
املثنوية في املادة والضوء 
في امليكانيك الكمومي يمكن لألشياء الصغيرة أن تسلك 

سلوك األمواج أو سلوك الجسيمات. وتبني الدراسات الحديثة 
أن سمات التتامية أكثر أساسية مما كان يُعتقد. 

<G-B. إنكلرت> ـ <O .M. سكولي> ـ <H. ولثر> 
  

يــعج الــعالــم املــكروي (الــصغري) microcosmos الــذي يــسود فــيه املــيكانــيك الــكمومــي، بــالــظواهــر 
الـــــــتي تتحـــــــدى الحـــــــدس الـــــــعادي. وتـــــــنتج كـــــــثير مـــــــن هـــــــذه الـــــــظواهـــــــر مـــــــن مـــــــبدأ الـــــــتتامـــــــية 
complementarity principle الــذي يتخــذ فــي مــعظم األحــيان مظهــر املــثنويــة: مــوجــة/جــسيم؛ إذ 
يــمكن أن يظهــر ســلوك جــسم مجهــري كــالــفوتــون أو الــذرة أو اإللــكترون، مــشابــها لســلوك مــوجــة 
مـائـية أحـيانـا أو لسـلوك جـسيم أحـيانـا أخـرى، حـيث يـتمم املظهـران أحـدهـما اآلخـر فـي الـوصـف 
الــكامــل لــلجسم. وبــما أن فــكرة الــتتامــية قــد طُـرحــت لــلمرة األولــى مــنذ نــحو ســبعني عــامــا فــقد كــان 
 uncertainity االعــتقاد الــشائــع بــني كــثير مــن الــفيزيــائــيني أن الــتتامــية نــاتــجة مــن عــالقــة ارتــياب
relation. ووفـقا لهـذه الـقاعـدة ال يـمكن قـياس مـتحولـني مـتتامـني ـ مـثل املـوضـع واالنـدفـاع (كـمية 
الحـركـة) ـ فـي اآلن ذاتـه وبـدقـة أكـبر مـن حـد أسـاسـي، أي إن عـالقـة االرتـياب تـمنعنا مـن مـعرفـة كـل 
شـيء عـن سـلوك جـسم كـمومـي. وبـالـنتيجة ال يـمكننا رؤيـة املظهـريـن، املـوجـي والـجسيمي، مـعا 

في عملية رصد واحدة. 
  

لـقد عـملنا مـع زمـالئـنا حـديـثا فـي تـبيان أن االرتـياب لـيس املـصدر الـوحـيد لـلتتامـية. كـما صـممنا 
وحــــللنا تــــجارب حــــقيقية وذهــــنية (عــــقلية) تــــتجنب ـ فــــعال ـ عــــالقــــة االرتــــياب، أي "يــــحتال" عــــلى 
األجـسام الـكمومـية املـدروسـة. وبـالـرغـم مـن ذلـك دلـت الـتجارب دائـما عـلى أن الـطبيعة تحـمي نـفسها 
مـن هـذا االقـتحام، أي إن الـتتامـية تـظل قـائـمة حـتى عـندمـا ال تـقوم عـالقـة االرتـياب بـأي دور. وقـد 
اسـتنتجنا مـن ذلـك أن الـتتامـية أكـثر عـمقا مـما كـان يُـعتقد: أي إنـها، فـي املـيكانـيك الـكمومـي، أكـثر 

شمولية وأساسية من قاعدة االرتياب. 
  

 !
يحلل نيلز بور مع ألبرت آينشتاين تجربة الشقني. 

  



يتجـلى كـل مـن السـلوكـني، املـوجـي والـجسيمي، عـلى حـدة عـند االخـتبار. يظهـر السـلوك املـوجـي 
فـي أنـماط الـتداخـل؛ فـإذا ألـقينا حجـَريْـن فـي اللحـظة نـفسها عـلى سـطح بـحيرة مسـتقرة نـرى كـيف 
تــتداخــل األمــواج الــدائــريــة بــعضها مــع بــعض فــتتعزز بــالــتضافــر حــيث تــتالقــى قــمم األمــواج، كــما 
تُخـمد إحـداهـا األخـرى حـيث تـتالقـى قـمة مـوجـة مـع حـضيض مـوجـة أخـرى. ويظهـر املـفعول نـفسه 
عــندمــا نســلط ضــوءا عــلى شــقني (ســيعمالن عــمل الحجــريــن). تــنتقل مــوجــة الــضوء عــبر الــشقني 
بــحيث تــنشأ مــويــجات (أمــواج أصــغر) عــن كــل شق. وتــتداخــل هــذه املــويــجات بــعضها مــع بــعض 
لــتعطي ســلسلة مــن األهــداب املــضيئة واملــظلمة (نــمط تــداخــل) عــند عــرضــها عــلى شــاشــة [انــظر 
الــــشكل الــــعلوي فــــي الــــصفحتني 74و 75]. أمــــا الســــلوك الــــجسيمي لــــلضوء فيظهــــر مــــن خــــالل 
الـفوتـونـات الـتي تُـَعّد بـشكل دائـم كـوحـدات ال تـقبل التجـزئـة، ولـذلـك بـدال مـن تـسجيل شـدة مسـتمرة 

يمكن ملكشاف مناسب عّد هذه الفوتونات املنفصلة. 
  

يحــدث بــرهــان أكــثر وضــوحــا عــلى وجــود الــصفتني، الــجسيمية واملــوجــية، إذا أرســلنا الــفوتــونــات 
واحــدا تــلو اآلخــر عــبر الــشقني. وفــي هــذه الــحال يــعطي كــل فــوتــون بــقعة مــضيئة عــلى الــشاشــة؛ 
ولـكن عـندمـا نجـمع الـنتائـج بـعد مـرور عـدد كـبير مـن الـفوتـونـات نـالحـظ ظـهور نـمط الـتداخـل عـلى 

الشاشة (بشكل خاص يمثل نمط التداخل احتمال وصول الفوتون إلى نقطة معينة). 
  

