــفضاء، فــماذا عــن املــادة والــطاقــة املــحتواة فــي هــذا 
الــفضاء؟ وكــيف نــمثل الــجسيمات والــحقول الــتي تــشغل مــواقــع فــي الــفضاء ومــناطق مــنه؟ تــقابــل 
الــجسيمات، مــثل اإللــكترونــات، نــوعــا مــن الــعقد أُضــيفت إلــيها عــالمــات أخــرى لــتمثيلها. وتُــمثل 
الـــحقول، مـــثل الـــحقل الكهـــرمـــغنطيسي، بـــعالمـــات إضـــافـــية عـــلى املخـــططات الـــبيانـــية. ونـــمثل 
الــجسيمات والــحقول املتحــركــة عــبر الــفضاء بهــذه الــعالمــات املتحــركــة فــي خــطوط مــتفردة عــلى 

البيانيات. 
  

حركات وزبد(********) 
ال تـقتصر الحـركـة عـلى الـجسيمات والـحقول؛ فـتبعا للنسـبية الـعامـة، تـتغير هـندسـة الـفضاء مـع 
الــزمــن. فــمنعطفات الــفضاء وانــحناءاتــه تــتغير عــندمــا تتحــرك املــادة والــطاقــة وتــمر املــوجــات عــبر 
الـفضاء عـلى غـرار الـتموجـات عـلى سـطح بـحيرة(10). تـتمثل هـذه الـسيرورات فـي نـظريـة الـثقالـة 
الـكمومـية الـعرويـة بـتغيرات فـي الـبيانـيات. وتجـري فـي الـزمـان عـبر سـلسلة مـن «الحـركـات» تـتغير 

فيها الصالت في البيانيات [انظر الشكل في الصفحة 81]. 
  

يـــقوم الـــفيزيـــائـــيون عـــند تـــوصـــيفهم الـــظواهـــر حســـب املـــيكانـــيك الـــكمومـــي بـــتقديـــر احـــتماالت 
الـــسيرورات املـــختلفة. ونـــفعل الـــشيء نـــفسه عـــندمـــا نطبق نـــظريـــة الـــثقالـــة الـــكمومـــية الـــعرويـــة 
لـتوصـيف الـظواهـر، سـواء تحـركـت الـجسيمات والـحقول عـلى شـبكات السـپني أو تـطورت هـندسـة 
 Perimeter تــيمان> [وهــو مــن معهــد پــيرمِـــتر .Th> الــفضاء نــفسه مــع مــرور الــزمــن. وقــد تــمكن
لـلفيزيـاء الـنظريـة فـي واتـرلّـو، كـندا] مـن اشـتقاق احـتماالت كـمومـية دقـيقة لحـركـات شـبكة السـپني، 
وبهــذا تــكون الــنظريــة قــد حُــــدِّدت تــمامــا، لــديــنا إجــراءات مــعرَّفــة بــشكل جــيد لــتقديــر احــتمال أي 
سـيرورة يـمكن أن تحـدث فـي عـالـم يـخضع لـقواعـد نـظريـتنا. ويـبقى عـلينا فـقط الـقيام بـالـتقديـرات 

وإعداد التنبؤات بما يمكننا أن نرصده تجريبيا في هذه التجربة أو تلك. 
  

إن نــظريــتي آينشــتايــن فــي النســبية الــخاصــة والــعامــة تــدمــجان املــكان والــزمــان فــي كــيان واحــد 
يُـــعرف بـــاســـم الـــزمـــكان spacetime. وشـــبكات الســـپني، الـــتي تـــمثل الـــفضاء فـــي نـــظريـــة الـــثقالـــة 
الــكمومــية الــعرويــة تــوائــم هــذا املــفهوم لــيصبح مــا نــسميه «زبــد» الســپني(11). وتتضخــم خــطوط 
شـبكات السـپني عـندمـا نـضيف بـعدا آخـر ـ الـزمـن ـ لـتصبح سـطوحـا ذات بـعديـن وتتضخـم الـعقد 
لــتصبح خــطوطــا. وتــمثل االنــتقاالت فــي شــبكات الســپني (الحــركــات الــتي جــئنا عــلى مــناقشــتها) 
بـعقد هـي نـقط الـتقاء الخـطوط فـي الـزبـد. وقـد اقـترح الـعديـد مـن الـباحـثني صـورة زپـد السـپني هـذه 

للزمكان، ومن بني هؤالء <C. روڤيّلي>. 
  

