
ِمشَعل ُمرِشد من االنفجار األعظم(*) 
إذا تَبينْت عند الفحص والتدقيق صحة االكتشاف الحديث عن موجات ثقالية (1) صدرت 

عن الكون املوغل في الِقدم، فإنه سينوِّرنا عن عالقة بني الثقالة (2) وامليكانيك الكمومي(3)، 
وربما - من خالل هذا األمر - سيسمح لنا بالتحقق من وجود أكوان أخرى. 

<M .L. كراوس> 
  

 باختصار 
  فـــي وقـــت مـــنصرم مـــن عـــام 2014 أعـــلن عـــلماء أنـــهم وجـــدوا مـــوجـــات ثـــقالـــية(1) 
صــدرت عــن اللحــظات األولــى بــعد االنــفجار األعــظم. لــو تــم الــتأكــد مــن هــذا األمــر، 
لــــسمح االكــــتشاف لــــلباحــــثني بــــدراســــة اللحــــظات األولــــى مــــن الــــزمــــن، ومــــن ثــــم قــــد 
يـزودونـنا بـطريـقة لـتوحـيد املـيكانـيك الـكمومـي مـع الـثقالـة. ويـمكن لـالكـتشاف أيـضا 
أن يــزودنــا بــدلــيل غــير مــباشــر عــن وجــود مــتعدد األكــوان - فــقاعــات ال مــتناهــية فــي 

العدد من أكوان منفصلة فيزيائيا.  
  

فـي الشهـر 3/2014 تَـّم اإلعـالن مـن قـبل فـريق مـن الـعلماء يـديـر مـقرابـا يـعمل بـموجـات مـيكرويـة 
microwaves فــي الــقطب الــجنوبــي عــن خــبر أذهــل املــجتمع الــعلمي؛ إذ ادعــى مــالحــظة إشــارة 
انـبعثت عـند بـدايـة الـزمـن تـقريـبا. فـقد أتـت هـذه اإلشـارة املـفترضـة مـبطَّنة ضـمن إشـعاع خـّلفه فـعل 
مـوجـات ثـقالـية(1) تـولـدت فـي الـكون املـوغـل فـي الـقدم أثـناء الجـزء األول مـن بـليون بـليون بـليون 

بليون جزء للثانية التي تلت االنفجار األعظم. 
  

ولـو تَـّم الـتأكـد مـن هـذه املـالحـظة، لـكانـت إحـدى أهـم املـالحـظات خـالل عـقود؛ إذ إنـها سـتسمح لـنا 
بـاخـتبار أفـكار عـن كـيفية نـشأة الـكون مـا قـدر الـعلماء إلـى الـيوم إاّل أن يـقومـوا بـالتخـمني والتحـزيـر 
عـنها، وسـتساعـدنـا عـلى الـربـط بـني أفـضل نـظريـاتـنا عـن الـعالـم دون الـذري (الـكمومـي)(4) وأجـود 
الـنظريـات عـن الـكون الـهائـل الـقائـمة عـلى أسـاس نـظريـة النسـبية الـعامـة(5) لـ<أينشـتايـن>. كـما 

يمكن للمالحظة أيضا أن تزودنا بدليل مقنع (وإن كان غير مباشر) عن وجود أكوان أخرى. 
  

ومـنذ صـدور اإلعـالن، انـتابـت عـلماء آخـريـن ارتـيابـات حـول صـحة اإلشـارة. وجـعلت هـذه الـشكوك 
املـالحـظات الـناجـمة عـن تـجارب أخـرى ذات أهـمية قـصوى، حـيث إنـها سـوف تـقطع الـشك بـالـيقني 
حـول صـحة االدعـاء خـالل عـام 2015 غـالـبا. ومـع أن هـيئة املحـلفني، عـما إذا مـا شـاهـدنـاه فـعال هـو 
أثـر متبقٍ مـن الـكون الـطفل(6) أم ال، غـائـبة حـالـيا، فـإنـنا لـن نـنتظر طـويـال ملـعرفـة اإلجـابـة. ويـسود 

التوقع والتوجس الشديدان اللحظة الحالية في استكشافنا للكون. 
  

الطريق إلى تضخم(**) 
  

كـيف وصـلنا إلـى هـذه اللحـظة الـدرامـية؟ بـدأ األمـر مـن مـفارقـتني ظـاهـرتـني تـتعلقان بـالـكون املـوغـل 
فـــي الـــقدم، قـــد يســـتطيع مِـــشعلنا املُــرشِـــــد beacon (فـــي حـــال كـــونـــه صـــحيحا) أن يـــساعـــد عـــلى 

حلهما. 
  



وتتعلق املـفارقـة األولـى بـهندسـة الـكون فـي مـقايـيسه الـكبيرة. فـقد اسـتمر الـكون بـاتـساعـه وتـمدده 
خــالل فــترة ال 13.8 بــليون ســنة الــتي مــرَّت مــنذ تَــشكل الــكون فــي االنــفجار األعــظم. وبــعد مــرور 
هــذه الــفترة الــطويــلة مــن الــتمدد واالتــساع فــال يــزال الــكون ُمســتويــا flat بــشكل كــامــل تــقريــبا. إن 
الــكون املســتوي ذا األبــعاد الــثالثــة هــو مــا تــنطوي عــليه مــخيلة غــالــبيتنا عــن الــكون الــذي نــعيش 

فيه، فالضوء يسير فيه وسطيا وفق خطوط مستقيمة. 
  

وتـكمن املـشكلة فـي أن النسـبية الـعامـة تـقتضي أن اسـتواء الـكون أبـعد مـا يـكون أمـرا مـضمونـا، بـل 
إن الـــكون املســـتوي فـــي الـــحقيقة كـــوٌن خـــاص واحـــتمال وجـــوده ضـــئيل. وعـــندمـــا يـــكون الـــشكل 
املــهيمن لــلطاقــة فــي الــكون مــادة أو إشــعاعــا - وهــذه يــقينا حــال كــونــنا خــالل الــفترة الــغالــبة مــن 
تـاريـخه - فـإن كـونـا غـير مسـتو إلـى حـد مـا سـرعـان مـا تنحـرف مـيزاتـه أثـناء تـمدده واتـساعـه عـن 
مـيزات الـكون املسـتوي. ولـو كـان كـونـنا بـعيدا عـن كـونـه مسـتويـاً بـمقدار ضـئيل جـدا، لـتعني عـلى 
شــكله الــيوم أن يــبدو إمــا مــفتوحــا - حــيث املــكان مــنحن كســرج فــرس - أو مــغلقا حــيث يــنحني 
املــكان space كســطح كــرة. وكــان ال بــد ملــيزات كــونــنا املــوغــل فــي الــقدم - مــن أجــل أن يــظل إلــى 

اليوم يبدو مستويا - أن يتم ضبطها (تلك امليزات) بدقة فائقة لدرجة غير معقولة. 
  