إن الـــتتامـــية الـــعجيبة فـــي الـــطبيعة ال تـــقتصر عـــلى املـــثنويـــة ـ املـــوجـــية الـــجسيمية ـ فـــي طـــبيعة 
الـــضوء، بـــل إن ملـــعظم األجـــسام الـــكمومـــية (كـــذرّة الـــفضة مـــثال) بـــنية داخـــلية تـــعطيها خـــواص 
مـغنطيسية. ومـن املـمكن أن تـدل الـقياسـات عـلى تـوجـه مجـموع "أقـطاب" هـذا "املـغنطيس" نـحو 
األعــلى أو نــحو األســفل أو ربــما نــحو الــيمني أو نــحو الــيسار، ولــكن ال يــمكن أن نجــد أبــدا أقــطابــا 
م خـاصـية  تـتجه نـحو "األعـلى والـيسار"؛ أي إن خـاصـية االتـجاه نـحو األعـلى أو نـحو األسـفل تُـتمِّ
االتــجاه نــحو الــيسار أو نــحو الــيمني. كــما يــتمم الســلوك املــوجــي والســلوك الــجسيمي أحــدهــما 

اآلخر. 
  

إن إمـكان التنبؤ بمسـتقبل إحـدى الـسمتني املـتتامـتني أمـر يـثير الـعجب بسـبب مـا فـيه مـن غـموض. 
لـنفرض أن قـياسـا قـد وجـد أن اتـجاه املـغنطيس املـكروي كـان نـحو األعـلى، ثـم أجـريـنا تجـربـة ثـانـية 
لــنعرف مــا إذا كــان املــغنطيس يــتجه نــحو الــيسار أو نــحو الــيمني، فــسيفاجــئنا عــدم وجــود نــتيجة 
مـتنبَّأ بـها سـلفا: يـبلغ احـتمال اتـجاه قـطبي املـغنطيس نـحو الـيمني أو الـيسار 50% لـكل مـنهما. 
فهـل تـعوزنـا مـعرفـة إضـافـية لـكي نـتمكن مـن التنبؤ؟ الـجواب هـو ال، ألن السـبب أعمق مـن ذلـك، فـال 

يمكننا معرفة نتيجة قياس يسار-يمني مسبقا. 
  

إن هـذا الجهـل نـاتـج مـن مـبدأ الـتتامـية الـذي يـنص عـلى عـدم إمـكان مـعرفـة قـيم مـتحوِّلَـنْي مـتتامـني، 
كــاالتــجاه "نــحو األعــلى أو نــحو األســفل" الــذي يــتمم االتــجاه "نــحو الــيمني أو نــحو الــيسار" فــي 
تجـربـة املـغنطيس. والـواقـع، إن مـعرفـة أحـد املـتحولـني بـدقـة فـائـقة تـحول دون مـعرفـة أي شـيء عـن 
املـتحول اآلخـر املـرتـبط بـه. وغـالـبا مـا تُصوِّر الـكتب هـذا الـقانـون بـاسـتعمال مـوضـع وانـدفـاع جـسيم 
متحـرك كـخاصـيتني مـتتامـتني. فـكلما زادت دقـة قـياس املـوضـع نـقصت مـعرفـتنا بـاالنـدفـاع والـعكس 
بـالـعكس، حـيث يـشكل الـتعبير الـعددي الـدقيق عـن هـذا الـقانـون مـا يـعرف بـعالقـة هـايـزنـبرگ فـي 

االرتياب. 
  



إن مــبدأ الــتتامــية يــعني عــدم إمــكان حــصولــنا عــلى املــعرفــة الــتامــة بــاملســتقبل (بــمعنى الــفيزيــاء 
الـتقليديـة) فـي الـعالـم املـكروي (الـصغري)، فـإذا عـرفـنا جـيدا إحـدى الـخاصـيتني املـتتامـتني لـجسم 

كمومي، عندئذ تختفي عنا الخاصية املتممة. 
  

فـفي تجـربـة الـشقني، إذا اكـتشفنا (بـأيـة طـريـقة كـانـت) الشق الـذي عـبر مـنه كـل فـوتـون (وبـالـتالـي 
عـرفـنا "املـسار الـذي سـلكه" الـفوتـون) فـإنـنا نـفقد نـمط الـتداخـل الـذي كـان مـوجـودا عـلى الـشاشـة. 
فــمعرفــة مــسار الــفوتــون تــعني إذًا ظــهور الــطبيعة الــجسيمية لــلفوتــونــات عــند الــشقني بــدال مــن 
ظــهور الــصفة املــوجــية الــضروريــة لحــدوث الــتداخــل. ويــمكننا االخــتيار بــني مــعرفــة املــسار الــذي 
سـلكته الـفوتـونـات وبـني الـحصول عـلى نـمط الـتداخـل، ولـكن ال يـمكننا الـحصول عـلى املـعلومـتنَيْ 
مــعا (بــالــرغــم مــن قــولــنا الــسابق عــن ظــهور الــطبيعة الــجسيمية عــندمــا تُــكشف الــجسيمات عــلى 
الـشاشـة فـال تـخبرنـا هـذه املـعلومـة أي شـيء عـما يـحصل عـند الـشقني الـلذيـن يـنشأ نـمط الـتداخـل 

عندهما). 
  

إن الـتتامـية واقـع مـن وقـائـع الـحياة وعـلينا الـتعايـش مـعه. وقـد ألـح عـليها الـفيزيـائـي الـدنـماركـي 
<نـيلز بـور> أكـثر مـن أي فـيزيـائـي آخـر. كـما يـعود إلـيه الـفضل األكـبر فـي إظـهار فـكرة الـتتامـية 
كـــحقيقة أســـاســـية فـــي الـــطبيعة. ولـــكن لـــم يـــتم تـــقبل ذلـــك بـــسهولـــة، فـــمناوئـــو هـــذه الـــفكرة كـــانـــوا 
فـيزيـائـيني بـارزيـن أيـضا، وعـلى رأسـهم <ألـبرت آينشـتايـن>. وقـد تـركـز نـقاشـهما حـول إمـكان قـياس 
الــخاصــيتني املــتتامــتني فــي آن واحــد. وهــاكــم نــص مــناقــشة نــتخيل فــيها واحــدة مــن مــناظــراتــهما 

التوضيحية العديدة: 
بور: أرى أنك ترسم من جديد تجربة الشقني، فما هدفك في هذه املرة؟ 

