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«خـالل بـضع سـنوات سنسـتطيع أن نـقّدر، عـلى وجـه الـتقريـب، جـميع الـثوابـت الـفيزيـائـية املـهمة. 
وعــندئــذ لــن يــتبقى أمــام أهــل الــعلم إال مــهمة واحــدة: الــقيام بهــذه الــقياســات لــتضاف إلــيها أرقــام 
عشـريـة جـديـدة بـعد الـفاصـلة.» قـد يـبدو هـذا الـشعور عـاديـا ونـحن نـدخـل الـقرن الـحادي والعشـريـن 
وســط كــل هــذا الــضجيج حــول مــا أُنجــز حــتى اآلن، ولــكن الــكالم املــقتبس هــو لِـ <جــيمس كــالرك 
مـاكـسويـل>، وقـد جـاء فـي مـحاضـرتـه االفـتتاحـية بـجامـعة كـمبريـدج عـام 1871 لـلتعبير عـن األفـكار 
الـسائـدة حـينذاك (مـع أن مـاكـسويـل كـان يـعارض ذلـك). ولـم تـمض سـوى ثـالثـة عـقود حـتى انـطلقت 
الشـرارة األولـى فـي الـثورة الـكمومـية بـتاريـخ 14/12/1900 حـني نشـر<مـاكـس پـالنـك>عـالقـته 

 .the blackbody spectrum حول طيف الجسم األسود
  

تسـتعرض هـذه املـقالـة املـئة عـام األولـى لـلميكانـيك الـكمومـي مـركـزة عـلى جـوانـبه الـغامـضة، وصـوال 
إلــى الــنقاش الــدائــر حــول نــتائــجه فــي مــوضــوعــات تــمتد مــن الــحسابــات الــكمومــية إلــى الــوعــي 
واألكـوان املـوازيـة ومـاهـية الـواقـع الـفيزيـائـي. وفـي املـقابـل سـنهمل املـجال املـدهـش مـن الـتطبيقات 
الـعلمية والـعملية الـتي تـرجـع إلـى املـيكانـيك الـكمومـي، مـكتفني بـاإلشـارة إلـى أن مـا يـقدر ب30 فـي 
املــئة مــن الــدخــل الــقومــي اإلجــمالــي فــي الــواليــات املتحــدة يــأتــي مــن اخــتراعــات أتــاحــها املــيكانــيك 
الـكمومـي، مـن أشـباه املـوصـالت (أنـصاف الـنواقـل) فـي شـيپات الـحواسـيب، إلـى الـليزر فـي قـارئـات 

األقراص املدمجة (املرصوصة)، والتصوير بالرنني املغنطيسي في املستشفيات، وغيرها. 
  



 !
ُوضِـــــعت أسـس املـيكانـيك الـكمومـي (الـكمي) بـني عـامـي 1900 و 1926، وقـد أثـرى هـذه الـنظريـة سـبعة فـيزيـائـيني 
تــرى صــورهــم هــنا. ولــم يــكتف املــيكانــيك الــكمومــي فــي تــطوره خــالل قــرن بتعميق فــهمنا لــلطبيعة فحســب ،وإنــما 

زودنا أيضا باألسس الالزمة لتطبيقات تقانية عديدة. ولكن بعض األلغاز الجوهرية التزال قائمة. 
  

فـي عـام 1871، كـان لـدى الـباحـثني الـعلميني مـا يـكفي مـن األسـباب لـلتفاؤل. فـقد غـذّى املـيكانـيك 
الـتقليدي والكهـرمـغنطيسي الـثورة الـصناعـية، وبـدا وكـأن مـعادالتـهما قـادرة عـلى تـوصـيف جـميع 
الـنظم الـفيزيـائـية؛ إال أن بـعض الـتفاصـيل املـزعـجة لـطخت هـذه الـصورة. فـمثال، لـم يـتطابق حـساب 
الــطيف الــضوئــي الــصادر عــن جــسم ســاخــن حــتى الــتوهــج مــع الــنتائــج. لــذا فــقد ســمي التنبؤ 
الـــتقليدي بـــالـــكارثـــة فـــوق الـــبنفسجية(1)، إن مـــن يـــنظر إلـــى الـــعنصر املـــسخن ســـيصاب بـــالـــعمى 

بسبب اإلشعاع فوق البنفسجي املركز واألشعة السينية الصادرين عن هذا العنصر. 
  

مصيبة الهدروجني(**) 
تـمكن پـالنـك فـي مـقالـته عـام 1900 مـن الـتوصـل إلـى الـطيف الـصحيح. إال أن حـسابـاتـه تـضمنت 
فــرضــية غــريــبة إلــى حــد جــعلته يــنأى بــنفسه عــنها لــسنوات عــدة. تــقول الــفرضــية هــذه إن الــطاقــة 
تـصدر عـلى شـكل قـطع ثـخينة مـنتهية أو «كـمومـات (كـّمات)» quanta. وعـلى الـرغـم مـن غـرابـتها 
فـقد أثـبتت هـذه الـفرضـية صـحتها بـنجاح مـنقطع الـنظير. ودفـع آينشـتايـن بهـذه الـفكرة خـطوة إلـى 
األمـام حـيث فسـر املـفعول الكهـرضـوئـي مـفترضـا أن اإلشـعاع يحـمل الـطاقـة عـلى شـكل كـتل بـالـغة 
الـصغر أو «فـوتـونـات» photons. وهـذا املـفعول الكهـرضـوئـي يطبق فـي الـخاليـا الـشمسية وفـي 

محسات الصورة في آالت التصوير الرقمية. 
  

وقـعت الـفيزيـاء فـي حـرج آخـر عـام 1911. فـقد اسـتطاع<E.رذرفـورد>إقـناع الـفيزيـائـيني بـأن الـذرة، 
عـلى غـرار مـنظومـة شـمسية مـنمنمة، مؤلـفة مـن إلـكترونـات تـدور حـول نـواة ذات شـحنة مـوجـبة؛ 
مـع أن الـنظريـة الكهـرمـغنطيسية تـبني أن اإللـكترونـات تـشع فـي مـداراتـها فـاقـدة طـاقـتها بـاسـتمرار، 
وتــسقط نــتيجة لــذلــك لــولــبيا عــلى الــنواة فــي أقــل مــن واحــد مــن تــريــليون مــن الــثانــية (10-12 
ثـانـية). وبـالـطبع فـقد كـان مـعروفـا أن ذرات الهـدروجـني مسـتقرة بـصورة فـائـقة. وفـي الـواقـع فـقد كـان 
هـذا االخـتالف أسـوأ فشـل كـمومـي عـرفـه تـاريـخ الـفيزيـاء؛ إذ تـنبأ بـمدد حـياة للهـدروجـني أقـل مـن 

قيمتها الحقيقية بنحو 1040 مرة(2). 
  



