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إذا تَبينتْ عند الفحص والتدقيق صحة االكتشاف الحديث عن موجات ثقالية ) (1صدرت
عن الكون املوغل في ِ
القدم ،فإنه سينوِّرنا عن عالقة بني الثقالة ) (2وامليكانيك الكمومي)،(3
وربما  -من خالل هذا األمر  -سيسمح لنا بالتحقق من وجود أكوان أخرى.
> .M .Lكراوس<
باختصار
ف ooي وق ooت م ooنصرم م ooن ع ooام  2014أع ooلن ع ooلماء أن ooهم وج ooدوا م ooوج ooات ث ooقال ooية)(1
صooدرت عooن اللحooظات األولooى بooعد االنooفجار األعooظم .لooو تooم الooتأكooد مooن هooذا األمooر،
لoo oسمح االكoo oتشاف لoo oلباحoo oثني بoo oدراسoo oة اللحoo oظات األولoo oى مoo oن الoo oزمoo oن ،ومoo oن ثoo oم قoo oد
يoزودونoنا بoطريoقة لoتوحoيد املoيكانoيك الoكمومoي مoع الoثقالoة .ويoمكن لoالكoتشاف أيoضا
أن يooزودنooا بooدلooيل غooير مooباشooر عooن وجooود مooتعدد األكooوان  -فooقاعooات ال مooتناهooية فooي
العدد من أكوان منفصلة فيزيائيا.
فoي الشهoر  3/2014تَّ oم اإلعoالن مoن قoبل فoريق مoن الoعلماء يoديoر مoقرابoا يoعمل بoموجoات مoيكرويoة
 microwavesفooي الooقطب الooجنوبooي عooن خooبر أذهooل املooجتمع الooعلمي؛ إذ ادعooى مooالحooظة إشooارة
انoبعثت عoند بoدايoة الoزمoن تoقريoبا .فoقد أتoت هoذه اإلشoارة املoفترضoة مoبطَّنة ضoمن إشoعاع خّ oلفه فoعل
مoوجoات ثoقالoية) (1تoولoدت فoي الoكون املoوغoل فoي الoقدم أثoناء الجoزء األول مoن بoليون بoليون بoليون
بليون جزء للثانية التي تلت االنفجار األعظم.
ولoو تَّ oم الoتأكoد مoن هoذه املoالحoظة ،لoكانoت إحoدى أهoم املoالحoظات خoالل عoقود؛ إذ إنoها سoتسمح لoنا
بoاخoتبار أفoكار عoن كoيفية نoشأة الoكون مoا قoدر الoعلماء إلoى الoيوم ّ
إال أن يoقومoوا بoالتخoمني والتحoزيoر
عoنها ،وسoتساعoدنoا عoلى الoربoط بoني أفoضل نoظريoاتoنا عoن الoعالoم دون الoذري )الoكمومoي() (4وأجoود
الoنظريoات عoن الoكون الoهائoل الoقائoمة عoلى أسoاس نoظريoة النسoبية الoعامoة) (5لـ>أينشoتايoن< .كoما
يمكن للمالحظة أيضا أن تزودنا بدليل مقنع )وإن كان غير مباشر( عن وجود أكوان أخرى.
ومoنذ صoدور اإلعoالن ،انoتابoت عoلماء آخoريoن ارتoيابoات حoول صoحة اإلشoارة .وجoعلت هoذه الoشكوك
املoالحoظات الoناجoمة عoن تoجارب أخoرى ذات أهoمية قoصوى ،حoيث إنoها سoوف تoقطع الoشك بoالoيقني
حoول صoحة االدعoاء خoالل عoام  2015غoالoبا .ومoع أن هoيئة املحoلفني ،عoما إذا مoا شoاهoدنoاه فoعال هoو
أثoر متبقٍ مoن الoكون الoطفل) (6أم ال ،غoائoبة حoالoيا ،فoإنoنا لoن نoنتظر طoويoال ملoعرفoة اإلجoابoة .ويoسود
التوقع والتوجس الشديدان اللحظة الحالية في استكشافنا للكون.

الطريق إلى

تضخم)**(

كoيف وصoلنا إلoى هoذه اللحoظة الoدرامoية؟ بoدأ األمoر مoن مoفارقoتني ظoاهoرتoني تoتعلقان بoالoكون املoوغoل
oرش ooد ) beaconف ooي ح ooال ك ooون ooه ص ooحيحا( أن ي ooساع ooد ع ooلى
ف ooي ال ooقدم ،ق ooد يس ooتطيع ِم ooشعلنا امل ُo ِ o
حلهما.

وتتعلق املoفارقoة األولoى بoهندسoة الoكون فoي مoقايoيسه الoكبيرة .فoقد اسoتمر الoكون بoاتoساعoه وتoمدده
خooالل فooترة ال  13.8بooليون سooنة الooتي م َّ oرت مooنذ تَooشكل الooكون فooي االنooفجار األعooظم .وبooعد مooرور
مسooتويooا  flatبooشكل كooامooل تooقريooبا .إن
هooذه الooفترة الooطويooلة مooن الooتمدد واالتooساع فooال يooزال الooكون ُ
الooكون املسooتوي ذا األبooعاد الooثالثooة هooو مooا تooنطوي عooليه مooخيلة غooالooبيتنا عooن الooكون الooذي نooعيش
فيه ،فالضوء يسير فيه وسطيا وفق خطوط مستقيمة.
وتoكمن املoشكلة فoي أن النسoبية الoعامoة تoقتضي أن اسoتواء الoكون أبoعد مoا يoكون أمoرا مoضمونoا ،بoل
إن ال ooكون املس ooتوي ف ooي ال ooحقيقة ك ooو ٌ
ن خ ooاص واح ooتمال وج ooوده ض ooئيل .وع ooندم ooا ي ooكون ال ooشكل
املooهيمن لooلطاقooة فooي الooكون مooادة أو إشooعاعooا  -وهooذه يooقينا حooال كooونooنا خooالل الooفترة الooغالooبة مooن
تoاريoخه  -فoإن كoونoا غoير مسoتو إلoى حoد مoا سoرعoان مoا تنحoرف مoيزاتoه أثoناء تoمدده واتoساعoه عoن
مoيزات الoكون املسoتوي .ولoو كoان كoونoنا بoعيدا عoن كoونoه مسoتويoا ً بoمقدار ضoئيل جoدا ،لoتعني عoلى
شooكله الooيوم أن يooبدو إمooا مooفتوحooا  -حooيث املooكان مooنحن كسooرج فooرس  -أو مooغلقا حooيث يooنحني
املooكان  spaceكسooطح كooرة .وكooان ال بooد ملooيزات كooونooنا املooوغooل فooي الooقدم  -مooن أجooل أن يooظل إلooى
اليوم يبدو مستويا  -أن يتم ضبطها )تلك امليزات( بدقة فائقة لدرجة غير معقولة.
أمoا املoفارقoة الoثانoية فتتعلق بoأن الoكون يoبدو مoتماثoال فoي جoميع املoناحoي ،فoهو متسق االتoجاهoات
أو مoتناح .وهoذا أمoر غoريoب ،فoالoضوء اآلتoي مoن جoانoب لoلكون املoرئoي الoشاسoع لoم يoتح لoه الoوقoت إال
مؤخ ooرا ل ooيبلغ ال ooجان ooب اآلخ ooر .وت ooعني ه ooذه امل ooساف ooة ال ooفاص ooلة ال ooكبيرة وج ooود م ooناطق ب ooعيدة ع ooن
بoعضها فoي الoكون مoا كoان لoها فoي املoاضoي أن تoتواصoل مoعا )يoقول الoفيزيoائoيون إن هoذه املoناطق لoم
تكن في »تماس سببي) ،(«(7ومن ثم كيف أمكن لها ،إذن ،أن تتطور لتبدو اآلن بهذا التماثل؟
فoي عoام  1980كoان الoفيزيoائoي الoشاب > .Aگoوث< ]الoباحoث فoي مoرحoلة مoا بoعد الoدكoتوراه[ يoتفكر
فoي هoاتoني املoفارقoتني عoندمoا خoطر لoه حoل لoهما :خoمّ ن اعoتمادا عoلى أفoكار مoن فoيزيoاء الoجسيمات أن
الoكون انoتفخ سoريoعا كoالoبالoون بoعد والدتoه بoفترة وجoيزة .وتoوصoل >گoوث< إلoى هoذه الoفكرة الoتي
دعooاهooا تضخooما ً  inflationأثooناء تooأمooله بجooزء مooهم مooن الooنموذج املooعياري لooفيزيooاء الooجسيمات
يعرف بكسر التناظر اآلني) (8يصف ما يحدث عندما تنفصل قوى كانت موحدة فيما مضى.
وه ooناك أدل ooة ق ooوي ooة ع ooلى أن كس ooر ال ooتناظ ooر اآلن ooي ق ooد ح ooدث ف ooي ال ooكون م ooرة واح ooدة ع ooلى األق ooل،
فooبالنسooبة إلooى نooظريooة الooقوى الكهooرضooعيفة هooناك قooوتooان مooن الooقوى األسooاسooية فooي الooكون  -هooما:
ال ooقوة الكه ooرم ooغنطيسية)) (9ال ooقوة امل ooغنطيسية والكه ooرب ooاء( وال ooقوة ال ooضعيفة)) (10املسؤول ooة ع ooن
الooتفكك اإلشooعاعooي لooلنوى الooذريooة(  -تooبدوان مooختلفتني الooيوم ملجooرد حooصول حooادثooة فooي تooاريooخ
الكون ،إذ كانتا في زمن يسبق هذه الحادثة متحدتني في قوة واحدة.
ولoكن أثoناء تoبرد الoكون ،عoندمoا كoان عoمره نoحو جoزء مoن مoليون مoليون جoزء مoن الoثانoية ،طoرأ عoليه
تoحول طoوري)) (11مoماثoل لoحالoة املoاء عoند انoتقالoه مoن الoسائoل إلoى الجoليد( غoيَّر مoن طoبيعة فoضاء
الoخالء ،فoبدال مoن أن يoكون فoارغoا تoم ملؤه بoحقل خoلفية)) (12شoبيه بoالoحقل الكهoربoائoي ولoكنه فoي
حoالoتنا مoن نoوع يoصعب كoشفه( .وانتشoر هoذا الoحقل املoعروف بoحقل هoيگز  the Higgs fieldفoي
أرجاء الكون.

