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متهيد

ومن واملادة، والزمان املكان عن معينة أساسية أفكاًرا عقولنا يف نحمل ونحن جميًعا نكرب
األفكار: هذه

نفسه. األبعاد الثالثي املكان يف موجودون جميًعا أننا •
عينها. بالرسعة الجميع عىل يمر الزمان أن •

اآلخر. أحدهما يسبق أو عينه، الوقت يف يقعا أن يمكن حدثني أن •
بها. التحرك يمكننا التي للرسعة حدود فال الكافية، القوة امتلكنا لو أننا •

إفناؤها. أو تخليقها يمكن ال املادة أن •
درجة. ١٨٠ املثلث زوايا مجموع أن •

٢ ط نق. = الدائرة محيط أن •
الفراغ. يف مستقيمة خطوط يف ينتقل الضوء أن •

إن: إذ احذر؛ لكن تماًما، منطقية األفكار هذه تبدو

الثامنة سن قبل العقل يف ترسخت التحامل من طبقات من يتكون السليم املنطق
عرشة.

أينشتاين ألربت

فهناكظروف أعاله؛ املذكورة العبارات كل ألينشتاين النسبية نظرية تتحدى الواقع، يف
االكتشافات هذه تثري ما وبقدر خاطئة. العبارات تلك من واحدة كل فيها تكون بعينها
أننا كيف سنرى الكتاب هذا ويف أينشتاين. فكر استعراض العسري من فليس ذهولنا،



النسبية

قادرون — معينة تجارب بنتائج ومصحوبة جيًدا، معروفة يومية مالحظات من انطالًقا —
يسري بقدر سنستعني آلخر وقت من منطقي. نحو عىل االستنتاجات هذه إىل التوصل عىل
أما فيثاغورس. ومربهنة الرتبيعي الجذر صعوبتها يف تتجاوز لن لكنها الرياضيات، من
التفصيلية الرياضية املعالجة من بمزيد الكتاب هذا قراءة يُتبعوا أن عىل القادرون القراء

اإلضافية. القراءات بقائمة االستعانة فيمكنهم — ذلك يف والراغبون —
،١٩٠٥ عام يف أينشتاين صاغها التي الخاصة» «النسبية قسمني: إىل النظرية تنقسم
الحركة تأثريات عىل الخاصة النسبية تركز .١٩١٦ عام يف ظهرت التي العامة» و«النسبية
اإلضافية التأثريات فتتضمن العامة النسبية أما والزمان. املكان من كلٍّ عىل املنتظمة
خاصة حالة إال هي ما — اسمها من يتضح كما — الخاصة والنسبية والجاذبية. للعجلة

… الخاصة الحالة تلك مع رحلتنا وسنبدأ واألشمل. األعم العامة النسبية من
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األول الفصل

اخلاصة النسبية

الضوء ورسعة النسبية مبدأ

قطاًرا ترى النافذة من تنظر وحني املحطات، إحدى يف متوقف قطار عربة داخل أنك تخيل
قطارك يتحرك طريقك. يف تميض وأخريًا الصافرة، تنطلق قطارك. جوار إىل متوقًفا ثانيًا
من سيمكِّنك بما ناظريك، أمام من عرباته آخر وتختفي الثاني، القطار مجتاًزا سالسة يف
تختفي، ال املحطة لكن إياها. تركك مع بعيًدا تختفي وهي نفسها القطارات محطة رؤية
لم أنك فتكتشف حراك؛ دون مكانك يف باٍق أيًضا وأنت مكانها، يف هي كما باقية هي بل

تحرك. ما هو اآلخر القطار إن بل اإلطالق، عىل تتحرك تكن
هي فالحقيقة ما. وقت يف الخدعة هذه ضحية وقع وجميعنا بسيطة، مالحظة هذه
الثابتة بالحركة يتعلق فيما األقل عىل ال؛ أم بالفعل نتحرك كنا إذا ما تحديد عن نعجز أننا
تكون فأنت مثًال، سيارة، مستقالٍّ تتحرك عندما املعتاد، يف مستقيم. خط يف املنتظمة
السيارة تجتاز بينما بدفعة فستشعر عينيك، أغلقت لو وحتى تتحرك. بأنك معرفة عىل
عىل كنت إذا لكن مفاجئ، نحو عىل تقللها أو رسعتها من تزيد وحني واملطبات، املنعطفات
ما يوجد ال الطفيفة، واالهتزازات املحركات ضجيج وباستثناء بثبات، تتحرك طائرة متن
األرض. عىل مستقرون أننا لو كما الطائرة داخل تسري فالحياة تتحرك؛ بأنك إطالًقا يُنبئك
للقصور نيوتن قانون أن نعني وبهذا قصوريٍّا»؛ مرجعيٍّا «إطاًرا تمثل الطائرة إن نقول هنا
لن — هذا الذاتي القصور إطار داخل يُرصد حني — جسم أي أن وتحديًدا ينطبق، الذاتي
سيظل املثال، سبيل عىل بالتوازن. مخلة قوة عليه تؤثر لم ما اتجاهه أو رسعته من يغري

بيدك. أنت تحركه لم ما مكانه يف ساكنًا أمامك الطاولة عىل املوضوع املاء كوب
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ينبئك أال تحتك؟ من تمر وهي األرض ورأيت الطائرة نافذة من نظرَت لو ماذا لكن
يف ساكنة ليست نفسها األرض حال، أي فعىل ال. الواقع يف تتحرك؟ الطائرة بأن هذا
التبانة، درب مجرة مركز حول تدور نفسها والشمس الشمس، حول تدور هي بل مكانها،
كل لها. مماثلة مجرات من يتكون مجرِّي عنقود داخل تتحرك نفسها التبانة درب ومجرة
األرض، إىل نسبة تتحرك فالطائرة «نسبية»؛ جميعها الحركات هذه أن هو قوله يمكننا ما
فأي «بالفعل». ساكن منهما أيٌّ لتحديد وسيلة من وما الطائرة. إىل نسبة تتحرك واألرض
هو نفسه يعترب أن له يحق ساكن آخر شخص إىل نسبة منتظمة حركة يتحرك شخص
القواعد أي — الطبيعة قوانني أن هو هذا سبب يتحرك. الذي هو اآلخر بينما الساكن
منتظمة. ثابتة حركة يتحرك من لكل ذاتها هي — الطبيعة يف يدور ما لكل الحاكمة
النسبية». «مبدأ هو وهذا قصوري. مرجعي إطار داخل موجود هو من كل آخر: بمعنًى

جاليليو. لوقت االكتشاف يعود بل املبدأ، هذا اكتشف من هو أينشتاين يكن لم كال،
بني من أنه هو أينشتاين الحظه ما بأينشتاين؟ مرتبطة «النسبية» كلمة صارت إذْن ملاذا
فإن ملاكسويل، ووفًقا ماكسويل. اكتشفها للكهرومغناطيسية قوانني توجد الطبيعة، قوانني
معرفة واقع من — املمكن من يصري ثَم، ومن الكهرومغناطييس؛ اإلشعاع من نوع الضوء
أن حقيقُة ليست الفراغ. يف c الضوء رسعة حساب — واملغناطيسية الكهربية القوى شدة
مصباًحا، وتيضء مظلمة حجرة تدخل فحني الواضحة؛ البديهية الحقائق من رسعة للضوء
فوري. نحو عىل — واألرضية والجدران السقف عىل — مكان كل يف موجوًدا الضوء يبدو
هذا ليس وجهته. إىل املصباح من ينتقل كي وقتًا الضوء يستغرق إذ كذلك؛ األمر ليس لكن
الضوء. رسعة فرط من التأخري هذا تدرك أن املجردة العني عىل ويستحيل الكثري، بالوقت
كيلومرتًا ٢٩٩٧٩٢٤٥٨ إىل الفراغ يف c الضوء رسعة تصل هذا، الطبيعة قانون ووفق
امَلقيسة الرسعة هي وهذه الهواء). يف للغاية طفيًفا اختالًفا هذا عن (وتختلف الثانية يف

للضوء.
أن يتوقع أن للمرء يمكن املثال، سبيل عىل يتحرك؟ الضوء مصدر كان لو ماذا
املوجود الراصد يتوقع بحيث مارَّة، حربية سفينة من املنطلقة القذيفة مسلك الضوء يسلك
مقدمة من أُطلقت القذيفة أن لو القذيفة رسعة إىل السفينة رسعة تضاف أن الشاطئ عىل
حركتها. اتجاه عكس مؤخرتها من أُطلقت لو منها وتُطرح حركتها، اتجاه نفس يف السفينة
النووية لألبحاث األوروبية املنظمة مخترب يف الجانب هذا يف الضوء سلوك من التحقق جرى
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«البايونات تدعى ضئيلة ذرية دون جسيمات خالل من وذلك ،١٩٦٤ جنيفعام يف (سرين)
الضوء رسعة من ٠٫٩٩٩٧٥ قدرها برسعة تتحرك التي فالبايونات، الشحنة». متعادلة
c نفسها الضوء رسعة لهما النبضتني أن ُوجد وقد الضوء. من نبضتني مطِلقة تحللت
املصدر. رسعة عىل الضوء رسعة تعتمد ال إذْن، .٪٠٫١ قدرها قياس دقة حدود يف وذلك

مثال إىل لنعد ال. أم يتحرك الضوء لرسعة الراصد كان إذا ما عىل أيًضا تعتمد ال وهي
قد مدفع، من املنطلقة كالقذيفة يترصف ال الضوء أن إثبات بعد ثانية. املتحركة السفينة
اآلن موجوًدا الراصد كان ولو املياه. صفحة عىل املنسابة كالتموجات سيترصف أنه نتوقع
به تبتعد مما أبطأ نحو عىل القارب تسبق املوجة مقدمة فستبدو متحرك، قارب متن عىل
(انظر املياه حركة إىل نسبة والراصد القارب حركة بسبب وذلك القارب؛ مؤخرة عن املوجة
يسمى وسط — بأرسه الفضاء يتخلل وسط يف تتحرك موجة الضوء كان لو .(1-1 الشكل
رسعة تتباين أن املفرتض من األثري، عرب طريقها األرض تشق بينما إذْن — باألثري مؤقتًا
االتجاهات. باختالف — األرض مع نتحرك الذين الراصدين نحن — إلينا نسبة الضوء
هي الضوء رسعة أن ُوجد ،١٨٨٧ عام وموريل ميكلسون أجراها شهرية تجربة يف لكن
أو الضوء مصدر كان إذا بما الضوء رسعة تتأثر ال ثَم، ومن االتجاهات؛ جميع يف ذاتها

يتحرك. الراصد

أنها القارب عىل املوجود للراصد تبدو القارب حركة تسببها التي التموجات :1-1 شكل
املؤخرة. عن املقدمة اتجاه يف أبطأ نحو عىل تتحرك
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التاليتان: القاعدتان إذْن لدينا

املرجعية األُطر لكل ذاتها هي الطبيعة قوانني أن عىل ينص الذي النسبية، مبدأ (١)
القصورية.

ثابتة قيمة وهي الفراغ؛ يف الضوء رسعة قيمة حساب من يمكِّننا القوانني هذه أحد (٢)
الراصد. أو الضوء مصدر رسعة عن النظر بغض القصورية األُطر جميع يف

األساسيني املبدأين (أو الخاصة النسبية بمسلَّمتَي تُعرفان العبارتان هاتان صارت
لها).

األمر لكن طويلة. لفرتة الفيزيائيني لدى الشائعة املعارف من الحقيقتان هاتان كانت
من صحيحة منهما عبارة كل أن من الرغم عىل أنه الكتشاف أينشتاين عبقرية تطلب
املنطقية من عينه القدر عىل تبدوان ال فإنهما حدة، عىل فيها التفكر عند املنطقية الناحية
إذا أو خطأً، الثانية تكون أن الحتمي فمن األوىل، ت صحَّ إذا أنه يبدو إذ بينهما؛ الجمع عند
يبدو ما وهو — كلتاهما صحت لو لكن خطأً، األوىل تكون أن الحتمي فمن الثانية، صحت
الضوء رسعة أن حقيقة إن ا. جدٍّ ا جدٍّ كبريًا ً خطأ ثمة أن املؤكد فمن — بالفعل أثبتناه أننا
مصدر حركة عن النظر بغض — املتباينة القصور أُطر ذوي الراصدين لجميع ثابتة
خاطئة، الرسعات وطرح إضافة يف املعتادة طريقتنا أن تعني إنما — الراصد أو الضوء
مقسومة املسافة ببساطٍة هي (التي الرسعة عن مفهومنا يف ما لخطأ وجود هناك كان وإذا
كليهما. أو الزمن أو املكان عن مفهومنا يف ً خطأ هناك أن بدوره يعني فهذا الزمن)، عىل
يشء» «أي إن الكهرومغناطييس. اإلشعاع أو بالضوء خاصة سمة بصدد لسنا هنا إننا
الراصدين لجميع عينها الرسعة قيمة له ستكون الضوء، لرسعة مماثلة برسعة يتحرك
والزمان)، املكان من كلٍّ عىل (وتبعاتها الرسعة هو هنا املهم املتباينة. القصور أُطر ذوي

الضوء. مع نتعامل أننا يتصادف أنه حقيقة وليس

الزمني اإلبطاء

عىل املراقبة ومسئول الفضائية املركبة متن عىل فضاء رائد أن تخيَّل الخطأ، مكمن لرؤية
بسيطة، تجربة يُجري أن الفضاء برائد يُفرتض تماًما. متطابقتني ساعتني يملكان األرض
الضوء. من نبضة يطِلق املصباح وذلك املركبة، أرضية عىل موجوًدا مصباًحا يُصلح أن وهي
.(2-1 الشكل (انظر املركبة حركة اتجاه عموديعىل اتجاه يف مبارشة لألعىل النبضة تتحرك
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٤ املركبة ارتفاع أن بفرض السقف. إىل مثبتًا هدًفا دقيق نحو عىل النبضة تصيب وهناك
استغرقته الذي الزمن أن الفضاء رائد يجد c الثابتة برسعته الضوء تحرك ومع أمتار،

.t′ = 4/c املعادلة وفق يتحدد — بساعته َمقيس هو كما — t′ الرحلة هذه
مرور مع األرض. عىل املوجود املراقبة مسئول منظور من األمر يبدو كيف لنَر اآلن،
الهدف. إىل املصدر من الضوء يقطعها التي الرحلة أيًضا هو يرصد رأسه، فوق املركبة
قد الهدف يكون الهدف، إىل للوصول النبضة استغرقته الذي الوقت خالل منظوره، من
عموديٍّا، املسار ليس منظوره، فمن النبضة. انطالق وقت فيه كان الذي املكان من تحرك
املسار من أطول املائل املسار هذا طول سيكون وقطًعا .(3-1 الشكل (انظر مائٌل وإنما
الوقت يف أمتار ثالثة بمقدار تحركت املركبة أن وبفرض الفضاء. رائد طرف من املرصود
فيثاغورس، معادلة وباستخدام الهدف، إىل املصدر من االنتقال يف النبضة استغرقته الذي
من — هدفها إىل للوصول النبضة قطعتها التي املسافة أن سنرى ،٢٥ = ٢٤ + ٢٣ حيث

أمتار. ٥ تبلغ — املراقبة مسئول منظور

٤

ينتقل بحيث هدفها؛ نحو الضوء من نبضة فيها يوجه تجربة الفضاء رائد يُجري :2-1 شكل
املركبة. حركة اتجاه عىل عمودي اتجاه يف الضوء

من املراقبة؟ مسئول منظور من رحلتها يف النبضة استغرقته الذي الوقت عن ماذا
رأى التي الرسعة عىل أمتار، ٥ املقطوعة، املسافة بقسمة الوقت هذا يُحتسب أن البديهي
منظور من عينها الرسعة (وهي ،c ومقدارها بالفعل حددناها والتي بها، ينتقل الضوء
املعادلة خالل من ساعته، وفق t املنقيض الزمن يتحدد ثَم، ومن أيًضا)؛ الفضاء رائد

.t = 5/c

من إليه توصل والذي الفضاء، رائد وجده الذي الزمني املقدار نفس ليس هذا لكن
يف النبضة استغرقته الذي الزمن حول االثنان يختلف ثَم ومن ′t؛ = 4/c املعادلة واقع
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٤
٥

٣

يتحرك أعاله، املركبة تمر بينما األرض، عىل املوجود املراقبة مسئول منظور من :3-1 شكل
تجتاز أن النبضة عىل ثَم، ومن رحلتها؛ يف الضوء نبضة استغرقته الذي الوقت خالل الهدف

مائًال. مساًرا

مما أقل الفضاء رائد ساعة سجلتها التي القراءة املراقبة، مسئول منظور من رحلتها.
ساعته. من أبطأ نحو عىل تسري الفضاء رائد ساعة إن أي ينبغي؛

باملعدل يتباطأ املركبة متن عىل يدور ما فكل وحسب؛ الساعة عىل األمر يقترص وال
تسري ساعته أن يلحظ أن الفضاء رائد بمقدور فسيكون كذلك، الحال يكن لم فإذا ذاته.
الغالية داخل املاء يغيل حتى املنقيض الزمن أو قلبه، نبضات بمعدل مثًال (مقارنة ببطء
تؤثر رسعته إن أي يتحرك؛ أنه يستنتج أن من يمكِّنه أن شأنه من بدوره وهذا إلخ). …
فكل النسبية؛ مبدأ وفق به مسموح غري هذا أن بَيَْد ساعته، آلية عىل — ما نحو عىل —
عىل الفضاء رائد منظور من الحياة تسري أن من بد وال نسبية. املنتظمة الحركة أشكال
يحدث ما كل أن نستنتج ثَم، ومن املراقبة؛ مسئول منظور من عليه تسري الذي عينه النحو
رائد تقدم وعملية اإللكرتونية، األجهزة عمل وآليات الساعة، — الفضائية املركبة متن عىل
رائد يرى وحني ذاته. باملعدل اآلن يتباطأ كله — لديه التفكري وعمليات العمر، يف الفضاء
حدود يف — الواقع يف خطأ. أي هناك أن يبدو لن البطيء، بعقله البطيئة ساعته الفضاء
عىل ويبدو الطبيعية برسعته يسري الفضائية املركبة داخل يشء كل — الفضاء رائد علم
داخل يشء كل أن يدرك من فقط هو األرض عىل املوجود املراقبة مسئول لكن يرام. ما
املراقبة وملسئول زمنه، له الفضاء فرائد الزمني». «اإلبطاء هو وهذا بتباطؤ. يسري املركبة

متماثَلني. الزمنان وليس زمنه،
الفضائية واملركبة الفضاء رائد فيها يتحرك حالة محددة؛ لحالة تعرضنا املثال ذلك يف
بعبارة الهدف. إىل املصدر من أمتار ٥ الضوء فيه يقطع الذي الوقت يف أمتار ٣ مسافة
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ومع c الضوء رسعة من ٪٦٠ أي الضوء؛ رسعة من ٣ / ٥ بنسبة املركبة تتحرك أخرى:
رسعة من ٪٨٠ أي ٤ / ٥؛ بمعدل تباطأ الفضاء رائد زمن أن وجدنا املحددة الرسعة هذه
فيثاغورسللمثلث نظرية وبتطبيق v مختارة أليرسعة معادلة صياغة اليسري من الضوء.

