
الكم الالكمومي(*) 
غالبا ما يُقدم نظريو الكم العاَلم على أنه ذو طبيعة نقطية (1) عندما ننظر إليه 
بأصغر املقاييس. ومع ذلك، فإمعان النظر في قوانني الطبيعة يوحي أن العاَلم  

الفيزيائي هو في الحقيقة عالم متصل – فهو تماثلي(2) أكثر منه رقمي(3). 
<D. تونگ> 

  
 باختصار 

   يــتم تــصور مــيكانــيك الــكم عــادة عــلى أنــه ُمجــزأ discrete فــي ذاتــه وفــي طــبيعته، 
ومـع ذلـك فـإن مـعادالتـه مـصاغـة بـداللـة مـقاديـر مـتصلة، بـينما تـبرز الـقيم املجـزأة اعـتمادا 
عـلى كـيفية إعـداد الـنظام الـكمومـي. ويؤكـد مـناصـرو الـرقـمية عـلى أن املـقاديـر املـتصلة، 
عـــند تـــفحصها عـــن كـــثب، ذات طـــبيعة ُمجـــزَّأة: فـــهي تـــقع عـــلى رؤوس شـــبكة مـــتباعـــدة 
بـإحـكام تـوهـمنا بـوجـود «مـتصل»، تـمامـا كـما هـي حـال الـعنصوراتpixels (4) املجـزأة 
عــلى شــاشــة الــحاســوب.  ومــع ذلــك، تــتناقــض فــكرة الــفضاء املجــزأ إلــى عــنصورات مــع 
خـاصـية واحـدة عـلى األقـل لـلطبيعة: وهـي الـالتـناظـر the asymmetry بـني الجهـتني 

اليسرى واليمنى لجسيمات املادة األولية. 
  
  

فـي أواخـر الـقرن الـتاسـع عشـر, صَــــــّرح <L. كـرونـيكر> عـالـم الـريـاضـيات األملـانـي الـذائـع الـصيت 
قـــائـــال: «لـــقد خـــلق اهلل األعـــداد الـــصحيحة، أمـــا مـــا دون ذلـــك فـــهو مـــن صـــنع اإلنـــسان.» فـــقد كـــان 
<كــرونــيكر> يؤمــن بــأن األعــداد الــصحيحة تؤدي دورا جــوهــريــا فــي الــريــاضــيات. ولهــذه املــقولــة 
وقـعا آخـر لـدى فـيزيـائـيي الـيوم. ذلـك أنـه يـندرج ضـمن اعـتقاد انتشـر بـشكل مـتزايـد خـالل الـعقود 
الـــقليلة املـــاضـــية يـــقول: إن الـــطبيعة nature فـــي جـــوهـــرهـــا ُمجـــزَّأة discrete، أي إن الـــلبنات 
األسـاسـية فـي بـناء املـادة والـزمـكان spacetime يـمكن إحـصاؤهـا الـواحـدة تـلو األخـرى. وتـعود 
هـذه الـفكرة إلـى قـدمـاء الـذريـني atomistsن(5) اإلغـريق، ولـكنها اكتسـبت مـصداقـية إضـافـية فـي 
الـــعصر الـــرقـــمي(6). فـــقد غـــدا الـــعديـــد مـــن الـــفيزيـــائـــيني يـــنظرون إلـــى الـــعالَـــم الـــطبيعي عـــلى أنـــه 
ـــــــفه بِــــتات bits مــــن املــــعلومــــات، وتؤدي فــــيه الــــقوانــــني الــــفيزيــــائــــية دور  حــــاســــوب ضخــــم تــــوصّـِ
الـــخوارزمـــيات. وهـــذا يشـــبه حـــال املـــطر الـــرقـــمي األخـــضر الـــذي رآه <نـــيو>(7) فـــي نـــهايـــة فـــيلم 

ماتريكس The Matrix الصادر عام 1999. 
  

