
آالت الالنهاية(*) 
إن قدرة اآلالت على اإلجابة السريعة عن أسئلة نعم-أو-ال يمكن أن تؤثر في كل شيء، من 

األمن القومي إلى حدود املعرفة البشرية. 
<.J پاڤلوس> 

  
  

باختصار 
 إن «P مــقابــل NP» هــو السؤال عــما إذا كــانــت املــسائــل الــصعبة، الــتي يــمكن التحقق مــن 
صــحة حــلولــها ســريــعا (مــثل أحــجية الــصور املــتقطعة)، قــابــلة للحــل بــسهولــة أيــضا. مــرت 
عـقود مـن التحـري ولـم يـتمكن أحـد مـن إثـبات أن هـذيـن الـصنفني مـن املـسائـل مـختلفان. وإذا 
كــانــا غــير مــختلفني فــإن ذلــك ســيعطي اآلالت قــوة هــائــلة. وال تؤثــر املــسألــة فــقط فــي كســر 
الـــكودات codes وعـــمليات الـــبحث عـــلى الـــوِب، بـــل تـــقترح أيـــضا حـــدودا جـــوهـــريـــة عـــلى 

التطور الحيوي والقوانني الفيزيائية وطبيعة املعرفة. 
  
  

فـــي يـــوم ثـــلجي مـــن الشهـــر 3/1956، فـــي پـــرينســـتـون بـــنيـــوجـــــرســـي، كــــتـب رجـــــل قـــصيـــر 
بـــــومـــي الـــشـكـل يـــســمى <.K گـــوِدل> آخـــر رســـائـــله إلـــى صـــديق عـــلى شـــفير املـــوت. خـــاطـــب 
<گــوِدل> صــديــقه <.J ڤــون نــيومــان> بــأســلوب رســمي، مــع أن الــرجــلني كــانــا قــد عــرفــا بــعضهما 
لـعقود بـصفتهما زمـيلني فـي معهـد الـدراسـات املـتقدمـة فـي پـرينسـتون(1). كـان الـرجـالن عـبقريـني 
فــي الــريــاضــيات، وأديــا دورا مؤثــرا فــي تحقيق الــتفوق الــعلمي والــعسكري لــلواليــات املتحــدة فــي 
الــسنوات الــتي تــلت الحــرب الــعاملــية الــثانــية. ولــكن <ڤــون نــيومــان> مــصاب اآلن بــالســرطــان، وال 
يسـتطيع <گـوِدل> وإن كـان عـبقريـا أن يـفعل شـيئا حـيال ذلـك، سـوى سـرد بـعض الـنكات املـغرقـة 

في التفاؤل ثم تغيير املوضوع: 
  

عزيزي السيد <ڤون نيومان>: 
بـــأعمق الحـــزن وصـــلني نـــبأ مـــرضـــك.... وكـــما ســـمعت، فـــقد خـــضعت فـــي األشهـــر املـــاضـــية لـــعالج 

جذري وأنا سعيد ملعرفة أن هذا العالج قد نجح كما هو منشود، وأن صحتك أفضل اآلن.... 
وملـا كـنت اآلن، كـما سـمعت، تـشعر بـأنـك أقـوى، فـإنـني أسـمح لـنفسي بـالـكتابـة إلـيك حـول مـسألـة 

رياضياتية، يهمني جدا معرفة رأيك بها.... 
  

إن وصـف <گـوِدل> لهـذه املـسألـة غـير مـفهوم إطـالقـا لـغير الـريـاضـياتـيني. (فـي الـحقيقة، ربـما كـان 
يـحاول بـبساطـة أن يـصرف تـفكير <ڤـون نـيومـان> عـن مـرضـه بـعرض نـسخة مـتخصصة جـدا مـن 
مـحاضـرة قـصيرة.) لـقد تـساءل عـن الـزمـن الـذي سـتحتاج إلـيه آلـة افـتراضـية لـتعطي إجـابـات عـن 

مسألة ما. ويبدو ما استنتجه وكأنه شيء من الخيال العلمي: 
  



لـو كـانـت هـناك فـعال آلـة [كهـذه]... لـكان لهـذا األمـر نـتائـج بـالـغة األهـمية. وتحـديـدا، سـيعني هـذا 
وضـــوحـــا... أن الـــعمل الـــذهـــني الـــذي يـــقوم بـــه الـــريـــاضـــياتـــي فـــيما يتعلق بـــاألســـئلة نـــعم-أو-ال، 

سيُستعاض عنه تماما. 
  