وفــي نــظرتــنا لــألشــياء فــي الــزمــكان، فــإن صــورة خــاطــفة فــي لحــظة مــعينة أشــبه مــا تــكون بــقطع 
شـريـحة مـن الـزمـكان، إال أنـه مـن الخـطأ اعـتبار هـذه الشـريـحة وكـأنـها تتحـرك بـشكل مـتصل عـلى 
غـــرار تـــدفق ســـلس لـــلزمـــن. ذلـــك أن الـــزمـــان، مـــثله مـــثل الـــفضاء املـــعرّف بـــهندســـة مـــتفردة لشـــبكات 



السـپني، مـعرف بسـلسلة مـن الحـركـات املـتميزة الـتي تـعيد تـرتـيب الشـبكة، وذلـك كـما يـبني الـشكل 
فـي الـصفحة املـقابـلة. وهـكذا يـصبح الـزمـن مـتفردا أيـضا. فـالـزمـن ال يجـري مـثل النهـر وإنـما مـثل 
دقــات الــساعــة، وطــول هــذه «الــدقــات» هــو نــحو زمــن پــالنــك:  43-10 ثــانــية. وبــتدقيق أكــثر، نــشير 
إلـى أن الـزمـن يـتدفق فـي الـكون بـدقـات عـدد غـير مـنته مـن الـساعـات ـ بـمعنى أن فـي كـل مـوضـع مـن 

زبد السپني، حيث «يتحرك» الكّم، ساعة تدق مرة واحدة عندما تقع في ذلك املوضع. 
  

 !
يتقدم الزمن بدقات متفردة (متقطعة) لعدد ال يحصى من الساعات. 

  
تنبؤات واختبارات(*********) 

لـقد عـرضـُت الخـطوط الـعريـضة ملـا تـقولـه نـظريـة الـثقالـة الـكمومـية الـعرويـة حـول املـكان والـزمـان فـي 
نـطاق سـلم پـالنـك، إال أنـنا ال نسـتطيع أن نتحقق مـن صـحة هـذه الـنظريـة مـباشـرة وذلـك بـتفحص 
الــزمــكان فــي هــذه األبــعاد لشــدة صــغرهــا. فــكيف يــمكننا والــحال هــذه اخــتبار الــنظريــة؟ إن أحــد 
االخــتبارات املــهمة هــو مــعرفــة مــا إذا كــان مــن املــمكن اشــتقاق النســبية الــعامــة الــتقليديــة كــتقريــب 
لــلثقالــة الــكمومــية الــعرويــة. أو بــعبارة أخــرى، إذا كــانــت شــبكات الســپني شــبيهة بــخيوط حــيكت 
لـتصبح قـطعة قـماش، فـإن هـذه املـعرفـة مـماثـلة لـلتساؤل عـما إذا كـان يـمكننا تـقديـر خـواص املـرونـة 
الـــحقيقية لـــصفيحة مـــن مـــادة مـــا انـــطالقـــا مـــن خـــواص آالف الـــخيوط املـــكونـــة لـــها وأخـــذ الـــقيمة 
الـوسـطية لـها. وعـلى نـفس الـنحو، عـندمـا نـأخـذ الـقيمة الـوسـطية مـن أجـل أعـداد كـبيرة مـن أطـوال 
پـالنـك، تـرى هـل تـصف شـبكات السـپني هـندسـة الـفضاء وتـغيرهـا مـع الـزمـن بـشكل يتفق إلـى حـد مـا 
مـع «الـقماش الـناعـم» لـنظريـة آينشـتايـن الـتقليديـة؟ إن هـذه مـسألـة صـعبة، إال أن الـباحـثني حـققوا 
حـديـثا تـقدمـا فـي بـعض الـحاالت؛ عـندمـا تـكون املـواد فـي أوضـاع مـعينة إن صـح الـتعبير. وعـلى 
ســبيل املــثال يــمكن وصــف املــوجــات الــتثاقــلية الــطويــلة املــوجــة واملنتشــرة فــي فــضاء منبســط (ال 