ومـع ذلـك، أتـساءل: هـل هـذه حـقا الـطريـقة الـتي تـعمل بـها قـوانـني الـفيزيـاء؟ ومـع أن رأيـي قـد يـبدو 
مـناقـضا لـروح تـطور الـِعلم عـبر األزمـنة، فـإنـني، وشـأنـي فـي ذلـك شـأن الـكثيريـن، أعـتقد أن الـحقيقة 
الـفيزيـائـية فـي نـهايـة املـطاف تـماثـلية(2) أكـثر مـنها رقـمية(3). ومـن هـذا املـنظور يـبدو عـاملـنا مـتصال 
اتــصاال حــقيقيا. ومــهما دنــوت مــنه مــكبرا الــصورة، فــلن تجــد لــبنات بــناء غــير قــابــلة لــالخــتزال. 
فـــاملـــقاديـــر الـــفيزيـــائـــية ليســـت أعـــدادا صـــحيحة بـــل أعـــدادا حـــقيقية – وهـــي أعـــداد مـــتصلة تـــكتب 
بــاســتخدام عــدد غــير مــنته مــن األرقــام بــعد الــفاصــلة العشــريــة. وهــناك أمــر مؤســف بــالنســبة إلــى 
املـــعجبني بـــفيلم مـــاتـــريـــكس، وهـــو أن لـــقوانـــني الـــفيزيـــاء املـــعروفـــة خـــصائـــص ال أحـــد يـــدري كـــيف 



نـحاكـيها عـلى الـحاسـوب، مـهما كـان عـدد الـبايـتات bytes فـي ذاكـرتـه. ويـعد تـقديـر هـذا الـجانـب 
دة للفيزياء توحيدا كامال.  في تلك القوانني أمرا أساسيا في موضوع تطوير نظرية ُموحَّ

  
لغز قديم(**) 

  
يُـعد الجـدل الـقائـم حـول مـوضـوع الـرقـمي والـتماثـلي مـن أقـدم املـواضـيع جـدال فـي الـفيزيـاء. فـبينما 
اعــتقد الــذريــون أن حــقيقة عــاملــنا مجــزأة، قــال فــالســفة إغــريق آخــرون مــثل <أرســطو> إن الــعالــم 
مــتصل. وقــد انــقسم فــالســفة الــطبيعة خــالل عــصر <نــيوتــن>، الــذي شــمل الــقرنــني الــسابــع عشــر 
والـثامـن عشـر، مـا بـني أنـصار الـنظريـات الـجسيمية (املجـزأة) وأنـصار الـنظريـات املـوجـية (املـتصلة 
continuous). أمـا فـي عـصر <كـرونـيكر>، فـإن املـدافـعني عـن مـذهـب الـذريـة مـثل <J. دالـتون> 
و<J .C. مـــاكـــسويـــل> و<K. بـــولـــتزمـــان> تـــمكنوا مـــن اســـتنتاج قـــوانـــني الـــكيمياء والـــديـــنامـــيكا 

الحرارية(8) والغازات اعتمادا على هذا املذهب، ولكن العديد من العلماء ظلوا غير مقتنعني به. 
  

وقـد أشـار <W. أسـتوولـد> [الـحائـز عـلى جـائـزة نـوبـل فـي الـكيمياء عـام 1909] إلـى أن قـوانـني 
الـديـنامـيكا الحـراريـة تـحيل إلـى مـقاديـر مـتصلة، مـثل الـطاقـة، دون غـيرهـا. وبـشكل مـماثـل، تـصف 
نــظريــة <مــاكــسويــل> فــي الكهــرمــغنطيسية(9) الــحقول الكهــربــائــية واملــغنطيسية بــأنــها مــقاديــر 
مــتصلة. وفــي عــام 1882، أنــهى <M. پــالنــك> - الــذي صــار الحــقا رائــدا ملــيكانــيك الــكم - بــحثا 
مـرجـعيا بـالـعبارة الـتالـية: "عـلى الـرغـم مـن الـنجاح الـذي تـمتعت بـه الـنظريـة الـذريـة لـلمادة حـتى 

اآلن, فإنه علينا في نهاية املطاف التخلي عنها لصالح فرضية املادة املتصلة". 
  