أمـا املـفارقـة الـثانـية فتتعلق بـأن الـكون يـبدو مـتماثـال فـي جـميع املـناحـي، فـهو متسق االتـجاهـات 
أو مـتناح. وهـذا أمـر غـريـب، فـالـضوء اآلتـي مـن جـانـب لـلكون املـرئـي الـشاسـع لـم يـتح لـه الـوقـت إال 
مؤخـــرا لـــيبلغ الـــجانـــب اآلخـــر. وتـــعني هـــذه املـــسافـــة الـــفاصـــلة الـــكبيرة وجـــود مـــناطق بـــعيدة عـــن 
بـعضها فـي الـكون مـا كـان لـها فـي املـاضـي أن تـتواصـل مـعا (يـقول الـفيزيـائـيون إن هـذه املـناطق لـم 

تكن في «تماس سببي(7)»)، ومن ثم كيف أمكن لها، إذن، أن تتطور لتبدو اآلن بهذا التماثل؟ 
  

فـي عـام 1980 كـان الـفيزيـائـي الـشاب <A. گـوث> [الـباحـث فـي مـرحـلة مـا بـعد الـدكـتوراه] يـتفكر 
فـي هـاتـني املـفارقـتني عـندمـا خـطر لـه حـل لـهما: خـّمن اعـتمادا عـلى أفـكار مـن فـيزيـاء الـجسيمات أن 
الـكون انـتفخ سـريـعا كـالـبالـون بـعد والدتـه بـفترة وجـيزة. وتـوصـل <گـوث> إلـى هـذه الـفكرة الـتي 
دعــاهــا تضخــماً inflation أثــناء تــأمــله بجــزء مــهم مــن الــنموذج املــعياري لــفيزيــاء الــجسيمات 

يعرف بكسر التناظر اآلني(8) يصف ما يحدث عندما تنفصل قوى كانت موحدة فيما مضى. 
  

وهـــناك أدلـــة قـــويـــة عـــلى أن كســـر الـــتناظـــر اآلنـــي قـــد حـــدث فـــي الـــكون مـــرة واحـــدة عـــلى األقـــل، 
فــبالنســبة إلــى نــظريــة الــقوى الكهــرضــعيفة هــناك قــوتــان مــن الــقوى األســاســية فــي الــكون - هــما: 
الـــقوة الكهـــرمـــغنطيسية(9) (الـــقوة املـــغنطيسية والكهـــربـــاء) والـــقوة الـــضعيفة(10) (املسؤولـــة عـــن 
الــتفكك اإلشــعاعــي لــلنوى الــذريــة) - تــبدوان مــختلفتني الــيوم ملجــرد حــصول حــادثــة فــي تــاريــخ 

الكون، إذ كانتا في زمن يسبق هذه الحادثة متحدتني في قوة واحدة. 
  

ولـكن أثـناء تـبرد الـكون، عـندمـا كـان عـمره نـحو جـزء مـن مـليون مـليون جـزء مـن الـثانـية، طـرأ عـليه 
تـحول طـوري(11) (مـماثـل لـحالـة املـاء عـند انـتقالـه مـن الـسائـل إلـى الجـليد) غـيَّر مـن طـبيعة فـضاء 
الـخالء، فـبدال مـن أن يـكون فـارغـا تـم ملؤه بـحقل خـلفية(12) (شـبيه بـالـحقل الكهـربـائـي ولـكنه فـي 
حـالـتنا مـن نـوع يـصعب كـشفه). وانتشـر هـذا الـحقل املـعروف بـحقل هـيگز the Higgs field فـي 

أرجاء الكون. 
  



 !
عـيون قـطبية: الحـظ مـقراب الـتصويـر BICEP2 فـي محـطة الـقطب الـجنوبـي Amundsen-Scott رقـعة 
الــسماء الــصغيرة نــفسها مــن الشهــر 1/2010 إلــى الشهــر 12/2012، أثــناء بــحثه عــن إشــارات مــميزة 

ملوجات ثقالية بدئية في ضوء قديم. 
  

ويؤثـر حـقل هـيگز فـي الـطريـقة الـتي تنتشـر وفـقها الـجسيمات فـي الـفضاء، إذ إن هـذه الـجسيمات 
الــتي تــتفاعــل مــعه - مــثل الــجسيمات الــناقــلة لــلقوى الــضعيفة - تــعانــي مــقاومــًة تــجعلها تســلك 
سـلوك جـسيمات ذات كـتلة، أمـا الـتي ال تـتفاعـل مـعه - مـثل الـفوتـون حـامـل الـقوة الكهـرمـغنطيسية 
- فــــتبقى عــــديــــمة الــــكتلة. وكــــنتيجة لهــــذا األمــــر، شــــرعــــت الــــقوتــــان الــــضعيفة والكهــــرمــــغنطيسية 
تــتصرفــان بــطرق مــختلفة كســرت الــتناظــر الــذي وحّــــدهــما ســابــقا. وتــم التحقق مــن هــذه الــصورة 
الـجامـحة فـي املـصادم الـهادرونـي الـكبير (LHC) ا(13) فـي مـختبر سـيرن بـالـقرب مـن مـديـنة جـنيڤ 

عام 2012 عبر اكتشاف البوزون هيگز. 
  

وقـدَّم <گـوث> الـحجة فـي أنـه ربـما وقـعت حـادثـة كسـر تـناظـر آنـيّ مـماثـلة لـلحادثـة اآلنـفة الـذكـر 
ولـكن فـي وقـت أبـكر فـي مـاضـي الـكون. فـمن املـمكن قـبل هـذا الكسـر أن تـكون ثـالث قـوى مـن قـوى 
الــكون األســاســية األربــع - الــقوتــان الكهــرمــغنطيسية والــضعيفة، إضــافــة إلــى الــقوة الشــديــدة(14) 
(املسؤولــة عــن تــماســك الــبروتــونــات protons والــنترونــات neutrons مــعا فــي الــنوى) ولــكن 
بـاسـتبعاد قـوة الـثقالـة gravity force - مـرتـبطة بـبعضها الـبعض. وفـي الـحقيقة، هـناك الـكثير 
مـن الـدالئـل غـير املـباشـرة يـشير إلـى أن مـثل هـذه الـظاهـرة قـد حـدث فـي املـاضـي السحيق عـندمـا 
كـان عـمر الـكون نـحو ا36-ا10 ثـانـية. ومـع تـبرد الـكون، أمـكن لـه أن يـمر بـتحول طـوري غـيَّر أيـضا 
مـن طـبيعة الـخالء عـبر حـقل خـلفية سـبّب سـلوكـا مـختلفا لـلقوة الكهـرضـعيفة عـن الـقوة الشـديـدة؛ 

مما كسر آنيا التناظر (أو الترابط) بني القوى. 
  

وكـما فـي حـال حـقل الـهيگز، فـإن هـذا الـحقل الـكاسـر لـلتناظـر سـيقود إلـى جـسيمات غـريـبة وثـقيلة 
جـــدا، ولـــكن قـــيم الـــكتل املـــتضمنة ســـتكون أعـــلى بـــكثير مـــن كـــتلة جـــسيم هـــيگز. وفـــي الـــحقيقة، 
سـنحتاج إلـى بـناء مسـرع أقـوى بـ 10 تـريـليونـات مـرة مـن املـصادم LHC لـكي نسـتكشف مـباشـرة 



الــنظريــات الــكامــنة خــلف هــذه الــظاهــرة. ونــدعــو هــذه الــنظريــات بــالــنظريــات الــكبرى الــتوحــيديــة 
(GUTs) ا(15)، ألنها توحد قوى الكون الالثقالية الثالث في قوة واحدة. 

  
أدرك <گـوث> أن مـثل هـذا الكسـر اآلنـي لـلتناظـر فـي الـكون املـوغـل فـي الـقدم يـقدر عـلى حـّل جـميع 
مـشكالت نـموذج االنـفجار األعـظم املـعياري لـو تـم احـتباس الـحقل املسؤول عـن كسـر الـتناظـر هـذا 

- ولو لفترة وجيزة على األقل - في «حالة ذات استقرار قلق(16).» 
  