!
عoيون قoطبية :الحoظ مoقراب الoتصويoر  BICEP2فoي محoطة الoقطب الoجنوبoي  Amundsen-Scottرقoعة
الooسماء الooصغيرة نooفسها مooن الشهooر  1/2010إلooى الشهooر  ،12/2012أثooناء بooحثه عooن إشooارات مooميزة
ملوجات ثقالية بدئية في ضوء قديم.

ويؤثoر حoقل هoيگز فoي الoطريoقة الoتي تنتشoر وفoقها الoجسيمات فoي الoفضاء ،إذ إن هoذه الoجسيمات
الooتي تooتفاعooل مooعه  -مooثل الooجسيمات الooناقooلة لooلقوى الooضعيفة  -تooعانooي مooقاوم ً oة تooجعلها تسooلك
سoلوك جoسيمات ذات كoتلة ،أمoا الoتي ال تoتفاعoل مoعه  -مoثل الoفوتoون حoامoل الoقوة الكهoرمoغنطيسية
 فoo oتبقى عoo oديoo oمة الoo oكتلة .وكoo oنتيجة لهoo oذا األمoo oر ،شoo oرعoo oت الoo oقوتoo oان الoo oضعيفة والكهoo oرمoo oغنطيسيةوحooدهooما سooابooقا .وتooم التحقق مooن هooذه الooصورة
تooتصرفooان بooطرق مooختلفة كسooرت الooتناظooر الooذي ّo
الoجامoحة فoي املoصادم الoهادرونoي الoكبير ) (LHCا) (13فoي مoختبر سoيرن بoالoقرب مoن مoديoنة جoنيڤ
عام  2012عبر اكتشاف البوزون هيگز.
وقoدَّم >گoوث< الoحجة فoي أنoه ربoما وقoعت حoادثoة كسoر تoناظoر آنoيّ مoماثoلة لoلحادثoة اآلنoفة الoذكoر
ولoكن فoي وقoت أبoكر فoي مoاضoي الoكون .فoمن املoمكن قoبل هoذا الكسoر أن تoكون ثoالث قoوى مoن قoوى
الooكون األسooاسooية األربooع  -الooقوتooان الكهooرمooغنطيسية والooضعيفة ،إضooافooة إلooى الooقوة الشooديooدة)(14
)املسؤولooة عooن تooماسooك الooبروتooونooات  protonsوالooنترونooات  neutronsمooعا فooي الooنوى( ولooكن
بoاسoتبعاد قoوة الoثقالoة  - gravity forceمoرتoبطة بoبعضها الoبعض .وفoي الoحقيقة ،هoناك الoكثير
مoن الoدالئoل غoير املoباشoرة يoشير إلoى أن مoثل هoذه الoظاهoرة قoد حoدث فoي املoاضoي السحيق عoندمoا
كoان عoمر الoكون نoحو ا-36ا 10ثoانoية .ومoع تoبرد الoكون ،أمoكن لoه أن يoمر بoتحول طoوري غoيَّر أيoضا
مoن طoبيعة الoخالء عoبر حoقل خoلفية سoبّب سoلوكoا مoختلفا لoلقوة الكهoرضoعيفة عoن الoقوة الشoديoدة؛
مما كسر آنيا التناظر )أو الترابط( بني القوى.
وكoما فoي حoال حoقل الoهيگز ،فoإن هoذا الoحقل الoكاسoر لoلتناظoر سoيقود إلoى جoسيمات غoريoبة وثoقيلة
ج ooدا ،ول ooكن ق ooيم ال ooكتل امل ooتضمنة س ooتكون أع ooلى ب ooكثير م ooن ك ooتلة ج ooسيم ه ooيگز .وف ooي ال ooحقيقة،
سoنحتاج إلoى بoناء مسoرع أقoوى بـ  10تoريoليونoات مoرة مoن املoصادم  LHCلoكي نسoتكشف مoباشoرة