لـــقد كـــانـــت إحـــدى أقـــوى حـــجج املـــدافـــعني عـــن املـــتصل هـــي الـــتحكمية الـــظاهـــريـــة فـــي التجـــزؤ 
discreteness. وكـمثال عـلى ذلـك: مـا هـو عـدد الـكواكـب فـي املـنظومـة الـشمسية؟ فـي املـدرسـة، 
قــيل لــنا إن هــناك تــسعة كــواكــب. ولــكن عــلماء الــفلك أزالــوا رســميا عــام 2006 پــلوتــو Pluto مــن 
الـقائـمة Aن(10) لـلكواكـب، تـاركـني فـي الـقائـمة ثـمانـية كـواكـب ال أكـثر. وفـي الـوقـت نـفسه، أدخـلوا 
الـقائـمة B لـلكواكـب الـقزمـة. فـإذا ضـممتم عـناصـر هـذه الـقائـمة إلـى الـكواكـب ارتـفع الـعدد اإلجـمالـي 
إلــى 13 كــوكــبا. بــاخــتصار، تــتمثل اإلجــابــة األمــينة الــوحــيدة عــن السؤال املتعلق بــعدد الــكواكــب 
فـــي أن ذلـــك يـــعتمد عـــلى كـــيفية عَـــدُّكـــم لـــها. ويـــحوي حـــزام كـــويـــپر Kuiper الـــواقـــع وراء نـــپتون 
Neptune أجـسامـا تـتراوح حـجومـها بـني عـدد مـن املـيكرومـترات وبـضعة آالف مـن الـكيلومـترات. 
وال تسـتطيعون عـّد الـكواكـب فـي هـذا الحـزام إال إذا قـمتم بـاعـتماد تـمييز كـيفي واضـح بـني كـوكـب 

وكوكب قزم، وما هو مجرد كتلة صخرية أو جليدية. 

 لـقد حَـــوَّل مـيكانـيك الـكم فـي نـهايـة املـطاف طـبيعَة الجـدل بـني املظهـريـن الـرقـمي والـتماثـلي. فـفي 
حـني يـبدو تـعريـف كـوكـب تـعريـفا كـيفيا، نجـد تـعريـف الـذرة أو الـجسيم األولـي غـير ذلـك. واألعـداد 
الـصحيحة الـتي تَـِسم الـعناصـر الـكيميائـية - الـتي نـعرف اآلن أن عـددهـا يـساوي عـدد الـبروتـونـات 
فــي الــذرات املــكونــة لــها - هــي مــختارة اخــتيارا مــوضــوعــيا. وبــغض الــنظر عــن أي تــطور ســوف 
يحـدث فـي الـفيزيـاء، فـإنـني سـعيد بـأن أراهـن عـلى أنـنا لـن نـرى إطـالقـا عـنصرا بـ √500 بـروتـون 
يـقع بـني عـنصري الـتيتانـيوم والـفانـاديـوم؛ ذلـك أن األعـداد الـصحيحة فـي الـفيزيـاء الـذريـة وجـدت 

لتبقى. 



  

 !
مالحظة هيئة التحرير: 

خالل عام 2011، طرح معهد القضايا املفتوحة Foundational Questions Institute في 
املسابقة الثالثة لكتابة املقالة السؤال التالي على الفيزيائيني والفالسفة: «هل الحقيقة رقمية أم 

تماثلية؟» توقع املنظمون أن يرجح أغلب املشاركني الخيار الرقمي. فكلمة ‘‘الكم’’ في الفيزياء الكمومية 
تفيد ضمنا «التجزؤ»، ومن ثم امليل إلى الخيار «الرقمي». ومع ذلك، أفادت العديد من أفضل املقاالت 
بأن عاملنا تماثلي. ومن بني هذه املقاالت مقالة كتبها <D. تونگ> وبفضلها فاز بجائزة ثاني أفضل 

مقالة. ونعرض هنا نصا مقتبسا من تلك املقالة لـ <تونگ>. 
  

وهـناك مـثال آخـر يـندرج فـي مـجال املـطيافـية(11)، أال وهـو دراسـة ضـوء صـادر ومـمتص مـن مـادة. 
ويـمكن لـذرة مـن نـوع مـعني أن تـصدر فـقط أضـواء مـن ألـوان خـاصـة جـدا، مـما يـعطي بـصمة مـميزة 
لـكل ذرة. وبـخالف الـبصمات البشـريـة، تـخضع أطـياف الـذرات لـقواعـَد ريـاضـياتـية ثـابـتة، وتـحكم 
هـذه الـقواعـد أعـداٌد صـحيحة. واملـحاوالت األولـى لـفهم الـنظريـة الـكمومـية - وأهـمها تـلك الـتي قـام 

بها الفيزيائي الدانماركي <N. بوهر> - وضعت خاصية التجزؤ في لب هذه النظرية. 
  