ويــغدو املــاء فــي حــالــة ذات اســتقرار قلق عــندمــا تــنخفض مــثال درجــة حــرارة املــحيط إلــى مــا دون 
درجــة حــرارة التجــمد بســرعــة، ولــكن املــاء عــلى الــطرقــات ال يتجــمد آنــيا، وعــندمــا يــفعل ذلــك - أي 

 .latent heat عندما يتم التحول الطوري - فإن املاء يحرر طاقة تدعى حرارة كامنة
  

وبـطريـقة مـماثـلة، أمـكن لـلحقل الـذي سـبب تـحول الـطور الـخاص بـالـنظريـة الـكبرى الـتوحـيديـة أن 
يخــزِّن لــفترة وجــيزة فــي جــميع أرجــاء الــفضاء مــقدارا هــائــال مــن الــطاقــة الحــراريــة الــكامــنة تســبب 
بـتكويـن تـنافـر ثـقالـي اسـتطاع أن يـجعل الـكون يـتمدد ويـتسع بسـرعـة أُسّـــيّة. فـمن املـمكن أن يـكون 
حجــم مــا يــمثل الــيوم الــكون املــرئــي قــد تــضاعــف بــمقدار 25 مــرتــبة فــي أقــل مــن ا36-ا10 ثــانــية. 
وكـحال نـفخنا لـبالـون، يـنحو أيـضا مـثل هـذا الـتمدد واالتـساع الـهائـل إلـى جـعل الـكون الـذي نـراه 
الـيوم مسـتويـا ومـتناحـيا، ومـن ثـم يـتطرق بـشكل طـبيعي إلـى املـفارقـتني الـظاهـريـتني الـخاصـتني 

ببنية الكون في مقاييسه الكبيرة. 
  

ومــع أن كــون فــكرة التضخــم قــد تــبدو مــقنعة، لــكننا ال نــمتلك إلــى اآلن نــظريــة أســاســية عــن كــيفية 
إتـمام إنـجاز التضخـم تـمامـا، ويـعود ذلـك بـدرجـة كـبيرة إلـى جهـلنا بـالـتفاصـيل املـتعلقة بـالـتوحـيد 
الـــكبير(17)، مـــن مـــثل مســـتوى الـــطاقـــة الـــدقيق الـــذي تـــتوحـــد عـــنده الـــقوى. بـــينما تفســـر نـــظريـــات 
التضخـم الـبسيطة أكـثَر مـا نـالحـظه الـيوم فـي دنـيا الـكون؛ فـإن نـسخا مـختلفة للتضخـم قـد تنجـم 

عنها أكوان متباينة جذري. 
  

مــا نــحتاج إلــيه حــقيقة هــو طــريــقة نســبر بــها الــكون مــباشــرة بــحثا عــن دلــيل عــلى خــضوعــه فــعال 
للتضخــم، وفــي هــذه الــحالــة يــلزمــنا اســتكشاف تــفاصــيل الــفيزيــاء املــتعلقة بــه. وفــي نــهايــة األمــر، 

ثَبت أن املوجات الثقالية تزودنا بفرصة مناسبة تماما لذلك. 
  

شارات مميزة للموجات الثقالية(***) 
  

عـندمـا نشـر <A. أينشـتايـن> نـظريـته عـن النسـبية الـعامـة سـنة 1915 أدرك أنـها تـقتضي وجـود 
ظــاهــرة فــيزيــائــية جــديــدة ومــثيرة. فــالــحقل الــثقالــي gravitational field فــي النســبية الــعامــة 
ـد مــنبع  مجــرد تــشوّه فــي الــبنية الــتحتية لــنسيج الــزمــكان spacetime اإلجــمالــي. وســوف يــولّـِ
طــاقــة مــتغير مــع الــزمــن - مــثال، حــركــة كــوكــب حــول شــمسه أو حــركــة نجــم حــول آخــر - تــشوهــا 
مــتغيرا مــع الــزمــن ينتشــر بــعيدا عــن املــنبع بســرعــة مــساويــة لســرعــة الــضوء. وتــتغير قــليال جــدا 

املسافة الفاصلة بني األشياء املتجاورة عندما تمر املوجات الثقالية بالقرب منها. 
  



فـمن الـصعوبـة بـمكان الـكشف عـن املـوجـات الـثقالـية، ويـعود ذلـك إلـى كـون الـثقالـة أضـعف بـكثير 
مـن الكهـرمـغنطيسية، حـتى أن <أينشـتايـن> انـتابـته شـكوك فـي أنـها سـتُكتشف يـومـا مـا، ونـحن 
بــعد نــحو 100 ســنة مــن تَــنَبُّئه بــها أوال لــم نســتطع تحقيق قــياس مــباشــر ملــوجــات ثــقالــية كهــذه 
تــصدر عــن ظــواهــر فــلكية كــارثــية مــن مــثل ثــقوب ســوداء(18) مــتصادمــة بــبعضها الــبعض (مــع أن 
الــعلماء يــعتقدون أنــهم صــاروا قــريــبني مــن تحقيق هــذا الهــدف). ومــع ذلــك، ولــحسن الحــظ، يــمكن 
لـلكون تـزويـدنـا بـمنبع لـلموجـات الـثقالـية أقـوى بـكثير مـن هـذه الـظواهـر، وهـو الـحقول الـكمومـية 

املتراوحة واملتأرجحة التي تكونت في اللحظات التي تلت االنفجار األعظم. 
  

 !
كـون مـنتظم: عـلى مـقايـيس كـبيرة، يـبدو الـكون نـفسه تـقريـبا مـهما كـان االتـجاه الـذي نـنظر وفـقه. وسـطيا 
نجـد كـثافـات مـتشابـهة مـن املجـرات فـي رقـعات الـسماء املـختلفة، تـماثـل كـثافـة الـرقـعة الـتي تـبينها الـصورة 
واملـعروفـة بـالـحقل العميق املـتطرف the eXtreme Deep Field. وكـشفت سـاعـات عـديـدة مـن مـراقـبات 
ومـالحـظات مـقراب هـبل الـفضائـي Hubble Space Telescope ضـمن مـنطقة أصـغر مـن مـساحـة الـقمر 
املـكتمل عـن آالف مـن املجـرات. ويـمكن تـفسير تـماثـل الـكون فـي مـختلف املـناحـي إذا عـانـى املـكان تضخـما 

سريعا بعد االنفجار األعظم تماما. 
  

وعـندمـا كـان الـكون مـوغـال فـي الـقدم، قـبل زمـن التضخـم، كـان حجـمه مـضغوطـا إلـى مـا هـو أصـغر 
بـــكثير جـــدا مـــن حجـــم ذرة. وهـــنا، فـــي هـــذه املـــقايـــيس الـــبالـــغة الـــصغر تـــسود قـــواعـــد املـــيكانـــيك 
الــكمومــي(19). لــكن، بــما أن مــقدار الــطاقــة املــحشور فــي كــل جــزء مــن هــذا املــكان املــنمنم كــان فــائق 
الـكبر؛ فـإن هـذه الـطاقـة الـكبيرة تسـتلزم مـنّا اسـتخدام الـنظريـة النسـبية(20) لـوصـفها. وهـكذا، لـفهم 
خـصائـص الـكون املـوغـل فـي الـقدم نـحتاج، كـما فـعل <گـوث>، إلـى اسـتعمال أفـكار نـظريـة الـحقل 
الـكمومـي الـتي تـتضمن كـالًّ مـن املـيكانـيك الـكمومـي والنسـبية الـخاصـة(21) - الـنظريـة الـتي تـربـط 
املـكان بـالـزمـان. وتـخبرنـا نـظريـة الـحقل الـكمومـي بـأن جـميع حـقول املـيكانـيك الـكمومـي تـتأرجـح 
بـــشكل مســـتعر وهـــائـــج عـــند املـــقايـــيس الـــصغيرة جـــدا. وإذا تـــصرفـــت جـــميع الـــحقول الـــكمومـــية 



األخـرى بـالـطريـقة نـفسها خـالل الـفترة الـزمـنية املـوافـقة لـهيمنة الـكثافـة الـطاقـية التضخـمية عـلى 
تمدد واتساع الكون، فقد تكون قيم الحقول الثقالية تأرجحت وتراوحت. 