الooنظريooات الooكامooنة خooلف هooذه الooظاهooرة .ونooدعooو هooذه الooنظريooات بooالooنظريooات الooكبرى الooتوحooيديooة
) (GUTsا) ،(15ألنها توحد قوى الكون الالثقالية الثالث في قوة واحدة.
أدرك >گoوث< أن مoثل هoذا الكسoر اآلنoي لoلتناظoر فoي الoكون املoوغoل فoي الoقدم يoقدر عoلى ح ّoل جoميع
مoشكالت نoموذج االنoفجار األعoظم املoعياري لoو تoم احoتباس الoحقل املسؤول عoن كسoر الoتناظoر هoذا
 ولو لفترة وجيزة على األقل  -في »حالة ذات استقرار قلق)«.(16ويooغدو املooاء فooي حooالooة ذات اسooتقرار قلق عooندمooا تooنخفض مooثال درجooة حooرارة املooحيط إلooى مooا دون
درجooة حooرارة التجooمد بسooرعooة ،ولooكن املooاء عooلى الooطرقooات ال يتجooمد آنooيا ،وعooندمooا يooفعل ذلooك  -أي
عندما يتم التحول الطوري  -فإن املاء يحرر طاقة تدعى حرارة كامنة .latent heat
وبoطريoقة مoماثoلة ،أمoكن لoلحقل الoذي سoبب تoحول الoطور الoخاص بoالoنظريoة الoكبرى الoتوحoيديoة أن
يخ oزِّن لooفترة وجooيزة فooي جooميع أرجooاء الooفضاء مooقدارا هooائooال مooن الooطاقooة الحooراريooة الooكامooنة تسooبب
سoيّة .فoمن املoمكن أن يoكون
بoتكويoن تoنافoر ثoقالoي اسoتطاع أن يoجعل الoكون يoتمدد ويoتسع بسoرعoة أ ُ ّo
حجooم مooا يooمثل الooيوم الooكون املooرئooي قooد تooضاعooف بooمقدار  25مooرتooبة فooي أقooل مooن ا-36ا 10ثooانooية.
وكoحال نoفخنا لoبالoون ،يoنحو أيoضا مoثل هoذا الoتمدد واالتoساع الoهائoل إلoى جoعل الoكون الoذي نoراه
الoيوم مسoتويoا ومoتناحoيا ،ومoن ثoم يoتطرق بoشكل طoبيعي إلoى املoفارقoتني الoظاهoريoتني الoخاصoتني
ببنية الكون في مقاييسه الكبيرة.
ومooع أن كooون فooكرة التضخooم قooد تooبدو مooقنعة ،لooكننا ال نooمتلك إلooى اآلن نooظريooة أسooاسooية عooن كooيفية
إتoمام إنoجاز التضخoم تoمامoا ،ويoعود ذلoك بoدرجoة كoبيرة إلoى جهoلنا بoالoتفاصoيل املoتعلقة بoالoتوحoيد
ال ooكبير) ،(17م ooن م ooثل مس ooتوى ال ooطاق ooة ال ooدقيق ال ooذي ت ooتوح ooد ع ooنده ال ooقوى .ب ooينما تفس ooر ن ooظري ooات
التضخoم الoبسيطة أكoث َر مoا نoالحoظه الoيوم فoي دنoيا الoكون؛ فoإن نoسخا مoختلفة للتضخoم قoد تنجoم
عنها أكوان متباينة جذري.
مooا نooحتاج إلooيه حooقيقة هooو طooريooقة نسooبر بooها الooكون مooباشooرة بooحثا عooن دلooيل عooلى خooضوعooه فooعال
للتضخooم ،وفooي هooذه الooحالooة يooلزمooنا اسooتكشاف تooفاصooيل الooفيزيooاء املooتعلقة بooه .وفooي نooهايooة األمooر،
ثَبت أن املوجات الثقالية تزودنا بفرصة مناسبة تماما لذلك.

شارات مميزة للموجات

الثقالية)***(

عoندمoا نشoر > .Aأينشoتايoن< نoظريoته عoن النسoبية الoعامoة سoنة  1915أدرك أنoها تoقتضي وجoود
ظooاهooرة فooيزيooائooية جooديooدة ومooثيرة .فooالooحقل الooثقالooي  gravitational fieldفooي النسooبية الooعامooة
مجooرد تooشوّه فooي الooبنية الooتحتية لooنسيج الooزمooكان  spacetimeاإلجooمالooي .وسooوف يooو ِّلooد مooنبع
طooاقooة مooتغير مooع الooزمooن  -مooثال ،حooركooة كooوكooب حooول شooمسه أو حooركooة نجooم حooول آخooر  -تooشوهooا
مooتغيرا مooع الooزمooن ينتشooر بooعيدا عooن املooنبع بسooرعooة مooساويooة لسooرعooة الooضوء .وتooتغير قooليال جooدا
املسافة الفاصلة بني األشياء املتجاورة عندما تمر املوجات الثقالية بالقرب منها.

فoمن الoصعوبoة بoمكان الoكشف عoن املoوجoات الoثقالoية ،ويoعود ذلoك إلoى كoون الoثقالoة أضoعف بoكثير
مoن الكهoرمoغنطيسية ،حoتى أن >أينشoتايoن< انoتابoته شoكوك فoي أنoها سoتُكتشف يoومoا مoا ،ونoحن
بooعد نooحو  100سooنة مooن تَ oنَبُّئه بooها أوال لooم نسooتطع تحقيق قooياس مooباشooر ملooوجooات ثooقالooية كهooذه
تooصدر عooن ظooواهooر فooلكية كooارثooية مooن مooثل ثooقوب سooوداء) (18مooتصادمooة بooبعضها الooبعض )مooع أن
الooعلماء يooعتقدون أنooهم صooاروا قooريooبني مooن تحقيق هooذا الهooدف( .ومooع ذلooك ،ولooحسن الحooظ ،يooمكن
لoلكون تoزويoدنoا بoمنبع لoلموجoات الoثقالoية أقoوى بoكثير مoن هoذه الoظواهoر ،وهoو الoحقول الoكمومoية
املتراوحة واملتأرجحة التي تكونت في اللحظات التي تلت االنفجار األعظم.

!
كoون مoنتظم :عoلى مoقايoيس كoبيرة ،يoبدو الoكون نoفسه تoقريoبا مoهما كoان االتoجاه الoذي نoنظر وفoقه .وسoطيا
نجoد كoثافoات مoتشابoهة مoن املجoرات فoي رقoعات الoسماء املoختلفة ،تoماثoل كoثافoة الoرقoعة الoتي تoبينها الoصورة
واملoعروفoة بoالoحقل العميق املoتطرف  .the eXtreme Deep Fieldوكoشفت سoاعoات عoديoدة مoن مoراقoبات
ومoالحoظات مoقراب هoبل الoفضائoي  Hubble Space Telescopeضoمن مoنطقة أصoغر مoن مoساحoة الoقمر
املoكتمل عoن آالف مoن املجoرات .ويoمكن تoفسير تoماثoل الoكون فoي مoختلف املoناحoي إذا عoانoى املoكان تضخoما
سريعا بعد االنفجار األعظم تماما.

وعoندمoا كoان الoكون مoوغoال فoي الoقدم ،قoبل زمoن التضخoم ،كoان حجoمه مoضغوطoا إلoى مoا هoو أصoغر
ب ooكثير ج ooدا م ooن حج ooم ذرة .وه ooنا ،ف ooي ه ooذه امل ooقاي ooيس ال ooبال ooغة ال ooصغر ت ooسود ق ooواع ooد امل ooيكان ooيك
الooكمومooي) .(19لooكن ،بooما أن مooقدار الooطاقooة املooحشور فooي كooل جooزء مooن هooذا املooكان املooنمنم كooان فooائق
الoكبر؛ فoإن هoذه الoطاقoة الoكبيرة تسoتلزم مoنّا اسoتخدام الoنظريoة النسoبية) (20لoوصoفها .وهoكذا ،لoفهم
خoصائoص الoكون املoوغoل فoي الoقدم نoحتاج ،كoما فoعل >گoوث< ،إلoى اسoتعمال أفoكار نoظريoة الoحقل
الoكمومoي الoتي تoتضمن كoالًّ مoن املoيكانoيك الoكمومoي والنسoبية الoخاصoة) - (21الoنظريoة الoتي تoربoط
املoكان بoالoزمoان .وتoخبرنoا نoظريoة الoحقل الoكمومoي بoأن جoميع حoقول املoيكانoيك الoكمومoي تoتأرجoح
ب ooشكل مس ooتعر وه ooائ ooج ع ooند امل ooقاي ooيس ال ooصغيرة ج ooدا .وإذا ت ooصرف ooت ج ooميع ال ooحقول ال ooكموم ooية