بروز أعداد صحيحة(***) 
  

ولـكن <بـوهـر> لـم يـقل الـكلمة األخـيرة، فـقد طـور <E. شـروديـنگر> فـي عـام 1925 مـقاربـة بـديـلة 
لــلنظريــة الــكمومــية تــقوم عــلى فــكرة املــوجــات. وال تــحتوي املــعادلــة الــتي صــاغــها <شــروديــنگر> 
بهـدف وصـف كـيفيَة تـطور هـذه املـوجـات إال عـلى مـقاديـر مـتصلة - وليسـت فـيها أعـداد صـحيحة. 



ومــع ذلــك، فــإنــكم عــندمــا تــقومــون بحــل مــعادلــة <شــروديــنگر> هــذه مــن أجــل نــظام محــدد، فــسوف 
يحـدث شـيء مـن سحـر ريـاضـياتـي. لـنأخـذ ذرة الهـدروجـني: يـدور اإللـكترون حـول الـبروتـون عـلى 
مــسافــات محــددة تــمامــا، وتتجــلى هــذه املــدارات orbits الــثابــتة ضــمن طــيف الــذرة. وتشــبه الــذرة 
هـنا أنـبوب آلـة أورغـن organ pipe الـذي يـصدر سـلسلة مجـزأة مـن الـعالمـات املـوسـيقية مـع أن 
حــركــة الــهواء فــي األنــبوب مســتمرة. والــعبرة - عــلى األقــل فــيما يــخص الــذرة - واضــحة مــن هــذا 
الـــدرس: فـــاهلل لـــم يخـــلق األعـــداد الـــصحيحة، بـــل خـــلق أعـــدادا مســـتمرة، ومـــا تـــبقى فـــهو مـــن عـــمل 

معادلة <شرودينگر>. 
  

وبـعبارة أخـرى، ليسـت األعـداد الـصحيحة مـدخـالت inputs لـلنظريـة كـما اعـتقد <بـوهـر>. إنـها 
مخــرجــات outputs. وتُـعدُّ األعــداد الــصحيحة مــثاال عــما يــدعــوه الــفيزيــائــيون مــقدارا بــارزا. ومــن 
هـذا املـنظور تـكون عـبارة ‘‘مـيكانـيك الـكم’’ تـسمية فـي غـير محـلها، فـالـنظريـة فـي أعـماقـها ليسـت 
كـمومـية. وفـي أنـظمة، مـثل ذرة الهـدروجـني، تـقوم الـسيرورات الـتي تـصفها الـنظريـة بـقولـبة مـظاهـر 

ُمتَجزِّئة انطالقا من مظاهر متصلة تحتية. 
  

وقــد نــعجب أكــثر عــند اإلشــارة إلــى كــون وجــود الــذرات، بــل فــي الــواقــع وجــود أي جــسيم أولــي، ال 
يـــشكل هـــو اآلخـــر مـــدخـــال لـــنظريـــاتـــنا. والـــفيزيـــائـــيون يـــكررون فـــي دروســـهم قـــول إن لـــبنات بـــناء 
الــطبيعة جــسيمات مجــزأة مــنفصلة كــاإللــكترون أو الــكوارك quark. وهــذا غــير صــحيح، فليســت 
لـبنات بـناء نـظريـاتـنا جـسيمات بـل حـقوال: أي أشـياء مـتصلة شـبيهة بـاملـوائـع تنتشـر عـبر الـفضاء. 
ويــمثل الــحقالن الكهــربــائــي واملــغنطيسي مــثالــني مــألــوفــني عــن مــفهوم الــحقل، ولــكن هــناك أيــضا 
حـــقل الـــكوارك، وحـــقل هـــيگز Higgs field، وحـــقوال عـــديـــدة أخـــرى. والـــكائـــنات الـــتي نـــدعـــوهـــا 
جـــسيمات أســـاســـية ليســـت أســـاســـية فـــي نـــهايـــة املـــطاف، بـــل إنـــها فـــي الـــواقـــع تـــموجـــات لـــحقول 

متصلة. 
  