أوراق اللعب (الشدة) الكمومية(***) 
إن مجرد سقوط ورقة من أوراق اللعب يؤدي من حيث املبدأ إلى غموض كمومي 

طــبقا لــلفيزيــاء الــكمومــية، فــإن ورقــة مــثالــية تــامــة الــتوازن عــلى طــرفــها ســتسقط فــي 
 .superposition االتــــجاهــــني وفــــي آن واحــــد. وهــــي حــــالــــة أطلق عــــليها اســــم الــــتراكــــب
فــالــدالــة املــوجــية لــلورقــة (األزرق) تــتغير بــاســتمرار مــن حــالــة الــتوازن (الــيسار) إلــى 
الـحالـة الـنهائـية الـغامـضة (الـيمني) الـتي تـبدو فـيها الـورقـة فـي وضـعني مـعا. إن تجـربـة 
الـــورقـــة هـــذه مســـتحيلة عـــمليا، إال أنـــه أقـــيم الـــدلـــيل عـــليها فـــي حـــاالت مـــشابـــهة مـــرارا 
وتــكرارا بــاســتخدام إلــكترونــات وذرات وأشــياء أخــرى أكــبر مــنها. لــكن مــا مــعنى هــذه 
الـتراكـبات؟ وملـاذا ال نـراهـا فـي الـعالـم االعـتيادي؟ لـقد شـكل هـذان السؤاالن أحـد األسـرار 
الـــكامـــنة بـــثبات فـــي صـــلب املـــيكانـــيك الـــكمومـــي. وخـــالل عـــدة عـــقود مـــن الـــزمـــن، طـــور 
الـفيزيـائـيون أفـكارا مـتعددة لحـل هـذا الـلغز، يـتنافـس فـيها تـفسير كـوبـنهاگـن وتـفسير 

العوالم املتعددة للدالة املوجية ونظرية حل الترابط. 

 !
  

وفـي عـام 1913، طـرح نـيلزبـور، وكـان قـد جـاء إلـى جـامـعة مـانشسـتر لـلعمل مـع رذرفـورد، تـفسيرا 
يســتدعــي مــن جــديــد اســتعمال الــكمومــات. فــقد افــترض أن قــيما مــعينة يــأخــذهــا الــعزم (االنــدفــاع) 
الـزاوي angular momentum لـإللـكترون تـجبره عـلى الـبقاء فـي مـدارات مـنفصلة؛ وأن اإللـكترون 
ال يــشع ـ ال يــفقد طــاقــة ـ إال حــني يــقفز مــن أحــد هــذه املــدارات إلــى مــدار أخــفض مــنه (أقــرب إلــى 
الـنواة) مـطلقا فـوتـونـا. وهـكذا تـصبح الـذرة مسـتقرة عـندمـا يـحتل اإللـكترون أخـفض مـداراتـه، حـيث 

ال مدار آخر يقفز إليه. 
  

فسـرت نـظريـة بـور هـذه عـدة خـطوط طـيفية لـذرة الهـدروجـني ـ أي تـرددات الـضوء املـميزة الـصادرة 
عـن ذرات محـرَّضـة. كـما فسـرت طـيف ذرة الهـليوم (الـتي فـقدت أحـد إلـكترونـيها). وبـعد عـودة بـور 
إلـى كـوبـنهاگـن تـلقى رسـالـة مـن رذرفـورد يـطلب إلـيه فـيها نشـر نـتائـجه. وكـان رد<بـور>أن أحـدا لـن 
يــصدقــه مــا لــم يفســر أطــياف جــميع الــعناصــر. فــكتب رذرفــورد إلــيه قــائــال: «بــور، فسّــــر الهــدروجــني 

وفّسر الهليوم، وسيصدق الجميع كل ما تبقى.» 
  

وعـلى الـرغـم مـن الـنجاح املـبّكر الـذي حـققته الـفكرة الـكمومـية، فـقد ظـل الـفيزيـائـيون عـاجـزيـن عـن 
اســتيعاب الــقواعــد الــغريــبة الــتي تســتند إلــيها والــتي تــبدو كــأنــها تــوضــع خــصيصا لحــل مــشكلة 
بـــعد أخـــرى. فـــلم يـــكن هـــناك أي مـــبدأ مـــسير. وفـــي هـــذا الـــصدد، اقـــترح <لـــويـــس دوبـــروي>فـــي 
أطــروحــته عــام 1923 الحــل الــتالــي: تســلك اإللــكترونــات وغــيرهــا مــن الــجسيمات ســلوك املــوجــات 
املســـتقرة. وال تحـــدث هـــذه املـــوجـــات ـ وهـــي مـــثل اهـــتزازات وتـــر قـــيثارة ـ إال فـــي بـــعض الـــترددات 
املـنفصلة (املـكممة) quantized. لـقد كـانـت هـذه الـفكرة غـريـبة إلـى حـد دعـا مـعه الـلجنة الـفاحـصة 



إلـى طـلب مـشورة خـارجـية، وبـالـفعل فـقد قـبلت األطـروحـة بـعد اسـتشارة آينشـتايـن وإعـطائـه رأيـا 
إيجابيا. 

  
وفـي عـام 1925 عـرض<أرويـن شـروديـنگر>أعـمال دوبـروي فـي حـلقة دراسـية بـزيـوريـخ. وعـندمـا 
 wave دوبـاي>: تحـدثـنا عـن مـوجـات ولـكن أيـن هـي املـعادلـة املـوجـية.P>انـتهى مـن عـرضـه سـألـه
equation؟ ولــم يــمض ســوى وقــت قــصير حــتى خــرج شــروديــنگر بــمعادلــته الــتي تــشكل املــفتاح 
األســـاســـي لـــلقسم األكـــبر مـــن الـــفيزيـــاء الحـــديـــثة. وفـــي نـــفس الـــحقبة جـــاء كـــل مـــن مـــاكـــس بـــورن 
و<P.جــوردان>و<W.هــايــزنــبرگ>بــصياغــة مــكافــئة ملــعادلــة شــروديــنگر تــعتمد عــلى املــصفوفــات. 
وتــقدمــت الــنظريــة الــكمومــية بــفضل هــذا الــدعــم الــريــاضــياتــي الــقوي تــقدمــا هــائــال، وهــكذا وخــالل 
بـضع سـنوات فسـر الـفيزيـائـيون حشـدا مـن الـنتائـح املـقيسة، بـما فـي ذلـك أطـياف ذرات أكـثر تـعقيدا 

وخواص التفاعالت الكيميائية. 
  

ولـكن مـا مـعنى هـذا كـله؟ مـا هـو هـذا املـقدار، «الـدالـة املـوجـية»(3)، الـذي تـصفه مـعادلـة شـروديـنگر؟ 
هذا هو اللغز املركزي في امليكانيك الكمومي الذي مازال حتى اليوم موضع جدل شديد. 

  
وقــد فــطن بــورن إلــى ضــرورة تــفسير الــدالــة املــوجــية بــداللــة االحــتماالت: عــندمــا يــقوم التجــريــبيون 
بـقياس وضـع اإللـكترون، فـإن احـتمال وجـوده فـي مـنطقة مـا يـتوقـف عـلى قـيمة الـدالـة املـوجـية فـي 
هـذه املـنطقة. وبـفضل هـذا الـتفسير، تـدخـل عـشوائـية أسـاسـية إلـى صـلب قـوانـني الـطبيعة. لـم يـرتـح 
آينشـتايـن إلـى هـذه الـنتيجة وعـبَّر عـن تـرجـيحه لـكون مـحتوم(4) بهـذه املـالحـظة الـتي طـاملـا رويـت 

عنه «ال يمكنني االعتقاد أن الطبيعة تلعب النرد (الطاولة).» 
  