األخoرى بoالoطريoقة نoفسها خoالل الoفترة الoزمoنية املoوافoقة لoهيمنة الoكثافoة الoطاقoية التضخoمية عoلى
تمدد واتساع الكون ،فقد تكون قيم الحقول الثقالية تأرجحت وتراوحت.
األسo oيّني للتضخ ooم س ooيمتط م ooع ه ooذا ال ooتمدد واالت ooساع أي ت ooأرج ooح
ّo
وخ ooالل ف ooترة ال ooتمدد واالت ooساع
كoمومoي ابoتدائoي ذي طoول مoوجoة صoغير .فoإذا بoلغ طoول املoوجoة قoيمة كoبيرة ،فoإن الoزمoن الoالزم لoيتم
الooتأرج oحُ اهooتزازَه سooوف يooزداد ويooغدو أكooبر مooن عooمر الooكون )فooائق الooطفولooة( .جooوهooريooا ،سooوف
»تتجoo oمد« الoo oتأرجoo oحات الoo oكمومoo oية إلoo oى أن يoo oغدو الoo oكون مoo oسنا بoo oشكل كoo oاف ،لoo oكي تoo oعود تoo oلك
ال ooتأرج ooحات وت ooبدأ ب ooااله ooتزاز م ooن ج ooدي ooد .وس ooوف ي ooنمو االه ooتزاز املج ooمد أث ooناء التضخ ooم ض ooمن
إجرائية تضخم االهتزازات الكمومية االبتدائية لتصبح موجات ثقالية كالسيكية.
oني ف ooري ooقان م ooن
وف ooي ال ooوق ooت ن ooفسه ت ooقري ooبا ،ال ooذي ك ooان ف ooيه >گ ooوث< ي ooقترح ف ooكرة التضخ ooم ،ب ّ o
الooفيزيooائooيني الooروس  .A .A> -سooتاروبooينسكي< و> .V .Aروبooاكooوڤ< وزمooالؤهooما  -وبooشكل
مسoتقل أن التضخoم يُoنتج دومoا مoثل هoذه الخoلفية مoن املoوجoات الoثقالoية ،وأن كoثافoة الخoلفية تoعتمد
بoبساطoة عoلى الoطاقoة املخoزَّنoة فoي الoحقل الoذي يoقود التضخoم .وبoعبارة أخoرى ،لoو اسoتطعنا إيoجاد
املooوجooات الooثقالooية الooناجooمة عooن التضخooم ،فooلن نooحصل عooلى مooدفooع دخooانooي يؤكooد حooدوث التضخooم
ذات مooرة فحسooب ،بooل سooنحصل أيooضا عooلى مشهooد نooرى فooيه مooباشooرة الooعمليات الooكمومooية الooتي
قادت إلى التضخم.

دخان من

املدفع)****(

إن أي إشoارة كoامoنة ،تُoميِّز التضخoم وغoير قoابoلة لoلبس ،لoن تoكون مoفيدة مoا لoم تoكن قoابoلة لoلكشف.
وبooينما نooتوقooع ملooقاس التضخooم أن يooكون قooريooبا مooن املooقاس الooذي يooمكن عooنده لooلذبooذبooات الooثقالooية
الooكمومooية أن تooكون كooبيرة ،إال أن ضooعف الooثقالooة نooفسها يooجعل  -كooما يooبدو  -أرجooحية احooتمال
السبر الفعلي ملوجات ثقالية صدرت عن التضخم طفيف ًة في أحسن األحوال.

]النتائج[
من تضخم إلى موجات ثقالية فإلى ضوء مستقطب)*****(
إذا مoر الoكون تoمامoا بoعد والدتoه بoفترة تضخoم تسoببت بoتمططه وانoتفاخoه سoريoعا،
ألم ooكننا إي ooجاد دل ooيل ع ooلى ذل ooك ف ooي ب ooعض م ooن أق ooدم ض ooوء ن ooراه :إش ooعاع الخ ooلفية
امل ooيكروي ال ooكون ooي ) (CMBا) (22ال ooذي ت ooم إص ooداره ب ooعد ن ooحو  380 000س ooنة م ooن
االن ooفجار األع ooظم .وت ooتعاظ ooم وت ooنتفخ ال ooتأرج ooحات ال ooكموم ooية امل ooوج ooودة ف ooي ح ooقل
الooثقالooة لooلكون خooالل فooترة التضخooم لooتغدو مooوجooات ثooقالooية ،أو تooغضنات فooي بooنية
ن ooسيج ال ooزم ooكان  .spacetimeوي ooمكن له ooذه امل ooوج ooات أن ت ooجعل اإلش ooعاع CMB
مس oo oتقطَبا ،وي oo oبدو أن تج oo oرب oo oة ال oo oتصوي oo oر  BICEP2ق oo oد ت oo oعرف oo oت ع oo oلى م oo oثل ه oo oذا
االستقطاب.

!
) (1تضخم
ك ooان ال ooكون ق ooبل التضخ ooم ك ooثيفا وص ooغيرا ب ooشكل ه ooائ ooل .وخ ooالل ج ooزء ط ooفيف م ooن
الثانية جعل التضخم الفضاء يتمدد ويتسع بأكثر من  25مرتبة ِكبر.
) (2موجات ثقالية
خoالل فoترة تضخoم تoمططت واسoتطالoت تoأرجoحات كoمومoية طoفيفة مoوجoودة ضoمن
ال oo oحقل ال oo oثقال oo oي املتخ oo oلخل ف oo oي أرج oo oاء ال oo oكون .وس oo oيغدو ط oo oول امل oo oوج oo oة ل oo oبعض
الoتأرجoحات كoبيرا جoدا بoحيث سoتحتاج إلoى زمoن أكoبر مoن عoمر الoكون  -الoذي كoان
طooفال ولooيدا حooينها  -مooن أجooل أن تooتم اهooتزازهooا ،ومooن ثooم سooوف »تتجooمد« إلooى أن
يoغدو الoكون مoسنا بoشكل كoاف لoكي تoعود وتهoتز مoن جoديoد .عoندمoا انoتهى التضخoم
تooكون هooذه االهooتزازات قooد نooمت وصooارت مooوجooات ثooقالooية بooطول مooوجooة كooبير تooجعل
الفضاء حولها يمتط وينضغط على التناوب )القطوع الناقصة في الشكل(.
) (3االستقطاب
يoمكن النoضغاط وتoمدد الoفضاء الoناجoمني عoن مoوجoات ثoقالoية أن يتسoببا فoي جoعل
س ooعة ال ooضوء  CMBامل ooتبعثر  -وال ooذي يشق ط ooري ooقه ن ooحو م ooقراب ooات ooنا  -أك ooبر ف ooي
اتoo oجاه مoo oا مoo oنها فoo oي االتoo oجاه املoo oعامoo oد -بoo oعبارة أخoo oرى ،أضoo oحى الoo oضوء CMB
مستقطبا.
) (4دوالب الهواء
يoمكن لoالسoتقطاب أن يoأخoذ أشoكاال عoديoدة .والoتأرجoحات الoعاديoة فoي الoكثافoة وفoي
درج ooة الح ooرارة امل ooوض ooعيتني تُooنتج ف ooي ال ooفضاء ن ooمط اس ooتقطاب م ooتشعشعا ن ooصف
قoطري أو دائoريoا )الoدائoرة الoبرتoقالoية( .ومoن نoاحoية ثoانoية ،ينجoم عoن املoوجoات الoثقالoية
نoمط اسoتقطاب الفoت لoلنظر بoشكل دوالب الoهواء )الoدائoرة الoصفراء( .وتoوافق الoبقع
الحoمراء هoنا أمoاكoن انoضغاط الoفضاء ،ومoن ثoم تoتكدس الoفوتoونoات مoعا بoشكل أشoد
عooند هooذه الooبقع فooيكون اإلشooعاع أعooلى حooرارة ،بooينما تooكون املooناطق الooزرقooاء أكooثر
برودة.