  
وخـــالل فـــترة الـــتمدد واالتـــساع األسّـــــينّي للتضخـــم ســـيمتط مـــع هـــذا الـــتمدد واالتـــساع أي تـــأرجـــح 
كـمومـي ابـتدائـي ذي طـول مـوجـة صـغير. فـإذا بـلغ طـول املـوجـة قـيمة كـبيرة، فـإن الـزمـن الـالزم لـيتم 
الــتأرجــحُ اهــتزازَه ســوف يــزداد ويــغدو أكــبر مــن عــمر الــكون (فــائق الــطفولــة). جــوهــريــا، ســوف 
«تتجــــمد» الــــتأرجــــحات الــــكمومــــية إلــــى أن يــــغدو الــــكون مــــسنا بــــشكل كــــاف، لــــكي تــــعود تــــلك 
الـــتأرجـــحات وتـــبدأ بـــاالهـــتزاز مـــن جـــديـــد. وســـوف يـــنمو االهـــتزاز املجـــمد أثـــناء التضخـــم ضـــمن 

إجرائية تضخم االهتزازات الكمومية االبتدائية لتصبح موجات ثقالية كالسيكية. 
  

وفـــي الـــوقـــت نـــفسه تـــقريـــبا، الـــذي كـــان فـــيه <گـــوث> يـــقترح فـــكرة التضخـــم، بـــنّي فـــريـــقان مـــن 
الــفيزيــائــيني الــروس - <A .A. ســتاروبــينسكي> و<V .A. روبــاكــوڤ> وزمــالؤهــما - وبــشكل 
مسـتقل أن التضخـم يُـنتج دومـا مـثل هـذه الخـلفية مـن املـوجـات الـثقالـية، وأن كـثافـة الخـلفية تـعتمد 
بـبساطـة عـلى الـطاقـة املخـزَّنـة فـي الـحقل الـذي يـقود التضخـم. وبـعبارة أخـرى، لـو اسـتطعنا إيـجاد 
املــوجــات الــثقالــية الــناجــمة عــن التضخــم، فــلن نــحصل عــلى مــدفــع دخــانــي يؤكــد حــدوث التضخــم 
ذات مــرة فحســب، بــل ســنحصل أيــضا عــلى مشهــد نــرى فــيه مــباشــرة الــعمليات الــكمومــية الــتي 

قادت إلى التضخم. 
  

دخان من املدفع(****) 
  

إن أي إشـارة كـامـنة، تُـميِّز التضخـم وغـير قـابـلة لـلبس، لـن تـكون مـفيدة مـا لـم تـكن قـابـلة لـلكشف. 
وبــينما نــتوقــع ملــقاس التضخــم أن يــكون قــريــبا مــن املــقاس الــذي يــمكن عــنده لــلذبــذبــات الــثقالــية 
الــكمومــية أن تــكون كــبيرة، إال أن ضــعف الــثقالــة نــفسها يــجعل - كــما يــبدو - أرجــحية احــتمال 

السبر الفعلي ملوجات ثقالية صدرت عن التضخم طفيفًة في أحسن األحوال. 
  

  
[النتائج] 

من تضخم إلى موجات ثقالية فإلى ضوء مستقطب(*****) 
  إذا مـر الـكون تـمامـا بـعد والدتـه بـفترة تضخـم تسـببت بـتمططه وانـتفاخـه سـريـعا، 
ألمـــكننا إيـــجاد دلـــيل عـــلى ذلـــك فـــي بـــعض مـــن أقـــدم ضـــوء نـــراه: إشـــعاع الخـــلفية 
املـــيكروي الـــكونـــي (CMB) ا(22) الـــذي تـــم إصـــداره بـــعد نـــحو 000 380 ســـنة مـــن 
االنـــفجار األعـــظم. وتـــتعاظـــم وتـــنتفخ الـــتأرجـــحات الـــكمومـــية املـــوجـــودة فـــي حـــقل 
الــثقالــة لــلكون خــالل فــترة التضخــم لــتغدو مــوجــات ثــقالــية، أو تــغضنات فــي بــنية 
 CMB ويـــمكن لهـــذه املـــوجـــات أن تـــجعل اإلشـــعاع .spacetime نـــسيج الـــزمـــكان
مســـــتقطَبا، ويـــــبدو أن تجـــــربـــــة الـــــتصويـــــر BICEP2 قـــــد تـــــعرفـــــت عـــــلى مـــــثل هـــــذا 

االستقطاب. 



 !
  (1) تضخم 

  كـــان الـــكون قـــبل التضخـــم كـــثيفا وصـــغيرا بـــشكل هـــائـــل. وخـــالل جـــزء طـــفيف مـــن 
الثانية جعل التضخم الفضاء يتمدد ويتسع بأكثر من 25 مرتبة ِكبر. 

  (2) موجات ثقالية 
  خـالل فـترة تضخـم تـمططت واسـتطالـت تـأرجـحات كـمومـية طـفيفة مـوجـودة ضـمن 
الـــــحقل الـــــثقالـــــي املتخـــــلخل فـــــي أرجـــــاء الـــــكون. وســـــيغدو طـــــول املـــــوجـــــة لـــــبعض 
الـتأرجـحات كـبيرا جـدا بـحيث سـتحتاج إلـى زمـن أكـبر مـن عـمر الـكون - الـذي كـان 
طــفال ولــيدا حــينها - مــن أجــل أن تــتم اهــتزازهــا، ومــن ثــم ســوف «تتجــمد» إلــى أن 
يـغدو الـكون مـسنا بـشكل كـاف لـكي تـعود وتهـتز مـن جـديـد. عـندمـا انـتهى التضخـم 
تــكون هــذه االهــتزازات قــد نــمت وصــارت مــوجــات ثــقالــية بــطول مــوجــة كــبير تــجعل 

الفضاء حولها يمتط وينضغط على التناوب (القطوع الناقصة في الشكل). 
  (3) االستقطاب 

  يـمكن النـضغاط وتـمدد الـفضاء الـناجـمني عـن مـوجـات ثـقالـية أن يتسـببا فـي جـعل 
ســـعة الـــضوء CMB املـــتبعثر - والـــذي يشق طـــريـــقه نـــحو مـــقرابـــاتـــنا - أكـــبر فـــي 
 CMB اتــــجاه مــــا مــــنها فــــي االتــــجاه املــــعامــــد -بــــعبارة أخــــرى، أضــــحى الــــضوء

مستقطبا. 
  (4) دوالب الهواء 

  يـمكن لـالسـتقطاب أن يـأخـذ أشـكاال عـديـدة. والـتأرجـحات الـعاديـة فـي الـكثافـة وفـي 
درجـــة الحـــرارة املـــوضـــعيتني تُــنتج فـــي الـــفضاء نـــمط اســـتقطاب مـــتشعشعا نـــصف 
قـطري أو دائـريـا (الـدائـرة الـبرتـقالـية). ومـن نـاحـية ثـانـية، ينجـم عـن املـوجـات الـثقالـية 
نـمط اسـتقطاب الفـت لـلنظر بـشكل دوالب الـهواء (الـدائـرة الـصفراء). وتـوافق الـبقع 
الحـمراء هـنا أمـاكـن انـضغاط الـفضاء، ومـن ثـم تـتكدس الـفوتـونـات مـعا بـشكل أشـد 
عــند هــذه الــبقع فــيكون اإلشــعاع أعــلى حــرارة، بــينما تــكون املــناطق الــزرقــاء أكــثر 

برودة. 
  