فإن: ،4-1 الشكل يف املبينة املسافات عىل ABC

AC2 = AB2 + BC2

AB2 = AC2 − BC2

c2t′2 =
(
c2 − v2

)
t2

t′2 =
(
1− v2/c2

)
t2

t′ = t ∨
(
1− v2/c2

)
(1-1)

فإن ،c الضوء برسعة مقارنة صغرية v الرسعة كانت لو أنه نرى املعادلة هذه من
ثَم ومن الصحيح؛ الواحد من يقرتب الرتبيعي الجذر عالمة تحت املوجود الجربي التعبري
مقدار صغر مهما لكن t′ ≈ t فإن رياضيٍّا عنه نعرب كما أو تقريبًا، الزمنان يتساوى
نقوم مرة أي يف التدقيق، وجه عىل أنه، يعني وهذا موجوًدا. اإلبطاء تأثري يظل v الرسعة
ساعاتنا ضبط نعيد أن منها الرتجل عند علينا ينبغي — مثًال بالحافلة رحلة — برحلة فيها
بهذا قيامنا عدم سبب لكن الثابتة. الحائط وساعات الساعات جميع مع مزامنتها نعيد كي
قيادة يف العمل يختار الذي الشخص املثال، سبيل عىل للغاية. طفيف التأثري ذلك أن هو
يف يعملون بمن مقارنة لديه الزمني اإليقاع سيختلف حياته، طيلة الرسيعة القطارات
من املليون عىل واحًدا جزءًا يتجاوز ال بما عينها، األماكن يف البقاء منهم تتطلب وظائف

إليها. االنتباه تستحق ال ضئيلة قيمة وهي تقاعده. عند الثانية
،c الضوء رسعة من v الرسعة اقرتاب مع بأنه املعادلة تنبئنا املقابل، الطرف عىل
تكون ألْن t′ وتميل الصفر، من الرتبيعي الجذر عالمة تحت املوجود الجربي التعبري يقرتب
تمكن لو أنه يعني هذا تماًما. الفضاء لرائد بالنسبة الزمن يتوقف أخرى: بعبارة صفًرا.
ثَم ومن مطلًقا؛ العمر يف يكرب فلن الضوء، رسعة تُقارب برسعة السفر من الفضاء رائد
بالكامل سيتوقف نفسه مخه أن هو بالطبع هذا يف السلبي الجانب األبد. إىل سيعيش

الدائم. الشباب رس اكتشف أنه إىل واعيًا يكون لن أنه يعني ما وهو تقريبًا؛
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ct

vt

ct

B C

A

الذي الوقت يف املركبة قطعتها التي املسافة هي BC املراقبة، مسئول منظور من :4-1 شكل
النبضة. قطعتها التي املسافة هي AC بينما هدفها، إىل الوصول يف الضوء نبضة استغرقته

الفضاء. رائد منظور من النبضة قطعتها التي املسافة فهي AB أما

،١٩٧٧ عام ففي نعم. تأكيد، بكل العميل؟ الواقع يف هذا ينطبق هل نظريات. كفانا
امليونات. تُدعى ذرية دون جسيمات عىل جنيف يف سرين مخترب يف تجربة أُجريت مثًال،
(أي ثواٍن ١٠−٦ × ٢٫٢ قدره زمني متوسط وبعد مستقرة، غري الدقيقة الجسيمات هذه
إىل الجسيمات هذه ُدفعت أصغر. جسيمات إىل تتحلل الثانية) من املليون عىل جزء ٢٫٢
من ٠٫٩٩٩٤ قدرها برسعة مرتًا، ١٤ نحو قطره دائري مسار يف متكرر نحو عىل التحرك
٢٩٫٣ بنحو الساكنة امليونات عمر من أطول امليونات هذه عمر أن ُوجد وقد الضوء. رسعة
حدود يف وذلك اشتققناها، التي املعادلة من توقعناها التي النتيجة بالضبط وهي ِضعًفا؛

جزء. األلَفي يف واحد جزء قدرها دقة
رسعات إطار يف املعادلة من التحقق تم ،١٩٧١ عام أُجريت منفصلة تجربة ويف
طائرة، متن عىل إحداهما ُوضعت متطابقتني، ذريتني بساعتني باالستعانة وذلك الطائرات،
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وهاتان والنتائج. النظرية بني جيد توافق هناك كان ومجدًدا، األرض. عىل واألخرى
الزمني. اإلبطاء معادلة صحة جميعها تؤكد تُحىص، ال أخرى تجارب إىل إضافًة التجربتان،

التوأمني معضلة

يشعر بينما املتحركة، املركبة يف ببطء يمر وهو الزمن املراقبة مسئول يرى كيف رأينا
الخاص الزمن الفضاء رائد يرى إذن كيف الطبيعية. برسعته يمر الزمن أن الفضاء رائد

املراقبة؟ بمسئول
ما يرصد حني فإنه الفضاء، لرائد ببطء يمر الزمن أن بما أنه نخال قد البداية، يف
أن يمكن ال مهًال، لكن أرسع. نحو عىل هناك يمر الزمن أن سريى األرض عىل يحدث
الساكن منهما َمن تحديد من الفور عىل فسنتمكن صحيح، أنه فلو صحيًحا؛ هذا يكون
زمنه ألن املتحرك؛ الراصد هو الفضاء رائد أن أرسينا قد هكذا وسنكون املتحرك، ومن
بمعنى النسبية، مبدأ يخالف وهذا قط. املراقبة مسئول زمن يتأثر لم فيما بالحركة، تأثر
التي — النتيجة إىل املبدأ هذا يقودنا ثَم، ومن نسبية؛ الحركة كل القصورية، األُطر يف أنه
الفضاء رائد ساعة أن إىل املراقبة مسئول خلص لو بأنه القائلة — مريحة غري بأنها نقر
املراقبة مسئول ساعة أن إىل باملثل الفضاء رائد فسيخلص ساعته، من أبطأ نحو عىل تسري
لدينا يكون كيف تتساءل: قد هكذا هذا؟ يمكن كيف لكن ساعته. من أبطأ نحو عىل تسري

األخرى؟! من أبطأ نحو عىل منهما واحدة كل وتسري ساعتان،
لسنا وصفناه الذي السيناريو يف أننا إدراك املشكلة هذه ملجابهة املبدئية الخطوات من
املراقبة ومسئول الفضاء رائد أن فرغم جنب. إىل جنبًا مبارشة الساعتني مقارنة بصدد
الرحلة، بداية عند اآلخر بجوار منهما كلٌّ كان حني ساعتيهما بمزامنة بالفعل قاما ربما
والساعة املركبة إن إذ مستقبلية؛ قراءة أي مع عينه باألمر القيام يستطيعا لن فإنهما
بها تسري التي الكيفية معرفة املراقبة مسئول وبمقدور بعيًدا. انطلقتا قد متنها عىل التي
من تنطلق ربما) ضوئية (إشارة ما نوع من إشارة انتظار خالل من الفضاء، رائد ساعة
اإلشارة أن حقيقة وقتها اعتباره يف يضع أن ويجب نفسه. هو ويتلقاها الفضاء رائد ساعة
مركز يف موضعه إىل الجديد املركبة موضع من تنتقل كي الوقت من بعًضا استغرقت
اإلشارة، أطلقت حني بالساعة الخاصة القراءة إىل هذا االنتقال وقت وبإضافة املراقبة.
الوقت هذا مقارنة ثَم ومن اآلن؛ األخرى الساعة تسجله الذي الوقت حساب إذْن يمكنه
لكن ببطء. تسري الفضاء رائد ساعة أن سيدرك فقط وقتها ساعته. تسجله الذي بالوقت
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واألمر مبارشة. برصية مقارنة عن وليس حسابية»، «عملية عن ناتج اإلدراك هذا أن الحظ
عىل تسري املراقبة مسئول ساعة أن حساباته فستنبئه الفضاء. لرائد بالنسبة يصح عينه
باستخدام حسابية عملية خالل من سوى هذا يدرك لن لكنه ساعته، به تسري مما أبطأ نحو

ساعته. من منبعثة إشارة
التي هي ا حقٍّ َمن ساعة «لكن وهو: منه، مفر ال مزعًجا سؤاًال يثري أن هذا شأن من
جواب؛ له وليس معنًى، السؤال لهذا ليس وصفناه، الذي السيناريو ظل يف ببطء؟» تسري
تسري التي هي الفضاء رائد ساعة أن تماًما الصحيح من املراقبة، مسئول منظور فمن
التي هي املراقبة مسئول ساعة أن تماًما الصحيح من الفضاء، رائد منظور ومن ببطء،

الحد. هذا عند األمر نرتك أن وعلينا ببطء. تسري
يقر الشهرية. التوأمني» «معضلة نقابل وهنا الحد. هذا عند يرتكه لم َمن هناك لكن
«يجري األزمنة أن حقيقة من تنبع إنما ظاهرها يف املتعارضة النتائج بأن املقرتَح هذا
جنبًا مبارشة بمقارنات الحسابية العمليات هذه عن استعضنا أننا لو ماذا لكن حسابها».
يكون لن الصورة بهذه بدايتها؟ يف حدث مثلما الرحلة، نهاية عند وذلك للساعتني، جنب إىل
تتم أن بعد — الفضائية املركبة أن هو هذا لتحقيق األمر يتطلبه ما للغموض. محل هناك
الساعتني مقارنة يمكن األرضبحيث إىل ثانية تعود — مثًال البعيدة الكواكب ألحد رحلتها
أحدهما توأمني، وجود املتصور من كان املعضلة، لهذه األصلية النسخة يف مبارش. نحو عىل
من يصري لن األرض، إىل املركبة عودة وعند األرض. عىل اآلخر يظل فيما الرحلة يخوض
أن أم اآلخر؟ عن العمر يف كرب أيهما إذْن، توأمه، من أصغر منهما كلٌّ يكون أن املمكن

ذاته؟ العمر لكليهما
بتحرك والخاصة مسبًقا، ذكرناها التي التجربة واقع من تأتينا التجريبية اإلجابة
من تبدأ فهي الفضاء؛ رائد دور تلعب امليونات فهذه دائري. مسار يف املتكرر امليونات
املتحركة امليونات وهذه البداية. نقطة إىل وتعود دائرة، تقطع ثم املخترب، يف بعينها نقطة
املخترب. يف وحيد موضع يف تظل التي امليونات مجموعة من أبطأ نحو عىل العمر يف تشيخ
عند املراقبة مسئول ساعة عن متأخرة ستكون التي هي الفضاء رائد ساعة أن يثبت وهذا

الثانية. للمرة مبارشة الساعتني مقارنة
يتحرك الذي هو الراصَدين من أيٌّ وكشْفنا النسبية مبدأ خرقنا أننا إذْن هذا يعني هل
هذا وسبب ال. هو: الجواب الحركة؟ هذه بفعل حركتها أُبطئت الساعتني أي ثَم ومن ا؛ حقٍّ
لقد عينه. القصوري اإلطار داخل املوجوَدين الراصَدين عىل فقط ينطبق املبدأ هذا أن هو
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الكوكب نحو ثابتة برسعة يتحرك كان بينما قصوري مرجعي إطار داخل الفضاء رائد كان
وهذه — لكن ثابتة. برسعة باملثل يتحرك كان بينما العودة رحلة خالل ومجدًدا البعيد،
من بد ال كان والعودة، االلتفاف نقطة عند املركبة حركة اتجاه يعكس لكي — كبرية «لكن»
ساقطة، تتدحرج أن طاولة عىل موضوعة أشياء أي شأن من وكان املركبة، صواريخ إطالق
لم الصواريخ، اشتعال فرتة طيلة أخرى: بعبارة وهكذا. مقعده، إىل الفضاء رائد وينضغط
الذاتي. للقصور نيوتن قانون ينطبق ال ثَم ومن قصوري؛ مرجعي إطار داخل املركبة تعد
املراقبة. مسئول وهو الوقت؛ طيلة القصوري إطاره داخل ظل من هو فقط واحد راصد
إذا ثَم، ومن الزمني؛ اإلبطاء معادلة تطبيق وحده املراقبة مسئول حق من يكون وهكذا
عند سنجدها التي النتيجة هي هذه فستكون ببطء، تسري الفضاء رائد ساعة أن إىل خلص
التناظر انكرس الفضاء، رائد بها مر التي التسارع فرتة فبسبب مبارشة. الساعتني مقارنة

املعضلة. تُحل وهكذا الراصَدين؛ بني
اإلطار داخل البقاء رشط خرق أنه يدرك الفضاء فرائد األقل. عىل جزئيٍّا تُحل
أن — تلقائيٍّا — يستطيع ال أنه حقيقة يتقبل فهو ثَم ومن الوقت؛ طيلة القصوري
هذا لكن به). استخدامها املراقبة ملسئول يحق الذي النحو (عىل اإلبطاء معادلة يستخدم
حساباته واقع من الفضاء لرائد يمكن الثابتة، الذهاب رحلة فخالل لغز؛ مواجهة يف يرتكه
اإلياب رحلة وخالل ساعته. من أبطأ نحو عىل تسري املراقبة مسئول ساعة أن يخلصإىل أن
تفقد املراقبة مسئول ساعة أن يخلصإىل أن حساباته واقع من الفضاء لرائد يمكن الثابتة،
عىل وإنما الحركة؛ اتجاه عىل يتوقف ال الزمني اإلبطاء تأثري (ألن بساعته مقارنة أكثر وقتًا
مسئول لساعة يمكن كيف هذا، ضوء يف فقط). الراصد إىل نسبًة املتحركة الساعة رسعة
لرائد به يمكن سبيل من هل ذلك؟ عن املسئول ما الفضاء؟ رائد ساعة «تسبق» أن املراقبة
العودة؟ رحلة بنهاية ساعته ستسبق املراقبة مسئول ساعة أن مقدًما يعرف أن الفضاء
التوأمني ملعضلة الكامل الحل تأجيل علينا سيكون لكن لذلك. سبيل هناك نعم، هي: اإلجابة

الزمن. عىل (العجلة) التسارع تأثري إىل أوًال ننظر أن بعد الحق؛ وقت إىل

تقلصاألطوال

رسعة من كلٍّ معرفة ضوء يف بعيد. كوكب صوب تسافر فضائية مركبة ثمة أن تخيل
الذي t الزمن حساب املراقبة مسئول يستطيع s والكوكب األرض بني واملسافة v املركبة
رائد يستطيع .t = s/u أن وسيجد ساعته. تسجله كما الرحلة تستغرقه أن املفرتض من
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t′ به الخاص الزمن أن بالفعل نعرف لكننا الحسابات. من نفسها النوعية إجراء الفضاء
ألن إذْن، الزمني. اإلبطاء بسبب وذلك املراقبة؛ بمسئول الخاص للزمن مساويًا يكون لن
قد يكون أن املستحيل من وأنه املفرتض؛ عن مبكر وقت يف وصل أنه الفضاء رائد يجد
بد ال أن يستنتج أن من هذا سيمكِّنه ′t؟ املسجل الوقت يف v بالرسعة s املسافة قطع
الواضح من النسبية. مبدأ يخرق أن شأنه من مجدًدا، وهذا، يتحرك. كان الذي هو وأنه
املراقبة مسئول من كالٍّ ألن v بالرسعة متعلًقا األمر ليس هو؟ ما لكن ما. ً خطأ هناك أن
تقديرهما يف املعضلة حل يكمن بل كال، النسبية. رسعتهما عىل متفقان الفضاء ورائد
ولرائد t الخاص زمنه املراقبة ملسئول أن فمثلما والكوكب. األرض بني للمسافة النسبي
الفضاء ولرائد s للمسافة الخاص تقديره املراقبة ملسئول فإن t′ الخاص زمنه الفضاء
اختلف الذي نفسه باملعدل الجواب: املسافتان؟ تختلف كيف s′ للمسافة الخاص تقديره

الزمنان: به
الفضاء: لرائد

s′ = vt′

s′ = vt ∨
(
1− v2/c2

)
املراقبة: ملسئول لكن

s = vt

ثَمَّ: ومن

s′ = s ∨
(
1− v2/c2

)
(1-2)

فالزمن الكوكب. إىل الوصول زمن يف غرابة أي الفضاء رائد يجد ال أخرى: بعبارة
منظور من ألنه املراقبة؛ مسئول ساعة سجلته الذي الزمن من أقل ساعته تسجله الذي
فبرسعة قطعها. أنه املراقبة مسئول يزعم التي عينها املسافة يقطع لم هو الفضاء رائد
أخماس أربعة الفضاء رائد منظور من الرحلة زمن يكون ،c الضوء رسعة من ٪٦٧ قدرها
بأنه يؤمن الفضاء رائد ألن وذلك استغرقته؛ الرحلة إن املراقبة مسئول يقول الذي الزمن
الفضاء رائد تقدير بني تام اتساق يوجد ثَم، ومن وحسب؛ املسافة أخماس أربعة قطع
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اآلخر هو املراقبة مسئول تقديرا يتسق مثلما فيها؛ املقطوعة للمسافة وتقديره الرحلة لزمن
واملسافة. الزمن بخصوص

الزمن عىل تؤثر ال فالرسعة النسبية. نظرية عىل املرتتبة النتائج لثاني نأتي وبهذا
إليه نسبًة يتحرك يشء كل الفضاء، رائد منظور فمن املكان. عىل أيًضا تؤثر هي بل وحسب،
شكل عىل بل والكوكب، األرض بني املسافة عىل فقط ينطبق ال وهذا يتقلص. أو ينضغط،
يف املسافات كل إن الشكل. ُكرِويَّي يعودا لم إنهما إذ نفسه؛ الكوكب وشكل نفسه، األرض
تغيري. دون الحركة اتجاه عىل املتعامدة املسافات يجعل ما وهو تتقلص؛ الحركة اتجاه

األطوال». «تقلص باسم تعرف الظاهرة وهذه
عىل باملثل ينطبق الفضاء رائد عىل ينطبق ما النسبية، مبدأ خالل من وبالطبع،
بها تتحرك التي وبالرسعة تتقلص. إليه نسبة تتحرك التي فاملسافات املراقبة؛ مسئول
من املتحركة املركبة طول سيبدو — c الضوء رسعة من ٪٦٧ والبالغة — الفضائية املركبة
وليس اإلطالق. منصة عىل ساكنة كانت حني الفعيل طولها ٤ / ٥ املراقبة مسئول منظور
الفضاء؛ رائد جسد فيها بما محتوياتها؛ جميع عىل بل وحدها، املركبة عىل مقتًرصا هذا
إن إذ بهذا؛ يشعر لن الفضاء رائد لكن .(5-1 الشكل (انظر منضغًطا جسده سيبدو إذ
ليس هنا فالتأثري مثًال. صدره عىل موضوع ضخًما ثقًال وكأن منضغًطا يصري لن جسده
عىل يؤثر التقلص من النوع وهذا تقلص. الذي هو نفسه الفضاء إن بل ميكانيكيٍّا، تأثريًا
لن ثَم ومن الحركة؛ اتجاه يف حجمها يقل إذ الفضاء؛ رائد جسد ذرات ذلك يف بما يشء، كل
كما بيشء، الفضاء رائد يشعر لن وهكذا الجسد؛ حجم مع لتتوافق كبرية مساحة تحتاج
يف املوجودة الشبكية أن هذا وسبب حجمه؛ انضغط قد مركبته يف أييشء أن «يرى» لن أنه
الشبكية أمام املعروضة الصورة ستأخذ ثَم ومن نفسها؛ بالنسبة ستنضغط عينه مؤخرة
هذا كل طبيعية. املخ إىل املرسلة اإلشارات ستكون وهكذا املتاحة، املساحة مقدار نفس
الضوء، رسعة من االقرتاب وعند الفضاء. رائد بها يتحرك التي الرسعة كانت مهما يصح
فرائد هذا ومع املدمج، القرص ُسمك من أقل ُسمك إىل منضغطة الفضائية املركبة ستكون

طبيعي. غري شيئًا ثمة أن يرى ولن بيشء، يشعر لن داخلها املوجود الفضاء
يخلص ما يوضح 5-1 فالشكل تقلصاألطوال؛ موضوع ترك ُقبيل أخرية نقطة تبقى
هذا هل لكن طولها. يتقلص إذ مرسعة؛ تتخطاه بينما املركبة بشأن املراقبة مسئول إليه
هنا للمركبة؟ امللتقطة الصورة عليه ستبدو ما هو هذا هل عينيه؟ بأُم فعًال «يراه» ما
املركبة أجزاء من لالنتقال الضوء يستغرقه الذي املحدد الزمن االعتبار يف نضع أن علينا
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بل وحده، الفضائية املركبة طول يتقلص لن املراقبة، مسئول منظور من :5-1 شكل
أيًضا. محتوياتها كل ستتقلص

تقرتب كانت إذا الكامريا. عدسة أو املراقبة مسئول عني عدسة سواءٌ العدسة، إىل املختلفة
أقل مسافة للمركبة املخروطية املقدمة من املنبعث الضوء لدى يكون املثال، سبيل عىل منه،
الوصول. يف أقل وقتًا سيستغرق ثَم ومن مؤخرتها؛ عن الصادر بالضوء مقارنًة ليقطعها
يف عينه. الوقت يف كله وصل الذي الضوء من يتألف الفوتوغرافية الصورة يف نراه ما لكن
الضوء عن مبكر وقت يف انطلق قد املؤخرة من املنبعث الضوء يكون أن بد ال الحالة، هذه
وما املراقبة، مسئول يراه ما فإن ثَم، ومن للمركبة؛ املخروطية املقدمة سيؤلفصورة الذي
بدت ما وإنما بعينها، لحظة يف املركبة عليه تبدو ما ليس الفوتوغرافية، الصورة يف يسجل
التشويه وهذا مشوهة؛ الصورة إن مختلفة. لحظات يف املركبة من مختلفة أجزاء عليه
اعتباره يف املرء يضع حني وفقط منضغطة. وليست ُمدارة، وكأنها تبدو املركبة يجعل
يستطيع املركبة، صورة أجزاء ملختلف املؤلف الضوء قطعها التي املختلفة الرحلة أزمنة
ُمدارة، األمر واقع يف ليست املركبة أن مجدًدا) «حساب» كلمة نستخدم أننا (الحظ حساب

تقلص. قد طولها وأن مبارشة، قبالته تتحرك وإنما

التزامن فقدان

ثمة لكن األطوال، وتقلص الزمني اإلبطاء من كلٍّ يف النسبية الرسعة تتسبب كيف رأينا
الضوء من نبضة فيها أُطلقت التي التجربَة قبُل من ذكرنا الزمن. بها يتأثر أخرى طريقة
املركبة سقف يف هدفها إىل وصلت وأنها الفضائية، املركبة حركة اتجاه عىل عمودي اتجاه يف
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مصدرين الفضاء رائد يصطحب املرة هذه مختلفة؛ تجربة اآلن لنتصور املحدد. الزمن يف
صوب أحدهما ه يُوجَّ بحيث املركبة؛ منتصف يف املصدرين كال يوضع النابض. الضوء من
موضوعني هدفني صوب املصدران يشري مؤخرتها. صوب اآلخر ه يوجَّ فيما املركبة مقدمة
اللحظة يف ضوء نبضتَي الضوء مصدرا يطلق الضوء. مصدَري من متساوية مسافات عىل
تقطع بديهية: اإلجابة هدفيهما؟ إىل النبضتان تصل متى 1-6(أ)). الشكل (انظر ذاتها
ثَم ومن c؛ الطبيعية الضوء برسعة تتحركان وكلتاهما متماثلتني، مسافتني النبضتان
(انظر متزامن نحو عىل أو عينه، الوقت يف وجهتيهما إىل تصالن أنهما النتيجة تكون