]مصادر مثيرة للشكوك[
آثار ملوثة)******(
ال يoعد اكoتشاف االسoتقطاب فoي اإلشoعاع ) CMBالسoطح املoرقoط بoالoلون األزرق( دلoيال
قoاطoعا بoعد عoلى وجoود مoوجoات ثoقالoية ،وذلoك بسoبب وجoود إجoرائoيات وعoمليات أخoرى
يoمكنها تoفسير وجoود االسoتقطاب هoذا .فoعلى سoبيل املoثال ،انoحنت مoسارات فoوتoونoات
اإلش ooعاع ) CMBخ ooطوط م ooنحنية( ح ooول تج ooمعات املج ooرات ال ooجسيمة ،ح ooيث تتس ooبب
ثoقالoة املجoرات بoفتل الoزمoكان  the spacetimeحoولoها ضoمن إجoرائoية تoدعoى الoتبئير
الoثقالoي  gravitational lensingتُoدخoل بoدورهoا اسoتقطابoا .وتُoصدر حoبيبات الoغبار
ف ooي مج ooرت ooنا درب ال ooتبان ooة أي ooضا ض ooوءا مس ooتقطبا م ooن ال ooصعوب ooة ب ooمكان ت ooمييزه ع ooن
اإلشooعاع  .CMBمؤخooرا ،بَoَّ oني سooاتooل پooالنooك أن مooثل هooذا الooغبار يooمكن أن يooكون رائooجا
وسائدا بشكل أكثر مما كان يظن سابقا.

!

ومooهمة السooبر اآلنooف الooذكooر صooعبة لooكنها ليسooت مسooتحيلة .فooإشooعاع الخooلفية الooكونooي املooيكروي
) (CMBا) ،(23قoد يoساعoد فoي هoذا الoصدد .واإلشoعاع  ،CMBإشoعاع تoم إصoداره عoندمoا تoبرد الoكون
الooطفل بooشكل كooاف ألول مooرة بooحيث اسooتطاعooت الooبروتooونooات مooعها احooتجاز اإللooكترونooات لooتشكيل
نoوى؛ مoما جoعل الoكون شoفافoا بoالنسoبة إلoى الoضوء الoذي تoمكن عoندئoذ مoن االنoتشار لoيصلنا اآلن.
وبهooذا املooعنى يooكون اإلشooعاع  CMBأقooدم ضooوء مooرئooي فooي الooكون .وإذا وجooدت مooوجooات ثooقالooية
بooمقايooيس كooبيرة حooني تooم تooكويooن اإلشooعاع  - CMBعooندمooا كooان عooمر الooكون  380 000سooنة -
فoسنكون قoادريoن عoلى رؤيoة إشoارات دالoة عoليها فoيه .فoقد كoانoت اإللoكترونoات الحoرة حoينئذ مoغمورة
فoي مoغطس إشoعاع ذي شoدة فoي أحoد االتoجاهoات أكoبر قoليال مoنها فoي اتoجاه آخoر ،ويoعود سoبب

ذل ooك إل ooى أن م ooوج ooات ث ooقال ooية ذات م ooقاي ooيس ك ooبيرة ك ooان ooت ت ooضغط وت ooكبس امل ooكان ف ooي واح ooد م ooن
االتooجاهooات بooينما تooمطه وتشooده فooي االتooجاه اآلخooر .لooو كooان هooذا األثooر كooبيرا كooفايooة ألمooكنه تooكويooن
تoشويoه بoسيط فoي اإلشoعاع  CMBيoمكن أن يoكون قoابoال لoلكشف .ولoكن هoناك أثoرا ً آخoر لoلموجoات
الoثقالoية أكoثر دقoة وحoذاقoة حoيث يoمكن لoلتشويoه املoكانoي الoناجoم عoنها أن يتسoبب بoامoتالك اإلشoعاع
 CMBاملoتبعثر مoن قoبل اإللoكترونoات لoسع ٍة وش ٍ
oدة عoلى طoول مoحور مoا أكoبر مoنهما بoموازاة االتoجاه
املعامد .وبعبارة أخرى ،يمكن أن يكون اإلشعاع  CMBمستقطَبا.
وال ُيoع ّد قoياس االسoتقطاب فoي اإلشoعاع  CMBبحoد ذاتoه دلoيال عoلى وجoود مoوجoات ثoقالoية .فoهناك
أسooباب عooديooدة أخooرى مooمكنة لooالسooتقطاب ،كooأن ينجooم عooن تooأرجooحات وتooراوحooات تooحتية مسooتبطنة
فoي قoيم درجoة حoرارة اإلشoعاع  ،CMBأو أن يoنتج مoن مoنابoع مoمكنة فoي الoطليعة الoقريoبة مoن مoثل
غ ooبار مس ooتقطب ف ooي مج ooرت ooنا .وم ooع ذل ooك يس ooتطيع امل ooرء م ooحاول ooة ف ooصل اآلث ooار امل ooمكنة ل ooلموج ooات
الثقالية عن املنابع األخرى عبر استكشاف النمط املكاني لالستقطاب وشكله في السماء.
تoعتبر ،وبoشكل خoاص ،أي عoينة انoفتالoية) (24مoميزة لoلموجoات الoثقالoية ،إذ إن مoنابoع االسoتقطاب
األخ ooرى ت ooنحو إل ooى ت ooول ooيد ع ooينات ت ooغيب ع ooنها م ooثل ه ooذه االن ooفتاالت .وي ooدع ooى ن ooمطا االس ooتقطاب
املoo oكانoo oيان املoo oمكنان الoo oنمطان  Eو  Bا) .(25وتoo oرتoo oبط األنoo oماط  - Bوهoo oي مoo oن الoo oنوع االنoo oفتالoo oي -
باملوجات الثقالية ،بينما يغلب على األنماط  Eالنشوء من منابع أخرى.
وهooذه الooفكرة املooبصرة والooخالقooة الooتي بooزغooت عooام  1997جooعلت مooجتمع الooعامooلني عooلى اإلشooعاع
 CMBمooفعما بooالooحيويooة ألنooها عooنت أنooه حooتى ولooو كooانooت الooتغيرات املooباشooرة فooي درجooة الحooرارة
الoناجoمة عoن مoوجoات ثoقالoية بoدئoية صoغيرة جoدا لoكي تoكتشف مoباشoرة ضoمن الoتشوهoات الحoراريoة
األخoرى فoي اإلشoعاع  ،CMBفoإن قoياس االسoتقطاب فoي هoذا اإلشoعاع قoد يoثبت هoويoة إشoارة مoوجoة
ثoقالoية فoائoقة الoصغر .وخoالل الoعقد الoحالoي تoقريoبا تoم تoصميم الoعديoد مoن الoتجارب الoتي تجoرى إمoا
على األرض أو في الفضاء بحثا ً عن هذا الصحن املقدس) (26املمكن للتضخم.
وحooيث إن التجooريooبيني قooامooوا سooابooقا بooقياس الooتأرجooحات والooتراوحooات فooي درجooة حooرارة الخooلفية
املoيكرويoة الoكونoية ،فoإن الoباحoثني يoقدمoون نoتائoجهم بoداللoة نسoبة إشoارة اسoتقطاب املoوجoة الoثقالoية
املoمكنة إلoى مoقدار إشoارة الoتأرجoح فoي درجoة الحoرارة الoذي تoم قoياسoه .ويoرمoز إلoى هoذه النسoبة بـ r
في األدبيات.

النتائج

الجديدة)*******(

إلoى هoذه الoسنة ،لoم يُoبَ َّلغ إال عoن حoدود عoليا السoتقطاب اإلشoعاع  ،CMBويoعني ذلoك مoعرفoتنا بoعدم
تoجاوز االسoتقطاب لهoذه الحoدود وإال لoكنا قoد الحoظناه .فoقد أعoلن سoاتoل) (27پoالنoك الoتابoع لoوكoالoة
الoفضاء األوروبoية أنoه وفoقا لoقياسoاتoه املجoراة ،فoإن قoيمة  rيoمكن أن تoقع عoند أي نoقطة فoي املoجال
املoمتد مoن الoصفر  -املoوافoقة لoغياب املoوجoات الoثقالoية  -إلoى قoيمة الحoد األعoلى املoساويoة تoقريoبا ل
 .0.13وهooكذا أصooيب عooا َلooم الooفيزيooائooيني بooالooصدمooة فooي الشهooر  3/2014عooندمooا أعooلنت تجooربooة
تoo oصويoo oر الخoo oلفية لoo oالسoo oتقطاب الoo oكونoo oي اآلتoo oي مoo oما وراء املجoo oرات ) (BICEP2ا) (28فoo oي الoo oقطب