انحناء فيه) كإثارات لحاالت كمومية معينة توصفها نظرية الثقالة الكمومية العروية. 
  



وهــناك اخــتبار آخــر مــثمر هــو الــنظر فــيما تــقولــه نــظريــة الــثقالــة الــكمومــية الــعرويــة بــشأن أحــد 
األلـغاز املـطروحـة مـنذ أمـد طـويـل فـي فـيزيـاء الـتثاقـل واملـيكانـيك الـكمومـي أال وهـو تـيرمـوديـنامـيك 
الــــثقوب الــــسوداء، وعــــلى وجــــه الــــخصوص أنــــتروبــــيتها(12)، املــــرتــــبطة بــــالــــفوضــــى. وقــــد قــــام 
الـــفيزيـــائـــيون بـــحساب التنبؤات املـــتعلقة بـــتيرمـــوديـــنامـــيك الـــثقوب الـــسوداء مســـتعملني نـــظريـــة 
تـقريـبية هـجينة تُـعالـج فـيها املـادة مـعالـجة كـمومـية، فـي حـني ال يُـعالـج الـزمـكان كـمومـيا. ويـجب، 
والــحالــة هــذه، أن يــكون بــمقدور نــظريــة كــمومــية كــلية، مــثل نــظريــة الــثقالــة الــكمومــية الــعرويــة، أن 
تــــطرح هــــذه التنبؤات. وتــــخصيصا، خــــلص <D .J. بيكنشــــتايــــن> فــــي الســــبعينات مــــن الــــقرن 
العشـــريـــن، إلـــى أنـــه يـــجب أن تـــسند إلـــى الـــثقوب الـــسوداء أنـــتروبـــية مـــتناســـبة مـــع مـــساحـــتها 
السـطحية(13). وقـد اسـتنتج <S. هـوكـينگ> بـعيد ذلـك، أن الـثقوب الـسوداء، والـصغيرة مـنها عـلى 
وجـــه الـــخصوص، يـــجب أن تـــصدر إشـــعاعـــات. وتـــعد هـــذه التنبؤات مـــن أعـــظم نـــتائـــج الـــفيزيـــاء 

النظرية في الثالثني سنة املاضية(14). 
  

ولــلقيام بــالــحسابــات فــي نــطاق نــظريــة الــثقالــة الــكمومــية الــعرويــة، نــختار الحــدود B لــتكون أفق 
الحــدث لــلثقب األســود. وعــندمــا نحــلل أنــتروبــية الــحاالت الــكمومــية ذات الــصلة نــحصل بــالــضبط 
عـــلى تنبؤات بيكنشـــتايـــن. وعـــلى نـــفس الـــنحو تـــقودنـــا الـــنظريـــة مـــن جـــديـــد إلـــى تنبؤ هـــوكـــينگ 
بـإشـعاع الـثقب األسـود، بـل تـزودنـا فـي واقـع األمـر بتنبؤات جـديـدة تتعلق بـالـبنية الـدقـيقة إلشـعاع 
هـــوكـــينگ؛ أي إنـــه لـــو حـــدث يـــومـــا مـــا أن رصـــد ثـــقب أســـود مجهـــري األبـــعاد ألمـــكن اخـــتبار هـــذه 
التنبؤات بــدراســة طــيف اإلشــعاعــات الــتي يــصدرهــا. وقــد يــكون ذلــك بــعيد املــنال ألنــنا ال نــملك أي 

تقنية لصنع ثقب أسود سواء كان صغيرا أو كبيرا. 
  