الفضاء. رائد يراه كما املوقف هو هذا 1-6(ب)). الشكل

(أ)

(ب)

املركبة منتصف من عينه اآلن يف املنطلقتان النبضتان الفضاء، رائد منظور من :6-1 شكل
متزامن. نحو عىل املركبة طرَيف إىل تصالن

املركبة تندفع بينما املركبة عىل يجري ما يرصد حني املراقبة مسئول يراه الذي ما لكن
النبضتني املراقبة مسئول يرى الفضاء، رائد شأن املوقف. هذا 7-1 الشكل يوضح به؟ مارة
ذلك بعد 1-7(أ)). (الشكل متزامن نحو عىل أي ذاته؛ اآلن يف مصدريهما تغادران وهما
املتجهة النبضة عن ماذا هدفها. إىل تصل وهي املركبة مؤخرة صوب املتجهة النبضة يرى
هدفها، إىل بعُد النبضة هذه تصل لم املراقبة، مسئول منظور من املركبة؟ مقدمة صوب
من التباين؟ هذا سبب ما 1-7(ب)). (الشكل تقطعها أن عليها مسافة ثمة يزال ال بل
تقطعها؛ كي أقل مسافة املؤخرة صوب املتجهة الضوء نبضة أمام املراقبة، مسئول منظور
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عىل النقيض، وعىل النبضة. ليقابل األمام إىل يتحرك املركبة مؤخرة يف املوضوع الهدف ألن
النبضتني كلتا عنها. مبتعًدا يتحرك الذي هدفها، مطاردة املقدمة صوب املتجهة النبضة
املؤخرة صوب املتجهة النبضة ستصل ثَم، ومن الضوء؛ رسعة عينها؛ بالرسعة تتحركان
عن متأخر وقت يف املقدمة صوب املتجهة النبضة ستصل فيما أقرص، وقت يف وجهتها إىل

1-7(ج)). (الشكل قرينتها

(أ)

(ب)

(ج)

منتصف من عينه الوقت يف املنطلقتان النبضتان املراقبة، مسئول منظور من :7-1 شكل
متزامن. نحو عىل املركبة طرَيف إىل تصالن ال املركبة

من ما نقطة يف يقعان حدثني تزامن عىل متفقان الراصدين كال بينما أنه نجد وهكذا
الحدثني تزامن بشأن يتفقان ال فإنهما املركبة)، منتصف من النبضتني (مغادرة الفضاء
رائد منظور من املركبة. طرَيف إىل النبضتني وصول بهذا ونعني مسافة؛ تفصلهما اللذين
املتجهة النبضة وصلت املراقبة مسئول منظور من لكن متزامننَي، الحدثان كان الفضاء
إطار يف موجود راصد منظور من أنه نضيف أن لنا الواقع، يف أوًال. املركبة مؤخرة صوب
من ثَم (ومن األصلية املركبة من أرسع نحو عىل تتحرك مركبة متن عىل ثالث قصوري
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صوب املتجهة النبضة أن سيبدو الوراء)، إىل تتحرك وكأنها األصلية املركبة ستبدو منظوره
الحال بطبيعة وهو — املؤخرة صوب املوجهة النبضة قبل — أوًال وصلت قد املركبة مقدمة

األرض. عىل املوجود املراقبة مسئول رآه ما عكس
يختلف حدثني وجود بهذا ونعني مقلقة؛ مشكلة يثري أن شأنه من هذا أن يبدو
من يتكونان الحدثني أن املثال، سبيل عىل لنفرتض، أوًال. وقع أيهما حول الراصدون
خالله من ما منظور يوجد أن املمكن من هل تتحطم. نافذة و(٢) بحجر، يلقي صبي (١)
ممكنًا. ليس املتناقض السيناريو هذا الحظ، لحسن الحجر؟! يُلَقى أن قبل النافذة تتحطم
فجميع يُعكس؛ أن يستحيل سببية بعالقة مرتبطني حدثني أي ترتيب أن هو هذا سبب
وكما الحدث. إىل نسبة حركتهم عن النظر بغض أوًال حدث السبب أن سيجدون الراصدين
رسعة من أكرب برسعة التحرك يمكنه يشء ال الحًقا)، سنناقشه ما (وهو األرجح عىل سمعت
نوع أي أو — ما إشارة تكون أن يجب (ب)، الحدث يف (أ) الحدث يتسبب ولكي الضوء.
هذه ويف الضوء. رسعة تتجاوز ال برسعة بينهما التحرك عىل قادًرا — التأثريات من آخر
فإنهم الحدثني، بني املنقيض الوقت مقدار حول يختلفون قد الراصدين أن رغم الحالة،
حدثنَي بصدد نكون حني فقط الحدثان. وفقه وقع الذي الرتتيب عىل سيتفقون جميًعا
وقعا الذي الرتتيب حول خالف ينشأ أن يمكن اآلخر، عىل تأثري ألحدهما ليس منفصَلني

تناقض. ألي وجود ال السببية، حالة يف باختصار، لذا، به؛
حدثَا هل امُلحق؟ هو الراصدين أي السؤال: مواجهة يف يرتكنا هذا أن يبدو لكن
تحديد املستحيل من ال؟ أم بالفعل» «متزامنان املركبة يف وجهتيهما إىل النبضتني وصوِل
استغرقته الذي «الفعيل» الوقت عن التساؤل عبثية نفس يف وهو له. معنى ال فالسؤال هذا،
واملكان الزمان مفاهيم إن للمركبة. «الفعيل» الطول أو الكوكب، إىل األرض من الرحلة
اليشء إىل نسبًة حركته تحددت راصد بعينه؛ راصد سياق يف فقط معنًى تأخذ والتزامن

الرصد. محل

الزمكان مخططات

بمساعدة أوضح السببية ومسألة التزامن فقدان عن الحديث هذا كل جعل باإلمكان لعل
الزمكان». «مخطط اسم املخطط هذا عىل يطلق .8-1 الشكل يف كاملعروض بياني ُمخطط
باإلضافة املكانية، الثالثة للمحاور األبعاد رباعي تمثيًال نرسم أن سنود املثالية األحوال يف
ثنائية مسطحة ورقة عىل عمله يستحيل الحال، بطبيعة هذا، أن بَيَْد زمني. رابع محور إىل
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B

O

T

x

A

ct

طرفيها إىل ،O املركبة منتصف من ضوئيتني نبضتني مرور يبني زمكاني مخطط :8-1 شكل
.T ′ عينه الوقت يف تصالن النبضتني كلتا وهنا الفضاء. رائد منظور من ،Bو A

تقع التي األحداث عىل انتباهنا ونركز املكان، أبعاد من بُعدين سنتغاىضعن ولهذا األبعاد.
املركبة مقدمة بني يصل خطٍّا مثًال، يكون، قد والذي x′ البُعد واحد: مكاني بُعد امتداد عىل
املحور التزامن. استكشاف تجربة يف استُخدمت التي الضوء أشعة امتداد عىل ومؤخرتها
البُعد هذا تسمية املعتاد من الواقع، يف الزمني. البُعد يمثل 8-1 الشكل عىل املبنيَّ الثاني
عينها؛ بالوحدات املخطط عىل االتجاهني كال قياس من يمكِّننا هذا ألن t′ من بدًال ct′
ما مكان يف ستوضع الزمني الصفر لحظة عند تقع التي األحداث كل إن املسافة. وحدات
املحور عىل x′ = 0 تكون عندما تقع التي األحداث كل ستوضع بينما x′ املحور امتداد عىل

.ct′
حيث للمركبة، املركزية النقطة x′ = 0 اإلحداثي يمثل التزامن. فقدان إىل أوًال لننظر
متجهة إحداهما الضوء، نبضتَي مساَري املتقطعان الخطان يمثل الضوء. مصدر يوضع
كلٍّ عند النبضتني انبعاث تمثل O النقطة املؤخرة. صوب والثانية املركبة، مقدمة صوب
طريف عند الضوء نبضتَي وصول مكان تحددان Bو A النقطتان .ct′ = و0 x′ = 0 من
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املخطط يُظهر متعارضني. اتجاهني يف متساويتني مسافتني قطعتا قد تكونا أن بعد املركبة،
متزامن. نحو عىل يقعان أخرى: وبعبارة ذاته. T ′ الزمني اإلحداثي يتشاركان Bو A أن

الفضاء. رائد يراه كما املوقف هو هذا

O

x

AB

ct

T

T1

T2

T

ct

x

املراقبة بمسئول الخاصان xو ct املحوران يميل كيف يبنيِّ زمكاني مخطط :9-1 شكل
أن يف الفضاء رائد مع يتفق املراقبة مسئول أن رغم x′و ct′ الفضاء رائد محوَري إىل نسبة
مسئول منظور من فإنه ،O النقطة عند متزامن، نحو عىل املركبة منتصف تغادران النبضتني

.T2و T1 هما مختلفني زمنني يف املركبة طرَيف إىل Bو A النبضتان تصل املراقبة،

ينتمي ،9-1 الشكل يف املراقبة؟ مسئول يراه كما املوقف نمثل أن علينا ينبغي كيف
عند تقع التي األحداث وكل املراقبة. الخاصبمسئول اإلحداثيات نظام إىل xو ct املحوران
(من x′ املحور عن مختلفة بقيم ستحدث املراقبة) مسئول منظور (من x = 0 املوضع
املراقبة الخاصبمسئول اإلحداثيات نظام منشأ ألن متزايد؛ نحو عىل الفضاء) رائد منظور
وباملثل، ct′ باملحور مقارنًة مائًال ct املحور سيكون ثَم، ومن املركبة؛ إىل نسبة يتحرك
اإلحداثيات نظام ينضغط أخرى: بعبارة x′ باملحور مقارنًة مائًال x املحور سيكون
منظور من الضوء. نبضة بمسار الخاص املتقطع الخط ناحية املراقبة بمسئول الخاص
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ذلك متقطع؛ واحد خط امتداد عىل تقع عينه الوقت يف تقع التي األحداث املراقبة، مسئول
الزمني اإلحداثي أن كيف الفور عىل نرى أن نستطيع هذا ومن x؛ للمحور املوازي الخط
ثَم ومن األخرى؛ الحالة يف T2و حالة، يف T1 فهو ،B للنقطة نفسه اإلحداثي ليس A للنقطة
خلصنا التي النتيجة وهي املراقبة؛ مسئول منظور من عينه الوقت يف النبضتان تصل ال

اليشء. بعض مختلفة بطريقة قبُل من إليها
كما إيضاحها؟ يف الزمكاني املخطط استخدام يفيد كيف السببية؟ قضية عن ماذا
أكرب برسعة التحرك يمكنه يشء ال أن كيف الحًقا سنبنيِّ قبُل، من مخترص نحو عىل ذكرنا
أن يستحيل متحرك جسم أي مسار فإن الزمكاني، املخطط عىل إذْن، الضوء. رسعة من
الخط يمثل الضوء. نبضة مسار يمثل الذي املتقطع الخط من استواءً أكثر ليصري يميل
املركبة أرضية امتداد عىل تُدحَرج كرة غرار عىل لجسم محتمًال مساًرا 10-1 الشكل يف OL
إىل تعود بينما الكرة مسار LM الخط يمثل وباملثل، املركبة. مؤخرة حائط صوب الفضائية
ألنه للكرة؛ ممكنًا فليس ،ON الخط أما املؤخرة. حائط عن ارتدت أن بعد املركبة منتصف

الضوء. رسعة من أكرب رسعة سيتطلب
يشء بسبب وقع قد يكون أن يمكن ١ رقم املنطقة يف يقع R حدث أي فإن ثَم، ومن
لم برسعة االثنتني بني يقع أن ما لتأثرٍي فيزيائيٍّا املمكن من ألنه هذا O؛ النقطة عند حدث
بالنقطة بالفعل سببيٍّا مرتبطة النقطة تلك كانت ،L النقطة حالة يف الضوء. رسعة تتخطَّ
املنطقة يف P النقطة عند حدث أي وباملثل، الكرة. تدحُرج هو بينهما الحادث والتأثري ،O
أن عىل متفقون الراصدين فجميع .O النقطة عند حدث ملا املسبب يكون أن يمكن ٢ رقم

.O النقطة مستقبل يف تقعان Rو L النقطتني وأن ،O النقطة مايض يف تقع P النقطة
أن يستحيل N؟ النقطة غرار عىل ،٣ رقم املنطقة يف الواقعة األحداث عن ماذا لكن
آخر، يشء أي أو إلشارة، يمكن ال — رأينا كما — ألنه وN؛ O النقطة بني سببي رابط يوجد
التي األحداث إن األخرى. عىل إحداهما تؤثر بحيث الكافية بالرسعة النقطتني بني يتحرك أن
املختلفون الراصدون يصل فقد أوًال. يقع منها أيٌّ معرفة يستعيص ٣ رقم املنطقة يف تقع
هذا لكن املرصودة. األحداث إىل نسبًة حركتهم حالة عىل اعتماًدا مختلفة استنتاجات إىل
اإلطالق، عىل شك محل ليس سببية عالقة تربطها التي األحداث فرتتيب املهم؛ باألمر ليس

محالة. ال النتيجة يسبق السبب أن عىل متفقون الراصدين وكل
دعني ،«٣ رقم «املنطقة االسم تحمالن منطقتني وجود سبب عن تتساءل كنت إذا
وإذا الثالثة. املكانية األبعاد من واحد لبُعد فقط نعرض إنما املخطط هذا يف أننا أذكرك
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ا"نطقة رقم ١
(ا"ستقبل ا"طلق)

ا"نطقة رقم ٢
(ا"ايض ا"طلق)

ا"نطقة رقم ٣

(غ1 ذلك)

ا"نطقة رقم ٣

(غ1 ذلك)

R

P

M

L

N

ct

O x

األحداث بها توجد أن يمكن التي الثالث املناطق يوضح زمكاني مخطط :10-1 شكل
.O الحدث إىل نسبة — ذلك وغري املطلق، واملايض املطلق، املستقبل —

أن يمكننا ووقتها الورقة. سطح من يخرج ثاٍن مكاني محور وجود تصور يمكننا رغبنا،
— ct′ املحور جوار إىل — الورقة سطح من خارجة تُدار ٣ رقم املنطقتني إحدى أن نتصور
الواحدة املنطقة ٣ رقم املنطقتني كلتا تكون وبذا، األخرى؛ ٣ رقم املنطقة فوق وتوضع
الضوء نبضة بمسار الخاص املتقطع الخط أن ر تصوُّ يمكننا مشابه، نحو وعىل ذاتها.
«املخروط باسم هذا إىل يشار الواقع، يف مخروطيٍّا. شكًال معطيًا ،ct′ املحور حول يُدار
«املستقبل يف تقع الضوئي، املخروط داخل املحتواة ،١ رقم املنطقة إن ويقال الضوئي».
هي الضوئي، املخروط داخل األخرى هي الواقعة ،٢ رقم املنطقة بينما ،O للنقطة املطلق»

(!) ذلك» «غري االسم: تحمل فهي ،٣ رقم املنطقة أما .O للنقطة املطلق» «املايض يف
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العاملي». «الخط هو الزمكانية املخططات يخص فيما يُستخدم آخر شائع مصطلح
مخطط عىل املرسوم الخط إىل يشري وهو اليشء. بعض غريب ى ُمسمٍّ هذا أخرى، ومرة
OA الخطان مثًال، ،9-1 الشكل يف الضوء. نبضة أو الجسم مسار يوضح الذي الزمكان
املقدمة نحو املركبة منتصف من تخرجان ضوء لنبضتي العامليان الخطان هما OBو
وبينما املتدحرجة. للكرة العاملي الخط OLM املتحد املسار يمثل ،10-1 والشكل واملؤخرة.
تُعترب أنت املنزل، يف كنت فإذا عامليٍّا. خطٍّا ترسم نفسك أنت جالس، وأنت الكتاب هذا تقرأ
ولهذا يمر؛ الزمن لكن بك. الخاصة املكان إحداثيات نفس عىل محافًظا مكانك، يف ساكنًا
قطار يف جالس وأنت الكتاب تقرأ كنت وإذا الزماني. ملحورك موازيًا العاملي خطك سيكون
املكان إحداثيات من كالٍّ تغري أنت به، يمر وهو قطارك شخصيرصد منظور فمن متحرك،
عىل مائًال العاملي خطك سيكون الراصد، لذلك املرجعي اإلطار يف بك. الخاصة والزمان
القطار يبطئ وبينما املتدحرجة. بالكرة الخاص بالخط أشبه نحو عىل الزمني، محوره

الزماني. املحور مع التوازي من قربًا العاملي خطك يزداد رسعته، من

األبعاد الرباعي الزمكان

عىل والزمان املكان يدركون املختلفني الراصدين أن كيف عن — الحديث هذا لكل يمكن
يزعمون وهم الناس بعض املرء يسمع وأحيانًا واالرتباك. الحرية يثري أن — متباين نحو
أن ضمنًا تعني والتي نسبية»؛ األمور «كل عبارة يف تلخيصها يمكن النسبية النظرية أن
عن يكون ما أبعد هذا أن بَيَْد يريد! ما يعتقد أن يف الحق شخص ألي وأن للجميع الحرية
لكنهم املكانية، واملسافات الزمنية للفرتات مختلفة قيًما الراصدون يخصص فقد الحقيقة؛
املعادالت خالل من وذلك ببعض، بعضها القيم تلك بها ترتبط التي الكيفية حول متفقون
دقة بكل تتحدد املعادالت وهذه األطوال. وتقلص الزمني اإلبطاء من لكلٍّ اشتققناها التي

رياضية.
دعوني حوله. االتفاق الراصدين لجميع يمكن قياًسا ثمة إن بل وحسب، هذا ليس
ما شخص رفع لو أنه فكرة نتقبل أن نمانع ال نحن املعتادة، اليومية الحياة يف أوضح؛
مختلًفا؛ شيئًا سريى منهم شخص فكل بالناس، مليئة حجرة رصاصيف بقلم ممسًكا يده
عىل القلم مظهر يعتمد طويًال. سريونه اآلخر والبعض قصريًا، يبدو قلًما فالبعضسريون
الطرف ناحية من القلم إىل ينظر كان إذا ما أي القلم؛ إىل الشخص منه ينظر الذي املوضع
واالرتباك؟ للحرية مثريًا نجده هل يُقلقنا؟ أن هذا املنظور الختالف هل الجانب. من أم
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األبعاد ثنائي إسقاط سوى هو ما نراه ما أن فكرة نألف جميًعا أننا هو هذا سبب كال.
تسجيله يمكن الفرد يراه ما إن .(11-1 (الشكل بنا الخاص الرؤية خط عىل متعامد للقلم
هي ما الفوتوغرافية والصور موضعه، نفس من كامريا تلتقطها فوتوغرافية صورة عىل
ثالثة. مكانية أبعاد داخل األمر واقع يف توجد التي لألجسام األبعاد ثنائية تمثيالت إال
l الحقيقي الطول عن مختلف p للطول إسقاط عىل فستحصل الرؤية خط غريت وإذا
نضع حني أننا واعون ألننا االختالفات؛ هذه مثل مع التعايش عىل معتادون نحن للقلم.
كل سيصل — الرؤية خط امتداد عىل — الثالث املكاني البُعد يف القلم امتداد االعتبار يف
الثالثة. األبعاد داخل طوله للقلم؛ الفعيل للطول عينها القيمة إىل الحجرة داخل الراصدين
أن عليهم للطول، قصريًا إسقاًطا يرون ثَم ومن الطرف؛ جهة من للقلم ينظرون فمن
من للقلم ينظرون من عىل بينما الرؤية، خط امتداد عىل الطول لعنرص أكرب قيمة يضيفوا
لعنرص يسري قدر سوى يضيفوا فلن القلم، لطول طويًال إسقاًطا يرون ثَم ومن الجانب؛
للطول عينها القيمة إىل االثنان سيصل الحالتني، كلتا ويف الرؤية. خط امتداد عىل الطول

الثالثة. األبعاد يف للقلم الحقيقي

l

خط

الرؤية
p

للراصد. الرؤية خط عىل متعامد p منعكس طول له l الطول ذو الرصاص القلم :11-1 شكل

أن بعد ،١٩٠٨ عام يف والزمان. للمكان املختلفة إدراكاتنا لرشح التشبيه هذا نستخدم
هريمان وهو — أساتذته أحد تعامل أعوام، بثالثة الخاصة النسبية نظرية أينشتاين نرش
من املوضوع مع — كسول») «كلب بأنه مرة ذات أينشتاين وصف (الذي مينكوفسكي
املكان بأن تخربنا النسبية أن مينكوفسكي اقرتح إضافيٍّا. تفسريًا واقرتح مختلفة زاوية
التي املتباينة الطرق واقع من لنا يرتاءى قد مما كثريًا أكثر اآلخر أحدهما يشبهان والزمان
ثالثة بوصفهما فيهما التفكري عن التوقف بنا حرٌي الواقع، يف ونقيسه. منهما كالٍّ بها ندرك
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األبعاد، رباعي «زمكانًا» اعتبارها يجب بل منفصل. زماني بُعد إليها مضاًفا مكانية أبعاد
التي الثالثة املكانية األبعاد إن للفصم. قابل غري نحٍو عىل والزمان املكان داخله يلتحم
والبُعد األبعاد. الرباعي للواقع األبعاد ثالثي إسقاط إال هي ما مثًال) (باملسطرة نقيسها
الرباعي للواقع البعد أحادي إسقاط إال هو ما الحائط) (بساعة نقيسه الذي الواحد الزماني
الواقع وليست «مظاهر»؛ إال الحائط وساعة املسطرة بها تنبئنا التي القياسات وما األبعاد.