وقـد يـقول املـتشكك إن قـوانـني الـفيزيـاء تـحوي حـقا بـعض األعـداد الـصحيحة. فـعلى سـبيل املـثال، 
تـصف هـذه الـقوانـني ثـالثـة أنـواع مـن الـنتريـنوهـاتneutrinos (12)، وسـتة أنـواع مـن الـكواركـات 
(يتجـلى كـل واحـد مـنها ضـمن ثـالثـة أنـماط نـسميها ألـوانـا)، وهـكذا دوالـيك. فـاألعـداد الـصحيحة 
حــاضــرة فــي كــل مــكان، ألــيس كــذلــك؟ مــا تــقدمــه جــميع هــذه األمــثلة هــو فــي الــواقــع إحــصاء عــدد 
أصـناف الـجسيمات فـي الـنموذج املـعياري Standard Modelن(13)، وهـذا مـقدار نـعرف أنـه مـن 
الـــصعوبـــة بـــمكان تحـــديـــده ريـــاضـــياتـــيا بـــدقـــة عـــندمـــا تـــتفاعـــل الـــجسيمات مـــعا. ويـــمكن لهـــذه 
الــجسيمات أن تــتحول وتــبدل مــن طــبيعتها: إذ يــمكن لــنيوتــرون neutron واحــد أن ينشــطر إلــى 
بــروتــون وإلــكترون ونــترنــيو، فهــل عــلينا عــند الــعد اعــتباره جــسيما واحــدا أو ثــالثــة جــسيمات أو 
أربـعة؟ إن الـقول بـوجـود ثـالثـة أنـواع مـن نـتريـنوهـات وسـتة أنـواع مـن الـكواركـات ومـا إلـى ذلـك مـن 

األوصاف ما هو إالّ نتاج صنعي ناجم عن إهمالنا للتفاعالت بني الجسيمات. 
  

وإلـيك مـثاال آخـر عـن عـدد صـحيح مـوجـود فـي قـوانـني الـفيزيـاء: إن عـدد األبـعاد املـكانـية املـلحوظـة 
يـساوي ثـالثـة. ألـيس كـذلـك؟ لـقد أشـار عـالـم الـريـاضـيات الـشهير الـراحـل <B. مـانـدلـبروت> إلـى أن 
 dimension عـدد األبـعاد املـكانـية لـيس بـالـضرورة عـددا صـحيحا. وعـلى سـبيل املـثال، يـبلغ بُـْعد
الخــط الــساحــلي لــبريــطانــيا الــعظمى نــحو 1.3. وإضــافــة إلــى ذلــك، هــناك لَــبْس فــي عــدد أبــعاد 



املـكان فـي جـملة مـن الـنظريـات املـوحـدة املـقترحـة فـي الـفيزيـاء، مـثل نـظريـة األوتـار؛ ذلـك أنـه يـمكن 
ألبعاد مكانية أن تبرز أو أن تتالشى. 

  
وأتجـرأ عـلى الـقول إن هـناك عـددا صـحيحا واحـدا فـقط يـمكن أن يظهـر فـي الـفيزيـاء كـلها. وتـشير 
قـوانـني الـفيزيـاء إلـى وجـود بـعد واحـد لـلزمـن. ومـن هـذا الـبعد الـزمـانـي الـوحـيد تـغدو الـفيزيـاء، فـيما 

يبدو، غير متسقة. 
  

أفكار ال تتجزأ(****) 
  

حـتى ولـو افـترضـت نـظريـاتـنا املـتداولـة أن الـحقيقة الـفيزيـائـية ذات طـبيعة مـتصلة، فـإن الـعديـد مـن 
زمـالئـي الـفيزيـائـيني يـعتقدون أن هـناك حـقيقة مجـزأة وراء مظهـر مـتصل. وهـم يـشيرون إلـى أمـثلة 
تــــوضــــح كــــيف يــــمكن أن تــــبرز طــــبيعة مــــتصلة مــــن تجــــزُّؤ. ومــــن الــــتجارب الــــيومــــية: املــــقايــــيس 
املــاكــروســكوبــية macroscopic، يــبدو املــاُء فــي كــأٍس أمــلَس ومــتصال. وأنــتم ال تــرون مــكونــاتــه 
الـذريـة إال عـندمـا تـنظرون إلـيه عـن كـثب أكـثر فـأكـثر. وقـد تـكون آلـية مـن هـذا الـقبيل هـي الـتي تـقف 
وراء جـــذور الـــفيزيـــاء؟ وإذا مـــا أمـــعنا الـــنظر فـــي عمق األشـــياء، فـــربـــما نـــدرك أن حـــقول الـــنموذج 

املعياري الكمومية امللساء – أو حتى الزمكان - تكشف بدورها عن بنية تحتية مجزأة. 
  