قطط عجيبة وورق ُلَعب كمومية(****) 
كـان شـروديـنگر نـفسه غـير مـرتـاح أيـضا إلـى تـلك الـنتيجة. فـالـدوال املـوجـية يـمكن أن تـصف عـدة 
حـاالت مـختلفة فـي آن واحـد ـ وهـذا مـا يـسمى بـالـتراكـب superposition. فـمثال، يـمكن لـإللـكترون 
أن يـكون فـي حـالـة تـراكـب لـعدة أمـكنة. وقـد بـنّي شـروديـنگر أنـه: إذا كـانـت األشـياء املـيكروسـكوبـية 
(املجهـريـة)، كـالـذرات، تـتراكـب عـلى هـذا الـنحو الـغريـب، فـال بـد أن تـنهج األشـياء املـاكـروسـكوبـية 
(الــجهاريــة) الــنهج ذاتــه، ألنــها مــركــبة مــن ذرات. وأعــطى مــثال غــريــبا عــلى شــكل تجــربــة فــكريــة، 
يــعرفــها الجــميع الــيوم، يــقتل فــيها جــهاز خــبيث قــطة عــندمــا تتحــلل ذرة مــا إشــعاعــيا. وملــا كــانــت 
الـذرة فـي حـالـة تـراكـب اضـمحالل decayed وعـدمـه، فـإن الـنتيجة هـي قـطة فـي حـالـة يـتراكـب فـيها 

املوت والحياة. 
  

يُظهـر الـشكل فـي الـصفحة املـقابـلة روايـة مـختلفة لهـذه التجـربـة الـفكريـة: خـذ ورقـة لـعب ذات طـرف 
حــاد تــمامــا وأوقــفها مــتوازنــة عــلى طــرفــها هــذا فــوق ســطح طــاولــة. ســتبقى الــورقــة، مــبدئــيا عــلى 
األقــــل، فــــي حــــالــــة الــــتوازن هــــذه إلــــى مــــا تــــشاء وفق املــــيكانــــيك الــــتقليدي. أمــــا بحســــب مــــعادلــــة 
شــروديــنگر، فــإنــها ســتقع بــعد بــضع ثــوان حــتى لــو بــذلــت كــل مــا وفــي وســعك إلبــقائــها فــي وضــع 

التوازن، وستسقط في تراكب باالتجاهني إلى اليمني وإلى اليسار. 
  

مــما ال شــك فــيه أنــك إذا قــمت بــإجــراء هــذه التجــربــة الــفكريــة املــثالــية بــورقــة لــعب حــقيقية، فــإنــك 
سـتجد أن الـفيزيـاء الـتقليديـة عـلى خـطأ وأن الـورقـة سـتقع. وسـترى أنـها تـقع عـشوائـياـ إلـى الـيمني 



أو إلـــى الـــيسار ولـــكنها ال تـــسقط فـــي أي حـــال مـــن األحـــوال فـــي االتـــجاهـــني فـــي وقـــت واحـــد كـــما 
تــصوره لــك مــعادلــة شــروديــنگر. ويــكمن هــذا الــتناقــض الــظاهــري فــي صُــــــلب أحــد أســرار املــيكانــيك 

الكمومي املرتبطة به منذ نشأته. 
  

تفسير كوبنهاگن(*****) 
فكرته: يرى الراصدون نتائج عشوائية؛ احتماالت تعطيها الدالة املوجية. 

ميزته: ال تظهر إال نتيجة منفردة مما يتفق مع ما نالحظه. 
مــشكلته: يــتطلب هــذا الــتفسير «انــهيار» الــدالــة املــوجــية ولــكننا ال نــملك مــعادلــة تــعني 

زمن وقوعه. 
عــندمــا نــرصــد أو نــقيس تــراكــبا كــمومــيا، فــإنــنا نــرى أحــد الــبديــلني عــشوائــيا، وتــتحكم 
الـدالـة املـوجـية فـي االحـتماالت. فـإذا راهـن شـخص مـا عـلى سـقوط ورقـة الـلعب (الشـّدة) 
عـــلى وجـــهها، فحـــظه بـــالكســـب 50%. وملـــدة طـــويـــلة وعـــلى أســـاس بـــراگـــماتـــي، قـــبل 
الـفيزيـائـيون هـذا الـتفسير مـع أنـه يـتطلب تـغيرا فـجائـيا فـي الـدالـة املـوجـية، أو انـهيارا، 

يمثل انتهاكا ملعادلة شرودينگر. 

 !

إن تـفسير كـوبـنهاگـن لـلميكانـيك الـكمومـي ـ وهـو االتـجاه الـذي كـونـته مـناقـشات بـور وهـايـزنـبرگ 
فـي العشـريـنات مـن الـقرن املـاضـي ـ يُـعالـج هـذا السـر بـالـتأكـيد عـلى أن الـقياسـات، أو املـشاهـدات، 
مــتميزة special. فــما دامــت ورقــة الــلعب غــير مــلحوظــة، فــإنــها تــخضع ملــعادلــة شــروديــنگر؛ إي إن 
دالــتها املــوجــية تــتطور بــشكل مســتمر (مــتصل وأمــلس)(5)، ويــسمى هــذا الــتطور فــي الــريــاضــيات 
«وحــديــا» unitary ويــتمتع بــخواص عــديــدة جــذابــة لــلغايــة. فــالــتطور الــوحــدي هــو املسؤول عــن 
الـــتراكـــب الـــذي ســـقطت فـــيه الـــورقـــة إلـــى الـــيسار وإلـــى الـــيمني فـــي آن واحـــد. إال أن مجـــرد الـــقيام 
بــمراقــبة الــورقــة، يحــدث تــغييرا حــادا فــي دالــتها املــوجــية يــعرف بــاســم االنــهيار collapse: فــيرى 
املــراقــب الــورقــة فــي حــالــة تــقليديــة محــددة (الــصورة إلــى فــوق أو إلــى تــحت) وال يــبقى فــي الــدالــة 
املـوجـية اعـتبارا مـن لحـظة املـراقـبة إال الجـزء املـمثل لـلحالـة املـرئـية. ويـبدو وكـأن الـطبيعة قـد اخـتارت 

عشوائيا حالًة ما تحدد الدالة املوجية احتمال وقوعها. 
  

يـطرح تـفسير كـوبـنهاگـن هـذا طـريـقة إجـرائـية فـي غـايـة الـفعالـية لـلقيام بـحسابـات تـصف الـنتائـج 
التجــريــبية وتنطبق بــدقــة عــليها؛ ولــكن يــبقى شــك بــضرورة وجــود مــعادلــة تشــرح لــنا وقــت وقــوع 
االنـهيار وكـيفية حـدوثـه. وقـد اعـتبر كـثير مـن الـفيزيـائـيني غـياب هـذه املـعادلـة دلـيال عـلى خـطأ يـكمن 
فـي صـلب املـيكانـيك الـكمومـي ومؤشـرا إلـى ضـرورة االسـتعاضـة عـنه بـنظريـة أسـاسـية أخـرى، أكـثر 
مــنه عــمقا، تــعطي املــعادلــة املــنشودة. إال أن مــعظم الــفيزيــائــيني، بــدال مــن الــتمعن فــي املــضامــني 
الــوجــوديــة ontological implications لــلمعادالت، انــدفــعوا الســتنباط الــتطبيقات الــعملية املــثيرة 

وملعالجة املسائل امللحة التي بقيت من دون حل في الفيزياء النووية. 



  
تفسير العوالم املتعددة(******) 

فكرته: تبدو التراكبات وكأنها عوالم متوازية بديلة لقاطنيها. 
ميزته: تبقى معادلة شرودينگر صحيحة دائما: ال تنهار أبدا الدوال املوجية. 