الoجنوبoي أنoها وجoدت قoيمة لـ  rحoوالoي  - 0.2أي أكoبر مoن الحoد األعoلى الoذي أشoار إلoيه سoاتoل
پ ooالن ooك  -م ooما ي ooقترح وج ooود م ooوج ooات ث ooقال ooية .وف ooي ذل ooك ال ooوق ooت أع ooلنت أي ooضا تج ooرب ooة ال ooتصوي ooر
 BICEP2أن فoرصoة كoون اإلشoارة الoتي تoمت مoالحoظتها نoاجoمة عoن خoلفية زائoفة أصoغر مoن  1فoي
املooليون ،ومooن ثooم فooإن كooل شooيء فooي هooذه اإلشooارة كooان يooعكس صooفة إشooارة نooتوقooعها نooاجooمة عooن
التضخم.
ولooسوء الحooظ ،ال يooزال الooوضooع حooتى لحooظة كooتابooة هooذه السooطور غooير مooفصول فooيه .وألن مooالحooظة
االسooتقطاب أمooر فooي غooايooة الooصعوبooة ،ومooع أن اإلشooارة واضooحة إحooصائooيا ،فooإن هooناك إجooرائooيات
فoيزيoائoية فoلكية مoمكنة تسoتطيع تoولoيد آثoار يoمكنها تoقليد ومoحاكoاة إشoارة مoوجoة ثoقالoية صoدرت عoن
التضخم.
وب ooينما ق ooام ف ooريق ال ooتصوي ooر  BICEP2ب ooتفحص ع ooدد م ooن م ooلوث ooات م ooمكنة ،ف ooإن أص ooعبها ع ooلى
اإلسooقاط مooن االعooتبار هooو اإلشooعاع الooصادر عooن غooبار مسooتقطب مooوجooود فooي مجooرتooنا .فooقد درس
الooعلماء املooتعاونooون فooي مشooروع الooتصويooر  BICEP2مooا ظooنوه غooالooبا تooمركooزات غooبار فooي مجooرتooنا
واسoتنتجوا أن هoذه املoنابoع لoم تoلوِّث بoشكل كoبير إشoارةَ ذلoك الoتصويoر .لoكن سoاتoل پoالنoك وخoالل
األشه ooر ال ooحال ooية اع ooترض ه ooذه ال ooدراس ooة وأع ooلن ع ooن ق ooياس ooات ج ooدي ooدة أش ooارت إل ooى أن مج ooرة درب
ال ooتبان ooة  the Milky Wayق ooد ت ooحتوي ع ooلى غ ooبار ب ooمقدار أك ooبر م ooما اف ooترض ooه ف ooريق ال ooتصوي ooر
 .BICEP2وحooاولooت مجooموعooات عooمل عooديooدة إعooادة تحooليل إشooارة هooذا الooتصويooر فooي ضooوء هooذه
الoبيانoات الجoديoدة ،إضoافoة إلoى تoضمني نoماذج أكoثر تoعقيدا وغoنى عoن خoلفيات غoباريoة مoن تoجارب
أخ ooرى ،ف ooتوص ooلوا إل ooى االس ooتنتاج ال ooقائ ooل إن م ooن امل ooمكن ل ooلغبار أن ي ooعيد إن ooتاج مج ooمل اإلش ooارة
االستقطابية )أو الجزء األكبر منها( التي ادعى وجودها التصوير .BICEP2
ومoع أن هoذه الoتطورات خoمَّ دت حoماسoة الoعديoد فoي مoجتمع الoفيزيoائoيني فoيما يoخص نoتيجة تجoربoة
الooتصويooر  ،BICEP2فooإن فooريق هooذه التجooربooة مooتمسك بooتقديooراتooه ،ولooكنه يooقبل اآلن بooعدم إمooكان
اسoتبعاد تoفسير لoإلشoارة نoاجoم عoن الoغبار .ومoع ذلoك يoشير الoعلماء إلoى أن شoكل الoطيف املoالحoظ
ينسجم مع تنبؤات التضخم بشكل الفت للنظر  -أفضل مما تفعله تنبؤات الغبار.
واألهooم مooن ذلooك ،هooو وجooود جooمهرة مooن تooجارب جooديooدة مooتوفooرة عooلى الخooط تسooلط الooضوء عooلى
إص ooدارات ال ooغبار وتس ooتكشف وج ooود إش ooارة اس ooتقطاب ooية ع ooلى م ooقاي ooيس م ooختلفة وف ooي ات ooجاه ooات
مoتبايoنة .وسoوف يoغدو الoتأكoد أو الoدحoض إلشoارة الoتصويoر  BICEP2عoبر التجoربoة  -وبoما يoوافق
العرف العلمي إلى أبعد حد  -ممكنا خالل نحو السنة بعد نشر هذه املقال.

ما تكشف عنه املوجات

الثقالية)********(

لoو تoم الoتأكoد مoن إشoارة الoتصويoر  ،BICEP2الزداد مoقاس نoافoذتoنا التجoريoبية املشoرفoة عoلى الoكون
ب ooمقدار أك ooبر م ooما ح ooدث ج ooوه ooري ooا ف ooي أي لح ooظة أخ ooرى م ooن ال ooتاري ooخ البش ooري .وت ooتآث ooر امل ooوج ooات
الoثقالoية بoشكل ضoعيف جoدا مoع املoادة ،ومoن ثoم تسoتطيع االنoتشار مoنذ بoدء الoزمoان دون أن يoعيقها
ش ooيء م ooا ع ooمليا .ول ooن ت ooمثل ك ooشوف ooات ال ooتصوي ooر  BICEP2االك ooتشاف األول ل ooلموج ooات ال ooثقال ooية
نooفسها فحسooب  -كooما تooتنبأ بooها أسooاسooا النسooبية الooعامooة ،بooل إن هooذه املooوجooات سooتمنحنا إشooارة