الحقيقي.
يف التغري كان عاليًا املرفوع القلم حالة يف فبينما املرء. منظور وفق املظاهر ستتغري
يستلزم الزمكان ففي القلم، إىل نسبًة الحجرة داخل الشخص موضع تغيري يعني املنظور
هي (والتي الرسعة يف تغري من ويتكون والزمان، املكان من كلٍّ يف تغيريًا املنظور تغيري
منظورات لهم املتباينة الحركة ذوو فالراصدون الزمن). عىل مقسومة املكانية املسافة

األبعاد. الرباعي للواقع مختلفة إسقاطات يرصدون هم ثَم ومن مختلفة؛
إىل 8-1 األشكال يف املعروضة كتلك — الزمكانية املخططات أن هو هنا يُقرتح ما
عىل مجسدة املكانية للمسافات بيانية محضرسوم ببساطة اعتبارها عدم يجب — 10-1

متغري أي يجسد أن يف الحرية مطلق للمرء البيانية، الرسوم يخص ففيما زمنية. فرتات
إضافية: أهمية لها أن بَيَْد هذا، تفعل الزمكانية املخططات آخر. متغري أي قبالة يختاره

األبعاد. رباعي واقع امتداد عىل مأخوذة األبعاد ثنائية رشيحة تجسد أنها وهي
هذه تعتمد الزمكان؟ محتويات هي ما األبعاد؟ الرباعي الواقع هذا طبيعة هي ما
علينا وهنا «أحداث». هي أخرى: بعبارة الزماني. والبُعد الثالثة املكانية األبعاد عىل األمور
املعاني؛ من بالعديد ل تُحمَّ أن يمكن املعتاد االستخدام يف «حدث» فكلمة الحذر؛ التزام
العالم. تاريخ يف مهم حدث بأنها إليها اإلشارة يمكن مثًال، الثانية، العاملية فالحرب
عامي بني ما الفرتة خالل الحرب، يف وقع ما كل تتضمن السياق هذا يف «حدث» وكلمة
معنًى الكلمة تحمل الحايل سياقنا يف لكن وقوعه. مكان عن النظر بغض و١٩٤٥، ١٩٣٩
ويف األبعاد الثالثي املكان يف بعينها نقطة يف تقع بأنها تتسم فاألحداث محدًدا؛ استثنائيٍّا
قد الزمكان. داخل الحدث موضع بدقة أرقام أربعة تحدد إذْن، الزمن. من بعينها لحظة
معينة. زمنية لحظة يف األرض لكوكب الفضائية املركبة مغادرة هو األحداث أحد يكون
مختلف مكاني موضع يف البعيد الكوكب إىل املركبة وصول هو الثاني الحدث يكون وقد
الخطوط أن فكرة نألف نحن األبعاد الثالثي املكان يف وبينما الزمن. من الحقة لحظة ويف
التي هي العاملية الخطوط أن الزمكان يف نجد املتجاورة، املكانية النقاط تربط التي هي

املتجاورة. األحداث تربط

32



الخاصة النسبية

بمعنى «املظاهر»؛ بشأن — املراقبة ومسئول الفضاء رائد — راصدانا يختلف
وهذه — ذلك ومع الحدثني. بني املكاني االختالف وأيًضا الحدثني، بني الزمني االختالف
الرباعي الزمكان يف الحدثني هذين بني الفارق بشأن يتفقان فهما — األهمية يف غاية نقطة
رسعاتهم. عن النظر بغض اآلخرين، الراصدين جميع فيه سيشاركهما ما وهو األبعاد؛
الزمكان أن فكرة تعزز األربعة األبعاد يف يوجد ما عىل متفقون الراصدين جميع أن وحقيقة

الفعيل. الواقع هو

l

A

B

x

y

لنظرية وفًقا وذلك ،yو x العنرصين خالل من l الطول عن التعبري يمكن :12-1 شكل
فيثاغورس.

املكان يف معروف، هو كما األبعاد؟ الرباعي الزمكان يف األحداث بني املسافة ما إذْن،
yو x اإلسقاطني واقع من Bو A النقطتني بني l املسافة كتابة يمكن األبعاد، الثنائي
سنستخدم ذلك، لعمل .(12-1 (الشكل اآلخر عىل أحدهما متعامدين محورين امتداد عىل

مجدًدا: فيثاغورس نظرية

l2 = x2 +y2

l = ∨
(
x2 +y2

)
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بواسطة األبعاد الثالثي املكان يف املسافة الريايضلنغطي التعبري هذا يف التوسع يمكن
اآلخرين: املحورين عىل متعامد z ثالث بمحور يرتبط حدٍّ إضافة

l = ∨
(
x2 +y2 + z2

)
يف — S ورمزها — حدثني بني الفاصلة» «الفرتة أو «املسافة» تمثيل املمكن من
ولكي t الزمني الرابع باملحور مرتبط رابع حدٍّ تضمني خالل من األبعاد الرباعي الزمكان
يقاس بينما باألمتار تقاس املسافة ألن (نظًرا السليم شكلها يف الوحدات عىل نحصل
ثمة باألمتار. أيًضا هو قياسه يمكن حتى ct الرابع العنرص كتابة يجب بالثواني)، الزمن
لجميع بالنسبة نفسه هو S الريايضالخاصب التعبري يكون لكي أنه: يف يتمثل آخر تعقيد
بإشارات والزمانية العنارصاملكانية تظهر بحيث معينة بطريقة يُحدد أن يجب الراصدين،

مختلفة:

S = ∨
(
c2t2 − x2 −y2 − z2

)
(1-3)

حدثني أي بني املسافة بوصفه الراصدين جميع عليه يتفق الذي الريايض التعبري هو هذا
األبعاد. الرباعي الزمكان يف

عىل املعتمد ذلك — (1-3) رقم املعادلة من األيمن الجانب عىل املوجود الحد كان إذا
ونحن موجبة، S2 قيمة إن الطابع». «زمنية الفرتة إن إذْن نقول املهيمن، هو — الزمن
للحدث املطلق املستقبل يف الحدثني بني من الالحق الحدث فيه يقع موقف عن نتحدث
اآلخر، الجانب عىل سببية. عالقة به تربطه ربما ثَم ومن 1-10)؛ الشكل (انظر األول
هنا الطابع». «مكانية الفرتة إن نقول األول، الحد من أكرب املكاني الحد مجموع كان إذا
يف يقع الحدثني) بني من الالحق الحدث بالفعل كان إن (هذا الالحق والحدث سالبة، S2

واملنطقة الطابع زمنية املنطقة بني يفصل .10-1 الشكل يف ذلك» «غري املسماة املنطقة
صفًرا. حدثني ألي S2 قيمة تساوي املخروط هذا عىل الضوئي. املخروط الطابع مكانية

نفسه أينشتاين وحتى البديهة. وتجايف غريبة األبعاد رباعي بوصفه الواقع فكرة إن
ورصح باألمر اقتنع الحًقا لكنه مينكوفسكي، اقرتاح تقبُّل يف صعوبة يجد كان البداية يف
تطور من بدًال وذلك األبعاد، الرباعي الوجود مع نتعامل أن علينا فصاعًدا، اآلن «من قائًال:
الزمن أن يعني ال هذا أن بَيَْد اآلن.» حتى معه نتعامل ظللنا الذي األبعاد الثالثي الوجود
ن لتكوِّ األخرى الثالثة باألبعاد ملتحم أنه فرغم وحسب؛ رابع مكاني بُعد مجرد إىل اختُزل
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املخروط إن به. خاصة مميزة بسمة يحتفظ يزال ال فإنه األبعاد، رباعي متَّصًال جميًعا
واملايض املطلق املستقبل ويتحدد األخرى. املحاور وليس الزمني، باملحور يحيط الضوئي

فقط. الزمني باملحور عالقتهما وفق املطلق
كهذا؛ أمر تصور السهل من ليس ألنه صعب؛ أمر األبعاد الرباعي الواقع تقبُّل إن
أمًرا بعض عىل بعضها املتعامدة محاور لألربعة عقلية صورة تكوين يعد الواقع، يف بل
السبيل. ترشدنا بأن للرياضيات والسماح العقلية الصور عن التخيل علينا كال، مستحيًال.
تحدث فالتغريات فيه. يتغري يشء ال أن هو األبعاد الرباعي للزمكان املربكة املالمح أحد
(بوصفه الزمكان يف يوجد الذي هو الزمن بل الزمن، يف يوجد ال الزمكان لكن الزمان، يف
— املايضوالحارضواملستقبل — جميعه الزمن بأن بالقول أشبه هذا يبدو محاوره). أحد
وجود لها يعد لم أنها نعتقد ما عادة التي األحداث أخرى: بعبارة متساٍو. نحو عىل موجود
املستقبلية األحداث املنوال، نفس وعىل الزمكان. يف بالفعل موجودة املايض، يف تقع ألنها
هذه يف يوجد ال الزمكان. يف األخرى هي موجودة بعد، تقع لم أنها املعتاد يف نظن التي
هي فما التميز؛ من نوع أي — «اآلن» املسماة — الحارضة اللحظة عىل يضفي ما الصورة

واملستقبل. املايض بني فاصل سوى
الزمان، يف نقطة كل عند موجود كله املكان أن فقط فيه يصح ال عالم بصدد اآلن نحن
اآلن تجلس أينما أخرى: وبعبارة املكان. يف نقطة كل عند موجود كله الزمان أن أيًضا بل
بدأت التي اللحظة أيًضا بل موجودة، الحارضة لحظتك فقط ليست الكتاب، هذا تقرأ وأنت
هذا يرجع (ربما قراءته من اكتفيت أنك الحًقا فيها تقرر التي واللحظة الكتاب، فيها تقرأ
لنفسك تعد كي وتذهب وتنهض اآلن) نصفها التي املربكة األمور تسببه الذي الصداع إىل

الشاي. من قدًحا
«الكون أحيانًا عليه يطَلق وجود عجيب، نحو عىل ساكن وجود مع نتعامل إننا
الجامد. الكون فكرة تثريه مثلما الجدل الحديثة الفيزياء يف فكرة أي تثري ال ربما الجامد».
غري املستقبل وأن الحارضة، اللحظة بشأن «حقيقيٍّا» شيئًا ثمة أن نشعر أن الطبيعي فمن
من تمنعنا كي تتضافر األفكار هذه وكل «يتدفق». الزمان وأن انتهى، املايض وأن مؤكد،
وحسب ينتظرنا وأنه موجود، أيًضا املستقبل وأن موجوًدا، يزال ال املايض أن فكرة قبول
متفقون الراصدين جميع أن فكرة يقبلون أنهم رغم الفيزيائيني، كبار وبعض به. نمر كي
يف حدثني أي بني الفاصلة، الفرتة أو «املسافة، نسميها التي الرياضية الكمية قيمة عىل
اإلضافية الخطوة تلك نخطو أْن علينا أنَّ ينكرون ذلك مع فإنهم األبعاد»، الرباعي الزمكان
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الزمكان بأن مقتنعون إنهم املادي. للواقع الحقيقية الطبيعة هو الزمكان أن واستنتاج
تبدو التي بالفكرة االحتفاظ عىل عازمون وهم هذا. من أكثر وليس وحسب، رياضية بنية
هو ما كل وأن بعُد، يوجد لم املستقبل وأن موجوًدا يعد لم املايض بأن والقائلة منطقية،
ربما لهم، تأييدك تعلن أن قبل لكن معهم. االتفاق إىل تميل أنك أعتقد الحارض. هو موجود
البديل. الجامد الكون ذلك عليه يكون أن يمكن ما العمق من بمزيد تتدبر أن بك يجدر

لكن الحارضة، اللحظة يف يحدث ما هو موجود هو ما كل إن القول تماًما املريح من
املوقع هذا يف الكتاب هذا أقرأ «أنني تعني األرجح عىل أنت بذلك؟ بالضبط تعنيه الذي ما
يف األماكن من ذلك غري يف يحدث ما أيًضا ستضم أنك أتصور لكني بأس، ال املحدد.»
يف الدرج. يرتقي نيويورك يف رجل هناك يكون ربما املثال، سبيل عىل الحارضة. اللحظة
قدمه يضع وهو ستضيفه، وهكذا األوىل. الدرجة عىل قدمه يضع هو الحارضة، اللحظة
يُحلق فضاء رائد هناك أن افرتض اآلن لكن املوجودة. الكيانات قائمة إىل الدرجة، تلك عىل
معك سيختلف املنفصلة، باألحداث الخاص التزامن فقدان بسبب مبارشة. فوقك السماء يف
رائد منظور فمن الكتاب. هذا فيه تقرأ الذي عينه الوقت يف نيويورك يف يحدث ما بشأن
الثانية، الدرجة عىل قدمه يضع — الحالية اللحظة يف — نيويورك يف الرجل ذلك الفضاء،
معاكس اتجاه يف تطري مركبة يف يُحلق ثانيًا فضاء رائد فإن ذلك، عىل عالوًة األوىل. ال
الرجل ذلك الحالية اللحظة يف أنه وتحديًدا ثالثة، نتيجة إىل سيخلص األوىل املركبة التجاه
إن القول تماًما املريح من املشكلة. ترى ذا أنت ها الدرج. إىل بعُد يصل لم نيويورك يف
الجميع معك يتفق أن يمكن ال لكن الحارضة»، اللحظة يف يحدث ما هو موجود هو ما «كل
قدمه يضع رجل نيويورك؟ يف يوجد ماذا الحارضة. اللحظة يف بالفعل يحدث ما بشأن
الدرج إىل يصل لم رجل أم الثانية، الدرجة عىل قدمه يضع رجل أم األوىل، الدرجة عىل
يف الثالثة البدائل جميع إن إذ األمر؛ هذا يف مشكلة ال الجامد، الكون مفهوم وفق بعُد؟
يف الواقعة الثالثة األحداث تلك من أيٌّ بشأن هو القائم الوحيد والجدل موجودة. نيويورك
أنت تملكه الذي الزمني اإلحداثي نفس يملك بأنه يصفه أن املرء يختار ما هو نيويورك
الزمكان من مختلفة رشائح يأخذ ببساطة املرء أن تعني النسبية فالحركة تكون. حيثما
«اآلن». عينه؛ الزمني اإلحداثي امتداد عىل الواقعة األحداث تمثل بوصفها األبعاد الرباعي
امُلدركة الخاصة الطبيعة تأتي أين من مشكالتها. الجامد الكون لفكرة بالطبع، لكن
يُحل لم كبري لغز هذا الزمن؟ بتدفق الحركي الحس عىل نحصل أين ومن «اآلن»؟ للحظة
الفيزياء من نابًعا ليس الحس هذا أن يبدو األبد. إىل الحل عىل يستعيص وربما بعُد،
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فلسبٍب املادي. للعالم الواعي» «إدراكنا من بل — الجامد الكون فكرة من ليس وقطًعا —
املحور امتداد عىل تدريجيٍّا يتقدم ضوء ككشاف يعمل وكأنه الوعي يبدو معروف، غري ما
الخاصة اللحظة تلك بوصفها ويميزها املادي الزمن من لحظة وقتيٍّا ينتقي بحيث الزمني،
عينه. االسم عليها يطلق كي التالية اللحظة لينتقي الشعاع يميض ثم «اآلن»؛ نسميها التي

… النسبية عن الحديث لنعاود لذا، التخمينات. عالم إىل ندخل بهذا لكننا

القصوى الرسعة

الضوء، رسعة بلغت وإذا الزمن. يتباطأ أكرب، برسعة املرء تحرك كلما أنه كيف رأينا
هذا من أرسع التحرك املرء واصل إذا سيحدث عما التساؤل يثري وهذا الزمن. بك سيتوقف
إىل بالزمن املرء سيعود هل بالزمن؟ هذا سيفعله الذي ما الضوء، رسعة يتجاوز بحيث
ما إرباًكا تسبب أن شأنها من االحتمالية هذه فمثل كذلك؛ الحال يكون أال نأمل الوراء؟
دهست وباملصادفة الوراء، إىل بالزمن عدت أنك — املثال سبيل عىل افرتض— إرباك. بعده
أمك بينما توجد أن لك كيف أمك. تلد أن فرصة لها تتاح أن قبل وذلك بالسيارة، جدتك
قبل، من ذكرنا فكما هذا. يحدث أن املمكن من ليس الحظ لحسن األساس؟! من تولد لم

ملاذا؟ لكن الضوء. رسعة من أكرب برسعة الحركة يمكنه يشء ال
يتحدد p زخًما يملك v mوالرسعة الكتلة ذا الجسم فإن لنيوتن، الحركة قوانني وْفق

التايل: الريايض التعبري وفق

p =mv.

نيوتن قانون وْفق عليه. القوة من املزيد بذل علينا أكرب، برسعة يتحرك الجسم ولجعل
الجسم كتلة أن ضوء ويف الجسم. زخم يف التغري نسبة تساوي F القوة فإن للحركة، الثاني
يف التغري نسبة يف مرضوبًة m الكتلة تعادل القوة بأن والقول هذا يتساوى ثابتة، m

ثَم: ومن a (التسارع) العجلة هي التي الرسعة،

F =ma

فستتزايد الكافية، وبالشدة كافية ملدة الجسم دفعنا لو أننا نخلصإىل املعادلة هذه من
الجسم. إليها يصل أن يمكن التي للرسعة حدود ثمة تكون ولن محدود، غري نحو عىل العجلة
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الزمان بشأن أفكارنا تعديل علينا وجب فمثلما النسبية. يف الوضع ليس هذا أن بَيَْد
كتابة يمكن ثَم، ومن الزخم؛ مفهوم تعريف نعيد أن أيًضا النسبية منا تتطلب والطول،

التايل: النحو عىل بالزخم الخاص الريايض التعبري

p =mv/∨
(
1− v2/c2

)
(1-4)

الرياضيني التعبريين يف ظهر الذي نفسه العنرص أن للدهشة مدعاة يكون لن ربما
مجدًدا. هنا ظهر ،∨(1 − v2/c2) وتحديًدا األطوال، وتقلص الزمني اإلبطاء من لكلٍّ
طويلة — مبارشة كونها رغم — املعادلة هذه اشتقاق يف املستخدمة الرياضية (العمليات

هنا.) إدراجها يستعيص بحيث ما حدٍّ إىل ومضجرة
يف التغري نسبة بوصفها القوة فكرة إن الثاني؟ نيوتن قانون عىل هذا يؤثر إذْن كيف
بدوره هذا بالزخم. الخاص الجديد الريايض التعبري ضمن لكن موجودة، تزال ال الزخم
يف نقترص كنا فبينما للتطبيق. قابلة تعد لم F =ma للقانون املحددة الصياغة أن يعني
نضع أن يجب اآلن فإننا ،(a العجلة (أي v الرسعة يف التغري نسبة عىل قبُل من تعاملنا
صغرية، v الرسعة قيمة كانت إذا v/∨ (1− v2/c2) ب الخاصة التغري نسبة اعتبارنا يف
الضوء رسعة تقارب v الجسم رسعة أن لو لكن التقليدي. النيوتوني املوقف بصدد نكون
أسفل الريايض التعبري ويقرتب الصحيح، الواحد من v2/c2 التعبري قيمة تقرتب عندئٍذ c
فإن وبذا محدود؛ غري نحو عىل كبريًا الزخم ويصري الصفر، من الرتبيعي الجذر عالمة
زخم زيادة يف استمرارها رغم الجسم، رسعة يف زيادة أي يف تتسبب تكاد ال الثابتة القوة
دفع يمكن ال ثم ومن للرسعة؛ النهائي الحد الضوء رسعة تصري وبذا ثابتة؛ بنسبة الجسم