نـحن ال نـعرف اإلجـابـة عـن هـذا السؤال، ولـكننا نسـتطيع أن نسـتشف دلـيال عـلى مـجهودات دامـت 
40 سـنة فـي سـبيل مـحاكـاة الـنموذج املـعياري عـلى حـاسـوب. ومـن أجـل إنـجاز مـثل هـذه املـحاكـاة 
يــنبغي أن نــأخــذ أوال مــعادالت مــكتوبــة بــداللــة مــقاديــر مــتصلة، ثــم يــتعني عــلينا إيــجاد صــياغــة 
مجــزأة لــلمعادالت تنسجــم مــع بــتات املــعلومــات الــتي تــتعامــل بــها الــحواســيب. وعــلى الــرغــم مــن 
عـقود مـن املـساعـي والـجهود، لـم يـتمكن أحـد مـن الـقيام بـذلـك. وهـكذا، ومـع نـدرة اإلشـارة إلـى هـذه 

املسألة فهي تظل واحدة من أهم املسائل املفتوحة في الفيزياء النظرية. 
  

وقـد طـور الـفيزيـائـيون نـسخة مجـزأة لـلحقول الـكمومـية تـدعـى نـظريـة الـحقل الشـبكي(14)، حـيث 
تسـتبدل بـالـزمـكان مجـموعـة مـن الـنقاط. وتـقوم الـحواسـيب بـتقديـر كـميات عـند هـذه الـنقاط بهـدف 
مـــقاربـــة حـــقل مـــتصل. ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــناك قـــيودا تَحـــدُّ مـــن هـــذه الـــتقنية. وتـــرتـــبط الـــصعوبـــات 
 .fermions بـمعالـجة اإللـكترونـات والـكواركـات والـجسيمات األخـرى لـلمادة املـسماة الـفرمـيونـات
والـغريـب أنـه إذا مـا قـمتم بـتدويـر فـرمـيون 360 درجـة، فـإنـكم ال تجـدون الـكائـن نـفسه الـذي انـطلقتم 
مـنه. فـعوضـا عـن ذلـك، عـليكم تـدويـر الـفرمـيون 720 درجـة لـلعودة إلـى الـكائـن نـفسه. ونـشير إلـى 
أن الــفرمــيونــات تُظهِــر مــقاومــة لــعملية وضــعها عــلى شــبكة. فــفي الــثمانــينات مــن الــقرن املــاضــي 
بــرهــن <H .B. نــيلسن> [مــن معهــد نــيلز بــوهــر فــي كــوبــنهاگــن] و<M. نــينومــيا> [مــن معهــد 
أوكـايـامـا Okayama لـلفيزيـاء الـكمومـية فـي الـيابـان] عـلى نـظريـة شـهيرة تـقول بـاسـتحالـة تجـزئـة 

الحقل املتصل ألبسط أنواع الفرميونات. 
  

إن قــــوة مـــثل هــــذه الـــنظريـــات هـــي فـــقط بـــقوة فـــرضـــياتـــها، وفـــي الـــتســـعينـــات مــــــن الـــقـــرن 
املـــــــاضـــي أدخــل نــظـــريـــــون، أبــــــرزهــــــم <D. كــاپـــــالن> [وهـــــو اآلن فــي جـــامــعة واشـــنطن] 
و<H. نـوبـيرگـر> [مـن جـامـعة روتـگرز]، طـرائق مـتنوعـة خـالقـة لـوضـع الـفرمـيونـات عـلى الشـبكة. 
وهـناك ضـروب عـديـدة ومـمكنة الـتصور لـنظريـات الـحقل الـكمومـي يـوافق كـل مـنها أنـواعـا مـختلفة 



مـن الـفرمـيونـات. وبـاسـتطاعـة الـفيزيـائـيني اآلن صـياغـة أيـة نـظريـة تـقريـبا مـن نـظريـات الـحقل عـلى 
شـبكة. وهـناك فـئة وحـيدة مـن نـظريـات الـحقل الـكمومـي ال يـعرف الـفيزيـائـيون بـعد كـيفية وضـعها 
عـلى شـبكة. ولـسوء الحـظ تـضم هـذه الـفئة الـنموذج املـعياري. ونسـتطيع الـتعامـل مـع جـميع أنـواع 

الفرميونات االفتراضية، لكننا ال نستطيع ذلك مع تلك املوجودة فعال. 
  