تنّشؤ الهندسة في الزمن(**********) 
تـتمثل الـتغيرات فـي شـكل الـفضاء ـ مـثل تـلك الـتي تحـدث عـندمـا تتحـرك املـادة والـطاقـة 
أو عـندمـا تـتدفق املـوجـات الـتثاقـلية فـيه ـ بـإعـادة تـرتـيب مـتفرد (مـتقطع) لـألنـساق، أو 
الحــركــات، فــي شــبكة الســپني. فــفي a، تــندمــج زمــرة مؤلــفة مــن ثــالثــة حــجوم كــمومــية 
 ،b لــتصبح حجــما كــمومــيا مــنفردا. كــما أنــه يــمكن حــدوث الــسيرورة املــعاكــسة. أمــا فــي
فـــإن الحجـــمني يـــقسمان الـــفضاء ويـــتصالن بـــالـــحجوم األخـــرى بـــطرق مـــختلفة. وإذا 
مــثلناهــما بــكثيرات الــوجــوه، فــإن كــثيري الــوجــوه يــندمــجان عــبر وجــههما املشــترك ثــم 
يـتفرقـان كـما تـنفصل بـلورة شـطرت وفق مسـتو مـختلف. وتحـدث حـركـات شـبكة السـپني 
هــذه عــندمــا تــقع تــغيرات فــي هــندســة الــفضاء فــي األبــعاد الــكبيرة، وتحــدث كــذلــك فــي 

سلم پالنك دون انقطاع على شكل تأرجحات كمومية. 
إن الــطريــقة األخــرى لــتمثيل الحــركــات هــي إضــافــة الــزمــن إلــى شــبكة الســپني. ونــسمي 
الــــحاصــــل زبــــد الســــپني spin foam  c . تــــصبح خــــطوط شــــبكة الســــپني مســــتويــــات، 
وتـصبح الـعقد خـطوطـا. وبـأخـذ شـريـحة عـبر زبـد السـپني فـي زمـن مـعني، يُـنتج شـبكة 
الســــپني، أمــــا أخــــذ ســــلسلة مــــن الشــــرائــــح فــــي أزمــــان مــــختلفة فــــينتج لــــقطات شــــريــــط 
ســينمائــي يــبني تــطور شــبكة الســپني مــع الــزمــن (d). إال أنــه يــجب مــالحــظة أن الــتطور 
الــذي يــبدو لــلوهــلة األولــى مســتمرا وأمــلس هــو فــي واقــع األمــر مــتقطع. تــمثل جــميع 
شـبكات السـپني الـتي تـحتوي عـلى الخـط الـبرتـقالـي (الـلقطات األولـى الـثالث املـبينة) 
هـندسـة مـتطابـقة تـمامـا لـلفضاء. فـليس لـطول الخـط الـبرتـقالـي أي أهـمية ـ إن مـا يـهم 
فـي الـهندسـة هـو كـيفية اتـصال الخـطوط بـبعضها والـعدد الـذي يـسم كـل خـط ألن هـذا 