  
[مصادر مثيرة للشكوك] 

آثار ملوثة(******) 
  ال يـعد اكـتشاف االسـتقطاب فـي اإلشـعاع CMB (السـطح املـرقـط بـالـلون األزرق) دلـيال 
قـاطـعا بـعد عـلى وجـود مـوجـات ثـقالـية، وذلـك بسـبب وجـود إجـرائـيات وعـمليات أخـرى 
يـمكنها تـفسير وجـود االسـتقطاب هـذا. فـعلى سـبيل املـثال، انـحنت مـسارات فـوتـونـات 
اإلشـــعاع CMB (خـــطوط مـــنحنية) حـــول تجـــمعات املجـــرات الـــجسيمة، حـــيث تتســـبب 
ثـقالـة املجـرات بـفتل الـزمـكان the spacetime حـولـها ضـمن إجـرائـية تـدعـى الـتبئير 
الـثقالـي gravitational lensing تُـدخـل بـدورهـا اسـتقطابـا. وتُـصدر حـبيبات الـغبار 
فـــي مجـــرتـــنا درب الـــتبانـــة أيـــضا ضـــوءا مســـتقطبا مـــن الـــصعوبـــة بـــمكان تـــمييزه عـــن 
اإلشــعاع CMB. مؤخــرا، بَــنيَّ ســاتــل پــالنــك أن مــثل هــذا الــغبار يــمكن أن يــكون رائــجا 

وسائدا بشكل أكثر مما كان يظن سابقا. 

 !

  
  

ومــهمة الســبر اآلنــف الــذكــر صــعبة لــكنها ليســت مســتحيلة. فــإشــعاع الخــلفية الــكونــي املــيكروي 
(CMB) ا(23)، قـد يـساعـد فـي هـذا الـصدد. واإلشـعاع CMB، إشـعاع تـم إصـداره عـندمـا تـبرد الـكون 
الــطفل بــشكل كــاف ألول مــرة بــحيث اســتطاعــت الــبروتــونــات مــعها احــتجاز اإللــكترونــات لــتشكيل 
نـوى؛ مـما جـعل الـكون شـفافـا بـالنسـبة إلـى الـضوء الـذي تـمكن عـندئـذ مـن االنـتشار لـيصلنا اآلن. 
وبهــذا املــعنى يــكون اإلشــعاع CMB أقــدم ضــوء مــرئــي فــي الــكون. وإذا وجــدت مــوجــات ثــقالــية 
بــمقايــيس كــبيرة حــني تــم تــكويــن اإلشــعاع CMB - عــندمــا كــان عــمر الــكون 000 380 ســنة - 
فـسنكون قـادريـن عـلى رؤيـة إشـارات دالـة عـليها فـيه. فـقد كـانـت اإللـكترونـات الحـرة حـينئذ مـغمورة 
فـي مـغطس إشـعاع ذي شـدة فـي أحـد االتـجاهـات أكـبر قـليال مـنها فـي اتـجاه آخـر، ويـعود سـبب 



ذلـــك إلـــى أن مـــوجـــات ثـــقالـــية ذات مـــقايـــيس كـــبيرة كـــانـــت تـــضغط وتـــكبس املـــكان فـــي واحـــد مـــن 
االتــجاهــات بــينما تــمطه وتشــده فــي االتــجاه اآلخــر. لــو كــان هــذا األثــر كــبيرا كــفايــة ألمــكنه تــكويــن 
تـشويـه بـسيط فـي اإلشـعاع CMB يـمكن أن يـكون قـابـال لـلكشف. ولـكن هـناك أثـراً آخـر لـلموجـات 
الـثقالـية أكـثر دقـة وحـذاقـة حـيث يـمكن لـلتشويـه املـكانـي الـناجـم عـنها أن يتسـبب بـامـتالك اإلشـعاع 
CMB املـتبعثر مـن قـبل اإللـكترونـات لـسعٍة وشـدٍة عـلى طـول مـحور مـا أكـبر مـنهما بـموازاة االتـجاه 

املعامد. وبعبارة أخرى، يمكن أن يكون اإلشعاع CMB مستقطَبا. 
  

وال يُـعّد قـياس االسـتقطاب فـي اإلشـعاع CMB بحـد ذاتـه دلـيال عـلى وجـود مـوجـات ثـقالـية. فـهناك 
أســباب عــديــدة أخــرى مــمكنة لــالســتقطاب، كــأن ينجــم عــن تــأرجــحات وتــراوحــات تــحتية مســتبطنة 
فـي قـيم درجـة حـرارة اإلشـعاع CMB، أو أن يـنتج مـن مـنابـع مـمكنة فـي الـطليعة الـقريـبة مـن مـثل 
غـــبار مســـتقطب فـــي مجـــرتـــنا. ومـــع ذلـــك يســـتطيع املـــرء مـــحاولـــة فـــصل اآلثـــار املـــمكنة لـــلموجـــات 

الثقالية عن املنابع األخرى عبر استكشاف النمط املكاني لالستقطاب وشكله في السماء. 
  

تـعتبر، وبـشكل خـاص، أي عـينة انـفتالـية(24) مـميزة لـلموجـات الـثقالـية، إذ إن مـنابـع االسـتقطاب 
األخـــرى تـــنحو إلـــى تـــولـــيد عـــينات تـــغيب عـــنها مـــثل هـــذه االنـــفتاالت. ويـــدعـــى نـــمطا االســـتقطاب 
املــــكانــــيان املــــمكنان الــــنمطان E و B ا(25). وتــــرتــــبط األنــــماط B - وهــــي مــــن الــــنوع االنــــفتالــــي - 

باملوجات الثقالية، بينما يغلب على األنماط E النشوء من منابع أخرى. 
  

وهــذه الــفكرة املــبصرة والــخالقــة الــتي بــزغــت عــام 1997 جــعلت مــجتمع الــعامــلني عــلى اإلشــعاع 
CMB مــفعما بــالــحيويــة ألنــها عــنت أنــه حــتى ولــو كــانــت الــتغيرات املــباشــرة فــي درجــة الحــرارة 
الـناجـمة عـن مـوجـات ثـقالـية بـدئـية صـغيرة جـدا لـكي تـكتشف مـباشـرة ضـمن الـتشوهـات الحـراريـة 
األخـرى فـي اإلشـعاع CMB، فـإن قـياس االسـتقطاب فـي هـذا اإلشـعاع قـد يـثبت هـويـة إشـارة مـوجـة 
ثـقالـية فـائـقة الـصغر. وخـالل الـعقد الـحالـي تـقريـبا تـم تـصميم الـعديـد مـن الـتجارب الـتي تجـرى إمـا 

على األرض أو في الفضاء بحثاً عن هذا الصحن املقدس(26) املمكن للتضخم. 
  