مoباشoرة عoن الoفيزيoاء الoعامoلة عoندمoا كoان عoمر الoكون ال يoتجاوز ا-36ا 10ثoانoية ،أي مoا يoمثل زمoنا
يسبق بـ  49مرتبة ِكبر اللحظة التي تكون عندها الضوء .CMB
لoو كoانoت إشoارة الoتصويoر  BICEP2فoعال املoدفoع الoدخoانoي للتضخoم ،لoتعني عoلينا تoعلم الoكثير عoن
الoكون .فoفي املoقام األول ،سoوف تoقتضي الشoدة املسoتدلoة إلشoارة املoوجoة الoثقالoية أن التضخoم قoد
ِ
oقاس طooاق ٍ oة قooريooبٍ جooدا مooن قooيمة الooطاقooة الooتي تooوحooدت عooندهooا الooقوى الooثالث غooير
حooصل عooند مo
الooثقالooية فooي الooطبيعة ضooمن نooظريooة تooوحooيديooة كooبرى ،شooريooطة وجooود تooناظooر جooديooد فooي الooطبيعة
يoدعoى بoالoتناظoر الoفائق  .supersymmetryوبoدوره ،قoد يoقتضي وجoود الoتناظoر الoفائق وجoود
فoيض مoن جoسيمات جoديoدة تoقع كoتلها فoي املoدى الoقابoل للسoبر بoواسoطة املoصادم  LHCعoند إعoادة
ت ooشغيله س ooنة  .2015وه ooكذا ،ل ooو ك ooان ooت إش ooارة ال ooتصوي ooر  BICEP2ص ooحيحة ل ooرب ooما غ ooدت س ooنة
 2015سooنة مooميزة بooالنسooبة إلooى فooيزيooاء الooجسيمات ،حooيث سooتتضح خooاللooها ظooواهooر جooديooدة قooد
تحمل معها تفسيرا لطبيعة القوى األساسية في الكون.
وهoناك اقoتضاء آخoر أقoل تحoزرا ينجoم عoن اكoتشاف املoوجoات الoثقالoية الoناتoجة مoن التضخoم .وكoما
وصooفنا ،فooإن مooثل هooذه املooوجooات تooولooدت عooندمooا تَ ّ oم تooضخيم الooتأرجooحات والooتراوحooات الooكمومooية
الoب ْدئoية فoي الoحقل الoثقالoي خoالل فoترة التضخoم .ولoكن لoو كoانoت هoذه هoي الoحال لoعنى ذلoك وجoوب
وصف الثقالة عبر نظرية كمومية.
وهoذه املoسألoة مoهمة بoشكل خoاص ألنoه لoيس لoديoنا إلoى اآلن نoظريoة كoمومoية لoلثقالoة مoع َّرفoة بoشكل
جoيد  -أي نoظريoة تoصف الoثقالoة بoاسoتخدام الoقواعoد الoناظoمة لسoلوك املoادة والoطاقoة عoند املoقايoيس
الoفائoقة الoضآلoة .وتoعد نoظريoة األوتoار) - string theory (29ربoما  -أفoضل املoحاوالت حoتى اآلن،
ولooكن ال دلooيل عooلى صooحتها أو عooلى قooدرتooها عooلى إيooجاد حooل متسق لجooميع األسooئلة الooتي يooنبغي
عoلى نoظريoة كoمومoية تoامoة لoلثقالoة الoتطرق إلoيها .إضoافoة إلoى ذلoك ،وكoما بَ ّoني > .Fدايoسون< ]مoن
معهoد الoدراسoات املoتقدمoة فoي پoرنسoتون بoواليoة نoيوجoيرسoي[ ،فoال يoوجoد جoهاز أرضoي قoادر عoلى
كoشف گoراڤoيتونoات  ،gravitonsجoسيمات كoمومoية مoفترضoة تحoمل قoوة الoثقالoة مoنفردة؛ ألن عoلى
مoثل هoذا الoجهاز أن يoكون ضخoما وكoثيفا لoدرجoة يoنهار مoعها فoيشكل ثoقبا أسoود قoبل إتoمامoه عoمل
املooالحooظة .وهooكذا ،كooما خooمن >دايooسون< ،لooن نسooتطيع أبooدا االدعooاء بooشكل أكooيد أن الooثقالooة فooي
نهاية األمر توصف عبر نظرية كمومية.
ومoع ذلoك ،إذا تoم إثoبات وجoود مoوجoات ثoقالoية صoادرة عoن التضخoم فoسيبدو أنoها اسoتطاعoت تoفادي
حooجة >دايooسون< ،إال أنooه ال تooزال هooناك ثooغرة واحooدة .فooإذا وجooدنooا مooوجooات ثooقالooية نooاجooمة عooن
التضخooم ،وهooي أغooراض كooالسooيكية )غooير كooمومooية( ،فooإنooنا نسooتطيع حooساب مooصدر هooذه املooوجooات
بoاسoتخدام املoيكانoيك الoكمومoي ،ولoكن أي نoتيجة فoي الoفيزيoاء الoكالسoيكية  -بoما فoي ذلoك حoركoة كoرة
البيسoبول  -يoمكن حoسابoها عoبر املoيكانoيك الoكمومoي .وال تoبرهoن مoشاهoدتoنا لoكرة البيسoبول طoائoرة
فoي الoهواء عoلى أن املoيكانoيك الoكمومoي يoقف وراءهoا ،وفoي الoحقيقة سoتبقى حoركoتها نoفسها حoتى
ولooو كooان املooيكانooيك الooكمومooي غooير مooوجooود غooائooبا .فooما نooحتاج إلooى إثooباتooه هooو أن تooولooيد مooوجooات
ثقالية من التضخم ،بخالف حركة كرة بيسبول ،ينشأ عن عمليات وإجرائيات كمومية.

ومؤخoرا قoمنا أنoا وزمoيلي > .Fويoلتشيك< ]مoن معهoد مoاسoاتoشوسoتس لoلتقانoة ) [(M.I.Tبoإغoالق
ه ooذه ال ooثغرة امل ooتبقية .وب ooاس ooتخدام ال ooتقنية األك ooثر أس ooاس ooية ف ooي ال ooفيزي ooاء  -امل ooدع ooوة ب ooالتح ooليل
الooبعدي) (30والooتي تسooتكشف الooظواهooر الooفيزيooائooية بooداللooة تooمثيلها ضooمن واحooدات تooصف الooكتلة
واملoكان والoزمoان  -اسoتطعنا أن نoبني ،اعoتمادا عoلى قoواعoد عoامoة جoدا ،غoياب خoلفية مoوجoة ثoقالoية
س oبَّبها التضخooم وحooده فooي حooال انooعدمooت قooيمة ثooابooت پooالنooك الooتي تooتحكم فooي سooعة وشooدة آثooار
املoيكانoيك الoكمومoي فoي الoعالoم .ومoن ثَّ oم إذا كoانoت إشoارة الoتصويoر  BICEP2صoحيحة وكoانoت تُعبِّر
oعني عooندهooا عooلى الooثقالooة أن تooوصooف عooبر نooظريooة
عooن قooياس ملooوجooات ثooقالooية آتooية مooن التضخooم ،تّ o
كمومية.

مقتضيات متعدد

األكوان)*********(

م ooن وج ooهة ن ooظر ف ooهم األص ooول األول ooى ل ooكون ooنا والسؤال امل ooزع ooج ع ooن س ooبب وج ooوده ب ooأي ح ooال م ooن
األحoوال ،فoإن سoبر التضخoم عoبر مoالحoظة مoوجoات ثoقالoية يoمتلك الoقدرة الoكامoنة عoلى تoحويoل ،مoا
يعتبره العديد واحدا من أكبر التخمينات الغيبية اإلجمالية ،إلى فيزياء صلبة محسوسة.
ت ooذك ooر أن التضخ ooم ي ooقوده ح ooقل يخ ooزن ويح ooرر م ooقادي ooر ه ooائ ooلة م ooن ال ooطاق ooة أث ooناء م ooروره ب ooتحوي ooل
طooور) .(31وفooي نooهايooة املooطاف تooم اإلثooبات أن الooخصائooص املooميزة لهooذا الooحقل تooقتضي اسooتمراره،
بمجoرد مoا بoدأت إجoرائoية وعoملية التضخoم ،بoنفخ وتoضخيم الoكون مoن غoير حoدود .وسoوف يسoتمر
التضخooم مooن دون نooهايooة مooانooعا َ
خooلق الooكون كooما نooعرفooه ،وذلooك ألن أي كooمية مooن مooادة أو إشooعاع
مoوجoودة مسoبقا سoتترقق وتoتخفف لoتغيب وتoختفي بoفعل الoتمدد واالتoساع؛ مoما ال يoدع أي شoيء
البتة ما عدا مكانا فارغا يتمدد ويتسع بسرعة.
ومooع ذلooك ،فooقد وجooد > .Aلooيند< ]الooفيزيooائooي فooي جooامooعة سooتانooفورد[ طooريooقة لooإلفooالت مooن هooذه
امل ooشكلة .إذ ب ooني أن ooه ط ooامل ooا وج ooدت م ooنطقة ص ooغيرة ف ooي امل ooكان أت ooمت ت ooحول ooها ال ooطوري ب ooعد ت ooمدد
وات ooساع ك ooاف ooيني ،ف ooإن ه ooذه امل ooنطقة ي ooمكن أن ت ooضم مج ooمل ك ooون ooنا امل ooرئ ooي ال ooيوم .وس ooوف يس ooتمر
التضخooم فooي املooناطق املooتبقية مooن املooكان إلooى األبooد مooع تooشكل بooذور صooغيرة فooي مooواضooع مooختلفة
حoيث تoم إنoجاز الoتحول الoطوري .وسoوف يoبزغ فoي كoل مoن هoذه الoبذور كoون مoنعزل يoعانoي تoمددا
واتساعا موافقني النفجار أعظم عالي الحرارة.
وضoمن صoورة »التضخoم السoرمoدي«) (32هoذه ،يoشكل كoونoنا ،إذن ،جoزءا مoن بoنية أكoبر بoكثير وقoد
تoكون المoتناهoية الoكبر ،وقoد تoحتوي فoي نoهايoة األمoر عoلى عoدد كoبير كoيفيّا مoن أكoوان غoير مoترابoطة
يoمكن أن تoكون قoد تoشكلت أو هoي فoي طoور الoتشكل أو أنoها سoوف تoتشكل .إضoافoة إلoى ذلoك ،يoمكن
لoلفيزيoاء الoناظoمة فoي كoل كoون نoاتoج أن تoكون مoختلفة عoنها فoي األكoوان األخoرى ،ويoعود ذلoك إلoى
الطريقة التي يحدث فيها تحول الطور منهيا التضخم في كل بذرة.
وتooعرف هooذه اإلمooكانooية الooيوم بooفرضooية تooعدد األكooوان) ،(33فooهي تooقترح أن كooونooنا يooمكن أن يooكون
واحoدا مoن عoدد كoبير المoتناه مoن أكoوان مoتبايoنة ومoنفصلة .وفoي هoذه الoحالoة مoن املoمكن أن تoكون
الoثوابoت الoفيزيoائoية الoتحتية فoي كoونoنا متحoلية بoالoقيم الoتي لoها بسoبب الoصدفoة ال غoير .ولoو كoانoت