هــــو الــــذي يــــعرف النسق الــــذي وضــــعت عــــليه كــــّمات الــــحجوم والســــطوح كــــما يــــعرف 
مــقاديــرهــا. وهــكذا تــبقى الــهندســة ثــابــتة فــي d خــالل الــلقطات الــثالث األولــى، مــع 3 
كــّمات حجــم و6 كــمات مــساحــة ســطح. ثــم تــتغير الــهندســة بــشكل مــتقطع لــتصبح كــمّ 
حجـم واحـد و3 كـمات مـساحـة سـطح، كـما تـبني ذلـك الـلقطة األخـيرة. وعـلى هـذا الـنحو، 
فإن الزمن املعرف بزبد السپني يتطور بحركات متقطعة مفاجئة وليس بتدفق مستمر. 
ومـع أن الحـديـث عـن مـتتالـيات كهـذه مـثل لـقطات شـريـط سـينمائـي يـساعـد عـلى تـخيل 
مـا يحـدث، إال أن الـطريـقة األصـح لـفهم تـطور الـهندسـة، هـي الـنظر إلـى هـذه املـتتالـيات 
مـثل دقـات مـتقطعة لـساعـة. يظهـر كـّم املـساحـة الـبرتـقالـي عـند دقـة ويـختفي عـند الـدقـة 
الـتي تـليها؛ والـواقـع أن اخـتفاء كـّم املـساحـة الـبرتـقالـي هـو الـذي يـعرف الـدقـة. والـزمـن 
الــفاصــل بــني دقــتني مــتتالــيتني قــريــب مــن زمــن پــالنــك، أي 43-10 ثــانــية. لــكن ال وجــود 
لـلزمـن بـني دقـتني؛ وال وجـود ل«بـني» هـنا تـمامـا كـما هـي الـحال فـي املـاء، فـال وجـود لـه 

بني جزيئني متجاورين من املاء. 

 !
  



وفــي الــواقــع، يــبدو لــلوهــلة األولــى أي اخــتبار تجــريــبي لــلثقالــة الــكمومــية الــعرويــة تحــديــا تــقنيا 
هـائـال. فـاملـشكلة هـي أنـه ال يـمكن ألي مـفعول تـوصّــــــفه الـنظريـة أن يـكون مـهما إال فـي سُــــلَّم پـالنـك، 
أي فــي مــقايــيس كــمات املــساحــات والــحجوم الــصغيرة جــدا. فســلم پــالنــك ذو رتــبة أقــل ب16 مــرة 
(16-10) مـن السـلم الـذي تـتطلبه مسـرعـات الـجسيمات األعـلى طـاقـة املخـطط لـها حـالـيا (نـحتاج 
إلـى طـاقـات أعـلى فـأعـلى السـتكشاف سـاللـم مـسافـات أقـصر فـأقـصر). وبـما أنـنا ال نسـتطيع بـلوغ 
سـلم پـالنـك بـوسـاطـة املسـرعـات، فـإن كـثيرا مـن الـناس ال يـعلقون آمـاال كـبيرة عـلى وجـود مـا يؤيـد 

نظريات الثقالة الكمومية. 
  

إال أن عـــددا قـــليال مـــن الـــباحـــثني الشـــباب واســـعي الـــخيال فـــكروا بـــطرق جـــديـــدة الخـــتبار تنبؤات 
الــثقالــة الــكمومــية الــعرويــة. وهــذه الــطرق تــعتمد عــلى انــتشار الــضوء فــي الــكون. فــعندمــا يــمر 
الـــضوء عـــبر وســـط مـــا يحـــدث اخـــتالل فـــي أطـــوال املـــوجـــات مـــما يؤدي إلـــى مـــفاعـــيل مـــعينة مـــثل 
انــكسار الــضوء فــي املــاء أو انــفصال أطــوال املــوجــات املــختلفة، أو األلــوان. وتــقع هــذه املــفاعــيل 

للضوء أو الجسيمات املتحركة في فضاء متفرد موّصف بشبكة السپني. 
  