مــشكالتــه: غــرابــة الــفكرة مــن جــهة، وبــقاء بــعض األلــغاز الــتقنية مــن دون حــل مــن جــهة 
أخرى. 

إذا كــانــت الــدوال املــوجــية ال تــنهار الــبتة، فســتعني تنبؤات مــعادلــة شــروديــنگر دخــول 
الـشخص الـناظـر إلـى تـراكـبات ورقـة الـلعب فـي حـالـة تـراكـب ذهـنية لـنتيجتني مـمكنتني: 
الـفرح بـربـح الـرهـان والحـزن لـخسارتـه. يـواصـل كـل مـن جـزأي الـدالـة املـوجـية (لـلمراقـب 
والــورقــة) ســيره مســتقال كــليا عــن اآلخــر كــعاملــني مــتوازيــني. وإذا كُـــررت التجــربــة مــرات 
عــديــدة، فــإن مــعظم الــناس فــي هــذيــن الــعاملــني املــتوازيــني ســيرون الــورقــة تــسقط عــلى 
وجـهها فـي نـصف عـدد هـذه املـرات تـقريـبا. تـبني أوراق الـلعب املـعروضـة (الـيسار) 16 

عاملا تنتج من رمي ورقة اللعب 4 مرات. 

 !
  

وهـذه املـقاربـة الـبراگـماتـية أثـبتت فـعالـية مـدهـشة. فـقد أدى املـيكانـيك الـكمومـي دورا أسـاسـيا فـي 
التنبؤ بـــاملـــادة املـــضادة antimatter، وفـــي فـــهم الـــنشاط اإلشـــعاعـــي (الـــذي قـــادنـــا إلـــى الـــطاقـــة 
الـــنوويـــة)، وفـــي شـــرح ســـلوك املـــواد كـــأشـــباه املـــوصـــالت، وفـــي تـــفسير املـــوصـــلية الـــفائـــقة؛ وفـــي 
تـوصـيف الـتفاعـالت كـتلك الـتي تـحصل بـني الـضوء واملـادة (الـذي قـادنـا إلـى اخـتراع الـليزر) وبـني 
املـــوجـــات الـــراديـــويـــة والـــنويـــات(6) (مؤديـــة إلـــى الـــتصويـــر بـــالـــرنـــني املـــغنطيسي). ويـــندرج ضـــمن 
نـجاحـات املـيكانـيك الـكمومـي امـتداده إلـى نـظريـة الـحقول املـكممة quantum field theory الـتي 
وضـعت بـدورهـا أسـس فـيزيـاء الـجسيمات األولـية، ومـا ينجـم عـنها الـيوم مـن تـجارب فـي أقـصى مـا 
انـتهى إلـيه الـعلم، مـن اهـتزازات الـنيوتـريـنو والـبحث عـن جـسيم هـيگز Higgs إلـى فـائـقية الـتناظـر 

 .supersymmetry
  



عوالم كثيرة(*******) 
بـوضـوح بـالـغ بـينت السـلسلة املـتالحـقة مـن الـنجاحـات الـباهـرة، فـي فـترة الخـمسينات مـن الـقرن 
املـاضـي، أن الـنظريـة الـكمومـية أبـعد مـا تـكون عـن إصـالح مؤقـت مـحكوم عـليه بـالـزوال. وهـكذا فـقد 
قـرر أحـد طـلبة پـرينسـتون وهـو<H.إڤـريـت>III الـعودة، فـي أطـروحـته، إلـى فـرضـية االنـهيار ودفـع 
بـالـفكرة الـكمومـية إلـى أقـصى حـدودهـا بـطرحـه السؤال الـتالـي: تُرى مـا الـذي سـيطرأ لـو كـان تـطور 
زمــن الــكون كــله وحــديــا دائــما؟ فــإن كــان املــيكانــيك الــكمومــي كــافــيا، عــلى الــرغــم مــن كــل شــيء، 
لـــتوصـــيف الـــكون، فـــإن حـــالـــة الـــكون فـــي الـــزمـــن الـــحاضـــر تـــوصـــف بـــمعادلـــة مـــوجـــية (فـــي غـــايـــة 
الـــتعقيد). وتـــتطور هـــذه املـــعادلـــة، حســـب ســـيناريـــو إڤـــريـــت، بـــطريق مـــحتوم وال تـــترك أي مـــجال 

النهيار غير وحدي غامض أو (لطبيعة تلعب النرد). 
  

حل الترابط Decoherence: كيف يصبح الكموم تقليديا(********) 
فكرته: تبدد التآثرات الضئيلة مع املحيط كمومية التراكبات غير املألوفة بسرعة. 

مـيزاتـه: يـمكن التحقق مـنها تجـريـبيا. وحـل الـترابـط يشـرح األسـباب الـتي تـجعل الـعالـم 
االعتيادي يبدو لنا «تقليديا» وليس كموميا. 

تحـذيـر: ال يُـْغني حـل الـترابـط كـليا عـن الـحاجـة إلـى تـفسير كـتفسير الـعوالـم املـتعددة أو 
تفسير كوبنهاگن. 

يـختلف االرتـياب فـي الـتراكـب الـكمومـي (الـيسار) عـن مـثيله فـي االحـتماالت الـتقليديـة 
كــما هــو عــليه األمــر بــعد رمــي قــطعة نــقديــة (الــيسار). يــوضــح كــائــن ريــاضــياتــي، هــو 
مــصفوفــة الــكثافــة density matrix ، هــذا الــفرق. إن الــدالــة املــوجــية لــلورقــة الــكمومــية 
تـقابـل مـصفوفـة كـثافـة بـأربـع قـمم peaks. تـمثل اثـنتان مـنها احـتمال الخـمسني فـي املـئة 
لـكل نـتيجة، الـوجـه لـفوق أو لـتحت. وتـشير االثـنتان األخـريـان إلـى أنـه يـمكن أيـضا مـن 
حــيث املــبدأ، أن تــتداخــل الــنتيجتان إحــداهــما مــع األخــرى. وتــبقى الــحالــة الــكمومــية 
«مـــترابـــطة» coherent. وال تـــملك مـــصفوفـــة الـــكثافـــة لـــلقطعة الـــنقديـــة املـــرمـــية ســـوى 
الــقيمتني األولــيني، وهــذا مــا يــعني عــادة أن وجــه الــقطعة هــو فــي واقــع األمــر إمــا لــفوق 

وإما لتحت ولكننا لم ننظر بعد إلى القطعة. 
ارتياب كمومي 

 !



ارتياب تقليدي 

 !
تـبني نـظريـة حـل الـترابـط أن أكـثر الـتآثـرات ضـآلـة بـني الـورقـة ومـحيطها، كـارتـداد فـوتـون 
واحـد أو جـزيء غـاز عـن الـورقـة املـرمـية، يـحوّل بسـرعـة كـبيرة مـصفوفـة كـثافـة مـترابـطة 
إلـى مـصفوفـة أخـرى تـمثل ـ فـي جـميع الـحاالت الـعملية ـ احـتماالت تـقليديـة، كـما هـو 
عليه األمر في رمي قطعة نقدية. وتتحكم معادلة شرودينگر في كامل هذه السيرورة. 

حل الترابط 

 !
  