وحــيث إن التجــريــبيني قــامــوا ســابــقا بــقياس الــتأرجــحات والــتراوحــات فــي درجــة حــرارة الخــلفية 
املـيكرويـة الـكونـية، فـإن الـباحـثني يـقدمـون نـتائـجهم بـداللـة نسـبة إشـارة اسـتقطاب املـوجـة الـثقالـية 
 r املـمكنة إلـى مـقدار إشـارة الـتأرجـح فـي درجـة الحـرارة الـذي تـم قـياسـه. ويـرمـز إلـى هـذه النسـبة بـ

في األدبيات. 
  

النتائج الجديدة(*******) 
  

إلـى هـذه الـسنة، لـم يُـبَلَّغ إال عـن حـدود عـليا السـتقطاب اإلشـعاع CMB، ويـعني ذلـك مـعرفـتنا بـعدم 
تـجاوز االسـتقطاب لهـذه الحـدود وإال لـكنا قـد الحـظناه. فـقد أعـلن سـاتـل(27) پـالنـك الـتابـع لـوكـالـة 
الـفضاء األوروبـية أنـه وفـقا لـقياسـاتـه املجـراة، فـإن قـيمة r يـمكن أن تـقع عـند أي نـقطة فـي املـجال 
املـمتد مـن الـصفر - املـوافـقة لـغياب املـوجـات الـثقالـية - إلـى قـيمة الحـد األعـلى املـساويـة تـقريـبا ل 
0.13. وهــكذا أصــيب عــالَــم الــفيزيــائــيني بــالــصدمــة فــي الشهــر 3/2014 عــندمــا أعــلنت تجــربــة 
تــــصويــــر الخــــلفية لــــالســــتقطاب الــــكونــــي اآلتــــي مــــما وراء املجــــرات (BICEP2) ا(28) فــــي الــــقطب 



الـجنوبـي أنـها وجـدت قـيمة لـ r حـوالـي 0.2 - أي أكـبر مـن الحـد األعـلى الـذي أشـار إلـيه سـاتـل 
پـــالنـــك - مـــما يـــقترح وجـــود مـــوجـــات ثـــقالـــية. وفـــي ذلـــك الـــوقـــت أعـــلنت أيـــضا تجـــربـــة الـــتصويـــر 
BICEP2 أن فـرصـة كـون اإلشـارة الـتي تـمت مـالحـظتها نـاجـمة عـن خـلفية زائـفة أصـغر مـن 1 فـي 
املــليون، ومــن ثــم فــإن كــل شــيء فــي هــذه اإلشــارة كــان يــعكس صــفة إشــارة نــتوقــعها نــاجــمة عــن 

التضخم. 
  

ولــسوء الحــظ، ال يــزال الــوضــع حــتى لحــظة كــتابــة هــذه الســطور غــير مــفصول فــيه. وألن مــالحــظة 
االســتقطاب أمــر فــي غــايــة الــصعوبــة، ومــع أن اإلشــارة واضــحة إحــصائــيا، فــإن هــناك إجــرائــيات 
فـيزيـائـية فـلكية مـمكنة تسـتطيع تـولـيد آثـار يـمكنها تـقليد ومـحاكـاة إشـارة مـوجـة ثـقالـية صـدرت عـن 

التضخم. 
  

وبـــينما قـــام فـــريق الـــتصويـــر BICEP2 بـــتفحص عـــدد مـــن مـــلوثـــات مـــمكنة، فـــإن أصـــعبها عـــلى 
اإلســقاط مــن االعــتبار هــو اإلشــعاع الــصادر عــن غــبار مســتقطب مــوجــود فــي مجــرتــنا. فــقد درس 
الــعلماء املــتعاونــون فــي مشــروع الــتصويــر BICEP2 مــا ظــنوه غــالــبا تــمركــزات غــبار فــي مجــرتــنا 
واسـتنتجوا أن هـذه املـنابـع لـم تـلوِّث بـشكل كـبير إشـارةَ ذلـك الـتصويـر. لـكن سـاتـل پـالنـك وخـالل 
األشهـــر الـــحالـــية اعـــترض هـــذه الـــدراســـة وأعـــلن عـــن قـــياســـات جـــديـــدة أشـــارت إلـــى أن مجـــرة درب 
الـــتبانـــة the Milky Way قـــد تـــحتوي عـــلى غـــبار بـــمقدار أكـــبر مـــما افـــترضـــه فـــريق الـــتصويـــر 
BICEP2. وحــاولــت مجــموعــات عــمل عــديــدة إعــادة تحــليل إشــارة هــذا الــتصويــر فــي ضــوء هــذه 
الـبيانـات الجـديـدة، إضـافـة إلـى تـضمني نـماذج أكـثر تـعقيدا وغـنى عـن خـلفيات غـباريـة مـن تـجارب 
أخـــرى، فـــتوصـــلوا إلـــى االســـتنتاج الـــقائـــل إن مـــن املـــمكن لـــلغبار أن يـــعيد إنـــتاج مجـــمل اإلشـــارة 

 .BICEP2 االستقطابية (أو الجزء األكبر منها) التي ادعى وجودها التصوير
  

دت حـماسـة الـعديـد فـي مـجتمع الـفيزيـائـيني فـيما يـخص نـتيجة تجـربـة  ومـع أن هـذه الـتطورات خـمَّ
الــتصويــر BICEP2، فــإن فــريق هــذه التجــربــة مــتمسك بــتقديــراتــه، ولــكنه يــقبل اآلن بــعدم إمــكان 
اسـتبعاد تـفسير لـإلشـارة نـاجـم عـن الـغبار. ومـع ذلـك يـشير الـعلماء إلـى أن شـكل الـطيف املـالحـظ 

ينسجم مع تنبؤات التضخم بشكل الفت للنظر - أفضل مما تفعله تنبؤات الغبار. 
  

واألهــم مــن ذلــك، هــو وجــود جــمهرة مــن تــجارب جــديــدة مــتوفــرة عــلى الخــط تســلط الــضوء عــلى 
إصـــدارات الـــغبار وتســـتكشف وجـــود إشـــارة اســـتقطابـــية عـــلى مـــقايـــيس مـــختلفة وفـــي اتـــجاهـــات 
مـتبايـنة. وسـوف يـغدو الـتأكـد أو الـدحـض إلشـارة الـتصويـر BICEP2 عـبر التجـربـة - وبـما يـوافق 

العرف العلمي إلى أبعد حد - ممكنا خالل نحو السنة بعد نشر هذه املقال. 
  