آينشــــتايــــن: رويــــدك يــــا نــــيلز حــــتى أنــــهي حــــديــــثي. تــــفضل اآلن [انــــظر مــــا هــــو مؤطــــر فــــي هــــذه 
الـــصفحة]. لـــديـــنا مـــوجـــة ضـــوئـــية مســـتويـــة تـــصل إلـــى صـــفيحة تـــحتوي عـــلى شـــقني يـــمكن أن 
مة بـشكل حـسن وجـب أن يظهـر  يـعبرهـما الـضوء كـي يـصل إلـى شـاشـة. فـإذا كـانـت التجـربـة مُـصمَّ

على الشاشة نمط للتداخل على شكل سلسلة من العصابات املضيئة واملظلمة على التناوب. 
بور: هذا ما نعلِّمه لطالبنا، فما الجديد في ذلك؟ 

آينشـتايـن: مهـال يـا عـزيـزي. قـبل تـقديـم الـفكرة الجـديـدة دعـني أعـرض األفـكار الـسابـقة لـكي أتـأكـد 
مـن كـونـنا عـلى وفـاق حـولـها. هـل تتفق مـعي عـلى أن ظـهور نـمط الـتداخـل ينبئ بـالـطبيعة املـوجـية 

للضوء؟ 
بور: بالتأكيد. 

آينشـتايـن: وسـتوافق أيـضا عـلى أن مـا تـدعـوه تـتامـية يـعني عـدم وجـود طـريـقة ملـعرفـة الشق الـذي 
مر أحد الفوتونات عبره ليصل إلى الشاشة ويقدم إسهامه في نمط التداخل. 

  
بور: هذا صحيح أيضا. 

   
آينشـتايـن: حـسنا، أنـت تـعلم أنـه يـصعب عـليَّ االعـتقاد بـأن اإللـه يـلعب بـالـنرد. دعـني إذًا أتـوصـل 
إلـى الـفكرة الجـديـدة، فـبعكس مـا قـلناه سـابـقا يـمكنني مـعرفـة الشق الـذي عَـبَره الـفوتـون. لـنفترض 
أنــنا رأيــنا وصــول فــوتــون إلــى شــاشــة الــكشف عــند أول مــنطقة للشــدة الــعظمى (أي عــند إحــدى 
الـعصابـتني املـضيئتني املـالصـقتني لـلعصابـة املـركـزيـة)، فـللوصـول إلـى هـذه املـنطقة يـجب أن يحـرف 

الشق الفوتون عن املسار املستقيم. 



  

غـير أن إسحق نـيوتـن قـد عـلَّمنا عـدم وجـود فـعل مـن دون رد فـعل. ولـذلـك عـندمـا تـِكز jolt الـصفيحة 
الــفوتــون فــسيِكز الــفوتــون بــدوره الــصفيحة. وتــعتمد شــدة الــوكــزة عــلى الشق الــذي مــر الــفوتــون 
عــبره. وعــند تعليق الــصفيحة بــشكل حــساس جــدا يــمكنني ـ مــن حــيث املــبدأ ـ تــسجيل ارتــدادهــا، 

وسيدلني مقدار االرتداد على الشق الذي مر الفوتون عبره. 
  

بـور: آه، تـقصد أنـك تسـتطيع مـعرفـة املـسار الـذي سـلكه كـل فـوتـون وتـشاهـد فـي التجـربـة نـفسها 
نمط التداخل. 

آينشتاين: نعم. 
بور: مما يتعارض مع التتامية. 

آينشتاين: نعم. 
بــور: حــسنا، ولــكنني أخــشى أن تــكون قــد نــسيت شــيئا، أقــصد أنــك نــسيت الــخواص الــكمومــية 
لـلصفيحة، وبـوسـعي شـرح ذلـك مـن خـالل الـريـاضـيات [انـظر مـا هـو مؤطـر فـي الـصفحة املـقابـلة]. 
كـما يـمكنني تحـليل الـظاهـرة عـلى الـنحو الـتالـي: مـن أجـل مـشاهـدة نـمط الـتداخـل يـجب أن يـكون 

موضع الصفيحة مضبوطا بدقة. 
  



 !
تســتعمل تجــربــة الــشقني األمــواج الــضوئــية ـ املســدَّدة بــوســاطــة عــدســة ـ إلضــاءة صــفيحة تــحوي شــقني يــعمالن 
كـمصدر ملـوجـتني كـرويـتني circular تـتداخـالن مـعا إلعـطاء أهـداب مـضيئة ومـظلمة عـلى الـتناوب. تـرسـل الـفوتـونـات 
دفـعة واحـدة فـي هـذه التجـربـة بـحيث يُـبنى نـمط األهـداب مـع ازديـاد تـسجيل هـذه الـفوتـونـات عـلى الـشاشـة. تـقابـل 
األلـوان املـوجـودة عـلى الـشاشـة عـدد الـفوتـونـات الـتي وصـلت إلـى كـل مـنطقة: مـن فـوتـون واحـد إلـى تـسعة فـوتـونـات 
(الــلون األزرق)، مــن عشــرة فــوتــونــات إلــى تــسعة وتــسعني فــوتــون (الــلون األحــمر) وأكــثر مــن مــئة فــوتــون (الــلون 

األصفر). أجرى هذه التجربة <G. بيركل> في معهد ماكس پالنك للضوئيات الكمومية بأملانيا. 
  

آينشـتايـن: بـالـتأكـيد، وإال ال يـمكن ألهـداب الـشقني أن تـتولـد، ولـن نـرى عـندئـذ سـوى الـنمط الـناتـج 
من االنعراح عبر شق واحد. 