الضوء. لرسعة مساوية برسعة التحرك إىل جسم أي
للمركبة كان فإذا الضوء. من بشعاع يلحق أن املرء عىل يستحيل أنه يعني بدوره هذا
للحاق املركبة رسعة زيادة الفضاء رائد حاول فمهما أمامية، أضواء كشافات الفضائية
بذور أُوىل الواقع، يف املركبة. يسبق الضوء شعاع سيظل كشافاتها، من املنبعث بالضوء
اللحاق محاولة عند الحال عليه سيكون فيما تفكَّر حني أينشتاين راودت النسبية فكرة
إىل يتحرك بحيث املرء حركة فيه تتسارع موقًفا عقله يف تصور لقد الضوء. من بشعاع
(وذلك مكانه يف ساكن وكأنه منظور من الشعاع يبدو بحيث الضوء، من شعاع جوار
بالرسعة األخرى جوار إىل إحداهما املتحركتان السيارتان بها تبدو التي عينها بالطريقة
كان أينشتاين أن بَيَْد األخرى). إىل بالنسبة إحداهما ساكنتان وكأنهما الطريق عىل نفسها
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أشكال من شكًال بوصفه — الضوء أن للكهرومغناطيسية ماكسويل قوانني واقع من يعلم
أنه بمعنى c املعروفة برسعته يتحرك وهو يُرى أن بد» «ال — الكهرومغناطييس اإلشعاع
من يتجزأ ال جزء هو الثابتة برسعته الضوء تحرُّك إن ساكنًا. يبدو أن املمكن من ليس
كشافات من املنطلق الضوء يرى من هو وحده املراقبة مسئول ليس إذْن، الضوء؛ ماهية
سريى بل إليه، نسبة الثابتة الضوء برسعة يتحرك وهو باملركبة الخاصة األمامية الضوء
حقيقة عن النظر بغض وهذا عينها. بالرسعة عنه يبتعد وهو الضوء اآلخر هو الفضاء رائد
عليها نحصل والتي — املركبة إىل نسبة الشعاع رسعة فإن املراقبة، مسئول منظور من أنه
وبهذا بكثري. أقل — الضوء رسعة من املركبة رسعة طرح خالل من املعتادة بالطريقة
إضافة عمليات مع بها نتعامل التي الطريقة يف واضًحا ً خطأ ثمة أن إىل أينشتاين خلص
يستتبع الزمن، عىل مقسومة املكانية املسافة إال هي ما الرسعة ألن ونظًرا الرسعات. وطرح
بشأن أيًضا مخطئون أننا بد فال الرسعات، بشأن مخطئني كنا لو أننا الفور عىل ذلك
اإلبطاء اإلدراك: هذا قادنا أين إىل بالفعل رأينا ولقد والزمان. املكان عن األساسية مفاهيمنا

املنفصلة. األحداث بني التزامن وفقدان األطوال، وتقلص الزمني،
إمكانية أي تستبعد الضوء رسعة تضاهي برسعة التحرك نستطيع ال أننا حقيقة هل
من أنه هو نقوله ما فكل كال. الدقة، وجه عىل الضوء؟ رسعة تفوق برسعة للتحرك
لكن الضوء. رسعة تفوق برسعة للتحرك ندفعها ثم نألفها التي املادة نأخذ أن املستحيل
املادة، من ثاٍن نوع وجود يف واملتمثلة ما، حدٍّ إىل الخيالية اإلمكانية تلك يستبعد ال هذا
ترتاوح برسعات فقط التحرك عىل قادرة وتكون الضوء، رسعة تفوق رسعات عىل تُخلَّق
ومنذ «تاكيون». االسم ُمنحت االفرتاضية الجسيمات هذه والالنهائية. الضوء رسعة بني
سبيل عىل — ذُكر وقد التخمينات. من العديد موضوع الجسيمات هذه كانت سنوات بضع
يف الرسعات أن سيعتقدون التاكيون مادة من أجساُمهم املتكونَة الراصدين أن — املثال
القادر هو بنا الخاص املادة نوع وأن الضوء، رسعة من أقل تكون أن يجب التاكيون عالم
دليل فال هذا، من كفانا لكن والالنهائية. الضوء رسعة بني ترتاوح برسعات التحرك عىل

لها. أساس ال تخمينات مجرد وهي التاكيونات، وجود عىل إطالًقا

الضوء رسعة مربع × الكتلة = الطاقة

يفضل (4-1))؟ رقم (املعادلة الخاصبالزخم الريايضالنسبوي التعبري تأويل يسعنا كيف
هو فعله علينا ما فكل النحو، هذا عىل تأويله يمكن يشء ال بأن االعتقاد الفيزيائيني بعض
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بما ،v/∨ (1−v2/c2) تعقيًدا األكثر بالتعبري نيوتن صياغة يف v الرسعة عن االستعاضة
أغلب يفضله الذي املوقف هو األرجح عىل هذا m املتغرية غري الكتلة مفهوم عىل يحافظ
وفق األمور. إىل للنظر بديلة طريقة القرتاح يدعونا ما ثمة ذلك، ومع حاليٍّا. الفيزيائيني

الجديد: العنرص فإن األخرى، النظرة هذه

1/∨
(
1− v2/c2

)
رسعة تزايد مع تزيد الكتلة أخرى: وبعبارة الكتلة. إىل ينتمي بوصفه فيه التفكري ينبغي
حالة يف وهو الجسم كتلة بني التفريق منا تتطلب الفكرة هذه النسبة. بهذه v الجسم
ينبغي املعادلة mيف فإن ثَم، ومن الحركة؛ عند وكتلته السكون»)، «كتلة يسمى (ما سكون
تكون حني أي السكون؛ عند الجسم كتلة إىل يشري الذي m0 بالرمز عنها يُستعاض أن

تكون: وبهذا صفًرا. رسعته

p =m0v/∨
(
1− v2/c2

)
أو

p =mv

حيث

m =m0/∨
(
1− v2/c2

)
(1-5)

.v بالرسعة تحركه عند الجسم كتلة إىل mاآلن تشري حيث
طاقته؛ تزداد الجسم، رسعة تزداد بينما الكتلة؟ يف الزيادة هذه نعزو أن ينبغي إالَم
أن الجسم يستطيع وال كتلة، للطاقة أن املفرتض من حركة. طاقة يكتسب فهو ثَم ومن
املصاحبة اإلضافية الكتلة تلك عينه الوقت يف يكتسب أن دون الطاقة من املزيد يكتسب
من ستقرتب املطاف نهاية يف الجسم كتلة ألن للرسعة؟ حدٌّ يوجد لَم الحركة. لطاقة
أي عىل املستحيل من يصري ثَم ومن الضوء؛ رسعة من الجسم رسعة اقرتاب مع الالنهائية
النهائية. كتلة ذي جسم رسعة من تزيد أن — عملها مدة وطول شدتها بلغت مهما — قوة
النظري. التفكري إىل استناًدا للرسعة ا حدٍّ ثمة بأن القائل االستنتاج هذا إىل خلصنا لقد
أخرى مرة سنذهب السؤال هذا عن لإلجابة العملية؟ بالنتائج االستنتاج هذا تعزز هل لكن،
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من سواه ما أو بسويرسا، جنيف ضواحي يف سرين يف الطاقة عالية الفيزياء مخترب إىل
تسمى آالت توجد املختربات هذه يف وأوروبا. املتحدة الواليات يف املماثلة العديدة املختربات
وظيفة الذرات»). «محطمات باسم خاطئ نحو عىل تُشتَهر (وهي الجسيمات» «معجالت
ضئيلة ذرية دون جسيمات دفع يف شديدة كهربية قوى استخدام هي املعجالت هذه
ه تُوجَّ املعجالت بعض يف عالية. برسعات التحرك إىل — إلكرتونات أو بروتونات —
يحدث بما أشبه نحو عىل دائري؛ مسار حول كهربية مغناطيسات بواسطة الجسيمات
واملزيد املزيد تكتسب حتى رأسه فوق مراًرا مطرقته األوليمبي املطرقة رامي يدير حني
يف االستمرار فمع الضوء. رسعة إنه للرسعة؛ ا حدٍّ ثمة أن ثبت وبالفعل، الرسعة. من
مطلًقا، إليها تصل ال أنها بَيَْد الضوء، رسعة نحو ببطء رسعتها تتزايد الجسيمات، دفع
عن املغناطييس املجال معها يعجز نقطة إىل وصوًال زخمها زيادة يف االستمرار رغم وذلك
املعجل. بذلك الخاص الطاقة حد هو هذا يصري عندئٍذ مسارها. يف الجسيمات عىل الحفاظ
إضافية. ملغناطيسات تتسع كي وذلك أكرب؛ معجالت بناء علينا أعىل، طاقات إىل وللوصول

كيلومرتًا. ٢٧ محيطه يبلغ — سرين يف والقائم — الحايل وقتنا حتى املعجالت وأكرب
مًدى أي إىل الجسيمات، كتلة زيادة عن ناجمة بوصفها النتيجة هذه تفسري ضوء يف
بترسيع العلماء يقوم بكاليفورنيا، ستانفورد يف موجود معجل يف ثقًال؟ الجسيمات تزداد
كيلومرتات. ٣ طوله مستقيم أنبوب امتداد عىل — اإللكرتونات — قاطبة الجسيمات أخف
عما مرة ألف ٤٠ تضاعفت قد كتلتها تكون اآلخر، الطرف إىل اإللكرتونات تصل وحني
تسكن حني الكتلة؟ هذه اكتسابها نتيجة لها يحدث الذي ما الرحلة. بداية يف عليه كانت
املكتسبة الكتلة أيًضا تفقد وبالتبعية اكتسبتها، التي الطاقة تفقد اإللكرتونات، حركة

السكون. حالة يف العادية كتلتها إىل تعود ثَم ومن الطاقة؛ بهذه املرتبطة
— الحركة طاقة — الطاقة أن كيف رأينا لقد لالهتمام: مثري سؤال يثار النقطة هذه يف
ساكنًا يكون حني الجسيم يملكها التي ،m0 السكون كتلة عن ماذا لكن بالكتلة، مرتبطة
طاقة الجسم يملك أن باإلمكان ليس أنه الصحيح من كان لو حركة؟ طاقة أي يملك وال
أن باإلمكان ليس أنه باملثل هذا يعني أال الطاقة، لهذه مصاحبة كتلة هناك تكون أن دون
بكتلة املرتبط الطاقة نوع ما كذلك، الحال أن لو طاقة؟ وصاحبتها إال كتلة الجسم يملك
أن املالئمة الظروف يف يمكن طاقة إنها الطاقة. من حبيس نوع أنه هي اإلجابة السكون؟

الشمسية. والطاقة النووية القنابل طاقة أساس وهي تتحرر،
لزخم ريايضنسبوي تعبري يوجد مثلما أنه نجد التفصيل، من أكرب بقدر هذا بدراسة
األشهر املعادلة هو التعبري وهذا للجسم. E الكلية خاصبالطاقة تعبري أيًضا يوجد الجسم،
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بالتعبري أو الضوء، رسعة مربع × الكتلة = الطاقة بأن تقيض التي ألينشتاين اإلطالق عىل
الريايض:

E =mc2 (1-6)

أو

E =m0c2/∨
(
1− v2/c2

)
(1-7)

النحو: هذا عىل التعبري كتابة ويمكن

E =m0c2
(
1− v2/c2

)−1/2

التايل: النحو عىل تقريبه يمكن — تعرف كما — والذي

E ≈m0c2
(

1+ 1
2
v2/c2 + · · ·

)

E ≈m0c2 + 1
2
m0v2 + · · ·

أما السكون. كتلة يف الحبيسة الطاقة يمثل للمعادلة األيمن الجانب عىل األول الحد
أول أن ستدرك حركته. خالل الجسيم يكتسبها التي اإلضافية الطاقة فتمثل الحدود بقية
لطاقة جيد تقريب وهو الحركة، طاقة عن املألوف الريايض نيوتن تعبري هو الحدود هذه
نقوله ما الضوء. برسعة مقارنة صغرية الجسم رسعة قيم تكون عندما النسبية الحركة
الخاصة السكون كتلة يف الحبيسة الطاقة مجموع هي للجسم اإلجمالية الطاقة أن هو إذْن

للجسم. الحركية الطاقة إليها مضافًة بالجسم،
بأن E =mc2 أو الضوء» رسعة مربع × الكتلة = «الطاقة معادلة تخربنا ثَم، ومن
عىل مرتبطة الجسم فطاقة بالعكس؛ والعكس بطاقته، الدوام عىل مرتبطة الجسم كتلة
الكتلة وحدات عىل الحصول بهدف موجود الضوء» رسعة «مربع (العنرص بكتلته. الدوام
عدًدا = الطاقة كيلوواطات من عدًدا إن نقول أن مثًال يمكن ال إنه إذ سليم؛ بشكل والطاقة
يكون الفرن يف ُسخن الذي الطبق أن عىل التأكيد يمكننا وبهذا الكتلة!) كيلوجرامات من
أكرب؛ طاقة لديه صار الطبق، تسخني عند أنه هو هذا سبب بارد. وهو عليه كان مما أثقل
هذا مثل أن بَيَْد الطاقة. بهذه املرتبطة اإلضافية الكتلة اكتسب قد يكون وأن بد ال ثَم ومن
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الفرن، من إخراجه عقب الطبق أوقعت إذا (لهذا، محسوًسا. يكون لن الوزن يف الفارق
قد وزنه أن ال به، اإلمساك قبل قفاًزا ترتدي أن بك املفرتض من كان أنه هو هذا فسبُب

زاد.)
— الذرات نََويَات تربط التي تلك غرار عىل — العنيفة القوى مع التعامل عند لكن
بالغة. أهمية الكتلة لفوارق يصري النووية، العمليات ففي تماًما. مختلفة القصة تصري
خفيفة إلكرتونات بها يحيط مركزية ثقيلة نويات من تتكون الذرات أن تعرف أنك ريب ال
تتباين الطبيعة يف نجدها التي املادة منها تتألف التي والتسعني العنارصاالثنني إن للغاية.
بني ما عددها يرتاوح (والتي تملكها التي اإللكرتونات عدد حيث من بعض عن بعضها
ارتطام عند أنه ُوجد وقد نوياتها. حجم حيث من وأيًضا إلكرتونًا)، ٩٢ إىل واحد إلكرتون
األنظمة وشأن أثقل. نواة مكونة تندمج ما أحيانًا فإنها ببعض، بعضها الخفيفة النويات
هذا ومن مجدًدا. املكونات لفصم طاقة إىل سنحتاج املركبة النواة ن تكوُّ بمجرد املرتابطة،
طاقة البداية يف بينهما فيما تملكان كانتا وأنهما بد ال حجًما األصغر النواتني أن نستنتج
عملية أن بد ال ثَم، ومن األكرب؛ املركبة النواة داخل تملكانها صارتا التي الطاقة من أكرب
طاقة و/أو حرارية طاقة صورة عىل يتم ما وهو هذا، الطاقة فارق إطالق حتمت االتحاد
أي النووي»؛ «االندماج طاقتها، عىل الشمس بها تحصل التي العملية هي وهذه ضوئية.

أثقل. نويات لتكوين الخفيفة النويات اندماج
أقل كتلتها أن أيًضا بد ال املنفصلتني، النواتني من أقل طاقة تملك األثقل النواة أن بما
صورة عىل حبيسة البداية يف كانت التي الطاقة وبعض املنفصلني. الجسيمني كتلتَي من
املطاف نهاية يف يَُشع والذي األخرى، الطاقة تجسيدات أحد إىل اآلن تحولت سكون كتلة
إىل الهيدروجني من طن مليون ٦٠٠ ثانية كل الشمس ل تُحوِّ الطريقة، وبهذه الفضاء. إىل

السكون. كتلة من طن ماليني ٤ مقداره فْقٍد مع الهليوم، من طن مليون ٥٩٦
قنبلتني أول يف استُخدمت التي العملية هي هذه النووي»؟ «االنشطار عن ماذا
محطات جميع يف الطاقة مصدر وهي وناجازاكي، هريوشيما من كلٍّ عىل أُلقيَتا نوويتني
كنواة — للغاية الكبرية النويات أن حقيقة عىل العملية هذه تعتمد اليوم. النووية الطاقة
وبروتوناتها نيوتروناتها تصري أن املمكن ومن االستقرار. عدم إىل تنحو — اليورانيوم
أصغر نواتني لتكون الكبرية النواة انقسمت إذا فعالية أكثر نحو وعىل أكرب بإحكام مرتبة
واإللكرتونات النيوترونات مثل النووي االنشطار لعملية أخرى نواتج إىل باإلضافة حجًما،
اليورانيوم نظري امتصاص التقليدية النووي االنشطار عملية تتضمن الضوء. ونبضات
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مكونًا عندئٍذ ينشطر والذي ،٢٣٦ يورانيوم يصري بحيث نيوترونًا — ٢٣٥ يورانيوم —
من وكمية نيوترونات ثالثة إطالق جانب إىل ،١٤١ والباريوم ٩٢ الكريبتون عنَرصي
ِقبل من امتصاصها يتم أن املنبعثة للنيوترونات يمكن النووي. االنشطار طاقة الطاقة؛
وإذا متسلسل. تفاعل ينطلق وهكذا بدورها، تنشطر والتي ،٢٣٥ لليورانيوم أخرى ذرات
إذا اآلخر، الجانب عىل النووية)، (القنبلة انفجار يحدث برسعة، التفاعالت من عدد وقع
بحيث ثابت نحو عىل الطاقة تحرير يمكن محكوم، نحو عىل االنشطار عملية نُشطت

النووية). الطاقة (محطات سلمية ألغراض الطاقة هذه تُستخدم
من أكرب للهيدروجني النووي االندماج من عليها الحصول يمكن التي الطاقة إن
القنابل تكون السبب ولهذا الثقيلة. النويات انشطار من عليها الحصول يمكن التي تلك
اخرتاع ومنذ النووي. االنشطار عىل املعتِمدة النووية سابقاتها من دماًرا أكثر الهيدروجينية
األغراضالسلمية، النووييف االندماج طاقة لتسخري واملحاوالتجارية الهيدروجينية القنبلة
الديوتريوم، صورة عىل بوفرة متاح النووي االندماج لعمليات املطلوب الوقود وأن خاصة
يحوي البحر مياه من واحًدا جالونًا إن البحر. مياه يف بوفرة املوجود الهيدروجني نظري
االنشطار عىل النووي االندماج يملكها أخرى ميزة النفط. من جالون ٣٠٠ تعادل طاقة
آمن نحو عىل تخزينها يتم أن يجب مرضة مشعة نفايات يف يتسبب ال أنه يف تتمثل النووي،
الطاقة. من النوع هذا تسخري للغاية العسري من األسف، مع لكن الوقت. من طويلة لفرتات
١٠٠ إىل تصل للغاية، مرتفعة لحرارة تخضع أن يجب االندماج عملية يف الداخلة املواد إن
ولهذا لها. الحاوي الوعاء ذوبان يف تتسبب بحيث الشدة من وهي مئوية، درجة مليون
الحالة وهذه الحاوي. الوعاء جدران عن تبعدها مغناطيسية بمجاالت املادة تحاط أن يجب
يوًما ستنجح أنها املؤكد ومن جارية، املحاوالت تزال وال عليها. الحفاظ للغاية الصعب من
التقديرات ووفق املنال. بعيد يبدو يزال ال التجاري املستوى عىل الطاقة توليد أن بَيَْد ما.

.٢٠٤٠ عام قبل هذا يحدث لن الحالية
هل الطاقة. من أخرى أشكال إىل تحويلها يمكن السكون كتلة طاقة أن كيف رأينا
تخليق يف الحركة طاقة استخدام مثًال يمكن هل أيًضا؟ معاكس نحو عىل العملية هذه تسري
تحدثنا التي الجسيمات ملعجالت الرئيسة األهداف أحد وهذا بالفعل. نعم، ساكنة؟ كتلة
أو بأهداف، تصطدم ثم الطاقة من عالية مستويات حتى تُدفع فالجسيمات لتونا. عنها
جسيمات االصطدام عن ينجم ما وعادًة املعاكس. االتجاه من قادم الجسيمات من بشعاع
ال «املادة املأثور القول أن الواضح من البداية. من وجود لها يكن لم جسيمات جديدة؛
عن هنا نتحدث ال أننا االعتبار يف ضع لكن صحيًحا. يعد لم عدم» من تُستحدث وال تفنى
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بالطاقة ومقارنتها النهائية الجسيمات لكل الحركة طاقة فبجمع العدم. من مادة تخليق
يمكن النقص وهذا مفقود. الطاقة بعض أن نجد تملكها املقذوفة األجسام كانت التي

تخليقها. جرى التي الجديدة السكون كتلة مقدار بواسطة تفسريه
نستطيع ال أننا نذكر أن يجب األول، املقام يف تخليقها؟ يمكن التي الجسيمات أنواع ما
تملكها. أن للمادة مسموح معينة ثابتة كتل فهناك نريدها. كمية بأي جديدة مادة تخليق
ليس لكن اإللكرتون، كتلة ِضعف مرة ٢٦٤ كتلته جسيًما ننتج أن بمقدورنا فإن وهكذا
متعادل البايون جسيم هو هذا اإللكرتون. كتلة ضعف مرة ٢٦٥ أو ٢٦٣ كتلته جسيًما
متحرك. مصدر من املنبعث الضوء رسعة عن الحديث عند قبُل من قابلناه الذي الشحنة
وقت يف إذْن، الضوء. من دفقتني إىل ويتحلل مستقر غري الجسيم هذا هناك، ذكرنا وكما
بالبايون خاصة سكون كتلة إىل تحولت والتي باملقذوف، الخاصة الحركة طاقة فإن قصري
عند قبُل من قابلناه الذي — امليون يعد أيًضا ضوء. صورة عىل طاقة إىل التحول تعاود
العالية. الطاقة تجارب من تنشأ التي الجسيمات من — الزمني اإلبطاء اختبار عن الحديث
املشحون. البايون تحلل عن وينتج اإللكرتون كتلة قدر مرات ٢٠٧ قدرها كتلة للميون

مجدًدا. الطاقة مطلًقا أخف، جسيمات إىل يتحلل بدوره وامليون
منها يتألف التي العادية املادة تملكها ال سمات لها حديثًا املخلَّقة الجسيمات بعض
عالم هو هذا و«السحر». «الغرابة» غرار عىل عجيب وقع ذات أسماءً تحمل سمات عاملنا؛
عالم إنه األساسية. الجسيمات فيزياء أحيانًا عليها يطلق كما أو الطاقة، عالية الفيزياء
هي الخاصة النسبية تكون وفيه الضوء، رسعة تقارب برسعة يتحرك تقريبًا فيه ما كل
وأمًرا واقعية؛ يومية ظاهرة بوصفها النسبية إىل الفيزيائيون فيه ينظر عالم إنه الحاكمة.