لـم يـقصد <گـوِدل> بـقولـه «عـمل ذهـني» إجـراء حـسابـات عـاديـة مـثل جـمع 2 و2. لـقد كـان يتحـدث 
عـن الـقفزات الحـدسـية الـتي يـقوم بـها الـريـاضـياتـيون لتسـليط الـضوء عـلى مـجاالت جـديـدة تـمامـا 
مــن املــعرفــة. فــقبل خــمسة وعشــريــن عــامــا، حــولــت مــبرهــنات عــدم الــتمام(2) ل<گــوِدل>، الــشهيرة 
حاليا، الرياضيات إلى األبد. وهل يمكن صنع آلة تعطي عند الطلب رؤى مشابهة تغير العالم؟ 

  
بـعد مـرور أسـابـيع قـليلة عـلى إرسـال <گـوِدل> رسـالـته، أُدخـل <ڤـون نـيومـان> إلـى مـركـز وولـتر 
ريـد الـطبي الـعسكري(3) فـي واشـنطن، حـيث تـوفـي بـعد أقـل مـن عـام، دون أن يـجيب صـديـقه. ولـكن 
املـسألـة بـقيت إلـى مـا بـعد رحـيل الـرجـلني. وهـي تـعرف اآلن بـاسـم P»(4) مـقابـل NP»، وقـد أصـبح 
سؤال <گـوِدل> مـبدأ مـنظِّما لـعلم الـحاسـوب الحـديـث. كـما ولّـَد مـجاال بـحثيا جـديـدا تـمامـا يـسمى 
نـظريـة الـتعقيد الـحسابـي(5) وهـو دمـج، لـلريـاضـيات والـعلوم والـهندسـة يـسعى إلـى إثـبات تـام ملـا 

تستطيع، وما ال تستطيع، الحواسيب فعله في شروط واقعية. 
  

ولـكن مـسألـة «P مـقابـل NP» هـي أكـثر بـكثير مـن تـلك اآللـة الـغريـبة املـكونـة مـن لـدائـن وسـيليكونـات 
نات عــملية فــي الــفيزيــاء والــبيولــوجــيا الجــزيــئية(6)،  والــتي نــسميها حــواســيب. فــللمسألــة مــتضمَّ
وعـــلم الـــتعمية(7)، واألمـــن الـــقومـــي، والـــتطور، وحـــدود الـــريـــاضـــيات بـــل وربـــما أيـــضا فـــي طـــبيعة 
الــــواقــــع. ويــــضع هــــذا السؤال وحــــده الحــــدود ملــــا يــــمكننا نــــظريــــا حــــسابــــه. وفــــي الــــقرن الــــحادي 

والعشرين تبدو حدود القدرة الحسابية مشابهة أكثر فأكثر لحدود املعرفة البشرية نفسها. 
  

الرهان(**) 
  

كـان <.M سـيپزر> مجـرد طـالـب دراسـات عـليا، ولـكنه كـان يـعرف أن أحـدا مـا سـوف يحـل مـسألـة 
«P مــقابــل NP» قــريــبا. بــل إنــه اعــتقد أنــه قــد يــكون الــشخص الــذي ســيفعل ذلــك. كــان هــذا فــي 
خـريـف عـام 1975، وكـان حـينها يـناقـش املـسألـة مـع <.L آدملـان>، وهـو طـالـب دراسـات عـليا زمـيل 
لـه فـي قـسم عـلوم الـحاسـوب بـجامـعة كـالـيفورنـيا، فـي بــِـركـــلي. «لـقــــد كـنـــت مـــأخــــوذا بـمسألـة 
«P مـقابـل NP»، وكـان عـندي شـعور بـأنـني، عـلى نـحو مـا، قـادر عـلى فـهمها فـهما أعمق مـن الـفهم 
الـــذي يـــمكن ألي شـــخص آخـــر أن يـــقاربـــها بـــه،» هـــذا مـــا قـــالـــه <ســـيپزر>، الـــذي يـــرأس اآلن قـــسم 
الـريـاضـيات فـي معهـد مـاسـاشـوسـتس لـلتقانـة (MIT). لـقد كـان واثـقا جـدا مـن نـفسه إلـى درجـة أنـه 
فـي ذلـك الـيوم راهـن <آدملـان>: سـتُحلُّ مـسألـة «P مـقابـل NP» مـع نـهايـة الـقرن العشـريـن، هـذا إذا 

لم تحل قبل ذلك. وكان الرهان على أونصة واحدة من الذهب الخالص. 
  



  
  

 «NP مــقابــل P» لــقــد كـــــان لــرهــــان <ســيپزر> نــــوع مـــــن املــعـنــى الــشاعــــــري، ألن مــسألـــــــــة
هـي نـفسها مـسألـة تُـعنى بـالسـرعـة الـتي يـمكن بـها حـل املـسائـل األخـرى. وأحـيانـا، يـوصـلك اتـباع 
قــائــمة مــن الخــطوات إلــى الــنتيجة الــنهائــية بــترتــيب قــصير نســبيا. فــكر بــتسوق الــبقالــة: تشــطب 
الـبنود الـتي تـتسوقـها واحـدا إثـر اآلخـر حـتى تـصل إلـى نـهايـة الـقائـمة. يـصنف نـظريـو الـتعقيد 
هــذه املــسائــل تــحت الــصنف P، حــيث تــعني p زمــنا حــدوديــا polynomial time (أي مــن رتــبة 
كـثير حـدود)، وهـذا أسـلوب دقيق ريـاضـياتـيا لـلقول إنـه مـهما أصـبحت قـائـمة الـبقالـة طـويـلة، فـإن 

الزمن الالزم لشطب جميع بنودها لن يكبر أبدا بمعدل غير متحكم فيه. 
  