بــور: لــكي نــميز أحــد املــساريــن عــن اآلخــر عــلينا أن نــعرف بــكل دقــة انــدفــاع الــصفيحة الــتي تحــمل 
الــشقني. والــواقــع، إنــني أســتطيع الــبرهــان عــلى أن ظــهور نــمط الــتداخــل يــتطلب حــصرا أن يــكون 
االرتـيابـان، فـي مـوضـع الـصفيحة وانـدفـاعـها املـرتـد، صـغيريـن كـليهما لـدرجـة أال يـتعارضـا مـع عـالقـة 

االرتياب. 
آينشــتايــن: حــسنا، حــسنا يــا نــيلز، أنــت عــلى حق فــي ذلــك. وأنــا أقــر بــعدم إمــكان مــعرفــة مــسار 
الـفوتـون وحـصول نـمط الـتداخـل فـي تجـربـة واحـدة. وأنـت محق تـمامـا فـي تـأكـيد وجـوب احـترام 

الصفيحة لقوانني امليكانيك الكمومي أيضا. ينبغي عليَّ تهنئتك على تبيان التتامية هذا. 
بــور: مهــال، أتــظن أن عــالقــة هــايــزنــبرگ ـ كــما رأيــنا فــي املــثال الــسابق، أو فــي أي مــثال آخــر ـ هــي 

دائما اآللية التي تعزز مبدأ التتامية؟ 
  

لـئن كـنا ال نـملك سـوى أن نـتكهن بـجواب آينشـتايـن عـن السؤال األخـير، فـإن جـوابـنا نـحن هـو "ال"، 
فـــالـــقيود الـــتي تـــفرضـــها عـــالقـــة االرتـــياب ليســـت هـــي اآللـــية الـــوحـــيدة الـــتي تـــعزز الـــطبيعة بـــها 
الــتتامــية. ومــا يــسوغ جــوابــنا الســلبي هــو اكــتشافــنا حــديــثا إمــكان بــناء مــكاشــيف (مــكشافــات) 
detectors تـعرّفـنا بـمسار الـفوتـون وال تؤثـر بـقدر مـحسوس فـي حـركـة األجـسام املـرصـودة. وهـذا 

يعني إمكان الحصول على مكاشيف تتجنب عالقة االرتياب. 
  

يُسـتمد مـبدأ املـكشاف الجـديـد لـلمسار مـن تجـربـة الـشقني. وقـد نـاقـش <R. فـايـنمان> أحـد أشـكال 
هــذه التجــربــة فــي مــقدمــته الــرائــعة لــلميكانــيك الــكمومــي املــعروضــة فــي الجــزء الــثالــث مــن كــتابــه 
"مــحاضــرات فــي الــفيزيــاء". فــقد لــفت فــايــنمان الــنظر، فــي هــذا الــكتاب، إلــى أنــنا إذا اســتعملنا 
اإللــكترونــات عــوضــا عــن الــفوتــونــات فــإن طــريــقتنا فــي مــعالــجة الــجسيمات املــتداخــلة، ســتكون 
مـختلفة إذا أُخـذ فـي الحسـبان الـصفة املـوجـية لـإللـكترونـات الـتي يـمكنها أن تسـلك سـلوك الـضوء. 
وهـكذا سَـــتُعطي اإللـكترونـات نـمط تـداخـل فـي تجـربـة الـشقني. وبـما أن اإللـكترونـات هـي جـسيمات 



مـشحونـة فـإنـها تـتفاعـل مـع الـحقول الكهـرطـيسية الـتي مـن ضـمنها الـضوء. وهـذا يـعني أنـنا إذا 
جعلنا اإللكترونات تتفاعل مع الضوء استطعنا معرفة مسار اإللكترون. 

  
اقــترح فــايــنمان طــريــقة خــاصــة لــلحصول عــلى هــذه املــعرفــة. تــقضي هــذه الــطريــقة بــوضــع مــنبع 
ضــوئــي بــني الــشقني وعــلى مــسافــة واحــدة مــنهما. فــالــفوتــونــات، بــعد اصــطدامــها بــاإللــكترونــات، 
ســتنزوي بــاتــجاه ينبئ بــما إذا كــان اإللــكترون قــد أتــى مــن الشق الــعلوي أم مــن الشق الــسفلي، 

مما يتيح معرفة مساره. 
  

ــز تحــليل فــايــنمان لــعملية اصــطدام الــفوتــون مــع اإللــكترون عــلى مــتحولــني اثــنني: أحــدهــما  تــركّـَ
االنــدفــاع الــذي يكتســبه اإللــكترون نــتيجة الــتصادم، واآلخــر هــو االرتــياب فــي دقــة تحــديــد مــوضــع 
اإللـكترون. وعـلى غـرار مـا جـاء فـي الـحوار بـني آينشـتايـن وبـور حـول الشق املـرتـد ال بـد أن تـكون 
الــكميتان ضــئيلتني إذا أردنــا الــحصول، دفــعة واحــدة، عــلى مــعرفــة املــسار وعــلى نــمط الــتداخــل، 
واألحــسن مــن ذلــك أن هــاتــني الــكميتني ســتكونــان حــتما ضــئيلتني لــدرجــة تــنتهك عــالقــة هــايــزنــبرگ 

االرتيابية. 
  

إن مـكشاف املـسار الجـديـد هـذا، يتفق مـع اقـتراح فـايـنمان؛ بـيد أنـنا صـممنا جـهازنـا بـحيث نـتفادى 
الــتصادم، وبــالــتالــي تــبادل االنــدفــاع. وتســتعمل تجــربــتنا الــذهــنية (الــعقلية) الــذرات عــوضــا عــن 
اإللـكترونـات كـجسيمات تـداخـلية. وهـكذا نـضع جـوفـا صـغيرا (عـبارة عـن عـلبة) أمـام كـل شق بـحيث 
يـنبغي عـلى كـل ذرة املـرور عـبر أحـد هـذيـن الـجوفـني قـبل عـبور الشق املـوافق [انـظر الـشكل الـعلوي 
فـي الـصفحة الـتالـية]. وقـد أحـرز بـاحـثون مـن جـامـعة مـيونـخ ومـن معهـد مـاكـس پـالنـك فـي أملـانـيا 
ومـن جـامـعة يـيل فـي الـواليـات املتحـدة األمـريـكية ومـن دار املـعلمني الـعليا فـي بـاريـس، تـقدمـا هـائـال 
فـي تـطويـر الـطرق التجـريـبية الـضروريـة لـذلـك فـي الـسنوات األخـيرة، وهـم يسـتطيعون اآلن إجـراء 

تجارب تعبر فيها ذرات وحيدة (واحدة تلو األخرى) هذه األجواف. 
  