وعـــوضـــا عـــن كـــونـــها انـــهارت نـــتيجة لـــلقياس، فـــإن الـــتراكـــبات املـــيكرويـــة ســـتتضخم بســـرعـــة إلـــى 
تراكبات ماكروية (جهارية) بالغة التعقيد. 

  
وهــكذا يــمكن لــورقــة الــلعب (الشــدة) أن تــكون فــعال فــي مــكانــني مــختلفني فــي آن مــعا؛ وســيدخــل 
الـناظـر إلـى ورقـة الـلعب فـي حـالـتني ذهـنيتني مـختلفتني تـدرك كـل مـنهما إحـدى الـنتيجتني؛ أي إنـك 
إذا راهـنت عـند رمـي ورقـة الـلعب أن صـورة الـبنت سـتكون إلـى األعـلى فسـتجد فـي نـهايـة املـطاف 
تـراكـبا البـتسامٍ وتـجهم. وفـي نـظر إڤـريـت الـثاقـب، سيسـتطيع املـراقـبون فـي هـذا الـعالـم الـكمومـي 
املــحتوم لــكنه مــفصوم schizophrenic، رؤيــة الــحقيقة الــواضــحة الــقديــمة املــألــوفــة. وســيدركــون، 
وهـذا هـو األهـم، وجـود عـشوائـية ظـاهـريـة تـخضع لـقواعـد االحـتماالت املـضبوطـة (انـظر الـشكل فـي 

الصفحة 82). 
  



 the relative-state اصـــــــطُلِح عـــــــلى تـــــــسمية وجـــــــهة نـــــــظر إڤـــــــريـــــــت صـــــــيغة الـــــــحالـــــــة النســـــــبية
formulation، ولــكنها شــاعــت تــحت اســم الــتفسير املــتعدد الــعوالــم لــلميكانــيك الــكمومــي ألن كــل 
مـركـبة مـن مـركـبات الـتراكـب تـدرك عـاملـها الـخاص بـها. وتبسـط وجـهة الـنظر هـذه الـنظريـة األصـلية 
بتخــليها عــن فــرضــية االنــهيار. ولــكن الــثمن الــذي تــدفــعه فــي مــقابــل هــذا الــتبسيط هــو الــحكم بــأن 

هذه اإلدراكات املتوازية للحقيقة هي جميعا متساوية في واقعيتها. 
  

انقسام الواقع(*********) 
ص، املـحيط (الـبيئة)، والـحالـة  إنـه مـن املـفيد تـقسيم الـكون إلـى ثـالثـة أجـزاء: الـشيء املُتفحَّ
الــكمومــية لــلمراقــب. ويــمكن تــقسيم مــعادلــة شــروديــنگر الــتي تــتحكم فــي الــكون كــكل إلــى 
حـدود تـصف الـديـنامـيكية الـداخـلية لـكل مـن الـنظم الجـزئـية الـثالثـة، والحـدود الـتي تـصف 
التآثرات فيما بينها. وتختلف اآلثار الكمية لهذه الحدود اختالفا كبيرا جدا فيما بينها. 

إن الحـد الـذي يـعني ديـنامـيكية الـشيء object هـو عـادة األهـم فـي هـذا الـشأن. ولـذلـك يـمكن 
لــــلنظريــــني، إذا أرادوا اكــــتشاف مــــا ســــيفعله الــــشيء، إهــــمال جــــميع الحــــدود األخــــرى فــــي 
الـبدايـة. يـتنبأ الـديـنامـيك بـسقوط الـورقـة الـكمومـية فـي تـراكـب نـحو الـيمني والـيسار مـعا. 
وعـندمـا يـنظر املـراقـب إلـى الـورقـة، فـإن الـتآثـر بـني املـراقـب والـشيء يـوسـع نـطاق الـتراكـب 
إلـى حـالـة املـراقـب الـذهـنية مـنتجا تـراكـبا مـن الـفرح ومـن خـيبة األمـل حسـب كسـب الـرهـان أو 
خـــسارتـــه. ولـــكن املـــراقـــب ال يـــعي إطـــالقـــا هـــذا الـــتراكـــب ألن الـــتآثـــر بـــني الـــشيء ومـــحيطه 
(جــزيــئات الــهواء والــفوتــونــات املــرتــدة عــن الــورقــة) يــزيــل الــترابــط بســرعــة ويــجعل بــذلــك 

التراكب غير قابل للرصد. 
حــتى لــو اســتطاع املــراقــب عــزل الــورقــة كــليا عــن مــحيطها (كــأن يــقوم بــالتجــربــة فــي غــرفــة 
مـظلمة وفـي درجـة حـرارة الـصفر املطلق) فـإنـه لـن يـغير مـن األمـر شـيئا؛ إذ يـكفي أن يـدخـل 
عـصبون واحـد مـن عـصبونـاتـه الـبصريـة فـي تـراكـب الـتهيج وعـدمـه عـندمـا يـنظر إلـى الـورقـة، 
لـيزول الـترابـط فـي أقـل مـن 20-10 مـن الـثانـية وذلـك تـبعا لـحسابـات حـديـثة. وهـكذا يـضمن 
لـنا حـل تـرابـط الـعصبونـات عـدم إدراك الـتراكـبات الـكمومـية لـلحاالت الـذهـنية عـلى اإلطـالق؛ 
هــذا إذا افــترضــنا أن لــوعــينا ولــكيفية تــشكل أفــكارنــا ومــداركــنا صــلة مــا بــاألشــكال املــعقدة 
لـتهيج الـعصبونـات فـي أدمـغتنا. وجـوهـر األمـر، أن أدمـغتنا تُشـبك املـراقـب ومـحيطه بـشكل 

ال يمكن الخالص منه، ُمجبرة بذلك زوال الترابط عنا. 

 !
  



ظــل عــمل إڤــريــت مــهمال مــا يــقارب الــعقديــن مــن الــزمــن، ألن كــثيرا مــن الــفيزيــائــيني ظــلوا يــأمــلون 
اكـتشاف نـظريـة أعمق مـن املـيكانـيك الـكمومـي تُـبني أن الـكون، فـي نـهايـة األمـر، تـقليدي بـشكل أو 
بـآخـر وأنـه خـال مـن األحـداث الـشاذة كـوجـود أشـياء كـبيرة فـي مـكانـني مـختلفني فـي آن واحـد. ولـكن 

سلسلة من التجارب الجديدة بدَّدت هذه اآلمال. 
  

ويــتساءل املــرء، هــل يــمكن االســتعاضــة عــن الــعشوائــية الــكمومــية الــظاهــريــة بــكمية مــا مــجهولــة 
تحــملها الــجسيمات فــي طــياتــها، أي مــا يُــعرف بــاســم املــتغيرات الــخفية hidden variables؟ لــقد 
بـنّي<S .J. بـّل>[وهـو فـيزيـائـي نـظري مـن سـيرن CERN] أن نـتائـج قـياس مـقاديـر مـعينة فـي بـعض 
الــتجارب املــعقدة ســتتعارض حــتما مــع التنبؤات الــكمومــية االعــتياديــة فــي حــال افــتراضــنا وجــود 
مـتغيرات خـفية. وبـعد سـنوات عـديـدة، أتـاحـت الـتقانـة لـلباحـثني الـقيام بـالـتجارب، وتـم التخـلي عـن 

إمكانية وجود متغيرات خفية. 
  