وفـي املـقابـل، هـناك مـسائـل عـديـدة قـد يـكون، أو ربـما ال يـكون، عـمليا حـلُّها بـأسـلوب شـطب الـبنود 
فـي قـائـمة عـلى الـتتالـي، ولـكن التحقق مـن صـحة الحـل أمـر يـسير. وأحـجية الـصور املـقطعة (لـعبة 
تـركـيب قـطع)(8) مـثال جـيد عـلى ذلـك: فـمع أنـها تـتطلب جهـدا لتجـميع قـطعها فـي أمـاكـنها، فـإنـك 
تــتعرف الحــل الــصحيح مــباشــرة عــند الــنظر إلــيه. ويــسمي نــظريــو الــتعقيد هــذه املــسائــل الــتي 
يسهـل التحقق مـن صـحة حـلولـها، والشـبيهة بـأحـجيات الـصور املـقطعة مـن هـذه الـناحـية، بـاسـم 

 .«NP مسائل الصنف»
  

قـبل أربـع سـنوات مـن رهـان <سـيپزر>، أثـبت عـالـم ريـاضـيات اسـمه <.S كـوك> أن هـذيـن الـنوعـني 
مــن املــسائــل مــرتــبطان: فــكل مــسألــة ســريــعة الحــل مــن الــنمط P هــي أيــضا مــسألــة يــمكن بســرعــة 
التحقق مــن صــحة حــــلـولــهـا، أي مــن الــنمــط NP. فــــالســؤال «P مــقابــل NP» الــــذي انبثق مــن 
رؤيـــة <كـــوك> - والـــذي ظـــل يـــلقي بـــظاللـــه عـــلى هـــذا املـــجال مـــنذئـــذ - يـــسأل: أيـــكون الـــعكس 
صــحيحا أيــضا: هــل جــميع املــسائــل الــتي يــمكن التحقق بســرعــة مــن صــحة حــلولــها، هــي أيــضا 



قـابـلة للحـل بسـرعـة؟ بـداهـة يـبدو أن الـجواب هـو ال. فـتعرف أحـجية صـور مـقطوعـة أنـها محـلولـة 
(«أحـسنت، لـقد وجـدتـها») مـختلفا تـمامـا عـن الـقيام بـالـعمل الـالزم إليـجاد الحـل. وبـعبارة أخـرى، 

 .NP تساوي P ال يبدو أن
  

إن األمـر الـذي جـذب <سـيپزر> هـو أنـه لـم يـتمكن أحـد أن يـبرهـن ريـاضـياتـيا هـذه املـالحـظة الـتي 
تــبدو واضــحة. ومــن دون بــرهــان، ال زالــت هــناك فــرصــة، مــع عــدم مــعقولــيتها أو غــرابــتها، أن تــكون 
جـميع املـسائـل مـن الـصنف NP هـي فـي الـحقيقة مـسائـل مـن الـصنف P مـتخفية. ويـمكن أن تـكون 
 ،P وألنـــه بـإمـكان الـحواسـيب أداء الـعمل الـقصير املـطلوب لحـل أي مـسألـة فـي - NPمـساويـة لـ P
فـإن املـساواة بـني P وNP تـقتضي أن تـكون قـدرات الـحواسـيب عـلى حـل املـسائـل أكـبر بـكثير مـما 
كـنا نـتخيله. سـتكون الـحواسـيب تـمامـا كـما وصـفها <گـوِدل> فـي رسـالـته إلـى <ڤـون نـيومـان>: 
عـرّافـات مـيكانـيكية(9) تسـتطيع اإلجـابـة عـن أي سؤال يـطرح عـليها بـفعالـية، وذلـك بمجـرد الـقدرة 

على برمجتها للتحقق من صحة الحل. 
  

وكــان <ســيپزر> يــعرف أن هــذه الــنتيجة غــير مــحتملة إلــى حــد بــعيد. ومــع ذلــك يــبدو أن إثــبات 
العكس، وهو األكثر احتماال - أي إن P ال تساوي NP - قد يكون اكتشافا مذهال. 

  
وعـلى غـرار مـبرهـنات عـدم الـتمام ل<گـوِدل>، الـتي كـشفت عـن وجـوب احـتواء الـريـاضـيات عـلى 
قـــضايـــا صـــحيحة ولـــكنها غـــير قـــابـــلة لـــإلثـــبات، فـــبرهـــان أن P ال تـــساوي NP قـــد يـــعرض حـــقيقة 
مـوضـوعـية تتعلق بمحـدوديـة املـعرفـة. فحـل أحـجية الـصور املـقطعة واإلقـرار بـأن هـذه األحـجية قـد 
حُــــّلت، هــما أمــران مــختلفان جــوهــريــا، وليســت هــناك طــرق مــختصرة لــلمعرفــة، مــهما بــلغت قــدرة 

حواسيبنا. 
  