ولـسوء الحـظ، فـإن مـقدار املـفاعـيل (الـتأثـيرات) مـتناسـب مـع حـاصـل قـسمة طـول پـالنـك عـلى طـول 
املوجة. وهذه نسبة أصغر 

مــن 28-10 فــي حــالــة الــضوء املــرئــي؛ كــما أنــها ال تــزيــد عــلى واحــد فــي الــبليون فــي حــالــة أشــد 
اإلشـعاعـات الـكونـية الـتي رُصِـــــدت حـتى اآلن. وهـكذا فـإن مـفاعـيل الـبنية الـحبيبية لـلفضاء صـغيرة 
جـدا، أيـا كـان اإلشـعاع الـذي نـرصـده. لـقد كـان مـا الحـظه الـباحـثون الشـباب هـو كـون هـذه املـفاعـيل 
تـتراكـم عـندمـا يـجتاز الـضوء مـسافـات كـبيرة. ولـقد كـشفنا ضـوءا وجـسيمات آتـية مـن مـسافـات تـبلغ 
باـلينـي الـسنني الـضوئـية، صـادرة عـن أحـداث مـثل دفـقات أشـعة گـامـا [انـظر «أسـطع االنـفجارات فـي 

الكون»، مجلة العلوم، العددان 6/7(2003)، ص 32]. 
  

اختبار تجريبي(***********) 

 !



إن دفـقة أشـعة گـامـا فـي انـفجار قـصير األمـد جـدا تـقذف بـفوتـونـات ذات طـاقـات مـختلفة. وقـد تـنبأت 
حـسابـات الـثقالـة الـكمومـية الـعرويـة الـتي أجـراهـا <R. گـامـبيني> وآخـرون، بـسير الـفوتـونـات ذات 
الـطاقـات املـختلفة بسـرع مـختلفة اخـتالفـا ضـئيال، ومـن ثـم بـوصـولـها فـي أزمـنة مـختلفة اخـتالفـا 
ضــئيال [انــظر الــشكل فــي األعــلى]. ويــمكن الــبحث عــن هــذا املــفعول فــي بــيانــات األقــمار الــصنعية 
الــتي تــرصــد دفــقات أشــعة گــامــا. إال أن الــدقــة غــير كــافــية حــتى اآلن. ويخــطط حــالــيا ملــرصــد جــديــد 

على ساتل ُسّمي GLAST سيطلق في عام 2006، وسيوفر هذا املرصد الدقة املطلوبة. 
  

قـد يـتساءل الـقارئ عـما إذا كـانـت هـذه الـنتيجة تـعني خـطأ نـظريـة النسـبية الـخاصـة آلينشـتايـن 
الــتي تــتنبأ بــثبات ســرعــة الــضوء فــي الــكون. لــقد طــور عــدد مــن الــباحــثني أشــكاال مــعدلــة لهــذه 
الـنظريـة تـقبل سـير الـفوتـونـات الـعالـية الـطاقـة بسـرع مـختلفة. وقـد كـنت مـن بـني هؤالء الـباحـثني. 
وتـقترح نـظريـاتـنا فـي هـذا الـصدد اقـتصار السـرعـة الـكونـية الـثابـتة عـلى الـفوتـونـات ذات الـطاقـات 

املنخفضة جدا، أي التي أطوال موجاتها كبيرة. 
  

إن مــفعوال مــمكنا آخــر لــلزمــكان املــتفرد يــتضمن األشــعة الــكونــية الــعالــية الــطاقــة جــدا. وقــد تــنبأ 
الـــباحـــثون قـــبل مـــا يـــزيـــد عـــلى الـــثالثـــني عـــامـــا بـــأن پـــروتـــونـــات األشـــعة الـــكونـــية الـــتي تـــتجاوز 
طـاقـتها3x1019 إلـكترون ڤُـْلط تـبعثر املـوجـات املـيكرويـة الـكونـية الخـلفية الـتي تـمأل الـفضاء، ومـن 
ثـم لـن تـبلغ سـطح األرض فـي أي حـال مـن األحـوال. إال أن الـغريـب أن تجـربـة يـابـانـية عـرفـت بـاسـم 
AGASA كـشفت أكـثر مـن عشـرة أشـعة كـونـية طـاقـتها تـتجاوز هـذا الحـد. وقـد تـبني أنـه مـن املـمكن 
لـبنية الـفضاء املـتفردة أن تـرفـع مـن قـيمة الـطاقـة الـتي يـتطلبها تـفاعـل الـتبعثر وأن تـسمح عـلى هـذا 
الـــنحو لـــپروتـــونـــات األشـــعة الـــكونـــية ذات الـــطاقـــة األعـــلى بـــلوغ األرض. وهـــكذا إذا بـــقيت أرصـــاد 
AGASA مــعتمدة وإذا لــم يــوجــد تــفسير آخــر لــها، فــمن املــمكن عــندئــذ أن نــقول إنــنا كــشفنا عــن 

تفرّد(15) الفضاء. 
  