وفـي عـام 1978، اقـترح أحـدنـا (ويـلر) تجـربـة «االخـتبار املؤجـل» delayed choice، الـتي أجـريـت 
بــنجاح عــام 1984 مُــبينة ســمة كــمومــية أخــرى لــلكون تتحــدى الــتوصــيف الــتقليدي، وهــي أنــه: 
يـــمكن لـــلفوتـــون أن يـــكون فـــي مـــوضـــعني فـــي آن واحـــد؛ ولـــيس هـــذا فحســـب وإنـــما يـــمكن أيـــضا 
للمجــربــني أن يــختاروا، بــعد الــواقــعة، بــني كــون الــفوتــون فــي املــوضــعني مــعا أو فــي واحــد مــنهما 

فقط. 
  

ل<ريـتشارد فـايـنمان>بتجـربـة ثـقبي الـتداخـل (ثـقبي يـونـگ) كـأم لجـميع املـفاعـيل الـكمومـية  لـقد أهّـَ
quantum effects. وفــي هــذه التجــربــة يــمر الــضوء (أو اإللــكترونــات) عــبر هــذيــن الــثقبني ويــنتج 
نــمط تــداخــل interference pattern. وقــد كــررت التجــربــة بــنجاح عــلى أشــياء أكــبر فــأكــبر: عــلى 
ذرات، وعــلى جــزيــئات صــغيرة، وحــديــثا عــلى نــوع مــن جــزيــئات الــكربــون C60 7 بــعد هــذا الــعمل 
الـفذ، بـدأت مجـموعـة <A.تـسايـلنگر> فـي ڤـيينا بـمناقـشة إمـكان إجـراء التجـربـة عـلى ڤـيروسـات. 
والـخالصـة فـإن حـكم التجـربـة هـو الـتالـي: إن الـطابـع الـغريـب لـلعالـم الـكمومـي هـو حـقيقة واقـعة 

شئنا أو أبينا. 
  

الرقابة الكمومية ـ حل الترابط(**********) 
لـــقد جـــرى الـــتقدم التجـــريـــبي فـــي الـــعقود املـــاضـــية مـــتوازيـــا مـــع الـــتقدمـــات الـــعظيمة فـــي املـــعرفـــة 
الـنظريـة. وقـد تـرك عـمل إڤـريـت سؤالـني حـاسـمني مـن دون جـواب. أولـهما، إذا كـان الـعالَــم يـحتوي 

فعال على تراكبات ماكروية مستغربة فلماذا ال نراها؟ 
جـاء الـجواب عـام 1970 فـي مـقالـة أصـيلة ل< D .H.زيـه>[مـن جـامـعة هـايـدلـبرگ] بـنّي فـيها أن 
مــعادلــة شــروديــنگر تُــدخــل شــكال مــن أشــكال الــرقــابــة. وقــد عُـــرِف هــذا املــفعول بــاســم حــل الــترابــط 
decoherence، ألنـــه يـــقال عـــن الـــتراكـــب األصـــلي املـــثالـــي إنـــه مـــترابـــط coherent. لـــقد بُـــحث حـــل 
الـترابـط بـتفصيل واسـع فـي الـعقود الـتالـية مـن قـبل<H .W.زوريـك>[وهـو أحـد الـباحـثني فـي لـوس 
آالمــوس] وآخــريــن. ووجــدوا أن الــتراكــبات املــترابــطة تســتمر طــاملــا ظــلت مــخفية عــن ســائــر الــعالــم. 
فـالـفوتـونـات وجـزيـئات الـهواء تـرتـطم بـاسـتمرار بـورقـة الـلعب (الشـدة) الـكمومـية، وبـذلـك تـكتشف 
الـــجهة الـــتي ســـقطت الـــورقـــة نـــحوهـــا (الـــيمني أو الـــيسار)، ونـــتيجة لـــذلـــك تخـــرب الـــتراكـــب (تحـــل 

الترابط) الذي لم يعد باإلمكان مشاهدته [انظر اإلطار في الصفحة 83]. 
  



واألمــر تــقريــبا كــما لــو أن املــحيط (الــبيئة) environment يــلعب دور املــراقــب املؤدي إلــى انــهيار 
الــدالــة املــوجــية. لــنفترض أن صــديــقتك رأت الــورقــة مــن دون أن تــخبرك بــالــنتيجة. فــقياســها هــذا، 
حســـب تـــفسير كـــوبـــنهاگـــن يؤدي إلـــى انـــهيار الـــتراكـــب وإعـــطاء نـــتيجة مـــعينة؛ كـــما يؤدي تـــغيير 
تـوصـيفك لـلورقـة مـن الـتراكـب الـكمومـي إلـى بـيان تـقليدي لجهـلك بـما رأت صـديـقتك. ولـنقل مـن دون 
إحــكام إن حــسابــات حــل الــترابــط تظهــر أنــك ال تــحتاج إلــى مــراقــب بشــري (أو إلــى انــهيار صــريــح 
لــلدالــة املــوجــية) لــلحصول عــلى املــفعول نــفسه؛ إذ يــكفي ارتــداد جــزيء هــواء واحــد عــن الــورقــة 
لتحقيق ذلــك. ويــحوّل هــذا الــتآثــر الــصغير الــتراكــب بســرعــة إلــى حــالــة تــقليديــة، وذلــك فــي جــميع 

الحاالت العملية التي تهمنا. 
  

يفسـر حـل الـترابـط عـدم رؤيـتنا بـشكل روتـيني لـلتراكـبات الـكمومـية فـي الـعالَـم املـحيط بـنا. فـال يـردّ 
ذلـك إلـى عـدم صـالحـية املـيكانـيك الـكمومـي لـدراسـة أشـياء تـتجاوز أبـعادهـا حـدا سحـريـا مـعينا، 
وإنــما إلــى عــدم مــقدرتــنا عــلى الــحفاظ عــلى األشــياء املــاكــرويــة، كــالــقطط وأوراق الــلعب (الشــّدة)، 
مـعزولـة إلـى الحـد املـطلوب ملـنع حـل الـترابـط. وعـلى خـالف ذلـك يسهـل عـزل األشـياء املـيكرويـة عـما 

يحيط بها بحيث تبقي على سلوكها الكمومي. 
  

أمـا السؤال الـثانـي الـذي بـقي مـن دون جـواب فـي صـورة إڤـريـت فـقد كـان أدق وأعمق مـن السؤال 
األول، لـكنه مـساو فـي أهـميته. فـما آلـية اخـتيار الـحاالت الـتقليديـة ـ وجـه ورقـتنا إلـى فـوق أو إلـى 
تـحت ـ كـحاالت مـميزة؟ ال شـيء يـميز هـاتـني الـحالـتني، إذا اعـتبرنـاهـما حـالـتني كـمومـيتني مجـردتـني 
عـن تـراكـبات الـحالـتني بنسـب مـختلفة، وهـي تـراكـبات ال حـصر لـها. فـلماذا تـنقسم الـعوالـم املـتعددة 
عــلى نــحو تــام بــني االتــجاهــني املــعتاديــن فــوق ـ تــحت، وال تــنقسم عــلى اإلطــالق حســب الــبدائــل 
األخــرى؟ لــقد أجــاب حــل الــترابــط عــن هــذا السؤال أيــضا. بــينت الــحسابــات أن الــحاالت الــتقليديــة 
(كــحالــتي الــصورة إلــى فــوق أو إلــى تــحت) هــي تحــديــدا الــحاالت املــقاومــة لحــل الــترابــط؛ أي إن 
الـتآثـرات مـع املـحيط (الـبيئة) سـتترك الـصورة إلـى فـوق أو إلـى تـحت عـلى حـالـها، لـكنها سـتقود 

أي تراكب لفوق أو لتحت إلى البدائل التقليدية فوق/ تحت. 
  