إن إثـبات نـتيجة سـلبية أمـر صـعب دومـا، ولـكن <گـوِدل> فـعله. لـذلـك بـدا ل<سـيپزر> عـندمـا راهـن 
<آدملـان> أن مـدة خـمسة وعشـريـن عـامـا، أكـثر مـن كـافـية إلنـجاز الـعمل. وإذا لـم يـتمكن بـنفسه مـن 
إثــبات أن P ال تــساوي NP، فــسيتمكن شــخص آخــر مــن الــقيام بــذلــك. وســيكون هــذا الــشخص قــد 

أضاف إلى ثروته أونصة من الذهب الخالص. 
  
  
  

كون حسابي 

أساسيات التعقيد(***) 
  

   كـم مـن الـوقـت يـلزم لحـل مـسألـة مـا؟ هـذا هـو السؤال الـذي طـرحـه الـباحـثون عـند 
تــصنيفهم املــسائــل فــي صــفوف حــسابــية. تــأمــل مــثال مــهمة تــرتــيب بــسيطة: رتّــب 
الئـحة مـن األعـداد الـعشوائـية تـرتـيبا تـصاعـديـا مـن األصـغر إلـى األكـبر. مـع ازديـاد 
طـــول الـــالئـــحة، يـــزداد الـــزمـــن الـــالزم لـــترتـــيبها ولـــكن بـــمعّدل مُــــتََحّكم فـــيه - ربـــما 
يـتناسـب مـع مـربـع طـول الـالئـحة. وهـذا يـضع مـسألـة الـترتـيب فـي الـصف «P» ألنـه 
بــاإلمــكان حــلها بــزمــن حــدودي polynomial time. وتــتطلب األســئلة األصــعب، 



مـــثل مـــسألـــة «الـــبائـــع املـــتجول»، لحـــلها زمـــنا يـــتزايـــد عـــلى نـــحو أســـيّ مـــع ازديـــاد 
تـعقيدهـا. وتـصبح هـذه املـسائـل املـصنفة «NP-تـام» بسـرعـة مـن الـثقل والـضخامـة 

بحيث ال تتمّكن باليني من الـُمعالِجات العاملة لباليني من السنني من كسرها. 

  
  

  

سريعة التعقيد(****) 
  

لـــقد شـــارك <آدملـــان> <ســـيپزر> انجـــذابـــه نـــحو املـــسألـــة، وإن لـــم يـــشاركـــه ثـــقته، بســـبب دلـــيل 
 ،NP هـي جـميعها P ريـاضـياتـي مـعمى(10). وفـي مـقالـته الـتي أثـبت فـيها أن املـسائـل مـن الـصنف
أثـبت <كـوك> أيـضا وجـود نـوع خـاص مـن املـسائـل الـتي يـمكن بسـرعـة اخـتبار حـلولـها أسـماه -
NP تـام(11). وهـذه املـسائـل تـعمل وكـأنـها مجـموعـة مـن املـفاتـيح السحـريـة : فـإذا وجـدت خـوارزمـية 
 NP سـريـعة لحـل واحـدة مـنها، فـإن هـذه الـخوارزمـية سـتفتح الـباب أمـام حـل أي مـسألـة مـن الـصنف

 .NP تساوي P وستثبت أن
  

ولــكن هــناك قــيدا واحــدا فحســب: فــاملــسائــل مــن الــنمط -NP تــام هــي مــن أصــعب املــسائــل الــتي 
واجــهها أي مــن الــعامــلني فــي مــجال عــلوم الــحاســوب. ومــا أن اكــتُِشف هــذا الــصنف حــتى صــارت 
تظهـر مـسائـله فـي كـل مـكان. وبـعد مـدة قـصيرة مـن نشـر مـقالـة <كـوك> [وهـو أحـد املشـرفـني عـلى 
<آدملـان> فـي بـيركـلي] نشـر <.M .R كـراپ> دراسـة اعـتِبرت مَـْعلما تـبني أن واحـدة وعشـريـن مـن 



املــسائــل الــحسابــية الــتقليديــة هــي جــميعها مــن الــصنف -NP تــام. وســرعــان مــا تــِبع ذلــك عشــرات 
ومــئات مــن املــسائــل. يــقول <آدملــان> : «لــقد كــان هــذا مــثل فــتح ثــقب فــي ســد.» فجــدولــة الــرحــالت 
الـجويـة، وتـوضـيب صـناديق الـنقل فـي شـاحـنة، وحـل أحـجية سـودوكـو Sudoku، وتـصميم شـيپة 
chip حـاسـوبـية، وإجـالس الـضيوف فـي حـفل زواج، والـلعب بـلعبة تـتريـس Tetris كـلها مـسائـل 

أُثِبت أنها تنتمي إلى الصنف -NP تام، إضافة إلى آالف املسائل العملية الواقعية األخرى. 
  