هooذه الooقيم مooختلفة ولooو بooشيء طooفيف؛ ملooا اسooتطاعooت كooائooنات مooثلنا الooتطور لooدرجooة الooقدرة عooلى
قياسها.
ٍ
oتباه نoوعoا مoا بoاسoم املoبدأ اإلنoسانoي) ،(34مoمقوتoا بoالنسoبة إلoى
ويoعد هoذا االقoتراح ،املoوسoوم غoالoبا ب
كooثيريooن ،ويooقود إلooى عooدد مooن املooشكالت املooمكنة الooتي ال تooزال مooهمة تooبديooدهooا مooلقاة عooلى عooاتق
الooفيزيooائooيني .ويooعتبر الooكثير مooن الooناس مooتعددات األكooوان واملooبدأ اإلنooسانooي إشooارتooني تooدالن عooلى
املooدى الooذي قooد تooبدو فooيه الooفيزيooاء األسooاسooية مooبتعدة عooما يooعتبر مooن نooواح أخooرى عooلما تجooريooبيا
راسخا ال عيب فيه.
لو كانت إشارة التصوير  BICEP2حقيقية وكانت تقيس موجات ثقالية صادرة عن تضخم،
لتعني وصف الثقالة عبر نظرية كمومية.
ولoكن إذا خoوّلoتنا تجoربoة الoتصويoر ) BICEP2مoع تجoربoة املoصادم  LHCوتoجارب أخoرى( أن نسoبر
ظooاهooرة التضخooم والooتوحooيد الooكبير ،فooسنقدر ربooما  -وعooلى نooحو فooريooد  -عooلى تحooديooد الooفيزيooاء
األسooاسooية الooناظooمة لooلكون عooند مooقايooيس الooطاقooة والooزمooن املooوافooقة .وتooكمن إحooدى الooنتائooج فooي أن
الooتحويooل التضخooمي الooذي يooعطي كooونooنا املooرئooي يooتطلب تضخooم >لooيند< السooرمooدي .وفooي هooذه
الooحالooة ،ومooع أنooنا قooد ال نسooتطيع أبooدا مooالحooظة أكooوان أخooرى مooباشooرة ،فooإنooنا سooنكون واثooقني مooن
وجoودهoا ،تoمامoا كoما كoان أسoالفoنا فoي أوائoل الoقرن العشoريoن مoتأكoديoن مoن وجoود الoذرات مoع أنoهم
بدورهم عجزوا عن رؤيتها مباشرة في ذلك الوقت.
فهooل سooتزودنooا تجooربooة الooتصويooر  BICEP2بooمَ ع َلم ثooوري يooرشooدنooا نooحو فooهم فooيزيooاء املسooتقبل ،كooما
فoعلت الoتجارب املoبكرة الoتي قoادت إلoى نoظريoة كoمومoية لoلذرات؟ ال نoعرف اإلجoابoة بoعد .ولoكن هoناك
إمooكانooية حooقيقية فooي أنooها  -أو تجooربooة الحooقة لسooبر اسooتقطاب اإلشooعاع  - CMBسooتفتح نooافooذة
جooديooدة عooلى الooكون تooعود بooنا ورا ًء فooي الooزمooان نooحو بooدايooته ،وخooارجooا فooي املooكان نooحو مooسافooات
وظoواهoر يoمكنها أن تoجعل ركoوب الoرحoلة الoعاصoف الoذي قoدمoته إلoينا الoفيزيoاء فoي الoقرن العشoريoن
باهتا مقارنة بما ستفتحه تلك النافذة على الكون.

املؤلف
Lawrence M. Krauss
>كooراوس< فooيزيooائooي نooظري وكooوسooمولooوجooي .فooهو أسooتاذ مooتميز Foundation Professor
ومدير مشروع  Originsفي جامعة أريزونا الحكومية.

!

ﻣﺮاﺟﻊ ﻟﻼﺳﺘﺰادة
Grand Unification, Gravitational Waves, and the Cosmic Microwave
Background Anisotropy. Lawrence M. Krauss and Martin White in
Physical Review Letters, Vol. 69, No. 6, pages 869–872; August 10,
.1992
Signature of Gravity Waves in the Polarization of the Microwave
Background. Uroš Seljak and Matias Zaldarriagain in Physical Review
,Letters, Vol. 78, No. 11
.pages 2054–2057; March 17, 1997
Statistics of Cosmic Microwave Background Polarization. Marc
Kamionkowski, Arthur Kosowsky and Albert Stebbins in Physical
;Review D, Vol. 55, No. 12,pages 7368–7388
.June 15, 1997
Primordial Gravitational Waves and Cosmology. Lawrence M. Krauss et
.al. in Science, Vol. 328, pages 989–992; May 21, 2010
A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing.
.Lawrence M. Krauss. Free Press, 2012
Detection of B-Mode Polarization at Degree Angular Scales by BICEP2.
P.A.R. Ade et al. (BICEP2 Collaboration) in Physical Review Letters, Vol.
.112, No. 24, Article No. 241101; June 19, 2014

A BEACON FROM THE BIG BANG(*)
THE ROAD TO INFLATION(**)
GRAVITATIONAL-WAVE SIGNATURES(***)
SMOKE FROM THE GUN(****)
From Inflation to Gravitational Waves to Polarized Light(*****)
Contaminating Effects(******)
THE NEW RESULTS(*******)
WHAT GRAVITATIONAL WAVES REVEAL(********)

IMPLICATIONS FOR THE MULTIVERSE(*********)

gravitational waves (1)
gravity (2)
quantum mechanics (3)
the subatomic (quantum) world (4)
general theory of relativity (5)
the infant universe (6)
“causal contact” (7)
spontaneous symmetry breaking (8)
the electromagnetic force (9)
the weak force (10)
phase transition (11)
background field (12)
the Large Hadron Collider (13)
the strong force (14)
grand unified theories (15)
metastable state (16)
grand unification (17)
black holes (18)
 ؛ أو ميكانيك الكمquantum mechanics (19)
the theory of relativity (20)
special relativity (21)
the cosmic microwave background (22)
the cosmic microwave background (23)
twisting pattern (24)
E and B modes (25)
holy grail (26)
 قمر صنعي: ؛ أوsatellite (27)
the Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization 2 (28)
دانooديooان جooتابoo ك:74  ص،(2007) 7/8 عددانoo ال،علومooلة الoo مج،«يooذكooكـون الـoo »ال:ظـرoo( ان29)
!يقوالن إن الوقت قد حان إلسقاط نظرية األوتار
dimensional analysis (30)
phase transition (31)
eternal inflation (32)
the multiverse hypothesis (33)
the anthropic principle (34)

!