ما تكشف عنه املوجات الثقالية(********) 
  

لـو تـم الـتأكـد مـن إشـارة الـتصويـر BICEP2، الزداد مـقاس نـافـذتـنا التجـريـبية املشـرفـة عـلى الـكون 
بـــمقدار أكـــبر مـــما حـــدث جـــوهـــريـــا فـــي أي لحـــظة أخـــرى مـــن الـــتاريـــخ البشـــري. وتـــتآثـــر املـــوجـــات 
الـثقالـية بـشكل ضـعيف جـدا مـع املـادة، ومـن ثـم تسـتطيع االنـتشار مـنذ بـدء الـزمـان دون أن يـعيقها 
شـــيء مـــا عـــمليا. ولـــن تـــمثل كـــشوفـــات الـــتصويـــر BICEP2 االكـــتشاف األول لـــلموجـــات الـــثقالـــية 
نــفسها فحســب - كــما تــتنبأ بــها أســاســا النســبية الــعامــة، بــل إن هــذه املــوجــات ســتمنحنا إشــارة 



مـباشـرة عـن الـفيزيـاء الـعامـلة عـندمـا كـان عـمر الـكون ال يـتجاوز ا36-ا10 ثـانـية، أي مـا يـمثل زمـنا 
 .CMB يسبق بـ 49 مرتبة ِكبر اللحظة التي تكون عندها الضوء

  
لـو كـانـت إشـارة الـتصويـر BICEP2 فـعال املـدفـع الـدخـانـي للتضخـم، لـتعني عـلينا تـعلم الـكثير عـن 
الـكون. فـفي املـقام األول، سـوف تـقتضي الشـدة املسـتدلـة إلشـارة املـوجـة الـثقالـية أن التضخـم قـد 
حــصل عــند مــقاِس طــاقــٍة قــريــٍب جــدا مــن قــيمة الــطاقــة الــتي تــوحــدت عــندهــا الــقوى الــثالث غــير 
الــثقالــية فــي الــطبيعة ضــمن نــظريــة تــوحــيديــة كــبرى، شــريــطة وجــود تــناظــر جــديــد فــي الــطبيعة 
يـدعـى بـالـتناظـر الـفائق supersymmetry. وبـدوره، قـد يـقتضي وجـود الـتناظـر الـفائق وجـود 
فـيض مـن جـسيمات جـديـدة تـقع كـتلها فـي املـدى الـقابـل للسـبر بـواسـطة املـصادم LHC عـند إعـادة 
تـــشغيله ســـنة 2015. وهـــكذا، لـــو كـــانـــت إشـــارة الـــتصويـــر BICEP2 صـــحيحة لـــربـــما غـــدت ســـنة 
2015 ســنة مــميزة بــالنســبة إلــى فــيزيــاء الــجسيمات، حــيث ســتتضح خــاللــها ظــواهــر جــديــدة قــد 

تحمل معها تفسيرا لطبيعة القوى األساسية في الكون. 
  

وهـناك اقـتضاء آخـر أقـل تحـزرا ينجـم عـن اكـتشاف املـوجـات الـثقالـية الـناتـجة مـن التضخـم. وكـما 
وصــفنا، فــإن مــثل هــذه املــوجــات تــولــدت عــندمــا تَــّم تــضخيم الــتأرجــحات والــتراوحــات الــكمومــية 
الـبْدئـية فـي الـحقل الـثقالـي خـالل فـترة التضخـم. ولـكن لـو كـانـت هـذه هـي الـحال لـعنى ذلـك وجـوب 

وصف الثقالة عبر نظرية كمومية. 
  

وهـذه املـسألـة مـهمة بـشكل خـاص ألنـه لـيس لـديـنا إلـى اآلن نـظريـة كـمومـية لـلثقالـة مـعرَّفـة بـشكل 
جـيد - أي نـظريـة تـصف الـثقالـة بـاسـتخدام الـقواعـد الـناظـمة لسـلوك املـادة والـطاقـة عـند املـقايـيس 
الـفائـقة الـضآلـة. وتـعد نـظريـة األوتـارstring theory (29) - ربـما - أفـضل املـحاوالت حـتى اآلن، 
ولــكن ال دلــيل عــلى صــحتها أو عــلى قــدرتــها عــلى إيــجاد حــل متسق لجــميع األســئلة الــتي يــنبغي 
عـلى نـظريـة كـمومـية تـامـة لـلثقالـة الـتطرق إلـيها. إضـافـة إلـى ذلـك، وكـما بَـنّي <F. دايـسون> [مـن 
معهـد الـدراسـات املـتقدمـة فـي پـرنسـتون بـواليـة نـيوجـيرسـي]، فـال يـوجـد جـهاز أرضـي قـادر عـلى 
كـشف گـراڤـيتونـات gravitons، جـسيمات كـمومـية مـفترضـة تحـمل قـوة الـثقالـة مـنفردة؛ ألن عـلى 
مـثل هـذا الـجهاز أن يـكون ضخـما وكـثيفا لـدرجـة يـنهار مـعها فـيشكل ثـقبا أسـود قـبل إتـمامـه عـمل 
املــالحــظة. وهــكذا، كــما خــمن <دايــسون>، لــن نســتطيع أبــدا االدعــاء بــشكل أكــيد أن الــثقالــة فــي 

نهاية األمر توصف عبر نظرية كمومية. 
  

ومـع ذلـك، إذا تـم إثـبات وجـود مـوجـات ثـقالـية صـادرة عـن التضخـم فـسيبدو أنـها اسـتطاعـت تـفادي 
حــجة <دايــسون>، إال أنــه ال تــزال هــناك ثــغرة واحــدة. فــإذا وجــدنــا مــوجــات ثــقالــية نــاجــمة عــن 
التضخــم، وهــي أغــراض كــالســيكية (غــير كــمومــية)، فــإنــنا نســتطيع حــساب مــصدر هــذه املــوجــات 
بـاسـتخدام املـيكانـيك الـكمومـي، ولـكن أي نـتيجة فـي الـفيزيـاء الـكالسـيكية - بـما فـي ذلـك حـركـة كـرة 
البيسـبول - يـمكن حـسابـها عـبر املـيكانـيك الـكمومـي. وال تـبرهـن مـشاهـدتـنا لـكرة البيسـبول طـائـرة 
فـي الـهواء عـلى أن املـيكانـيك الـكمومـي يـقف وراءهـا، وفـي الـحقيقة سـتبقى حـركـتها نـفسها حـتى 
ولــو كــان املــيكانــيك الــكمومــي غــير مــوجــود غــائــبا. فــما نــحتاج إلــى إثــباتــه هــو أن تــولــيد مــوجــات 

ثقالية من التضخم، بخالف حركة كرة بيسبول، ينشأ عن عمليات وإجرائيات كمومية. 
  



ومؤخـرا قـمنا أنـا وزمـيلي <F. ويـلتشيك> [مـن معهـد مـاسـاتـشوسـتس لـلتقانـة (M.I.T)] بـإغـالق 
هـــذه الـــثغرة املـــتبقية. وبـــاســـتخدام الـــتقنية األكـــثر أســـاســـية فـــي الـــفيزيـــاء - املـــدعـــوة بـــالتحـــليل 
الــبعدي(30) والــتي تســتكشف الــظواهــر الــفيزيــائــية بــداللــة تــمثيلها ضــمن واحــدات تــصف الــكتلة 
واملـكان والـزمـان - اسـتطعنا أن نـبني، اعـتمادا عـلى قـواعـد عـامـة جـدا، غـياب خـلفية مـوجـة ثـقالـية 
ســبَّبها التضخــم وحــده فــي حــال انــعدمــت قــيمة ثــابــت پــالنــك الــتي تــتحكم فــي ســعة وشــدة آثــار 
املـيكانـيك الـكمومـي فـي الـعالـم. ومـن ثـمَّ إذا كـانـت إشـارة الـتصويـر BICEP2 صـحيحة وكـانـت تُعبِّر 
عــن قــياس ملــوجــات ثــقالــية آتــية مــن التضخــم، تــعنّي عــندهــا عــلى الــثقالــة أن تــوصــف عــبر نــظريــة 

كمومية. 
  