كـيف يـمكن لهـذا املـفتاح املـحير لحـل مـسألـة «P مـقابـل NP» أن يـبدو فـي الـوقـت نـفسه مـألـوفـا جـدا 
وغـير قـابـل للكسـر عـلى اإلطـالق؟ «لهـذا كـنت مهـتما بـدراسـة مـسألـة P مـقابـل NP»، هـذا مـا قـالـه 
<آدملـان> الـذي أصـبح اآلن أسـتاذا فـي جـامـعة سـاوث كـالـيفورنـيا(12)، ويـتابـع: «لـقد بـدت قـوة هـذه 
األسـئلة الـحسابـية واتـساعـها مـثيرة لـلرهـبة. ولـكن كـنا بـالـتأكـيد ال نـفهمها. ولـم يـبد أنـنا سـنفهمها 
فـي وقـت قـريـب.» (لـقد قـاد تـشاؤم <آدملـان> حـول مـسألـة «P مـقابـل NP» إلـى اخـتراع غـيّر الـعالـم: 
 A.>رايڤســــت> و R.> فــــبعد مــــرور بــــضع ســــنوات عــــلى الــــرهــــان، اســــتعمل <آدملــــان> وزمــــياله
شـامـير> عـدم الـتكافؤ الـظاهـري بـني P وNP الخـتراع خـوارزمـية الـتعمية(13) املـسماة ب) املـسماة 
بـــالحـــروف األولـــى مـــن أســـمائـــهم RSA، وهـــي مـــاتـــزال مســـتعملة عـــلى نـــطاق واســـع فـــي األعـــمال 

املصرفية على الخط online، وتطبيقات االتصاالت واألمن القومي.) 
  

تـعد املـسائـل مـن الـصنف -NP تـام صـعبة ألنـها سـرعـان مـا تـصبح مـعقدة. تـخيل أنـك رحـالـة تخـطط 
لـرحـلة عـبر عـدد مـن املـدن فـي أوروبـا، وأنـك تـريـد طـريـقا يـمر بجـميع هـذه املـدن وتـكون فـيه املـسافـة 
الـكلية املـقطوعـة هـي الـصغرى. فـكيف تجـد الـطريق األفـضل؟ إن أبسـط طـريـقة هـي أن تجـرب جـميع 
اإلمــكانــات. فــي حــالــة زيــارة خــمس مــدن عــليك فــقط أن تــفحص اثــنتي عشــرة إمــكانــية. وفــي حــالــة 
عشـر مـدن، يـتضاعـف عـدد الـطرق املـمكنة ملـا يـزيـد عـلى 180000 طـريق. وفـي حـالـة سـتني مـديـنة 
يـتجاوز عـدد الـطرق عـدد الـذرات فـي الـكون املـعروف. يـعرف هـذا الـكابـوس الـحسابـي بـاسـم مـسألـة 
الـبائـع املـتجول(lang="en-us">14)، وعـلى مـدى أكـثر مـن ثـمانـني عـامـا مـن الـدراسـة املـكثفة، 
لـــم يـــتمكن أحـــد مـــن إيـــجاد طـــريـــقة عـــامـــة لحـــل تـــلك املـــسألـــة أفـــضل مـــن طـــريـــقة تجـــريـــب جـــميع 

اإلمكانات. 
  

هـذا هـو جـوهـر االخـتالف بـني مـسألـة -NP تـام ومـسألـة P مـقابـل NP: لـيس فـقط أن جـميع املـسائـل 
مــن الــصنف -NP تــام تــمتلك الــقدر نــفسه مــن االســتحالــة عــلى الحــل إال فــي الــحاالت الــبسيطة - 
وإن كـان حـاسـوبـك مـزودا بـذاكـرة فـائـقة الـكبر وكـان لـديـه مـن الـوقـت لـيعمل مـا يـفوق عـمر الـكون - 
بــل يــبدو أنــها تظهــر فــي كــل مــكان. فــي الــحقيقة، ال تــحبط املــسائــل مــن الــنمط -NP تــام عــلماء 

الحاسوب فحسب، بل يبدو أنها تضع حدودا لقدرات الطبيعة نفسها. 
  

كود الطبيعة(*****) 
  

لـقــد فـهـم املـبــرمـــج الـهــولـنــدي الــرائـــد <.E  ديكسـترا> أن لـألسـئلة الـحسابـية مُـتضمنات أبـعد 
مـن الـريـاضـيات. وقـد الحـظ مـرة أن «عـلم الـحاسـوب ال يتعلق بـالـحواسـيب بـأكـثر مـما يتعلق عـلم 
الــفلك بــالــتلسكوبــات(15).» وبــكلمات).» وبــكلمات أخــرى، فــإن الــحساب هــو ســلوك تــبديــه الــعديــد 
مـن الـنظم بـما فـيها تـلك الـتي تـصنعها شـركـتا گـوگـل Google أو إنـتل Intel. وفـي الـواقـع، فـإن 



كـل نـظام يـحول املـْدخـالت إلـى مخْــرجـات بـواسـطة مجـموعـة مـتقطعة مـن الـقواعـد - بـما فـيها تـلك 
النظم التي يدرسها علماء األحياء والفيزيائيون - يمكن أن تسمى حسابا. 