حل الترابط والدماغ(***********) 
اعـــتاد الـــفيزيـــائـــيون فـــي دراســـتهم لـــلكون عـــلى شـــطره إلـــى قـــسمني. يـــمكن لـــلنظريـــني فـــي دراســـة 
الـتيرمـوديـنامـيك عـلى سـبيل املـثال، فـصل جـسم مـادي عـن كـل مـا يـحيط بـه (بـيئته) واسـتخالص 
شـروط الحـرارة والـضغط الـسائـديـن. وتـفصل الـفيزيـاء الـكمومـية عـادة الـنظام الـكمومـي عـن جـهاز 
الـقياس الـتقليدي. ولـكننا إذا حـملنا الـوحـديـة وحـل الـترابـط محـمل الجـد، فـمن املـفيد حـينئذ تـقسيم 
الـكون إلـى ثـالثـة أجـزاء، يـوصـف كـل مـنها بـحاالت كـمومـية: الـشيء املُـتَفحص، املـحيط (الـبيئة)، 

املراقب (أو املشاهد) [انظر اإلطار في الصفحة املقابلة]. 
  

إن حــل الــترابــط الــناجــم عــن املــحيط فــي تــآثــره مــع األشــياء أو املــراقــبني، يؤدي إلــى أنــنا لــن نــعي 
مــطلقا تــراكــبات كــمومــية لــحاالت ذهــنية. يُــضاف إلــى ذلــك أنــه يســتحيل تــجنب حــل آنــي لــترابــط 
خـاليـانـا الـعصبية املـتهيجة، نـظرًا لـتشابـك أدمـغتنا مـع املـحيط تـشابـكا فـي غـايـة الـتعقيد. وهـناك 
عُــرٌف قـديـم يـنظر إلـى فـرضـية انـهيار الـدالـة املـوجـية الـواردة فـي الـكتب املـدرسـية عـلى أنـها طـريـقة 
إجــــرائــــية بــــراگــــماتــــية، «اســــكت وتــــابــــع الــــحساب» shut up and calculate، ويؤكــــد <زيــــه> أن 
اســتنتاجــات حــل الــترابــط تــبرر هــذا الــعرف: احســب االحــتماالت كــما لــو أن الــدالــة املــوجــية تــنهار 



عـندمـا تـراقـب الـشيء. ومـع أن الـدالـة املـوجـية ال تـنهار الـبتة مـن وجـهة نـظر إڤـريـت، فـإن الـباحـثني 
فــي حــقل حــل الــترابــط يــوافــقون عــمومــا عــلى أن لحــل الــترابــط تــأثــيرا يــبدو ويُســتشف مــنه أنــه 

انهيار. 
  

إن اكــتشاف حــل الــترابــط، وكــذلــك األدلــة التجــريــبية املــتقنة عــلى الــغرابــة الــكمومــية، أديــا مــعا إلــى 
تـغير مـلحوظ فـي نـظرة الـفيزيـائـيني. فـالـدافـع الـرئـيسي إلدخـال مـفهوم انـهيار الـدالـة املـوجـية هـو 
شـرح ملـاذا أدت الـتجارب إلـى نـتائـج مـعينة حـصرا ولـيس إلـى تـراكـبات لـنتائـج غـريـبة؛ ولـكن لـم يـعد 
هـذا الـدافـع فـي مـعظمه مـبرَّرا اآلن. إضـافـة إلـى ذلـك، فـإنـه مـن املحـرج أال يسـتطيع أحـد بـعد اإلتـيان 

بمعادلة قابلة لالختبار تعني بدقة املوعد املفترض لوقوع االنهيار الغامض. 
  

وقـد أظهـر اسـتطالع لـلرأي غـير رسـمي أجـري فـي الشهـر7/1999 بـمناسـبة انـعقاد مؤتـمر حـول 
الـحسابـات الـكمومـية فـي معهـد نـيوتـن فـي كـمبردج بـإنـكلترا، تـحوال فـي الـرأي الـسائـد. فـقد اشـترك 
تــسعون فــيزيــائــيا فــي االســتطالع، وأعــلن ثــمانــية فــقط مــن هؤالء أنــهم مــازالــوا يــأخــذون بــمفهوم 
االنـهيار الـصريـح لـلدالـة املـوجـية. واخـتار ثـالثـون آخـرون مـفهوم «الـعوالـم املـتعددة» أو تسـلسال 

متماسكا لألحداث من دون انهيار. 
  

لـــكن الـــصورة ليســـت واضـــحة؛ إذ انـــقسم الخـــمسون بـــاحـــثا الـــباقـــني بـــني مـــن لـــم يـــختاروا أيـــا مـــن 
وجهــتي الــنظر الــسابــقتني وبــني الــذيــن لــم يــقرروا بــعد. ولــعل االرتــباك الــلغوي املــفرط أســهم فــي 
ارتـفاع هـذا الـعدد، فـكثيرا مـا نجـد فـيزيـائـينْي يـعلنان انـتماءهـما إلـى تـفسير كـوبـنهاگـن عـلى سـبيل 

املثال، ويختلفان فيما يقصدان بذلك. 
  

وعــلى هــذا فــإذا كــان االســتطالع قــد أشــار إلــى شــيء فــهو أنــه آن األوان لتحــديــث كــتب املــيكانــيك 
الـكمومـي: فجـميع هـذه الـكتب، ومـن فـصلها األول دون اسـتثناء، تـضع االنـهيار غـير الـوحـدي فـي 
عــداد الــفرضــيات األســاســية؛ فــي حــني أظهــر االســتطالع أن عــددا كــبيرا مــن الــفيزيــائــيني اآلن، وال 
سـيما الـعامـلني فـي مـجال الـحسابـات الـكمومـية املـزدهـر، ال يحـملون هـذا محـمل الجـد. وال شـك فـي 
أن فـكرة االنـهيار سـتبقى مـفيدة جـدا كـطريـقة إجـرائـية حـسابـية، إال أن إضـافـة تحـذيـر يـوضـح أنـه 
مـن املـحتمل أال تـكون هـذه الـفكرة سـيرورة أسـاسـية تـعارض مـعادلـة شـروديـنگر، ربـما سـتوفـر فـي 

الغالب على الطلبة األذكياء ساعات عديدة من االرتباك. 
  