يـنبعي عـلينا تـولـيف وتـيرة حـزمـة الـليزر بـحيث تُـثار كـل ذرة تـعبر الحـزمـة. وهـذا يـعني امـتصاص 
الـذرة لـفوتـون لـيزري طـول مـوجـته صـغير، ومـن ثـم انـتقالـها إلـى مسـتوى طـاقـي أعـلى. ومـن شـأن 
شــكل الــجوفــني أن يــجبر الــذرات عــلى إطــالق فــوتــون ذي طــول مــوجــة كــبير (يــعادل هــذا الــطول 
املــوجــي إشــعاع فــرن األمــواج املــكرويــة). وعــندئــذ تــكفي مــعرفــة مــوضــع الــفوتــون ذي طــول املــوجــة 
الــكبير لــتبني الــجوف (وبــالــتالــي الشق) الــذي عــبرتــه ذرة بــعينها. فهــذه التجــربــة ال تــمس عــالقــة 
هــايــزنــبرگ فــي االرتــياب بــأي ضــرر، ألن إطــالق الــفوتــون ال يؤدي إلــى إحــداث اضــطراب فــي حــركــة 
الـذرة. ولـلتقليل مـن اإلشـارات املـتطفلة يـجب حـفظ الـجوفـني (الـحقيقيني) فـي حـالـة فـائـقة الـبرودة، 
ويــجب أيــضا أن تــكون جــدرانــهما فــائــقة املــوصــلية لــضمان بــقاء الــفوتــونــات مخــزونــة فــيها مــدة 

طويلة. 
  



 !
يسـتعمل مـكشاف املـسار حـزمـة لـيزريـة إلثـارة ذرات مسـدَّدة (تظهـر كـاألمـواج). تهـبط الـذرات إلـى حـالـة طـاقـية أدنـى 
مـعطية فـوتـونـا فـي الـجوف الـذي تَْعبره. وبسـبب عـدم تـأثـير هـذا اإلصـدار فـي حـركـة الـذرة فـلن تـتأثـر عـالقـة االرتـياب. 

ومع ذلك يشير التحليل إلى أن الحصول على معلومات املسار سيؤدي إلى اختفاء أهداب التداخل. 
  

ولـــعدم تـــأثـــير مـــنظومـــة الـــكشف فـــي حـــركـــة الـــذرات يـــمكننا التخـــمني بـــأن الـــذرة ســـتظل مـــحتفظة 
بــقدرتــها عــلى الــتداخــل. وهــكذا ســنحصل عــلى مــعرفــة املــسار (وهــذا ينبئ بــالــطبيعة الــجسيمية 

للذرة) وعلى نمط التداخل (وهذا ينبئ بطبيعتها املوجية). 
  

لــكن هــذا التخــمني الــساذج لــيس صــحيحا، ألن تحــليلنا ينبئ بــاســتحالــة الــحصول عــلى مــعرفــة 
املـسار وعـلى نـموذج الـتداخـل مـعا، فبمجـرد الـحصول عـلى مـعرفـة املـسار تـختفي أهـداب الـتداخـل 
مـــن الـــشاشـــة، ونـــحصل عـــلى بـــقعة واســـعة فـــي وســـط الـــشاشـــة بـــدال مـــن ظـــهور األهـــداب. وهـــكذا 
نســـتطيع االلـــتفاف عـــلى عـــالقـــة هـــايـــزنـــبرگ فـــي االرتـــياب ولـــكن ال يـــمكننا تـــجنب مـــبدأ بـــور فـــي 

التتامية. 
  

إن بـقاء الـتتامـية يـنبع مـن سـر عميق. ومـفتاح هـذا السـر يـكمن فـي الـعالقـات املـتبادلـة بـني حـركـة 
الــذرة وبــني فــوتــونــات الــجوف الــذي اخــترقــته الــذرة والــتي تســبب اخــتفاء نــمط الــتداخــل؛ أي إن 
األمـور تحـدث وكـأن كـل ذرة تحـمل عـالمـة (واسـمة) تـدل عـلى الشق الـذي مـرت عـبره، فـالـذرات الـتي 
تــعبر الشق الــعلوي ال تــتداخــل مــع تــلك الــتي تــعبر الشق الــسفلي. أمــا الــعالمــة فــهي ليســت إال 
الـفوتـون املنحـرف الـذي أطـلقته الـذرة، والـذي يـظل مـحتفظا بـعالمـته. يـمكن أن تـبعد الـشاشـة الـتي 
يـحتمل ظـهور الـصفات الـتداخـلية عـليها بـأي مـسافـة عـن جـوفـي مـكشاف املـسار، وهـذا يـعني عـدم 
وجـود أي دور لهـذا الـبعد فـي الـعالقـات املـتبادلـة املـذكـورة. وحـاملـا تـقوم هـذه الـعالقـات بـني الـذرة 

املعلَّمة والجوف الذي تدخله فإنها تبقى قائمة بعد ذلك. 
  

عـند هـذه املـرحـلة لـم يـعد بـوسـع الـنظري الـتقليديclassical intutionist  CI (1)  ضـبط نـفسه، مـما 
 .quantum mechanic يحدو به إلى التحول إلى صديقه امليكانيكي الكمومي

  
الــنظري الــتقليدي: لــقد أصــغيت بــما فــيه الــكفايــة، ولــكن صــبري نــفد اآلن. إنــني مســتعد لــلموافــقة 
عـلى الـحجج الـسابـقة الـقائـمة عـلى عـالقـة هـايـزنـبرگ فـي االرتـياب، وأقـبل بـأن وجـود مـعلومـات عـن 



املـسار يـقصي ظـهور نـمط لـلتداخـل. ولـكن إذا كـان األمـر كـذلـك فـالسـبب حـتما هـو أن املجـرب يسـبب 
اضـطراب حـركـة الـجسيم لـدى سـعيه لـلحصول عـلى مـعرفـة املـسار، وهـذا يـعني بـالـتالـي أن الـجسيم 

فقد بعض قدرته على التداخل. 
  

 !
يــمثل املــنحنيان فــي املســتوي احــتمال مــرور الــذرة مــن الشق الــعلوي أو مــن الشق الــسفلي (فــي األعــلى). تــقابــل 
أهــداب الــتداخــل نــقاط الــتقاطــع، ولــكن عــند حــصول عــالقــات مــتبادلــة (فــي األســفل) يــكون املــنحنيان فــي مســتويــني 

مختلفني، وال يعودان متقاطعني، وبالنتيجة ال يكون هناك أي تداخل. 
  