فــــــي عـــــــام 1994 أثــــبـــــت الـــــريــــــاضـــــيــاتــــي <.P شــــور> أنــــه بــــإمــــكان جــــسيمات دون ذريــــة 
subatomic مـرتـبة بـذكـاء أن تكسـر نـظم الـتعمية الحـديـثة. وفـي عـام 2002 اسـتعمل <آدملـان> 
جـــدائـــل الـــدنـــا(16) إليـــجاد حـــل أمـــثلي(17) ملـــثال مـــن مـــسألـــة الـــبائـــع املـــتجول. وفـــي عـــام 2005 
اســـتعمل <.S آرونـــسون> [الـــخبير فـــي الـــحساب الـــكمومـــي(18) ويـــعمل حـــالـــيا فـــي مـــختبر عـــلم 
الـــحاســـوب والـــذكـــاء الـــصنعي فـــي املعهـــد M.I.T] فـــقاعـــات الـــصابـــون، مـــن بـــني جـــميع األشـــياء، 
لـحساب الحـلول األمـثلية ملـسألـة مـعروفـة بـاسـم شجـرة <شـتايـنر>(19).وهـذه هـي تـمامـا املـسائـل 
مـن الـنوع NP الـتي يـجب أن تـغص بـها لـوحـات دارات الـحواسـيب. أتـعرف هـذه الـنظم الـطبيعية 

شيئا ال تعرفه الحواسيب عن مسألة P مقابل NP؟ 
  

يــجيب <آرونــسون>: «بــالــطبع ال». فتجــربــة فــقاعــات الــصابــون الــتي أجــراهــا كــانــت نــوعــا مــن 
اإلثـبات بـنقض الـفرْض(lang="en-us">20) لـالدعـاء الـقائـل إنـه بـإمـكان نـظم فـيزيـائـية بـسيطة 
أن تــتجاوز بــطريــقة مــا الــفروق بــني املــسائــل مــن الــنمط P والــنمط NP. فــمع أن فــقاعــات الــصابــون 
«ُحسِـــبَت» حـلوال كـامـلة لشجـرة <شـتايـنر> األصـغريـة(21) فـي بـضع حـاالت، إال أنـها سـرعـان مـا 
فشـــلت فـــي إيـــجاد الحـــلول مـــع ازديـــاد حجـــم املـــسألـــة، تـــمامـــا كـــما كـــان ســـيفعل الـــحاســـوب. وقـــد 
اصــــطدمــــت تجــــربــــة جــــديــــلة الــــدنــــا ل<آدملــــان>(22) بــــالــــحائــــط نــــفسه. أمــــا خــــوارزمــــية <شــــور> 
الـكمومـية(23) فـهي تـعمل فـي جـميع الـحاالت، ولـكن مـن شـبه املؤكـد أن مـسألـة تـفريق األعـداد إلـى 
عــوامــل(24) الــتي تحــلها ليســت مــن الــصنف -NP تــام. وعــليه، ال تــوفــر هــذه الــخوارزمــية املــفتاح 
لحــل أي مــسألــة أخــرى مــن الــنمط NP. ويــدعــم كــل مــن عــلم الــحياة والــفيزيــاء الــتقليديــة والــنظم 
الــكمومــية فــكرة أنــه ال تــوجــد طــرائق مــختصرة لحـــــل مــسائــل الــصنف -NP تــام. ولــن يــكون هــذا 

 .NP ال يساوي P صحيحا إال في حالة كون الصنف

  
يـقول <آرونـسون>: «بـالـطبع مـازلـنا غـير قـادريـن عـلى إثـبات ذلـك إثـباتـا مـحكما ال شـك فـيه. ولـكن 
لـو كـنا فـيزيـائـيني بـدال مـن كـونـنا بـاحـثني فـي نـظريـة الـتعقيد، لـكانـت املـقولـة «P ال تـساوي NP» قـد 
أعـلنت قـانـونـا مـن قـوانـني الـطبيعة مـنذ زمـن بـعيد - تـمامـا مـثل حـقيقة أال شـيء يسـتطيع الـسير 
بـأسـرع مـن الـضوء.» فـي الـواقـع، تـقتضي بـعض الـنظريـات الـفيزيـائـية حـول الـطبيعة األسـاسـية 
لـلكون - مـثل املـبدأ الـهولـوغـرافـي holographic principle، الـــذي اقـترحـــــه <.S  هـوكـينگ> 
فـي بـحثه الـخاص بـالـثقوب الـسوداء - أن يـكون نـسيج الـواقـع بحـد ذاتـه لـيس مسـتمرا بـل مـكونـا 
مـن بـتات bits مـنقطعة، تـمامـا مـثل الـحاسـوب(25). لـذلـك، فـقد تـكون الـصعوبـة الـظاهـريـة ملـسائـل 

NP - وما يضعه هذا من حدود على املعرفة - من أصل بنية الكون في املستوى األساسي. 
  

  



تطبيقات 
  

البائع املتجول السويدي(******) 
  

    إذا كــنت تــشعر بــالــطموح فــي رحــلتك الــقادمــة إلــى الــسويــد، فــّكر فــي زيــارتــها 
كــامــلة. لــقد أثــبت الــباحــثون أن الــطريق املــرســوم هــنا هــو أقــصر طــريق يــمر بجــميع 
مـــدن وبـــلدات وقـــرى الـــبلد الـــتي عـــددهـــا 24978. وال يـــتوقـــع الـــباحـــثون أن يـــقوم 
أحـدهـم فـعليا بهـذه الـزيـارة، ولـكن تـقنيات الـبحث الـتي طـوّرهـا الـباحـثون لحـل هـذه 
املـسألـة سـوف تـساعـد فـي حـاالت أخـرى حـيث يـحتاج الـباحـثون إلـى إيـجاد مـسار 
أمــــــــثَلي optimal عــــــــبر مشهــــــــد مــــــــعقد - فــــــــي تــــــــصميم الــــــــشيپات املــــــــيكرويــــــــة 

microchips أو َسْلَسلة الجينوم genome sequencing مثال. 
  