تماًما. منطقيٍّا
أننا سنجد التمهيد، يف طرحناه ما إىل وبالعودة الخاصة. للنسبية دراستنا نختم بهذا
عن فماذا بها. حديثنا بدأنا التي املزعومة املنطقية األفكار من خمسة من بالفعل عدلنا

البقية؟
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التكافؤ مبدأ

كان الراصد إن أي منتظمة؛ الحركة فيها تكون التي الحاالت فقط استعرضنا اآلن، حتى
سنعمد واآلن للجاذبية. اعتبار أي نضع لم أيًضا قصوري. مرجعي إطار داخل موجوًدا
واملكان. الزمان عىل والجاذبية املتسارعة الحركة تأثريات يتضمن كي منظورنا توسيع إىل
— الخاصة النسبية نظرية — اآلن إىل استعرضناه ما أن سنرى األوسع السياق هذا ويف

األعم. النسبية النظرية من خاصة حالة إال هي ما
املوجود ذلك غرار عىل — الجاذبية مجال يف إنه القائلة البسيطة باملالحظة سنبدأ
باملعدل األرض نحو تتحرك ذاته االرتفاع من الساقطة األجسام كل — األرض سطح عىل
نضع أن علينا العميل، التطبيق فعند بديهيٍّا. واضحة الحقيقة هذه ليست الواقع، يف ذاته.
من أكرب بدرجة الساقطة األجسام بعض إبطاء إىل تنحو التي الهواء، مقاومة االعتبار يف
يف امُلسقطة الريشة تتهادى األرض، نحو مبارشة املطرقة تسقط حني يف فمثًال، سواها.
كما — الهواء مقاومة تأثري استبعاد عند لكن لألرض. تصل أن إىل حركتها يف ذاته الوقت
والريشة املطرقة تصل — القمر عىل التجربة هذه ١٥ أبولو رحلة رواد أجرى حني حدث

عينها. اللحظة يف األرض إىل
ذلك. الفضاء رواد يفعل أن قبل جاليليو لها توصل إذ حديثة؛ بفكرة هذه ليست
غري — املائل بيزا برج من باألجسام ألقى فيها والتي — عنه تُروى التي القصة أن ورغم
من هذا فعل وقد الحر». السقوط «عمومية مبدأ أرىس بالفعل فإنه األرجح، عىل صحيحة
أن بي حريٌّ (ربما مائلة. أسطح امتداد عىل املتدحرجة األجسام عىل تجاربه إجراء خالل
حالة يف يكونون مظالتهم فتح قبل أنهم يزعمون قد املظالت قافزي أن رغم أنه أوضح
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الهواء.) مقاومة لتأثري خاضعون إنهم إذ كذلك؛ ليسوا الحقيقة يف فإنهم حر»، «سقوط
ييل: بما أشبه الحر السقوط عمومية مبدأ عن املعربة العبارة تكون أن املمكن ومن

حركته فإن هناك؛ مبدئية رسعة ُمنح ثم الفضاء يف نقطة يف جسم ُوضع إذا
لقوة خاضًعا كان إذا الداخيل، تركيبه أو بنيته عن مستقلة ستكون التالية

فقط. الجاذبية

تتحدد إذْن g الجاذبية نتيجة (العجلة) التسارع كان إذا إذْن؟ هذا نفهم أن لنا كيف
التعبري: خالل من الجسم عىل الواقعة F الجاذبية قوة

F =mGg

الجاذبية». «كتلة تُسمى للجسم أصيلة سمة هي mG حيث
التعبري: خالل من أيًضا تتحدد القوة أن بالفعل رأينا نيوتن، تقريب يف لكن،

F =mIa

الجسم قصور مقياس أي بالجسم؛ الخاصة القصور كتلة هي mIو العجلة هى a حيث
يتبقى املعادلتني هاتني من F القوة رمز وبحذف للقوى. باالستجابة األمر يتعلق عندما

التالية: املعادلة لدينا

mGg =mIa

والريشة املطرقة من بكلٍّ الخاصة a العجلة بأن الحر السقوط عمومية مبدأ يقيض
بالرمز إليها ونشري الجاذبية، عن الناتجة العجلة عن الحديث يمكننا ثَم ومن متطابقة؛

أن: يعني ما وهو g ل مساوية a تكون وهكذا g

mG =mI

يف لها ويشار — سابًقا لها أشري التي الجسم كتلة عن التحدث عىل قادرين نكون وبذا
هذين الكتلة نوَعي بتساوي الخاصة التجريبية االختبارات نُفذت m بالرمز — املعتاد

أجزاء. ١٢١٠ كل يف ١ أي املليون؛ مليون يف واحد جزء قدرها دقة درجة حتى بنجاح
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يف أينشتاين عبقرية تكمن طويل. وقت منذ معروفة الحقيقة هذه قبل، من ذكرنا كما
الخاصة النسبية حالة يف يلحظه. لم غريه أن رغم ما، ً خطأ ثمة أن — مجدًدا اكتشف— أنه
جيًدا املعروف النسبية مبدأ بني التوفيق محاولة عند ما ً خطأ ثمة أن أينشتاين الحظ
— للكهرومغناطيسية ماكسويل قوانني من واملشتقة — باملثل جيًدا املعروفة والحقيقة
أن حقيقة بسبب متحريًا نفسه أينشتاين وجد واآلن، ثابتة. الضوء رسعة بأن تقيض التي
كيف تساءل ثَم، ومن القيمة؛ نفس لهما «الكتلة» من يبدو فيما املتمايزين النوعني هذين
مختلفني جسمني به تجذب أن يجب الذي الشدة مقدار «تعرف» أن الجاذبية لقوة تأتَّى
أن الجاذبية تريد «ملاذا» حال، أي وعىل ذاته؟ باملعدل يتسارعان تجعلهما بحيث للغاية
خلص الطريقة وبهذه هذا؟ وراء من املغزى هو ما ذاته؟ باملعدل الجسمان يتسارع
من والعجلة ناحية، من الجاذبية بني ودقيق وثيق رابط وجود من بد ال أنه إىل أينشتاين

أخرى. ناحية
والريشة املطرقة ألقينا أننا نتخيل دعونا الرابط، هذا عليه يكون أن يمكن ما ملعرفة
يف بسهولة حركته ترسيع يمكن الذي املرجعي اإلطار املصعد يمثل بحيث مصعد؛ يف
حبل انقطع والريشة، املطرقة فيها أفلتنا التي اللحظة يف أنه ولنفرتض الرأيس. االتجاه
به يسقط الذي املعدل بنفس املصعد سيسقط السقوط. يف نفسه املصعد وبدأ املصعد
بعضها النسبية مواضعها أن هذا يعني مًعا، تسقط جميًعا وألنها اآلخران، الجسمان
والريشة، املطرقة يفلت عندما املصعد، يف املوجود الراصد منظور من تتغري. ال لبعض
املصعد. أرضية عىل بالسقوط الحال بهما ينتهي ولن إليه، نسبة هما حيثما ستظالن
املصعد محتويات وستكون ُعطلت. قد الجاذبية أن الراصد لهذا سيبدو أخرى: بعبارة
يف عملها ستؤدي الطوارئ مكابح أن يدرك الراصد أن هنا (نفرتض الوزن». «عديمة
من بدًال املعقدة الفيزيائية املشكالت عىل الرتكيز عىل قادًرا سيكون ولهذا املطاف؛ نهاية

سالمته.) عىل القلق
حول الفضاء رواد دوران سياق يف الوزن انعدام لفكرة التعرض أكثر املألوف من
وجودهم هو وزنهم انعدام سبب بأن االعتقاد الشائع من الخارجي. الفضاء يف األرض
صحيًحا. ليس هذا أن بَيَْد والشمس. باألرض الخاصة الجاذبية قوة عن بعيًدا الفضاء يف
أن وحقيقة األرض. حول تدور الفضاء رائد مركبة بينما حدوثه يمكن الوزن فانعدام
تخربنا — مستقيم خط يف الفضاء يف بعيًدا تنطلق أن من بدًال — مدار يف تدور املركبة
السبب إن األرضية. الجاذبية لقوة خاضعان داخلها، الفضاء ورائد املركبة، بأن الفور عىل
الجاذبية تأثري تحت حر سقوط حالة يف املركبة أن هو هنا الوزن انعدام لحالة الحقيقي
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املركبة اصطدام عدم وسبب الساقط. املصعد يف املوجود الراصد كشأن تماًما األرضية،
مستقيم خط عىل املعتادة الحركة تحويل يف تُستهلك جميعها الجاذبية قوة أن باألرضهو
لجذب يكفي ما منها يتبقى ال بأنه القول يمكن ثَم ومن نلحظها؛ التي املدارية الحركة إىل
مدار حول وزن» بال «يطفو وكأنه الفضاء رائد يبدو وبذا األرض؛ سطح إىل الفضاء رائد

األرض.
التسارع طريق عن صناعية جاذبية» «قوة تخليق بمقدورنا مشابه، نحو عىل
وأنه قليًال، يغفو أن الفضاء رائد قرر املركبة طفو أثناء أنه — مثًال — افرتض املناسب.
مؤخرة ناحية جذب بقوة سيشعر استيقاظه، عند املركبة. محركات عملت نائم هو بينما
سيستنتجه الذي ما املؤخرة. نحو ينساق وهو سرُيى بإحكام مثبت غري يشء وأي املركبة،
يحدث ما تفسريات أحد أن سيدرك ثَم ومن املحركات؛ هدير سماع يمكنه الفضاء؟ رائد
نائًما، الفضاء رائد كان بينما أنه لو ماذا بديًال؛ سيناريو هناك لكنَّ تتحرك. املركبة أن هو
كي فقط تعمل املركبة محركات وأن املؤخرة، جهة من الكواكب أحد نطاق املركبة دخلت
بل املركبة، حركة تتسارع فلن هذا، صح لو الكوكب؟ إىل نسبًة موضعها عىل تحافظ
من نابًعا جميعه املركبة كابينة يف املرصود السلوك وسيكون موضعها، يف ساكنة ستكون
البديلني: بني يميز أن الفضاء رائد عىل املستحيل من وسيكون الكوكب. جاذبية قوة تأثري
جاذبية قوة تأثري تحت ساكنًا البقاء (٢) أو الخارجي، الفضاء يف منتظمة عجلة (١)
بمقدور ليس أنه عىل ينص الذي الضعيف»، «التكافؤ مبدأ من ينشأ وهذا قريب. كوكب
إنهما إذ العجلة؛ تأثري تحت والحركة الجاذبية تأثري تحت الحركة بني يميز أن املرء
السقوط عمومية ملبدأ مساويًا جوهره يف الضعيف التكافؤ مبدأ يعد ثَم، ومن متساويتان؛

الحر.
التكافؤ «مبدأ تسمى منه أخرى نسخة ثمة ألن «الضعيف»؟ باملبدأ ُسمي ملاذا لكن
هي الحركة) فقط (وليس املادي السلوك صور «جميع» أخرى نسخة ثمة ألن القوي»،

العجلة. أو الجاذبية تأثري تحت سواءٌ ذاتها،
— الدقة وجه عىل — التفريق املرء بمقدور أنه وهو أضيفه؛ أن عيلَّ واحد تحذير ثمة
يحمل املصعد يف املوجود الرجل 2-1(أ)؛ الشكل عىل نظرة ألِق والجاذبية. العجلة بني
موضع وألن األرض، مركز ناحية موجهة الجاذبية وقوة ذراعيه، بطول جانبه إىل جسمني
املطرقة عىل املؤثرة القوة فإن األرض، مركز إىل نسبًة الريشة موضع عن يختلف املطرقة
النهاية يف االتجاهان ويلتقي الريشة؛ عىل املؤثرة تلك عن قليًال مختلف اتجاه يف تعمل
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للغاية بعيًدا الخارجي، الفضاء يف موجوًدا الراصد كان إذا العكس، عىل األرض. مركز عند
مساَري فإن 2-1(ب)، الشكل يف كما جسده، وتسارع جذبوي، تأثري لها أجسام أي عن
نقطة. أي يف يلتقيا ولن لآلخر، أحدهما موازيًا سيكونان سيسقطهما اللذين الجسمني
أنه يعني هذا عينه. االتجاه يف تعمالن ال الجاذبية وقوة العجلة الجسمني، منظور من إذْن
إىل بالنسبة إحداهما «تماًما» ساكنتني والريشة املطرقة تظل فلن املصعد، حبل انقطع لو
املصعد سقط لو إنه بحيث قليًال، األخرى من إحداهما ستقرتب بل املصعد، وإىل األخرى
هذا املطاف. نهاية يف والريشة املطرقة فستلتقي األرض، مركز نحو يفيضمبارشة نفق يف
بتحذير: مصحوبًا يأتي أن يجب والضعيفة) القوية صورتيه (يف التكافؤ مبدأ أن يعني
قياساتنا وأجرينا صغرية منطقة اخرتنا إذا فقط يرسي والجاذبية العجلة تكافؤ إن إذ
من أعىل مستًوى عىل و/أو الشاسعة املناطق عرب أما معينة، دقة حدود يف وذلك عليها
تؤخذ أال املفرتض من أيًضا عنه. تحدثنا الذي البسيط التفاوت املرء يلحظ فقد الدقة،
مختلفني ارتفاعني عىل امُلسقطان فالجسمان الالزم. من أطول زمنية فرتة عرب القياسات
سيبتعدان حر)؛ سقوط حالة (يف األرض حول تدور فضائية مركبة داخل طفيًفا اختالًفا
مربع مع عكسيٍّا تتناسب (التي الجاذبية قوة ألن اآلخر؛ عن أحدهما كافية زمنية فرتة بعد

األعىل. الجسم عىل يسري بقدر أقل ستكون األرض) مركز من املسافة
مبدأ بسبب أنه األمر يف املهم هنا. عنه نتحدث ما عىل يُذكر تأثري لهذا ليس لكن
يمكننا بعينه، موقف يف الجاذبية تأثريات عليه ستكون ما استكشاف يف رغبنا إذا التكافؤ،
تأثريات استكشاف يف رغبنا إذا وباملثل، أكثر، مالئًما هذا كان لو محلها العجلة إحالل
بمثابة الجاذبية مبدأ يعد أحيانًا مكافئة. جاذبية قوة بوصفها فيها التفكري يمكننا العجلة،
املبدأ. ذلك حدود بعيد حدٍّ إىل تتجاوز التي النظرية تلك العامة؛ للنسبية األول السلف

الزمن عىل والجاذبية العجلة تأثريات

مجدًدا باالستعانة الزمن عىل والجاذبية العجلة بها تؤثر التي الكيفية استكشاف يمكننا
مصدر املرة، هذه لكن فضائية. مركبة عىل موضوَعني وهدف النابض للضوء بمصدر
من .(2-2 الشكل (انظر املقدمة يف موضوع والهدف املركبة، مؤخرة يف موضوع الضوء
تكون عندما f منتظم تردد ذات النبضات من سلسلة الضوء مصدر يرسل أن املفرتض
الظروف، هذه ظل ويف قصوريٍّا. مرجعيٍّا إطاًرا املركبة تمثل مطفأة، املركبة محركات

.f أي به؛ أُرسلت الذي الرتدد معدل بنفس الهدف إىل النبضات تصل
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(ب)(أ)

أحدهما قليًال الجاذبية قوة بفعل الساقطني الجسمني مسارا يميل (أ)، الحالة يف :1-2 شكل
يقع حيث (ب)، الحالة يف العكس، وعىل األرض. مركز صوب يتجهان كليهما ألن اآلخر؛ نحو

متوازيني. الجسمني مسارا يكون الجاذبية، وليس العجلة تأثري تحت الجسمان

نحو منتظمة نبضات يرسل الفضائية املركبة مؤخرة عند موضوع للضوء مصدر :2-2 شكل
املقدمة. يف موضوع هدف

محركات اشتغلت النبضات، إحدى فيها انطلقت التي اللحظة يف أنه لنفرتض اآلن،
إىل املسافة كانت إذا a قدرها بعجلة األمام إىل التسارع يف املركبة بدأت بحيث املركبة؛
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املركبة. مقدمة إىل تصل حتى t = h/c قدره وقتًا النبضة فستستغرق ،h هي الهدف
قدرها: v رسعة اكتسبت قد املركبة ستكون الوقت، هذا وخالل

v = at = ah/c

أُطلقت حني املصدر برسعة مقارنة النبضة يتلقى عندما الهدف رسعة هي هذه
برسعة مصدرها عن يبتعد وهو النبضة الهدف يتلقى أخرى: بعبارة البداية. يف النبضة

.v قدرها نسبية
سيارة صافرة تطلقها التي كتلك صوتية موجات مع التعامل عند معلوم، هو كما
امُلستقبلة املوجات تردد فإن متحرك، مصدر من آتية ضوئية موجات أو متحركة، إسعاف
كان فإذا املعروفة. دوبلر» «إزاحة هي وهذه إرسالها. عند املوجات تردد عن يختلف
االقرتاب، يف آخذًا كان إذا أما أقل، امُلستقبَل الرتدد يكون االبتعاد، يف آخذًا املوجات مصدر
f املرسل والرتدد f ′ املستقبَل الرتدد تربط التي القياسية واملعادلة أعىل. الرتدد يكون

كالتايل: هي

f ′ = f/ (1± v/c) (2-1)

يتضمن كي التعبري هذا تعديل ينبغي الضوء، رسعة من القريبة الرسعات مع
v الرسعة (مثل الصغرية الرسعات مع لكن املتحرك. املصدر عىل الزمني اإلبطاء تأثري
اجتياز يف املرسلة النبضة تستغرقه الذي الوقت خالل املرسعة املركبة جانب من املتحققة
الرتدد يف االختالف فإن املعادلة، ترتيب وبإعادة كافية. املعادلة هذه تكون املركبة) طول

كالتايل: كتابته يمكن للمصدر األصيل املوضع عن ابتعاده أثناء الهدف عند املرصود
(
f ′ − f ) ≈ − fv/c

املعادلة النهاية يف لدينا يكون v الرسعة أجل من اشتققناه الذي التعبري وباستخدام
التالية:

(
f ′ − f ) ≈ − fah/c2 (2-2)

الذي الرتدد من أقل يكون املقدمة يف النبضات به تُستقبل الذي الرتدد فإن ثَم، ومن
يف موضوًعا للنبضات املرِسل املصدر كان إذا مشابه، نحو وعىل املؤخرة. من به أُرسلت
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الراصد من يقرتب وكأنه املصدر فسيبدو املؤخرة، يف موضوًعا الهدف وكان املركبة مقدمة
إرسالها. عند عليه كان مما أعىل استقبالها عند النبضات تردد وسيكون عنه، يبتعد ال

تنتصب بينما مقدمتها، إىل املركبة مؤخرة من تُرَسل الضوء من منتظمة نبضات :3-2 شكل
اإلطالق. منصة عىل رأيس نحو عىل املركبة

بمجال العجلة عن استعضنا لو سيحدث ما اآلن لنتدبر االعتبار، يف هذا كل وضع مع
األرض إىل وتثبتها اإلطالق، منصة عىل موضوعة املركبة أن سنفرتض مكافئ. جاذبية
املركبة، «أرضية» بمثابة املركبة مؤخرة حائط يصري اآلن .(3-2 (الشكل األرضية الجاذبية
منتظمة نبضات تنطلق ومجدًدا، لها. «السقف» بمثابة املركبة مقدمة حائط يصري بينما
سيكون ما عرفنا أن وبعد السقف. إىل املركبة أرضية عىل املوضوع املصدر من الضوء من
خالل من — نخلص أن الفور عىل يمكننا املتسارع، القصوري اإلطار داخل الوضع عليه
أقل املوجات تردد سيكون الهدف عند املوجود الراصد منظور من أنه إىل — التكافؤ مبدأ
أن يجب القمة عند املوجود الراصد منظور من املصدر. قرب موجود ثاٍن راصد يراه مما
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يخلص ثَم، ومن به؛ تُطَلق الذي الرتدد مع النبضات به استُقبلت الذي الرتدد يتساوى
املصدر. عند املوجود الراصد يزعم مما أقل اإلطالق عند النبضات تردد أن إىل الراصد هذا
نحو الرتدد يف إزاحة حدوث إىل يشري وهو الجذبوي»، األحمر «االنزياح اسم هذا عىل يطلق
النابض املصدر إىل نظرنا لو أننا هو هذا وراء من املغزى للطيف. األدنى األحمر الطرف
عند املوجود «الراصد فإن — مثًال ثانية كل واحدة نبضة تطلق — زمنية ساعة بوصفه
تسري الجاذبية مجال مركز إىل أقرب موضع يف املوجودة الساعة أن إىل سيخلص القمة