املـيكانـيكي الـكمومـي: عـندمـا تـقول "يسـبب اضـطرابـا" هـل يـذهـب ذهـنك نـحو شـيء مـثل وكـزة غـير 
متحكم فيها؟ 

النظري التقليدي: طبعا. 
املــيكانــيكي الــكمومــي: إذًا أنــت مخــطئ، إذ يــبني مــثال الــجوفــني املــكشافــني إمــكان الــحصول عــلى 

معرفة املسار من دون حدوث اضطراب ميكانيكي يذكر. 
الـنظري الـتقليدي: يـمكنني قـبول مـحاكـمتك، ولـكن سـاعـدنـي مـن فـضلك عـلى فـهم الـنتيجة. فـلماذا 

ال يتداخل الجسيم إذا لم تكن حركته قد اضطربت؟ 
امليكانيكي الكمومي: بسبب وجود عالقات متبادلة. 



النظري التقليدي: عفوا، ولكن كلمة "عالقات" ال تساعدني على الفهم. 
املـيكانـيكي الـكمومـي: حـسنا، لـربـما يـفيدنـا التشـبيه الـتالـي: دعـنا نـمثل حـالـتي مـرور الـذرة عـبر 
الشق الـعلوي أو عـبر الشق الـسفلي بـمنحنيني مـلتويـني مـرسـومـني فـي مسـتو أفـقي [انـظر الـشكل 
الـسفلي فـي هـذه الـصفحة]. نـقول إن املـنحنيني يـتداخـالن فـي مـواضـع تـقاطـعهما. ونـرسـم الخـطني 

بحيث يتقاطعان مرارا وهذا يحدث ست مرات في الشكل. 
النظري التقليدي: حسنا، وماذا يحصل بعد ذلك؟ 

املـيكانـيكي الـكمومـي: لـندخـل اآلن درجـة حـريـة جـديـدة (وهـي الـبعد الـثالـث فـي هـذا التشـبيه)، كـما 
نـــمثل الـــعالقـــات بـــفصل أحـــد املـــنحنيني بـــعدة ســـنتيمترات فـــوق اآلخـــر. وهـــكذا لـــم يـــعد تـــقاطـــع 
املــنحنيني قــائــما (بــمعنى أنــه لــم يبق بــينهما تــداخــل). نــالحــظ، بــغض الــنظر عــن الــعالقــات ولــكن 
بـإهـمال الـبعد الـثالـث وإسـقاط كـال املـنحنيني عـلى مسـتو مشـترك، أن الـتقاطـع بـني املـنحنيني يـبدو 

موجودا على الرغم من أنهما يتقابالن من دون أن يتقاطعا. 
الــــنظري الــــتقليدي: هــــكذا إذًا، أظــــن أنــــه أصــــبح عــــندي اآلن رؤيــــة حــــدســــية أوســــع ملــــا يجــــري. أي 
بــاخــتصار، إن نــمط الــتداخــل يــضيع بســبب مــعرفــتنا بــاملــسار ولــيس بســبب االرتــياب فــي مــوضــع 

الشقني أو بسبب الوكزات غير املتحكم فيها التي تتعرض لها الذرة. 
امليكانيكي الكمومي: تماما، وليس هناك أي عامل عشوائي في ذلك. 

  
بسـبب الـتاريـخ الـحافـل لهـذا املـوضـوع (والـكتب الـعديـدة الـتي تـتناول عـالقـة االرتـياب) ظـل تحـليلنا 
مـوضـع شـك لـدى الـعديـد مـن الـزمـالء املهـتمني بـاملـوضـوع. وقـد قـّدم بـعضهم اعـتراضـات حـاذقـة عـلى 
الـنتيجة الـتي تـنص عـلى عـدم اضـطراب حـركـة الـذرة. غـير أن الـحسابـات الـدقـيقة والتجـربـة املجـراة 
فـي مـختبر<J .D. وايـنالنـد> مـن املعهـد الـوطـني األمـريـكي لـلمقايـيس والـتقانـة (NIST) بـينت مـن 
دون شــك عــدم صــحة هــذه االعــتراضــات. ومــن املؤكــد اآلن أن مــبدأ الــتتامــية هــو أكــثر أســاســية مــن 

عالقة االرتياب. 
  

بــما أن مــعرفــة املــسار تؤدي إلــى اخــتفاء الــتداخــل، يــمكننا أن نــطرح بــاملــقابــل السؤال الــتالــي: هــل 
يعود التداخل إلى الظهور إذا محونا معرفة املسار بأن نمتص الفوتون الشاهد بطريقة ما؟ 

  
قــد يــكون لــلمحو الــكمومــي quantum erasure مــعنى مــعقول مــع أنــه قــد ال يــكفي الســتعادة نــمط 
الــتداخــل. صــحيح إن مــشاهــدة نــمط الــتداخــل تنبئ بــعدم الــدقــة فــي مــعرفــة املــسار، وإن مــعرفــتنا 
بـاملـسار تـعوق ظـهور نـمط الـتداخـل، ولـكن اسـتنتاجـنا أن سـوء مـعرفـة املـسار يـقتضي ظـهور نـمط 
الــتداخــل هــو اســتنتاج خــطأ. فــالــجواب عــن سؤالــنا هــو أن الــتداخــل ال يــعود إلــى الــظهور إال إذا 
تولد من املحو عالقات متبادلة جديدة، أي إن املحو يجب أن يحدث ضمن شروط مضبوطة بدقة. 

  
إن مــن الــصعب جــدا تــنفيذ املــحو الــكمومــي تجــريــبيا، وهــو أمــر لــم يــتم حــتى اآلن. وبــدال مــن ذلــك 
نـعرض تجـربـة ذهـنية (عـقلية) تـقتضي تـوافـر عـدد مـن الشـروط املـثالـية ولـكنها تـفي تـمامـا بـالـغرض 

ألنها تشمل كل املظاهر املهمة للقضية. 
  