لـقد فـتحت نـظريـة الـثقالـة الـكمومـية الـعرويـة، إضـافـة إلـى تنبؤاتـها املـتعلقة بـظواهـر مـعينة، مـثل 
األشـعة الـكونـية الـعالـية الـطاقـة، بـابًـا جـديـدا لـدراسـة املـسائـل الـكوسـمولـوجـية الـعميقة مـثل تـلك 
املــتعلقة بــنشأة الــكون؛ إذ مــن املــمكن تطبيق هــذه الــنظريــة لــدراســة اللحــظات األولــى الــتي تــبعت 
االنــفجار األعــظم. إن نــظريــة النســبية الــعامــة تــتنبأ بــوجــود لحــظة انــطالق، إال أن هــذا االســتنتاج 
يـتجاهـل الـفيزيـاء الـكمومـية (فـالنسـبية الـعامـة ليسـت نـظريـة كـمومـية). وتـشير الـحسابـات األخـيرة 
الـتي أجـريـت فـي إطـار الـثقالـة الـكمومـية الـعرويـة، إلـى أن االنـفجار األعـظم هـو فـي حـقيقة األمـر 
ارتـداد أعـظمي(16)؛ فـقد كـان الـكون يـتقلص بسـرعـة قـبل االرتـداد. وحـالـيا يـعمل الـنظريـون جـاهـديـن 
عـلى تـطويـر تنبؤات عـن الـكون فـي بـدايـته يـمكن اخـتبارهـا مسـتقبال فـي األرصـاد الـكوسـمولـوجـية. 

وقد ال يستحيل علينا أن نرى في حياتنا أدلة عن الزمن قبل االنفجار األعظم. 
  



 !
  

إن مـسألـة أخـرى ال تـقل عـمقا عـن سـابـقاتـها هـي مـسألـة الـثابـتة الـكونـية(17)، أي كـثافـة طـاقـة سـالـبة 
أو مـوجـبة يـمكن أن تنتشـر فـي الـفضاء «الـخالـي». وتؤيـد األرصـاد الحـديـثة للمسـتعرات األعـظمية 
الـبعيدة ولخـلفية املـوجـات املـكرويـة الـكونـية، وجـوَد هـذه الـطاقـة وكـونـها مـوجـية؛ وهـذا مـا يسـرع 
تـوسـع الـكون(18). ولـيس مـن الـعسير إدراج كـثافـة الـطاقـة املـوجـية فـي الـثقالـة الـكمومـية الـعرويـة. 
وقـد تـمت الـبرهـنة عـلى هـذه الـحقيقة عـام 1990 عـندمـا وضـع <H. كـودامـا> [مـن جـامـعة كـيوتـو] 

املعادالت التي توّصف بالضبط حالة كمومية لكون ذي ثابتة كونية موجبة. 
  