لنفكر في املستقبل(**********) 
مـاذا يـنتظرنـا، بـعد مـرور مـئة عـام عـلى األفـكار الـكمومـية؟ ومـاذا تـبّقى مـن األسـرار؟ ثـم كـيف أتـى 
الـكموم؟ فـفي الـنقاشـات الـتي تـدور حـول تـفسير املـيكانـيك الـكمومـي تـبرز، عـلى نـحو غـير مـتوقـع 
فـي كـثير مـن األحـيان، الـقضايـا األسـاسـية فـي عـلم الـوجـود وفـي الـطبيعة الـجوهـريـة لـلواقـع. لـكن 
مــن املــحتمل أال تــكون الــنظريــة ســوى جــزء مــن أحــجية أوســع مــنها. ويــمكن بــصورة عــامــة، تــرتــيب 
الـنظريـات عـلى شـكل شجـرة تـفريـعات تنبثق كـل واحـدة مـن حـيث املـبدأ عـلى األقـل، عـن نـظريـات 
أخـرى أعمق مـنها تـقع فـوقـها فـي الـتفريـع. وتـقع النسـبية الـعامـة ونـظريـة الـحقول املـكممة فـي قـمة 
الـــتفريـــعات تـــقريـــبا. وتـــشمل الـــتفريـــعات املشـــتقة عـــنها فـــي املســـتوى األول النســـبية الـــخاصـــة 
واملـيكانـيك الـكمومـي؛ وهـذه بـدورهـا تُـفَرع الكهـرمـغنطيسية واملـيكانـيك الـتقليدي والـفيزيـاء الـذريـة 
وهـلّم جـرا. أمـا فـروع املـعرفـة األخـرى كـعلم الـحاسـوب وعـلم الـنفس والـطب، فـإنـها ال تظهـر إال فـي 

أسفل الساللة. 



  
جـميع هـذه الـنظريـات تـتألـف مـن مـركّـبتني: مـعادالت ريـاضـياتـية وكـلمات تشـرح صـلة هـذه املـعادالت 
بـما تـرصـده الـتجارب. ويُـعرض املـيكانـيك الـكمومـي فـي الـكتب املـدرسـية عـلى نـفس الـنحو: بـعض 
املــعادالت وثــالث فــرضــيات مــكتوبــة بــلغة عــاديــة. ويــدخــل فــي كــل مســتوى مــن التســلسل الهــرمــي 
لـلنظريـات مـفاهـيم جـديـدة (كـالـپروتـونـات والـذرات والـخاليـا واملـتعضيات واملسـتنبتات، عـلى سـبيل 
املـثال) مـهمتها اسـتيعاب كـنه مـا يحـدث دون الـلجوء إلـى الـنظريـات األعـلى مـنها. ولـنقل بـلغة فـّجة 
إن نسـبة املـعادالت إلـى الـكلمات تـتناقـص كـلما هـبطنا فـي التسـلسل لـنصل إلـى الـصفر تـقريـبا فـي 
املـجاالت الـتطبيقية الـصرفـة كـالـطب وعـلم االجـتماع. وعـلى نـقيض ذلـك، فـإن الـنظريـات الـقريـبة مـن 
الـقمة هـي نـظريـات ريـاضـياتـية إلـى حـد بـعيد؛ ومـازال الـفيزيـائـيون يـبذلـون مـا فـي وسـعهم إلدراك 

املفاهيم املكودة encoded في الرياضيات. 
  

إن الهـدف األسـمى لـلفيزيـاء هـو اكـتشاف نـظريـة يـمكن أن يـتفرع مـنها كـل شـيء. ويطلق عـلى هـذه 
الـنظريـة، لـلدعـابـة، اسـم «نـظريـة كـل شـيء». وسـتكون هـذه الـنظريـة فـي حـال وجـودهـا فـي أعـلى 
نـقطة مـن هـرم الـتفرعـات؛ مـما يـعني أن النسـبية الـعامـة ونـظريـة الـحقول املـكممة كـلتيهما مشـتقتان 
مـنها. ويـعرف الـفيزيـائـيون بـطبيعة الـحال أن ثـمة شـيئا مـازال مـفقودا فـي قـمة شجـرة الـتفريـعات: 

نظرية متسقة تضم نظرية الثقالة وامليكانيك الكمومي، مادام الكون يحوي كلتا الظاهرتني. 
  

لــيس مــن املســتبعد أال تــحتوي نــظريــة كــل شــيء عــلى أي مــفهوم عــلى اإلطــالق. وإال فــسنحتاج، 
عـلى أغـلب الـظن، إلـى شـرح مـفاهـيمها بـتعابـير تـنتمي إلـى نـظريـة أعمق مـنها، وهـكذا دوالـيك... 
إلــى مــا النــهايــة؛ أو بــعبارة أخــرى، يــجب أن تــكون نــظريــة كــل شــيء ريــاضــياتــية بــحتة، ال شــروح 
فــيها وال فــرضــيات. وال شــك حــينئذ أنــه ســيكون فــي مــقدرة ريــاضــياتــي ال حــدود لــذكــائــه اســتنباط 
شجــرة الــنظريــات بــكامــلها مــن املــعادالت وحــدهــا، وذلــك بــاشــتقاقــه جــميع خــصائــص الــكون الــتي 

تصفها هذه املعادالت وخصائص ساكني هذا الكون، وكذا إدراكهم للعالم. 
  

لـقد وفـرت لـنا الـسنوات املـئة األولـى لـلميكانـيك الـكمومـي تـقنيات هـائـلة وأجـابـت عـن أسـئلة عـديـدة، 
ولــكن الــفيزيــاء طــرحــت أســئلة جــديــدة ال تــقل أهــمية عــن تــلك الــتي كــانــت مــطروحــة أيــام مــحاضــرة 
مـاكـسويـل الـتدشـينية. فـقد طـرحـت أسـئلة تتعلق بـالـثقالـة الـكمومـية وبـالـطبيعة الـجوهـريـة لـلواقـع. 

وإذا كان في التاريخ عبرة فإن هذا القرن سيكون على ما يبدو، مليئا باملفاجآت. 
  

املؤلفان 
 Max Tegmark - John Archibald Wheeler

نـــاقـــشا املـــيكانـــيك الـــكمومـــي بـــشكل واســـع خـــالل إقـــامـــة تـــيگمارك فـــي معهـــد الـــدراســـات املـــتقدمـــة 
بـــپرنســـتون بـــاحـــثا بـــعد الـــدكـــتوراه. تـــيگمارك يـــعمل حـــالـــيا أســـتاذ فـــيزيـــاء مـــساعـــد فـــي جـــامـــعة 
بنسـلڤانـيا. وويـلر أسـتاذ فخـري لـلفيزيـاء فـي پـرنسـتون، وكـان مـن بـني طـلبته فـي الـدراسـات الـعليا 
كـــل مـــن <ريـــتشارد فـــايـــنمان> و<H.إڤـــريـــتIII> (مـــخترع تـــفسير الـــعوالـــم املـــتعددة). وفـــي عـــام 
1997 حـــصل ويـــلر عـــلى جـــائـــزة ولـــف فـــي الـــفيزيـــاء تـــقديـــرا ألعـــمالـــه فـــي الـــتفاعـــالت الـــنوويـــة 
واملـيكانـيك الـكمومـي والـثقوب الـسوداء. ومـن حـسن حـظ ويـلر أنـه عـمل ضـمن مجـموعـة نـيلز بـور 
فــي كــوبــنهاگــن بــني عــامــي 1934 و 1935. وعــند وصــولــه إلــى املعهــد أول مــرة ســأل عــامــال كــان 
يــقلِّم كــرمــة مــتشعبة عــلى حــائــط مــدخــل املعهــد أيــن يــمكنه أن يجــد بــور فــأجــابــه الــرجــل «أنــا نــيلز 



بـور». يـتوجـه املؤلـفان بـالـشكر إلـى <E.بـينيت> و <K.فـورد> ملـساعـدتـهما فـي إعـداد مخـطوطـة 
أولــية لهــذا املــوضــوع، كــما يــشكران <J.كــاليــن>و <D.زيــه> و<H .W.زوريــك> عــلى تــعليقاتــهم 

القيمة. 
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