مقتضيات متعدد األكوان(*********) 
  

مـــن وجـــهة نـــظر فـــهم األصـــول األولـــى لـــكونـــنا والسؤال املـــزعـــج عـــن ســـبب وجـــوده بـــأي حـــال مـــن 
األحـوال، فـإن سـبر التضخـم عـبر مـالحـظة مـوجـات ثـقالـية يـمتلك الـقدرة الـكامـنة عـلى تـحويـل، مـا 

يعتبره العديد واحدا من أكبر التخمينات الغيبية اإلجمالية، إلى فيزياء صلبة محسوسة. 
  

تـــذكـــر أن التضخـــم يـــقوده حـــقل يخـــزن ويحـــرر مـــقاديـــر هـــائـــلة مـــن الـــطاقـــة أثـــناء مـــروره بـــتحويـــل 
طــور(31). وفــي نــهايــة املــطاف تــم اإلثــبات أن الــخصائــص املــميزة لهــذا الــحقل تــقتضي اســتمراره، 
بمجـرد مـا بـدأت إجـرائـية وعـملية التضخـم، بـنفخ وتـضخيم الـكون مـن غـير حـدود. وسـوف يسـتمر 
التضخــم مــن دون نــهايــة مــانــعا خَـــلق الــكون كــما نــعرفــه، وذلــك ألن أي كــمية مــن مــادة أو إشــعاع 
مـوجـودة مسـبقا سـتترقق وتـتخفف لـتغيب وتـختفي بـفعل الـتمدد واالتـساع؛ مـما ال يـدع أي شـيء 

البتة ما عدا مكانا فارغا يتمدد ويتسع بسرعة. 
  

ومــع ذلــك، فــقد وجــد <A. لــيند> [الــفيزيــائــي فــي جــامــعة ســتانــفورد] طــريــقة لــإلفــالت مــن هــذه 
املـــشكلة. إذ بـــني أنـــه طـــاملـــا وجـــدت مـــنطقة صـــغيرة فـــي املـــكان أتـــمت تـــحولـــها الـــطوري بـــعد تـــمدد 
واتـــساع كـــافـــيني، فـــإن هـــذه املـــنطقة يـــمكن أن تـــضم مجـــمل كـــونـــنا املـــرئـــي الـــيوم. وســـوف يســـتمر 
التضخــم فــي املــناطق املــتبقية مــن املــكان إلــى األبــد مــع تــشكل بــذور صــغيرة فــي مــواضــع مــختلفة 
حـيث تـم إنـجاز الـتحول الـطوري. وسـوف يـبزغ فـي كـل مـن هـذه الـبذور كـون مـنعزل يـعانـي تـمددا 

واتساعا موافقني النفجار أعظم عالي الحرارة. 
  

وضـمن صـورة «التضخـم السـرمـدي»(32) هـذه، يـشكل كـونـنا، إذن، جـزءا مـن بـنية أكـبر بـكثير وقـد 
تـكون المـتناهـية الـكبر، وقـد تـحتوي فـي نـهايـة األمـر عـلى عـدد كـبير كـيفيّا مـن أكـوان غـير مـترابـطة 
يـمكن أن تـكون قـد تـشكلت أو هـي فـي طـور الـتشكل أو أنـها سـوف تـتشكل. إضـافـة إلـى ذلـك، يـمكن 
لـلفيزيـاء الـناظـمة فـي كـل كـون نـاتـج أن تـكون مـختلفة عـنها فـي األكـوان األخـرى، ويـعود ذلـك إلـى 

الطريقة التي يحدث فيها تحول الطور منهيا التضخم في كل بذرة. 
  

وتــعرف هــذه اإلمــكانــية الــيوم بــفرضــية تــعدد األكــوان(33)، فــهي تــقترح أن كــونــنا يــمكن أن يــكون 
واحـدا مـن عـدد كـبير المـتناه مـن أكـوان مـتبايـنة ومـنفصلة. وفـي هـذه الـحالـة مـن املـمكن أن تـكون 
الـثوابـت الـفيزيـائـية الـتحتية فـي كـونـنا متحـلية بـالـقيم الـتي لـها بسـبب الـصدفـة ال غـير. ولـو كـانـت 



هــذه الــقيم مــختلفة ولــو بــشيء طــفيف؛ ملــا اســتطاعــت كــائــنات مــثلنا الــتطور لــدرجــة الــقدرة عــلى 
قياسها. 

  
ويـعد هـذا االقـتراح، املـوسـوم غـالـبا بـتباٍه نـوعـا مـا بـاسـم املـبدأ اإلنـسانـي(34)، مـمقوتـا بـالنسـبة إلـى 
كــثيريــن، ويــقود إلــى عــدد مــن املــشكالت املــمكنة الــتي ال تــزال مــهمة تــبديــدهــا مــلقاة عــلى عــاتق 
الــفيزيــائــيني. ويــعتبر الــكثير مــن الــناس مــتعددات األكــوان واملــبدأ اإلنــسانــي إشــارتــني تــدالن عــلى 
املــدى الــذي قــد تــبدو فــيه الــفيزيــاء األســاســية مــبتعدة عــما يــعتبر مــن نــواح أخــرى عــلما تجــريــبيا 

راسخا ال عيب فيه. 
  

لو كانت إشارة التصوير BICEP2 حقيقية وكانت تقيس موجات ثقالية صادرة عن تضخم، 
لتعني وصف الثقالة عبر نظرية كمومية. 

  
ولـكن إذا خـوّلـتنا تجـربـة الـتصويـر BICEP2 (مـع تجـربـة املـصادم LHC وتـجارب أخـرى) أن نسـبر 
ظــاهــرة التضخــم والــتوحــيد الــكبير، فــسنقدر ربــما - وعــلى نــحو فــريــد - عــلى تحــديــد الــفيزيــاء 
األســاســية الــناظــمة لــلكون عــند مــقايــيس الــطاقــة والــزمــن املــوافــقة. وتــكمن إحــدى الــنتائــج فــي أن 
الــتحويــل التضخــمي الــذي يــعطي كــونــنا املــرئــي يــتطلب تضخــم <لــيند> الســرمــدي. وفــي هــذه 
الــحالــة، ومــع أنــنا قــد ال نســتطيع أبــدا مــالحــظة أكــوان أخــرى مــباشــرة، فــإنــنا ســنكون واثــقني مــن 
وجـودهـا، تـمامـا كـما كـان أسـالفـنا فـي أوائـل الـقرن العشـريـن مـتأكـديـن مـن وجـود الـذرات مـع أنـهم 

بدورهم عجزوا عن رؤيتها مباشرة في ذلك الوقت. 
  

فهــل ســتزودنــا تجــربــة الــتصويــر BICEP2 بــَمعَلم ثــوري يــرشــدنــا نــحو فــهم فــيزيــاء املســتقبل، كــما 
فـعلت الـتجارب املـبكرة الـتي قـادت إلـى نـظريـة كـمومـية لـلذرات؟ ال نـعرف اإلجـابـة بـعد. ولـكن هـناك 
إمــكانــية حــقيقية فــي أنــها - أو تجــربــة الحــقة لســبر اســتقطاب اإلشــعاع CMB - ســتفتح نــافــذة 
جــديــدة عــلى الــكون تــعود بــنا وراًء فــي الــزمــان نــحو بــدايــته، وخــارجــا فــي املــكان نــحو مــسافــات 
وظـواهـر يـمكنها أن تـجعل ركـوب الـرحـلة الـعاصـف الـذي قـدمـته إلـينا الـفيزيـاء فـي الـقرن العشـريـن 

باهتا مقارنة بما ستفتحه تلك النافذة على الكون. 
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