  
  

  
آلة الدماغ(*******) 

  
 ،NP مــقابــل P وهــكذا، إذا كــان الــكون بحــد ذاتــه مــديــنا للحــدود الــحسابــية الــتي تــفرضــها مــسألــة
فــكيف نــظن أنــه مــن املــمكن أن تجــد املــسائــل مــن الــصنف -NP تــام حــلوال فــي جــميع الــحاالت - 

حتى في األمثلة التي يتطلب فيها إيجاد هذه الحلول تريليونات من السنني أو أكثر؟ 
  

فـمثال، أثـناء وجـود الـجنني البشـري فـي الـرحـم، يـقوم دمـاغـه بـربـط بـاليـني الـعصبونـات املـنفردة. إن 
إيـجاد أفـضل تـرتـيب لهـذه الـخاليـا مـسألـة مـن الـنمط -NP تـام - وهـي مـسألـــة يـبـــدو أن االرتـقاء 
قــــد حــــلها. يــــقول الــــعالــــم فــــي تــــطور األعــــصاب <.M  شــــانــــگيزي>: «عــــندمــــا يــــتطاول عــــصبون 
neuron مـن نـقطة مـا لـيصل إلـى مجـموعـة كـامـلة مـن نـقاط الـتشابـك synapse األخـرى، فهـذه 



املـسألـة هـي أسـاسـا مـسألـة أمْــثلة بـيانـية(26)، وهـي مـن الـصنف NP - صـعب، ومـع ذلـك، ال يحـل 
الــدمــاغ فــعال املــسألــة - بــل يــقوم بــتقريــب حــلها تــقريــبا جــيدا. (عــمليا، تــصل الــعصبونــات عــلى 
الـــدوام بـــترتـــيب يـــبعد أقـــل مـــن 3% عـــن الـــترتـــيب األمـــثل.) وكـــذلـــك حـــال دودة ســـينورهـــابـــديـــتيس 
إلِـــجانـــس Caenorhabditis elegans، الـــتي لـــديـــها فـــقط 302 عـــصبون، ومـــع ذلـــك فـــهي ال 
تــمتلك مخــطط تشــبيك عــصبي أمــثليا أمــثلة كــامــلة، عــلى الــرغــم مــن بــاليــني الــباليــني مــن أجــيال 
االنـــتقاء الـــطبيعي natural selection الـــتي عـــملت عـــلى املـــسألـــة. يـــقول <شـــانـــگيزي>: «إن 
الـــتطور مـــقيد بـــمسألـــة «P مـــقابـــل NP»، ولـــكنه مـــع ذلـــك يـــقوم بـــدوره كـــما يـــنبغي ألن الـــحياة ال 

تتطلب دوما الكمال لتؤدي وظيفتها أداء جيدا.» 
  

ويظهـر أن الـحواسـيب ال تـتطلب ذلـك أيـضا. وحـقيقة قـدرة الـحواسـيب الحـديـثة عـلى الـقيام بـأشـياء 
مــفيدة - عــدا عــن إنــجاز تــلك األعــمال الــرائــعة الــتي اعــتدنــا عــلى وجــودهــا عــلى شــاشــات ألــعاب 
الــفيديــو وهــواتــفنا الــذكــية - هــي الــبرهــان عــلى أن املــسائــل مــن الــصنف P تــشمل عــددا كــبيرا مــن 
حـاجـاتـنا الـحسابـية. أمـا فـي بـقية املـسائـل، فـغالـبا مـا تـكون خـوارزمـية تـقريـب غـير كـامـلة جـيدة 
بــقدر كــاف. وفــي الــحقيقة، يــمكن لهــذه الــخوارزمــيات «الــجيدة بــالــقدر الــكافــي» أن تحــل مــسائــل 
بــحث ومــطابــقـــــــة أنــماط بــالــغة الــتعقيد، ويــنتمي الــعديــد مــنها تــقنيا إلــى الــصنف -NP تــام. 
وليسـت هـذه الحـلول دومـا أمـثلية فـي جـميع الـحاالت مـن الـناحـية الـريـاضـياتـية، ولـكن هـذا ال يـعني 

أنها غير مفيدة. 
  