بطيء.» نحو عىل
قاعدتها، عند موضوع والهدف املركبة قمة عند موضوًعا املصدر كان إذا وباملثل،
سيتلقى القاعدة عند املوجود الراصد أن نستنتج أن علينا أيًضا التكافؤ مبدأ واقع فمن
سيمنحه منه االقرتاب يف اآلخذ املكافئ املتسارع املصدر إن (إذ أرسع بمعدل النبضات
فإن وبذا، الجذبوي»؛ األزرق «االنزياح هو هذا دوبلر). قاعدة وفق مزاًحا أرسع تردًدا
ساعته أن يف سقفها عند املوجود الراصد مع سيتفق املركبة أرضية عند املوجود الراصد

نظريه. من أبطأ نحو عىل تسري
اإلبطاء ظاهرة بشأن إليها وصلنا التي النتيجة عن مختلفة نتيجة هذه أن الحظ
مؤمنًا الراصَدين من راصد كل كان الحالة، تلك يف النسبية. الحركة من النابعة الزمني
كان املوقف ألن وذلك ساعته؛ من أبطأ نحو عىل تسري التي هي اآلخر الراصد ساعة بأن
املوقف لكن ا». «حقٍّ يتحرك كان أيهما ملعرفة سبيل ثمة يكن لم إذ تام؛ نحو عىل متماثًال
عن أبعد أيهما بشأن متفقان فهما الراصَدين؛ بني متماثًال ليس اآلن أيدينا بني الذي

له. أقرب وأيهما الجاذبية مجال
الزمن ثَم ومن — الساعة تسري الجاذبية، مجال يف أكثر توغلنا كلما أنه نجد وهكذا
املركبة حالة يف وجدناها التي ذاتها هي الرتدد يف الطفيفة واإلزاحة أبطأ. نحو عىل — ذاته

املتسارعة:
(
f ′ − f ) /f ≈ − gh/c2

،a العجلة عن هنا استعضنا وقد املوضعني، بني االرتفاع يف الفارق هو مجدًدا h حيث
املوحد. املجال هذا يف الجاذبية عن الناجم العجلة مكافئ ،g بالجاذبية

أوىل وردت وقد .١٩١١ عام يف جذبوي تردد انزياح بوجود بتنبُّئه أينشتاين خرج
من املنبعث الضوء أطياف دراسة من جذبوي أحمر انزياح وجود عن التجريبية اإلشارات
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بدرجة منضغطة لكنها الشمس، كتلة تعادل كتلة البيضاء لألقزام البيضاء. القزمة النجوم
السطح. عىل قوي جاذبية مجال لها يكون ثَم ومن — مرة ١٠٠ بحوايل أصغر — كبرية
انزياح قياس من برينستون جامعة من فريق تمكن الستينيات، يف الوقت، من فرتة وبعد
من جاء الفلكية الدراسات من الواردة التأكيدات أقوى أن بَيَْد الشمس. من الوارد الضوء
نصف لكن الشمس، كتلة قدر مرة ١٫٤ قدرها كتلة لها النجوم هذه النيوترونية. النجوم
مهولة. سطحها عىل الجاذبية قوة فإن ثَم ومن وحسب؛ كيلومرتات ١٠ نحو يبلغ قطرها
الفضاء لوكالة التابع نيوتن، إم إم إكس الفضائي التليسكوب رصد ،٢٠٠٢ عام ويف
النيوترونية، النجوم أحد من املنبعثة السينية األشعة له تعرضت الذي االنزياح األوروبية،
الرتدد يف االنزياح أن ُوجد وقد الواحد، السنتيمرت يتجاوز ال الذي الجوي غالفه عرب واملارة

.٪٣٥ بلغ
بوند روبرت تحقق الرتدد، لقياس الدقة فائقة طريقة وباستخدام ،١٩٦٠ عام يف
ارتفاعه برج بطول جاما أشعة تمرير خالل من االنزياح وجود من تجريبيٍّا ريبكا وجلني
٨١٠ × ٣ = cو مرتًا، ٢٢٫٥ = hو م/ث٢، ٩٫٨١ = g القيم: وباستخدام مرتًا. ٢٢٫٥
هذه يف الرتدد يف الطفيف االنزياح أن من السابقة املعادلة بواسطة التحقق يمكن م/ث،
يف االنزياح هذا وجود من التحقق تم فقد هذا ومع .١٠−١٥ × ٢٫٥− يبلغ كان الحالة

باملائة. ١ قدرها دقة حدود
عالية ارتفاعات إىل ذرية ساعات إرسال خالل من أيًضا التأثري هذا من التحقق تم
الذي الزمني اإلبطاء معادلة من التحقق تم كيف ذكرنا السابق، يف طائرات. متن عىل
مما بكثري تعقيًدا أكثر املوقف كان الواقع، يف طائرة. باستخدام الخاصة النسبية تُمليه
عىل املوضوعة الساعة رسعة هو أحدهما مؤثران: عامالن هناك كان هنا. ها إليه أشري
هو — الجديد التأثري — والثاني األرض، سطح عىل املوجودة الساعة إىل نسبة الطائرة
لآلخر أحدهما مشابهان التأثريان هذان األرض. عىل املوجودة الساعة فوق الطائرة ارتفاع
يس جيه هما — تجريبيان عاملان قام العملية، الناحية من بينهما. االرتباط فك ويجب
العالم حول تطري طائرة عىل ساعة بوضع ١٩٧١ عام يف — كيتينج إي وآر هافيل
قورنت ثم الغرب. باتجاه العالم حول تطري طائرة عىل أخرى ُوضعت فيما الرشق، باتجاه
أن ورغم األمريكي. البحري املرصد يف موجودة ثالثة ساعة بقراءة املسجلتان القراءتان
دوران رسعة بسبب فإنه األرض، سطح إىل نسبة عينها بالرسعة تطريان كانتا الطائرتني
الراصد إىل نسبة مختلفتني برسعتني تطريان بالفعل الطائرتان كانت نفسها حول األرض
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دوران وبسبب األرض. مركز يف — مثًال — واملوجود القصوري اإلطار داخل املوجود
نسبة تتحرك األخرى هي األرض سطح عىل املوجودة الساعة كانت نفسها، حول األرض
تتحرك اللتني الرسعتني تتوسط برسعة وذلك القصوري؛ اإلطار داخل املوجود الراصد إىل
وقد واالرتفاع. الرسعة من لكلٍّ بسجل االحتفاظ تم الطائرتني رحلتَي ويف الطائرتان. بهما
الساعتني زمن يف املتوقع الزيادة أو الفقد بمقدار الخاصة الحسابات عمل من هذا مكَّن
أن املفرتض من كان األرض. سطح عىل املوجودة بتلك مقارنة الطائرتني عىل املوضوعتني
وأن الجذبوي، األزرق االنزياح بسبب ثانية نانو ١٤ ± ١٤٤ رشًقا املتجهة الساعة تكتسب
٤٠ قدره فْقًدا الصايف يكون بحيث الزمني؛ اإلبطاء بسبب ثانية نانو ١٤ ± ١٨٤ تفقد
يف ثانية. نانو ١٠ ± ٥٩ قدره فْقد وجود التجريبية النتائج أثبتت وقد ثانية. نانو ٢٣ ±
نانو ١٨ ± ١٧٩ قدره زمنًا تكسب أن غربًا املتجهة للطائرة املتوقع من كان ذاته، الوقت
اإلبطاء بسبب ثانية نانو ١٠ ± ٩٦ قدره آخر مكسب إىل إضافة الجاذبية، بسبب ثانية
طيبًا توافًقا الحسابات توافقت وقد ثانية. نانو ٢١ ± ٢٧٥ الصايف يكون بحيث الزمني؛

ثانية. نانو ٧ ± ٢٧٣ قدرها زيادة وجود بينت التي التجريبية النتيجة مع
لصاروخ رحلة خالل ١٩٧٦ عام يف الجذبوي األزرق االنزياح عىل آخر اختبار أُجري
النسبي الزمني اإلبطاء ضوء يف البيانات تصحيح وبعد كيلومرت. آالف ١٠ ارتفاع عىل
جزأين قدرها دقة حدود يف النظرية مع الجذبوي األزرق االنزياح نسبة توافقت املتوقع،

أجزاء. ٤١٠ لكل
الطابق يف يميض الزمن إن جيًدا. أُثبتت قد الزمن عىل الجاذبية تأثريات تكون وبهذا
تأدية مثل أفكار تراودك أن قبل لكن السفيل. الطابق يف يميض مما أرسع بمنزلك العلوي
أرسع، نحو عىل منها تنتهي حتى العلوي الدور يف — املالبس ككي — املضجرة األعمال
يفكر املرء أن يعني هذا الساعة. وليس أرسع، يميض الذي هو نفسه الزمن أن تذكَّر
تستغرق أنها تبدو املضجرة األعمال ستظل وبذا العلوي، الطابق يف وهو أرسع نحو عىل
ثَم ومن أرسع؛ بك سيميض العمر أن أيًضا بالذكر الجدير ومن منظورك. من عينه الوقت
عنها نتحدث التي التأثريات أن اعتبارك يف وضعت بالطبع، إذا، إال هناك! أرسع ستموت
يف ستستغرقه الذي الزمن فإن سنودون، جبل قمة ارتقيت لو فحتى الضآلة. بالغة هنا
إال البحر سطح مستوى عند املستغرق الزمن عن يقل لن هناك القهوة من قدح رشب

الثانية. من أجزاء ١٣١٠ يف واحد بجزء
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الجاذبية فإن الحًقا، سنرى وكما الدوام. عىل صغريًا الجذبوي األحمر االنزياح ليس
تماًما. الزمن إيقاف عىل قادرة أنها لدرجة للغاية قوية السوداء بالثقوب املرتبطة

التوأمني معضلة إىل عودة

معضلة إىل النظر سنعاود الساعات، عىل العجلة/الجاذبية بتأثريات معرفتنا ضوء يف
التوأمني.

صوب وسافر األرض عىل توأمه ترك أن بعد الفضاء رائد أن كيف سلًفا أوضحنا
نحو عىل الساعتني يقارن كي األرض إىل يعود حتى مركبته حركة عكس بعيد، كوكب
جعله ما وهو مركبته، محركات تشغيل خالل من هذا فعل وقد فيه. غموض ال مبارش
تحت فيها واقعة املركبة كانت التي الفرتة طيلة النقيض، وعىل العجلة. تأثري تحت يقع
التناظر بها انهار التي الكيفية هي وهذه بيشء. املراقبة مسئول يشعر لم العجلة، تأثري
رشط أطاع الذي الوحيد هو املراقبة مسئول فإن وعليه املراقبة. ومسئول الفضاء رائد بني
الصحيحة، هي حساباته وحدها السبب، ولهذا قصوري. إطار داخل الوقت طوال البقاء
عمر من أصغر وعمره الرحلة من سيعود الفضاء رائد أن تفيد تحديًدا الحسابات وهذه

املراقبة. مسئول
v املركبة رسعة وأن ،h هي الكوكب وذلك األرض بني املقطوعة املسافة أن بفرض

هو: وإيابًا ذهابًا كلها للرحلة املراقبة مسئول ساعة عىل املسجل tc الزمن يكون إذْن

tc = 2h/v (2-3)

وقعت الفضاء رائد ساعة تسجلها التي القراءة فإن املراقبة، مسئول منظور ومن
هي: بها الخاصة املعادلة وأن الزمني، اإلبطاء تأثري تحت

ta = 2h
(
1− v2/c2

)1/2
/v (2-4)

فمن آخر. لسبب لكن ساعته، بقراءة الخاص التقييم هذا مع الفضاء رائد يتفق
تقلص إليه) نسبًة يتحركان وهما يراهما (كما والكوكب األرض بني املسافة منظوره،
الزمن عن راضيًا الفضاء رائد سيكون ثَم ومن .(1− v2/c2)1/2 قدره بمعامل طولها

ساعته. من املنتقص
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مسئول ساعة قراءة عليه تكون أن يفرتض ملا الفضاء رائد تقييم يف املشكلة تكمن
املراقبة ومسئول األرض أن يزعم الفضاء فرائد األرض. إىل الفضاء رائد عودة عند املراقبة
املراقبة مسئول ساعة تخضع أن املفرتض من وعليه إليه، نسبًة v قدرها برسعة يتحركان
بالحركة تتسم التي الرحلة من األجزاء تلك ففي ما. حدٍّ إىل محق وهو الزمني. لإلبطاء
لرائد ويحق قصوري، مرجعي إطار داخل املراقبة ومسئول الفضاء رائد يكون املنتظمة،
نحن (هنا ساعته. من أبطأ نحو عىل تسري املراقبة مسئول ساعة بأن يؤمن أن الفضاء
عن ماذا لكن الفضاء.) رائد يزوره الذي الكوكب من آتية جذبوية تأثريات أي نتجاهل
داخل الفضاء رائد يعد ولم رسعتها وانخفضت املركبة، محركات فيها انطلقت التي الفرتة
التوقف، وبعد األرض. اتجاه يف تسارًعا يعادل الرسعة يف االنخفاض هذا قصوري؟ إطار
األرض؛ اتجاه يف املرة وهذه ،v الرسعة إىل وصوًال مجدًدا يتسارع أن الفضاء رائد عىل

ذاته. االتجاه يف تسارعه فرتة يستأنف بحيث
مجال ينتجها التي ذاتها هي (التسارع) العجلة تنتجها التي التأثريات أن كيف رأينا
جاذبية بمجال (تسارعها) املركبة عجلة عن االستعاضة يمكننا ثَم، ومن مكافئ؛ جاذبية
الكوكب عىل الحايل املركبة موضع من الطريق طول عىل يمتد منتظمة، قوة ذي تخيُّيل،
تنص والتي ،(2-2) رقم املعادلة تعطينا األرض. عىل املراقبة مسئول موضع وحتى
الضوء تردد يف (f ′ − f) املرصودة اإلزاحة (f ′ − f) ≈ − fgh/c2 أن عىل تحديًدا
هو هذا g الجاذبية مجال إىل واألقرب h قدرها مسافة، عىل املوجود املصدر من املنبعث
الجاذبية، عن أبعد مكان يف موضوًعا الضوء مصدر كان إذا أما الجذبوي. األحمر االنزياح
هذه جذبوي. أزرق انزياح لدينا ويكون (2-2) رقم املعادلة يف السالبة العالمة فسنحذف
الساعة سري معدل مع أيًضا ولكن املنبعث، الضوء تردد حالة يف وحسب تصح ال العالقة
مسئول ساعة تكون هذه حالتنا يف أنه االعتبار يف نضع وحني ذاته. املكان يف املوضوعة
الفضاء)، (رائد الراصد بساعة مقارنة الجاذبية مركز من أبعد مكان يف موضوعة املراقبة
فرتة طيلة — وعليه املراقبة. مسئول عىل برسعة يمر الزمن أن إىل الفضاء رائد يخلص
هذه ساعته. من أرسع تسري املراقبة مسئول ساعة أن الفضاء رائد يدرك — التسارع
رحلة يف ويبدأ محركاته الفضاء رائد يطفئ أن إىل إنه بحيث ملحوظة، الرسعة يف الزيادة
بكثري، ساعته سبقت قد ستكون املراقبة مسئول ساعة فإن األرض، إىل املنتظمة العودة
تكون األرض، إىل املنتظمة العودة رحلة وخالل عنها. متأخرة تكون أن من بدًال وذلك
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اإلبطاء تأثري بسبب وذلك الفضاء؛ رائد ساعة من أبطأ مجدًدا املراقبة مسئول ساعة
يف الفضاء رائد ساعة تبدأ األرض، إىل العودة رحلة خالل لهذا، ونتيجة املعتاد. الزمني
قد املراقبة مسئول ساعة أن يتبني لكن املراقبة. مسئول ساعة وبني بينها الفارق تعويض
ساعة عىل متقدمة تظل بحيث القصرية، التسارع فرتة خالل كبريًا قدًرا الوقت من كسبت
أكرب األرض عىل املوجود التوأم يكون أخرى: بعبارة األرض. إىل عودته عند الفضاء رائد
وجود. للمعضلة يكون ال وبذا توأمه؛ إليها يتوصل التي عينها النتيجة بالطبع وهي سنًا،
ta′ الفضاء رائد وساعة tc ′ املراقبة مسئول ساعة من كلٍّ عىل املسجلة القراءات
عىل موضحة — الفضاء رائد منظور من وذلك — الرحلة من املختلفة املراحل خالل
املركبة تصل ،O النقطة عند األرض من االنطالق بعد .4-2 الشكل يف البياني الرسم
،Bو A النقطتني بني .ta′ عن tc ′ تتأخر املرحلة هذه ويف ،A النقطة عند الكوكب إىل
بني الفارق يميل ،Cو B بني املمتدة املرحلة وخالل ta′ تسبق tc ′ وهنا املحركات؛ تعمل

.ta′ تسبق tc ′ تظل C النقطة عند لكن التاليش، إىل القراءتني
— مثًال لنُقل — أطول رحلة املركبة قطعت أن حدث لو أنه تحريك قد التي األمور من
نفس ستحتاج لكنها أضعاف. بعرشة أكرب إذن الزمني الفارق فسيكون أضعاف، بعرشة
قدره تغريًا ينتج أن عينه للتسارع يمكن كيف رسعتها. اتجاه تعكس كي التسارع مقدار
(2-2)؛ رقم املعادلة يف موجودة اإلجابة املراقبة؟ مسئول ساعة قراءة يف أضعاف عرشة
بعرشة أكرب h املسافة كانت وإذا h املسافة مع طرديٍّا تتناسب الرتدد إزاحة أن نرى حيث

األخرى. هي أضعاف بعرشة الرتدد إزاحة فستزداد أضعاف،
ومرة الحادث. التسارع مقدار نحدد لم أننا هو لديك، االهتمام يثري قد آخر أمر
التسارع هي g حيث v؛ = gT أن نعرف فنحن تبعات. أي األمر لهذا ليس أخرى،
v الرسعة يف التغري ذلك ينتج كي التسارع خالله سيعمل الذي الزمن هي Tو (العجلة)
التغري ينتج كي الوقت لضعف يعمل أن عليه فسيكون النصف، بمقدار التسارع ُقلل ولو
إزاحة فستقل النصف، إىل g قيمة قلت لو أنه (2-2) رقم املعادلة تبني الرسعة. يف نفسه
سيتواصالن املتزايد، الساعة حركة معدل ثَم ومن التسارع، لكن النصف. بمقدار الرتدد

كالسابق. نفسه هو الساعة قراءة يف اإلجمايل التغري يكون وبهذا مضاعف؛ لزمن
سنناقشه ما (هذا دوبلر. إزاحة بطريقة باالستعانة كميٍّا األمر من التحقق السهل من
التايل للجزء مبارشة واالنتقال الجزء هذا إغفال ويمكنك القسم، هذا من املتبقي الجزء يف

ذلك.) يف رغبت إن
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ساعة عىل املسجلة بالقراءة مقارنة ta′ الفضاء رائد ساعة عىل املسجلة القراءة :4-2 شكل
الفضاء. رائد منظور من وذلك ،tc ′ املراقبة مسئول

واحدة نبضة قدره تردد بمعدل نبضات تطلق املراقبة مسئول ساعة أن لنفرتض
عد خالل من الفضاء رائد وسيستطيع املراقبة). مسئول منظور من (وذلك الثانية يف

سريها. كيفية متابعة من األخرى الساعة من سيتلقاها التي الضوء نبضات
األرض؟ إىل عودته وقت بحلول الفضاء رائد سيتلقاها التي النبضات عدد كم

تربط التي القياسية الصيغة فإن — (2-1) رقم املعادلة يف — قبل من ذكرنا كما
يتحرك مصدر ِقبل من املنبعث للضوء f إرساله عند والرتدد f ′ املستقبَل الرتدد بني

هي: v ما برسعة

f ′ = f/ (1± v/c)
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يتضمن كي الريايض التعبري تعديل ينبغي الضوء، رسعة من القريبة الرسعات عند
املتحرك: املصدر عىل الزمني اإلبطاء تأثري

f ′ = f
(
1− v2/c2

)1/2
/ (1± v/c)

f ′ = f (1− v/c)1/2(1+ v/c)1/2/ (1± v/c)

فإن: الراصد، عن مبتعًدا يتحرك املصدر يكون عندما ثَم، ومن

f ′ = f (1− v/c)1/2/(1+ v/c)1/2 (2-5)

الراصد: من يقرتب كان لو بينما

f ′ = f (1+ v/c)1/2/(1− v/c)1/2 (2-6)

الذهاب رحلة تستغرق الفضاء رائد منظور من أنه رأينا (2-4) رقم املعادلة من
.ta/2 = h(1− v2/c2)1/2/v قدره: زمنًا