وفــي الــنموذج املــعياري، تــتمتع الــفرمــيونــات بــسمة خــاصــة جــدا. وتــلك الــفرمــيونــات الــتي تُــدّوم 
spin فـي االتـجاه املـعاكـس التـجاه حـركـة عـقارب الـساعـة تـشعر بـالـقوى الـنوويـة الـضعيفة، بـينما 
ال تـشعر بهـذه الـقوى الـفرمـيونـات الـتي تـدوم فـي اتـجاه عـقارب الـساعـة. ولهـذا نـقول عـن الـنظريـة 
إنـها انـطباقـية (أو مـرأويـة) chiral. ونـالحـظ أن الـنظريـات االنـطباقـية بـالـغة الـحساسـية، إذ تـوجـد 
آثـار دقـيقة، مـعروفـة بـكونـها حـاالت غـير عـاديـة، تهـدد دومـا بـجعل الـنظريـة غـير مـتسقة. وقـد قـاومـت 

تلك النظريات حتى اآلن املحاوالت الرامية إلى نمذجتها على حاسوب. 
  

ومــع ذلــك، ال تــعد االنــطباقــية عــلة لــلنموذج املــعياري يــمكن أن تــزول ضــمن نــظريــة أكــثر عــمقا؛ بــل 
إنـها تـمثل سـمة جـوهـريـة. ولـلوهـلة األولـى، يـبدو الـنموذجُ املـعياري الـقائـم عـلى أسـاس ثـالث قـوى 
مــــترابــــطة فــــيما بــــينها إنــــشاء كــــيفيا. وال يظهــــر جــــمال الــــنظريــــة الــــحقيقي إال عــــند الــــتفكير فــــي 
الـفرمـيونـات االنـطباقـية(15). ويتعلق األمـر هـنا بـأحـجية مُـربـكة jigsaw puzzle مـثالـية تـتشابـك 
وتـتثبت الـقطع الـثالث مـعا بـطريـقة فـريـدة ال وجـود لـسواهـا. فـالـطبيعة االنـطباقـية لـلفرمـيونـات فـي 

النموذج املعياري تجعل جميع كائناته متوافقة معا ومنطبقة على مقاس النظرية. 
  

واملـالحـظ أن الـعلماء ال يـلمون تـمامـا بـما يـمكن اسـتنتاجـه مـن عـدم قـدرتـنا عـلى مـحاكـاة الـنموذج 
املــعياري عــلى حــاســوب. إنــه مــن الــصعب اســتخالص نــتائــج مــتينة انــطالقــا مــن فشــل فــي حــل 
مـــسألـــة مـــعينة؛ ومـــن املـــحتمل أن تـــكون األحـــجية مـــسألـــة بـــالـــغة الـــتعقيد تـــنتظر حـــلها بـــتقنيات 
تـقليديـة. ولـكن هـناك مـظاهـر لـلمسألـة تـوحـي بـوجـود مسـتويـات أعمق مـما ذكـرنـا. وتـرتـبط الـعوائق 
فـي هـذا الـسياق ارتـباطـا وثـيقا بـريـاضـيات مـفاهـيم الـطوبـولـوجـيا والـهندسـة. ومـن الـجائـز أن تـكون 
صـعوبـة وضـع الـفرمـيونـات االنـطباقـية عـلى الشـبكة، إشـارة تـخبرنـا بـشيء مـهم: وهـو أن قـوانـني 

الفيزياء ليست في جوهرها مجزأة. فنحن ال نعيش ضمن محاكاة حاسوبية. 
  

املؤلف 
  

 David Tong  
<تـونـگ> أسـتاذ الـفيزيـاء الـنظريـة فـي جـامـعة كـامـبردج. شـغل سـابـقا مـناصـب بـحث عـلمي فـي 
بــوســطن ونــيويــورك ولــندن ومــومــباي. ويــنصب اهــتمامــه عــلى نــظريــة الــحقل الــكمومــي ونــظريــة 

األوتار، واملوجات املنعزلة (السوليتونات solitons)، وعلم الكون (الكوسمولوجيا). 

 !
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