ولـكن مـسائـل عـديـدة تـبقى مـعلقة فـي الـثقالـة الـكمومـية الـعرويـة، بـعضها ذو طـابـع تـقني يـحتاج 
إلـى الـتوضـيح. ونـود أيـضا فـهم كـيفية تـعديـل النسـبية الـخاصـة فـي الـطاقـات الـعالـية الـقصوى إذا 
اقـتضى األمـر. وتـأمـالتـنا فـي هـذا الـصدد غـير مـرتـبطة ارتـباطـا وثـيقا حـتى اآلن بـحسابـات نـظريـة 
الــثقالــة الــكمومــية الــعرويــة. إضــافــة إلــى ذلــك فــإنــنا نــود مــعرفــة أن النســبية الــعامــة الــتقليديــة هــي 
تـوصـيف تـقريـبي جـيد لهـذه الـنظريـة مـن أجـل املـسافـات األكـبر بـكثير مـن طـول پـالنـك، فـي جـميع 
الـظروف. إن كـل مـا نـعرفـه اآلن هـو أن الـتقريـب جـيد مـن أجـل بـعض الـحاالت الـتي تـوصّـــــف انـتشار 
املـوجـات الـتثاقـلية الـضعيفة غـالـبا فـي زمـكان منبسـط. ونـود فـي نـهايـة املـطاف أن نـفهم مـا إذا كـان 
لـنظريـة الـثقالـة الـكمومـية الـعرويـة مـا تـقولـه عـن تـوحـيد الـقوى املـختلفة، بـما فـيها الـثقالـة: هـل هـذه 
الـقوى مـظاهـر مـختلفة لـقوة وحـيدة أسـاسـية؟ لـقد تـأسسـت نـظريـة األوتـار عـلى فـكرة خـاصـة عـن 
هذا التوحيد، ولنا نحن أيضا أفكارنا عن تحقيق التوحيد في نظرية الثقالة الكمومية العروية. 

  
تــحتل نــظريــة الــثقالــة الــكمومــية الــعرويــة مــوقــعا مــهما فــي تــطويــر الــفيزيــاء. إنــها مــرشــحة جــدال 
لــتكون الــنظريــة الــكمومــية للنســبية الــعامــة؛ ألنــها ال تــفترض مــا يــتجاوز املــبادئ األســاســية فــي 
الــنظريــة الــكمومــية وفــي نــظريــة النســبية. أمــا ابــتعادهــا الــالفــت لــلنظر عــن هــاتــني الــنظريــتني ـ 
بـاقـتراحـها زمـكانـا مـنقطعا(19) تـوصـفه شـبكات السـپني ـ فـهو نـاتـج مـن ريـاضـيات الـنظريـة بـالـذات 

وليس نتيجة إضافة مصادرة خصيصا إلى النظرية. 
  

ومـع ذلـك، فـإن جـميع مـا نـاقشـته حـتى اآلن نـظري. ومـن املـمكن عـلى الـرغـم مـن كـل مـا شـرحـته هـنا 
أن يـــكون الـــفضاء فـــي حـــقيقة األمـــر مـــتصال، مـــهما صـــغر ســـلم االخـــتبار الـــذي نجـــريـــه. فـــي هـــذه 



الــحالــة، ســيتوجــب عــلى الــفيزيــائــيني أن يــتجهوا نــحو مــصادرات راديــكالــية أكــثر، مــثل مــصادرات 
نـظريـة األوتـار. وبـما أنـنا فـي مـجال الـعلوم، فـالتجـربـة هـي الـتي تـقرر. والـخبر الـسار هـو أن هـذا 

القرار قد يأتي قريبا. 
  

 املؤلف 
 Lee Smolin

بــاحــث فــي معهــد پــيرمــتر لــلفيزيــاء الــنظريــة بــواتــرلّــو (كــندا) وأســتاذ مــنتدب لــلفيزيــاء فــي جــامــعة 
واتـرلّــو. حـصل عـلى الـدكـتوراه مـن جـامـعة هـارڤـارد. وإضـافـة إلـى أبـحاثـه فـي الـثقالـة الـكمومـية، 
 The" فـإنـه يهـتم بـفيزيـاء الـجسيمات األولـية والـكوسـمولـوجـيا وبـأسـس الـنظريـة الـكمومـية. وكـتابـه
Life of the Cosmos" الـــــصادر عـــــام 1997، يســـــتكشف اآلثـــــار الـــــفلسفية لـــــتطور الـــــفيزيـــــاء 

املعاصرة والكوسمولوجيا. 
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