 !
يـــشكل املـــاحـــي الـــكمومـــي quantum eraser نـــوعـــا مـــن مـــكشاف املـــسار. يُـــفتح املـــغالقـــان بـــعد أن تـــضرب الـــذرة 
الــشاشــة، فــإذا امــتص املــجس فــوتــون الــجوف ســيكون لــون الــبقعة عــلى الــشاشــة أحــمر، وإذا لــم يــمتصه املــجس 
سـيكون لـون الـبقعة أخـضر. تـعطي الـبقع الحـمراء أهـداب الـتداخـل، أمـا الـبقع الـخضراء فـتعطي نـمطا مـتمما لهـذه 

األهداب. 
  

وفــي التجــربــة الــذهــنية نــضع مــجسا فــوتــونــيا بــني الــجوفــني ومــغالقــني يــفصالن بــينهما [انــظر 
الـشكل فـي هـذه الـصفحة]، ومـادام املـغالقـان مـوصـوديـن فـإنـنا نـكون فـي حـالـة مـكشاف املـسار الـتي 

عرضناها سابقا. 
  

نــبدأ التجــربــة فــي حــالــة يــكون فــيها الــجوفــان فــارغــني واملــغالقــان مــوصــديــن. ثــم نــرســل إلــى داخــل 
الــجهاز ذرة مــثارة تتخــلص مــن فــوتــون فــي أحــد الــجوفــني. وهــكذا يــكون احــتمال احــتواء أي مــن 
الـجوفـني عـلى فـوتـون مـساويـا 50%. يـبقى الـفوتـون فـي أحـد الـجوفـني وتـصل الـذرة الـتي أطـلقته 
إلـى الـشاشـة وتسـبب ظـهور عـالمـة عـليها، وحـال حـدوث ذلـك نـفتح كـال املـغالقـني فـي الـوقـت نـفسه 

محوِّلني الجوفني املنفصلني إلى جوف واحد أكبر حجما. 
  

يؤدي فــتح املــغالقــني إلــى حــدوث مــفعول (تــأثــير) غــير عــادي عــلى الــفوتــون؛ إذ يــمكننا افــتراض 
وجـوده فـي أي مـكان، ولـذلـك سيسجـل املـجس اإلشـارة دائـما. غـير أن الـفوتـون هـو جـسم كـمومـي 
ذو خـواص مـوجـية. ولـنتذكـر أن احـتمال وجـود الـفوتـون فـي أحـد الـجوفـني قـبل فـتح املـغالقـني كـان 
مـــساويـــا 50%. يـــمكننا الـــنظر إلـــى هـــذه املـــسألـــة مـــن زاويـــة أخـــرى بـــقولـــنا إن املـــوجـــة املـــواكـــبة 
لـــلفوتـــون تـــتألـــف مـــن مـــوجـــتني جـــزئـــيتني partial waves، كـــل واحـــدة مـــنهما مـــوجـــودة فـــي كـــال 
الـجوفـني. وعـند فـتح املـغالقـني تـتحور مـوجـة الـفوتـون بـحيث تـتوافق مـع الـجوف الجـديـد األكـبر. 
ويــمكن وصــف الــتغير كــأنــه "انــدمــاج" املــوجــتني الجــزئــيتني األصــليتني لــتصبحا مــوجــة نــهائــية 

واحدة. 
  

يــمكن أن يحــدث االنــدمــاج بــصور مــختلفة. فــإذا عــززت إحــدى املــوجــتني الــثانــويــتني األخــرى عــند 
مــوضــع املــجس الــفوتــونــي فــسيلتقط املــجس الــفوتــون. وبــاملــقابــل، إذا تــفانــت املــوجــتان بــالــتداخــل 
الهــدام فــلن يــكشف املــجس الــفوتــون. ويحــدث االحــتمال ـ فــي كــلتا الــحالــتني ـ بــقدر مــتساو، ومــن 



املســـتحيل الـــتحكم أو التنبؤ بـــالـــنتيجة. وبـــالـــتالـــي تـــبلغ نســـبة احـــتمال كـــشف املـــجس لـــلفوتـــون 
الصادر عن الذرة بعد فتح املغالقني %50. 

  
إذا امــتص املــجس الــفوتــون نــلوّن مــوقــع الــبقعة الــتي تــتركــها الــذرة عــلى الــشاشــة بــالــلون األحــمر 
لــلداللــة عــلى أن فــوتــون الــجوف قــد انــمحى. أمــا إذا فشــل املــجس فــي تــسجيل أي شــيء فــنلون 
الــبقعة بــالــلون األخــضر، ثــم نــبدأ مــن جــديــد مــع الــذرة الــتالــية. وبــاملــحصلة ســيسهم نــصف عــدد 

الذرات في مجموعة البقع الحمراء والنصف اآلخر في البقع الخضراء. 
  

مــا شــكل الــنمط الــذي سيظهــر عــلى الــشاشــة؟ إن مجــموعــة الــبقع الحــمراء ســتعطي نــمط الــتداخــل 
الـــذي كـــنا نـــحصل عـــليه فـــي حـــالـــة وجـــود الـــشقني وحـــدهـــما، ومـــن دون وجـــود الـــجوفـــني كـــاشـــفي 
املـسار: أي إن انـمحاء الـفوتـون الـشاهـد سيؤدي إلـى ظـهور نـمط الـتداخـل مـن جـديـد. أمـا مجـموعـة 
الـــنقاط الـــخضراء فـــتشكل نـــمطا مـــتمما: أي إن الـــذرا الـــخضراء تنطبق عـــلى مـــناطق الـــحضيض 
الحــمراء، والــعكس بــالــعكس. فــلو أخــذنــا لــلشاشــة صــورة بــاألبــيض واألســود فــلن يظهــر عــليها أي 
شــيء ينبئ بــحصول تــداخــل. وهــذا كــله يــعني أن إظــهار الــتداخــل ال يــمكن أن يحــدث إال بــوجــود 

عالقات متبادلة بني املجس الفوتوني والذرات. 
  