 ،NP تـأمـل گـوگـل، مـثال. إن الـعديـد مـن الـباحـثني فـي مـجال الـتعقيد يـنظرون فـي مـسائـل الـصنف
بــاألســاس، كــمسائــل بــحثية. ولــكــن اســــتنادا إلــى مــــديــــر األبــحـــاث <.P نــورڤــيج> لــدى گــوگــل، 
تـعانـي الشـركـة كـثيرا لـتفادي الـتعامـل مـع املـسائـل مـن الـصنف NP. ويـقول: «يهـتم مسـتخدمـونـا 
بـالسـرعـة أكـثر مـن الـكمال.» وبـدال مـن ذلـك يـسعى الـباحـثون لـدى گـوگـل إلـى أمْـثلة خـوارزمـياتـهم 
لــلحصول عــلى صــنف ذي تــعقيد حــسابــي أســرع حــتى مــن الــصنف P (يــشار إلــيه بــصفة الــزمــن 
الخـطي linear time) بـحيث تظهـر نـتائـج الـبحث آنـيا تـقريـبا. ومـاذا إن ظهـرت مـسألـة ال يـمكن 
حـلها بهـذا األسـلوب؟ يـقول <نـورڤـيج>: «إمـا أن نـعيد صـياغـتها لـتصبح أسهـل، أو بـبساطـة، ال 

نهتم.» 
  

هـذا هـو إرث مـسألـة «P مـقابـل NP» وسخـريـتها. وعـندمـا كـتب <گـوِدل> إلـى <ڤـون نـيومـان> عـام 
1956، كــــان يــــعتقد أن املــــسألــــة تبشــــر بمســــتقبل مــــليء بــــآالت قــــادرة عــــلى املــــحاكــــمة املــــنطقية، 
ومـعصومـة عـن الخـطأ، تسـتطيع الـقيام مـقام «الـعمل الـذهـني لـعالـم الـريـاضـيات» وتـولـد حـقائق 
 «NP مـقابـل P» جـديـدة جـريـئة بـضغطة زر واحـدة. وبـدال مـن ذلـــك، ســـاعــــدت عـقـود مـن دراسـة
عـلى بـناء عـالـم نُـوسّـــع فـيه قـدرات حـل املـسائـل آلالتـنا بـتطويق نـقاط قـصورهـا. فـباسـتعمال تـقريـب 
مـمثل لـلحياة بـدقـة(27)، ولـيس الـكمال الـريـاضـياتـي، تـقود سـيارات گـوگـل الـذاتـية الـقيادة نـفسها 
عــلى طــرقــات الس ڤــيجاس املــزدحــمة، ويســتطيع الــحاســوب واتــسون مــن IBM أن يخــمن طــريــَقهُ 
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حمى البحث عن الذهب(********) 
  

جــاء عــام 2000 ومــضى، وأرســل <ســيپزر> إلــى <آدملــان> أونــصة الــذهــب. يــقول <ســيپزر>: 
«أعـتقد أنـه كـان يـريـدهـا مـغلفة بـمكعب مـن الـلوسـيتLucite (28)، لـيتمكن مـن وضـعها عـلى مـكتبه 
أو شــــيء مــــن هــــذا الــــقبيل، ولــــكنني لــــم أفــــعل ذلــــك.» فــــي ذلــــك الــــعام نــــفسه، أعــــلن معهــــد كــــالي 
 :NP مـقابـل P لـلريـاضـيات(29) فـي كـامـبريـدج بـماسـاشـوسـيتس، عـن جـائـزة جـديـدة لحـل مـسألـة
مـــليون دوالر أمـــريـــكي. رفـــعت الـــجائـــزة مـــن قـــدر املـــسألـــة، ولـــكنها جـــذبـــت أيـــضا انـــتباه الـــهواة 
واملـهووسـني؛ وفـي أيـامـنا هـذه، يـقول <سـيپزر>، مـثله كـمثِل الـعديـد مـن عـلماء نـظريـة الـتعقيد، إنـه 
يـتلقى بـانـتظام رسـائـل إلـكترونـية غـير مـرغـوب بـها تـطلب إلـيه مـراجـعة بـعض املـحاوالت الجـديـدة 

إلثبات أن P ال يساوي NP - أو أسوأ من ذلك، إثبات العكس. 
  

مــع أن مــسألــة P مــقابــل NP تــبقى غــير محــلولــة، فــإن الــعديــد مــن الــباحــثني فــي مــجال الــتعقيد مــا 
زالـوا يـعتقدون أنـها سـتحل يـومـا مـا. ويـقول <سـيپزر>: «فـي الـحقيقة إنـني لـم أكـف عـن الـتفكير 
فـيها.» ويـّدعـي أنـه ال يـزال مـن وقـت آلخـر يـسحب ورقـة وقـلما ويـعمل عـليها فـي الـغالـب للتسـلية، 
 :NP هـي نـفسها مـسألـة مـن الـصنف «NP مـقابـل P» مـثل كـلب يـعلك عـظمته املـفضلة. إن مـسألـة
ألن الـطريـقة الـوحـيدة لـإلجـابـة عـنها هـي فـي اسـتمرار الـبحث. ومـع أن ذلـك الـجواب ربـما ال يـأتـي 

أبدا، فإنه إذا أتى فسنعرف ذلك عندما نراه. 
  

املؤلف 
  

 John Pavlus
<.J پــاڤــلوس>كــاتــب ومخــرج أفــالم يــركــز عــلى مــوضــوعــات الــعلوم والــتقانــة والــتصميم. نُشــرت 

أعماله في املجالت Nature و Wired و Technology Review وغيرها من املنابر. 
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