وبـاسـتعمالـنا املـشابـهة املـيكانـيكية الـكمومـية لـلمنحنيات املـوجـودة فـي مسـتوٍ يـمكننا التسـليم بـأن 
املـنحنيني الـعلوي والـسفلي يـقابـالن قِـطًَعا حـمراء وأخـرى خـضراء خـالل عـملية املـحو، وتـزاح هـذه 
الــقطع نــحو مســتويــني مــوافــقني بــحيث تــتداخــل الــقطع الحــمراء بــعضها مــع بــعض، كــما يحــدث 
الــشيء نــفسه بــالنســبة لــلقطع الــخضراء. ولــكن بســبب عــدم تــداخــل الــقطع الحــمراء مــع الــخضراء 

يجب علينا إبقاؤهما منفصلني إذا أردنا أن نشاهد نمط التداخل. 
  

ال يؤثــر املــحو فــي حــركــة الــذرة ألنــه يحــدث بــعد وصــول الــذرة إلــى الــشاشــة. فــالــخيار مــتروك إذًا 
للمجــرِّب: هــل نــريــد مــعرفــة مــا إذا كــانــت الــذرة ـ الــتي سجــلنا لــلتو وصــولــها ـ قــادمــة مــن "الشق 
الــعلوي" أم مــن "الشق الــسفلي"، أو نــريــد مــعرفــة مــا إذا كــان املــجس الــفوتــونــي قــد أثــير (لــون 
أحــمر) أم ال (لــون أخــضر)؟ يــقابــل هــذان الــتساؤالن خــاصــيتني مــتتامــتني لــلمنظومــة املــرصــودة، 
فـمعرفـة الـجوابـني أمـر مسـتحيل؛ إذ ال يـمكننا أبـدا َوسْــــم ذرة بـأنـها "قـادمـة مـن الشق الـعلوي" أو 
لــون "أحــمر" مــثلما كــان الــوصــف "نــحو األعــلى والــيسار" غــير مــمكن عــندمــا وصــفنا الــخواص 

املغنطيسية لذرة الفضة. وهكذا نرى ظهور التتامية من جديد. 
  

تـمتاز طـريـقة املـحو املـوصـوفـة آنـفا بـسهولـة وصـفها وتحـليلها، ولـكن إجـراء التجـربـة نـفسها قـضية 
أخـــرى، وهـــي مـــازالـــت فـــي حـــاجـــة إلـــى ســـنوات مـــن الـــعمل الـــجاد. فـــالـــصعوبـــة األولـــى فـــيها هـــي 
"هـشاشـة" الـذرات املـوجـودة فـي الـحالـة املـثارة ورغـبتها فـي التخـلص سـريـعا مـن الـفوتـون الـذي 

تحمله. 
  

مـن املـحتمل أال تُسـتعمل الـذرات كـأجـسام تـداخـلية فـي أوائـل تـجارب املـحو. وفـي الـواقـع ال يـعتمد 
الـكثير مـن هـذه املـقايـيس الـتداخـلية املـتقدمـة عـلى وجـود الـشقني؛ إذ يسـتعمل الـباحـثون أزواجـا 
فـوتـونـية كـأجـسام كـمومـية مـن أجـل دراسـة هـذه األفـكار. كـما تسـتعمل التجـربـة املجـراة فـي املعهـد 
NIST، الــتي ذكــرنــاهــا ســابــقا، مــكاشــيف لــلمسار مــن دون مــفعول االرتــداد لــكشف الــضوء املــنعرج 



عــن الــذرتــني بــدال مــن انــعراجــه عــبر الــشقني. ولــربــما أمــكن إجــراء تــعديــل فــي هــذه التجــربــة بــحيث 
نحصل على تجربة محو كمومي. 

  
إنـنا ال نـنتظر نـتائـج داحـضة لـلميكانـيك الـكمومـي، فـالـعالَـم الـكمومـي حـمى نـفسه بـعنايـة مـن كـل 
تـناقـض داخـلي، لـذا فـإن ظـهور أي خـلل غـير مـتوقـع سـوف ينبئ فـي مـعظم األحـيان بـقصور فـي 
الـجهاز املسـتعمل ولـيس بـقصور املـيكانـيك الـكمومـي نـفسه. فـعلى الـرغـم مـن بـراعـة اإلنـسان فـي 

التجارب العلمية، تظل الطبيعة متقدمة علينا بأشواط. 
  

 املؤلفون 
 B-G. Englert - M. O. Scully - H. Walther

يـتفكرون فـي املـظاهـر األسـاسـية لـلفيزيـاء الـكمومـية. نـال إنـكلرت الـدكـتوراه مـن جـامـعة تـوبـينگن 
وهــو اآلن أســتاذ فــي جــامــعة مــيونــخ وبــاحــث فــي معهــد مــاكــس پــالنــك لــلضوئــيات الــكمومــية فــي 
أملــانــيا. وعــمل بــاحــثا زائــرا فــي جــامــعة نــيومــكسيكو بــالــواليــات املتحــدة األمــريــكية وفــي بــولــندا 
وهـنغاريـا وفـرنـسا. حـصل سـكولـي عـلى الـدكـتوراه مـن جـامـعة يـيل، ونـال الـعديـد مـن الـجوائـز فـي 
الـضوئـيات الـكمومـية، وهـو اآلن أسـتاذ فـي جـامـعة تـكساس وبـاحـث فـي مـركـز هـيوسـتون لـلبحوث 
املـتقدمـة بـالـواليـات املتحـدة األمـريـكية وفـي معهـد مـاكـس پـالنـك لـلضوئـيات الـكمومـية بـأملـانـيا. أمـا 
ولـثر الـذي حـصل عـلى الـدكـتوراه مـن جـامـعة هـيَدلـبرگ فـي أملـانـيا فـهو نـائـب رئـيس جـمعية مـاكـس 
پــالنــك ومــديــر معهــد مــاكــس پــالنــك لــلضوئــيات الــكمومــية، ونــال الــعديــد مــن الــجوائــز والــدرجــات 

الشرفية. عمل ولثر في عضوية هيئات تحرير عدة مجالت وجمعيات علمية. 
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(1) عــمد املؤلــفون إلــى الــتفريق بــني الــفيزيــائــينْي؛ فــاألول هــو نــظري تــقليدي لــم يــدخــل فــي دقــائق 
األمــور، أمــا اآلخــر فــهو مــيكانــيكي كــمومــي وصــل بــعمله املــيكانــيكي إلــى مــعرفــة دقــائق مــهنته. 
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