يف مرضوبًا ta/2 الزمن يساوي no الذهاب رحلة خالل املتلقاة النبضات عدد إن
:((2-5) (املعادلة املتلقاة النبضات تردد

no = f ′ta/2 = f(1− v/c)1/2h
(
1− v2/c2

)1/2
/v(1+ v/c)1/2

no = fh(1− v/c) /v

ta/2 الزمن يساوي nr اإلياب رحلة خالل املتلقاة النبضات عدد فإن مماثل، نحو وعىل
:((2-6) (املعادلة املتلقاة النبضات تردد يف مرضوبًا

nr = f ′ta/2 = f(1+ v/c)1/2h
(
1− v2/c2

)1/2
/v(1− v/c)1/2

nr = fh(1+ v/c) /v

التالية: املعادلة من n املتلقاة النبضات عدد إجمايل عىل الحصول يمكن وبهذا

n = no +nr = fh(1− v/c) /v + fh(1+ v/c) /v = 2fh/v
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لساعة اإلجمايل الزمن يساوي إذْن الثانية؛ يف واحدة نبضة يساوي f الرتدد أن وبما
.2h/v املراقبة مسئول

.(2-3) رقم املعادلة يف موضح هو كما نفسه، املراقبة مسئول تقدير مع يتفق وهذا
املراقبة مسئول ساعة ستكون الذي املقدار توقع الفضاء رائد يستطيع الطريقة وبهذه

ساعته. عن به متقدمة

الضوء انحناء

متكافئة تأثريات ينتجان والجاذبية العجلة أن كيف التكافؤ، مبدأ خالل من بالفعل، رأينا
الضوء؟ شعاع حركة عن ماذا لكن والريشة. املطرقة غرار عىل املختلفة األجسام حركة عىل
تحت هذا يصح هل لكن مستقيمة، خطوط يف ينتقل الضوء أن فكرة عىل معتادون نحن

متسارع؟ مرجعي إطار يف أو الجاذبية، تأثري
موضوَعني وهدًفا للضوء نابًضا مصدًرا تتضمن أخرى تجربة تخيل األمر، الستكشاف
تماًما مماثل نحو عىل موضوعان والهدف املصدر املرة، هذه لكن فضائية. مركبة متن عىل
بزاوية الضوء شعاع ينطلق أن املفرتض من أخرى: بعبارة األوىل. التجربة يف عليه كانا ملا

املركبة. حركة اتجاه عىل عمودية
لو آخر: بمعنًى أو — للجاذبية مصدر أي عن وبعيدة ساكنة، املركبة تكون حني
الظروف، هذه ويف قصوريٍّا. مرجعيٍّا إطاًرا تمثل فإنها — حر سقوط حالة يف كانت
الشكل يوضح كما الهدف، نحو مستقيم خط يف — كاملتوقع — الضوء شعاع ينتقل
املصدر، من الضوء نبضة فيها انطلقت التي اللحظة يف أنه افرتض اآلن لكن 2-5(أ).
املوجود املراقبة مسئول منظور من األمام. إىل املركبة وتسارعت املركبة محركات دارت
مستقيم خط يف تسري أي بالضبط؛ عينه املسار مجدًدا الضوء نبضة تتبع األرض، عىل
إىل تحركت قد املركبة تكون املقابل، الحائط تبلغ حني لكن كالسابق. االتجاه نفس يف
النبضة. منه انطلقت الذي للمصدر مبارش نحو عىل مواجًها الهدف يكون ال وبهذا األمام،
املكان من قليًال الوراء إىل نقطة تصيب وهي النبضة املراقبة مسئول سريى أخرى: بعبارة

اآلن. الهدف فيه املوجود
2-5(ب). الشكل عىل موضح هذا ذاته؟ الوقت يف الفضاء رائد يراه الذي ما لكن
الوراء إىل نقطة يف املقابل الحائط ترضب لكي لكن الهدف، اتجاه يف رحلتها النبضة تبدأ
منحنيًا. مساًرا تتبع وأن املستقيم، الخط عن تنحرف أن عليها سيكون الهدف من قليًال
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(أ)

(ب)

الضوء نبضة فإن (أ)، الحالة حر، سقوط حالة يف الفضائية املركبة تكون عندما :5-2 شكل
لكن املقابل. الحائط عىل هدفها إىل وصوًال مستقيم خط يف تنتقل املركبة عرب جانبيٍّا املوجهة
لرائد النبضة تبدو (ب)، الحالة تتسارع)، عندما (أي العجلة لتأثري املركبة تخضع عندما

الهدف. من بالقرب املقابل الحائط تصيب بحيث منحنيًا، مساًرا تتبع وكأنها الفضاء

الحائط يُعترب بحيث مكافئ؛ جاذبية بمجال (التسارع) العجلة عن استعضنا أننا لو
رائد فإن «السقف»، بمثابة املخروطية واملقدمة مجدًدا «األرضية» بمثابة للمركبة الخلفي
جسم أي شأن شأنها األرضية، اتجاه يف «سقطت» الضوء نبضة أن إىل سيخلص الفضاء
أرضيتها؛ ناحية سقط وقد الحال به ينتهي لكن الهدف اتجاه يف املركبة عرب يُطلق آخر

الهدف. يخطئ ثَم ومن
مجاالت يف منحنية مسارات ستتبع الضوء أشعة أن نتوقع أن لنا املالحظة هذه من
يف أينشتاين به خرج الذي التنبؤ هو هذا كان الواقع، يف سينثني. الضوء وأن الجاذبية،
أفكاره عن أنباء خرجت األوىل. العاملية الحرب إبان برلني يف يعمل كان بينما ١٩١٥ عام
ويف كامربيدج. يف املوجود إدنجتون آرثر الربيطاني العالم مسامع إىل ووصلت أملانيا من
أينشتاين نظرية صحة إدنجتون أثبت أشهر، بستة الحرب انتهاء بعد ،١٩١٩ عام مايو
مالحظة هي التجربة فكرة كانت اإلطالق. عىل التجارب أشهر من واحدة خالل من
ثانية مواضعها قياس ثم ليًال، السماء من معينة منطقة يف للنجوم الطبيعية املواضع
من بالقرب النجوم ضوء سيمر ساطعة الشمس تكون حني ساطعة. الشمس تكون حني
مساًرا الضوء سيتبع عندئٍذ الشمس. جاذبية مجال سيعرب ثَم ومن يصلنا؛ كي الشمس
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هذا األصيل. اتجاهه عن مختلف اتجاه من آٍت وكأنه سيبدو رصده يتم أن وإىل منحنيًا،
كما وذلك املعتادة، مواضعها عن تغريت قد النجوم مواضع بأن انطباًعا سيعطي بدوره
أن هذه الرصد عملية يف ستواجهنا التي املشكالت من الحال بطبيعة .6-2 الشكل يبني
أجريت السبب ولذلك النجوم؛ رؤية دون يُحول أن املعتاد يف شأنه من الشمس سطوع
وال للغاية؛ طفيًفا رصده املراد التأثري كان للشمس. كيل كسوف خالل الرصد عملية
من جزء آالف العرشة عىل أجزاء بضعة (أي قوسية ثانية ١٫٧٥ قدره انحراًفا يتجاوز

التنبؤ. هذا صحة من تجريبيٍّا التحقق يف نجح إدنجتون لكن الدرجة).

النجم ا!وضع
الظاهري
للنجم

الشمس

الراصد

يصل أن وإىل الشمس. بجوار يمر بينما يتغري بعيد نجم من اآلتي الضوء مسار :6-2 شكل
للنجم الظاهري املوضع وسيبدو السماء، من مختلف موضع من آت وكأنه سيبدو الراصد، إىل

تغري. قد وكأنه

الكسوف مواقف خالل أجريت التي التجارب من غريها جانب إىل التجربة، هذه
خالل لكن باملائة. العرشين تتجاوز ال دقة حدود يف التأثري لهذا بقياسات خرجت الشميس،
الفضاء لوكالة التابع هيبارخوس التليسكوب تمكَّن و١٩٩٣، ١٩٨٩ عاَمي بني الفرتة
فوق كان التليسكوب هذا وألن النجوم. ملواضع الدقة عالية قياسات إجراء من األوروبية
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حاجة ثمة يُك ولم الوقت، طوال له مرئية النجوم كانت فقد لألرض، الجوي الغالف
.٪٠٫٧ قدرها دقة حدود حتى الضوء انحناء حدوث تأكد وقد شميس. كسوف النتظار
الشمس، حافة يمس الذي النجوم ضوء عىل تركز أن األرضية القياسات عىل كان وبينما
حتى الضوء انحناء رصد من هيبارخوس تمكَّن صورها، أقوى يف الجاذبية تكون حيث

الشمس. اتجاه عىل درجة ٩٠ قدرها بزاوية الواقعة النجوم لتلك
فليست الجاذبية». «عدسة تُدعى لالهتمام مثرية ظاهرة إىل الضوء انحناء يأخذنا
تكون أن يمكنها — املجريَّة العناقيد األمر واقع ويف — أيًضا املجرة بل وحدها، الشمس
الواقعة البعيدة الساطعة األجرام من اآلتي الضوء وتشوه تحني بحيث للجاذبية، مصدًرا
من أحدهما قريبان (كوازار) زائفان نجمان كأنه يبدو ما ُرصد ،١٩٧٩ عام ففي خلفها.
ضخمة مجرات يف موجودة للضوء السطوع شديدة مصادر هي الزائفة (النجوم اآلخر
من القادم الضوء إن إذ نفسه؛ الزائف للنجم الصورتني أن اتضح لكن التكون). حديثة
وبهذا إليه، الرؤية خط امتداد عىل تقع مجرة بواسطة للتشويه تعرض الزائف النجم هذا
ولو الزائف. النجم ضوء انحناء سببت بحيث العدسة؛ عمل املتداخلة املجرة هذه عملت
فسيلتف بالضبط، نفسه الخط عىل ونحن للعدسة املسببة واملجرة الضوء مصدر كان
أحيانًا عليها ويطلق حلقة، محدثًا املجرة حول منتظم نحو عىل املصدر من القادم الضوء
الرؤية، خط عن قليًال االنحراف فبسبب املثايل. املوقف هو هذا لكن أينشتاين. حلقة
وصوًرا مشوهة صوًرا نرى ما عادًة كرويٍّا، منتظمة غري للعدسة املسببة املجرة ولكون
يوجد الحايل وقتنا وإىل القوية، الجاذبية عدسة عليه يطلق هذا الضوء. ملصدر متعددة
عندما تحدث التي الدقيقة، العدسية هناك ذلك، إىل إضافة عليها. مثال املائة عىل يربو ما
خط نفس عىل موجود بعيد آخر نجم من القادم للضوء العدسة عمل وحيد نجم يعمل
فجأة سطع وقد املصدر من القادم الضوء نرى الحاالت، هذه مثل يف به. الخاص الرؤية
العدسة عمل األخري يعمل إذ املتداخل، بالنجم الخاص الرؤية بخط يمر كان بينما لوهلة
البعيد النجم أن عن ٢٠٠٤ عام يف كهذه تضخيم عمليات كشفت الواقع، يف املكربة.
من كوكب أول هذا وكان املشِرتي. حجم قدر ونصف مرة حجمه يبلغ كوكب حوله يدور

الطريقة. بهذه يُكتشف الشمسية املجموعة خارج املوجودة الكواكب
أي يف ينحني أن الضوء شأن من بأن بعيد زمن منذ تنبأ نيوتن أن بالذكر جدير
أينشتاين عليها بنى التي تلك عن تماًما مختلفة أسس عىل هذا كان وإن جاذبية، مجال
الضوء بأن تقيض التي للضوء، الجسيمية النظرية عىل فكرته نيوتن بنى فقد تنبؤه.
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الظروف، تلك ظل ويف الضوء. برسعة تنتقل التي الدقيقة الجسيمات من تيار من يتألف
مسارها. عن تنحرف ثَم ومن الشمس؛ نحو ستنجذب الجسيمات هذه أن نتوقع أن لنا
تم والذي أينشتاين، نظرية به تتنبأ الذي املقدار نصف يبلغ هذا االنحراف مقدار أن إال
نيوتن اعتنقها التي الجسيمية النظرية إن بل وحسب، هذا ليس تجريبيٍّا. منه التحقق
الفضاء. عرب الضوء بها ينتقل التي الكيفية وصف يف املوجية النظرية مع تتعارض كانت

املنحني الفضاء

نوع أي شأن — ينجذب الجسيمات من تيار بمثابة الضوء يعترب لم أينشتاين دام ما إذْن،
بغرض طورها التي الفيزيائية الصورة فما الجاذبية، قوة بفعل — الجسيمات من آخر

الواقع؟ أرض عىل يحدث ما وفهم اختبار
مختلفة كتلة تملك منهما كالٍّ أن ضوء يف والريشة. املطرقة إسقاط تجربة إىل سنعود
تجعلهما كي متباينة بقوة تجذبهما أن عليها يتعني الجاذبية أن رأينا األخرى، عن
تعرف كيف مفاده: تساؤًال هذا أثار وقد تماًما. عينها بالطريقة األرض نحو تتسارعان
السلوك االثنان يسلك بحيث منهما كالٍّ به تجذب أن يجب الذي الشدة مقدار الجاذبية

النحو؟ هذا عىل يسلكا أن منهما أساًسا الجاذبية قوة تريد ملاذا حال، أي وعىل عينه؟
األرض حول تدور املركبة إن مركبته. من الفضاء رائد يخرج حني يحدث عينه األمر
منها الفضاء رائد يخرج وحني حر. سقوط حالة يف إنها أي مطفأة؛ محركاتها تكون حني
حول املركبة مدار نفس يف األرض، حول يدور أيًضا فهو الفضاء يف جوارها إىل ويطفو
لجسمني نفسه السلوك يف األرض عن الصادرة الجاذبية تتسبب ومجدًدا، تقريبًا. األرض
تجتذب الجاذبية قوة فإن ثابتة، برسعة مستقيم خط يف التحرك من فبدًال تماًما. مختلفني
بحيث تقريبًا؛ نفسها بالطريقة الفضائية واملركبة الفضاء يف يطفو الذي الفضاء رائد

ذاته. املنحني املسار منحٍن؛ مسار يف التحرك عىل االثنني تجرب
فإن جاذب، جسم وجود يف أنه اقرتاح هي املعضلة لهذه أينشتاين استجابة كانت
ثابتة برسعة الحركة أو سكون يف البقاء «ليست» حوله جسم ألي «الطبيعية» الحركة
يكون األرض ككوكب الجاذبة األجسام قرب أنه أينشتاين اقرتح وإنما مستقيم، خط يف
تدور التي لألجسام الطبيعي املسار تجعل بطريقة منحٍن فهو مشوًها. نفسه الفضاء
وهو الفضاء رائد يتبعه الذي املدار أي نرصده: الذي املسار ذلك يكون الجسم حول

األرض. حول واملركبة املركبة خارج
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يف سيارات. لسباق مائل سطح ذات دائرية حلبة يف وكأننا املوقف تصور يمكن
دون الحلبة حول تدورا أن للغاية مختلفتني لسيارتني يمكن الحلبات من النوع هذا مثل
يف للسري مدفوعتان السيارتني ألن وذلك السائَقني؛ من للغاية قليل لتوجيه سوى الحاجة
أو مشوه الحلبة سطح إن األطراف. عند الحلبة سطح مستوى ميل بسبب املنحني؛ املسار
لم أيًضا مستقيم. خط يف السري تواصل أن للسيارة «الطبيعي» من يعد لم بحيث منحٍن
سطح يوفره «التوجيه» إن حركتها. اتجاه تغري كي موجهة قوة إىل بحاجة السيارة تعد

النحو. هذا عىل املهيأ الحلبة
— الجاذبية قوة — بقوة لالستعانة بحاجة لسنا أننا هو إذْن أينشتاين يقوله ما
للضبط بحاجة قوة هناك ليست األرض. حول مدارهما يف واملركبة الفضاء رائد إلبقاء
كلٌّ يتبع ذلك، من بدًال ذاته. املسار عىل املختلفة الكتل ذات األجسام تبقي بحيث الدقيق
من بدأت أنها لو األجسام «كل» ستتبعه الذي الطبيعي املسار واملركبة الفضاء رائد من
الجاذبية قوى فكرة عن بالكامل أينشتاين استعاض وبذا ذاتها؛ وبالرسعة ذاته املوضع

املنحني». «الفضاء مفهوم هو تماًما جديد بمفهوم
عقله يف اإلملام املرء يستطيع أن برشط بالطبع لكن البساطة. يف غاية األمر كان
الفضاء يف التفكري اعتدنا وأننا خاصة السهل، باألمر ليس وهذا املنحني! الفضاء بفكرة

منحنيًا؟ العدم يكون كيف «العدم». ل مرادًفا بوصفه
بوصفه للفضاء يُنظر بل كالعدم. ليس الفضاء أن هو الفيزيائيني نظر يف الجواب
يف نضع وعندما الجييل. من للغاية رقيقة بطبقة تشبيهه يمكن منتظًما، سلًسا متَّصًال
تتحرك املجرية العناقيد جميع أن سنجد العظيم، االنفجار كونيات علم الحًقا اعتبارنا
شاغًرا فضاءً السابق يف كان فيما تتمدد أنها إىل راجًعا هذا ليس بعض. عن بعضها مبتعدة
وبالتبعية يتمدد، الذي هو نفسه الفضاء أن هي الحقيقة وإنما — خاويًا عدًما أو —
فيزياء لدراسة التعرض عند أخرى، ومرة املتحرك. الفضاء من مدٍّ يف املجرات معه يحمل
«افرتاضية»، أساسية بجسيمات مكتظ الفضاء أن يرون الفيزيائيني أن نكتشف الكم،
أن يف آخر تأثري ويتمثل التأثريات. أحد هذا آلخر. وقت من الوجود إىل يظهر بعضها
اإللكرتونات شحنات مع تتنافر — مثًال — اإللكرتون يحملها التي الكهربية الشحنة
الجسيمات هذه دفع يف يتسبب ما وهو لها، املالصق الفراغ منها يتألف التي االفرتاضية

بعيًدا. االفرتاضية
— عدًما وليس ما) نوع (من مادة الفضاء أن منطلق من — املنطلق هذا من بالتفكري
ما؛ بصورة واالنحناء للتشويه تعرضت وقد املادة هذه نصور أن أكثر املقبول من سيكون
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بفعل بعيد نجم من القادم الضوء بها ينحني أن يمكن التي للطريقة تمثيل :7-2 شكل
الشمس. تسببه الذي الفضاء انحناء

االنحناء، هذا يؤثر أن ويُتوقع مستقيًما. خطٍّا بالرضورة الطبيعي املسار يصري ال بحيث
يف الضوء. ذلك يف بما الفضاء، من املنطقة تلك بجوار يمر يشء أي عىل التقوس، أو
بجوار املار الضوء أن اعتربنا — مثًال — الضوء انحناء تجربة عن السابقة مناقشتنا
يتضمن الذي الجديد، التفسري هذا لكن الجاذبية. قوة بفعل نحوها سينجذب الشمس
أشبه آخر يشء محله يحل أن يمكن 6-2 الشكل يف ُعرض ما أن يقرتح املنحني، الفضاء

.7-2 الشكل يف باملعروض
الثنائي املنحني الفضاء وفكرة ذاتها، حد يف جديدة املنحني الفضاء فكرة ليست
وعىل مستوية. صفحة من األبعاد الثنائي الفضاء يتكون قد جميًعا. لنا مألوفة األبعاد
الدائرة «محيط الشهري الريايض التعبري خالل من C دائرة أي محيط يتحدد كهذا، سطح

أو: ٢ ط نق»، =

C = 2πr
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R

r

B

P

A

مستٍو. سطح عىل عنها تختلف الكروي السطح عىل الهندسة :8-2 شكل

مجموع أن وهي األبعاد؛ الثنائي للفضاء أخرى نتيجة َة ثَمَّ الدائرة. قطر نصف r حيث
السطح فيه يتخذ بموقف نواَجه قد لكننا درجة. ١٨٠ تساوي للمثلث الداخلية الزوايا
أن نرى ،8-2 الشكل يف منحنيًا. األبعاد الثنائي الفضاء يكون أخرى: بعبارة الكرة. شكل
مركز (وليس P الشمايل القطب عند سطحها مركز يقع االستواء خط يشكلها التي الدائرة
طريق أقرص السطح، هذا عىل األبعاد). الثنائي بالسطح االلتزام عىل مجربون ألننا الكرة؛
ُمد أنه لو مطاطي رشيط سيتخذه الذي الشكل (أي املستقيم الخط هو نقطتني بني
أقواس خطوط بمثابة للكرة بالنسبة املستقيمة» «الخطوط تكون ثَم، ومن نقطتني)؛ بني
داخل االستوائية بالدائرة الخاص r القطر نصف هو PA الخط يكون وبذا، كبرية. لدوائر
االستواء خط إن الكرة). مركز من املمتد R القطر نصف (وليس األبعاد الثنائي السطح
حول كاملة دائرة ربع إال هو ما القطر نصف بينما الكرة، حول ممتدة كاملة دائرة يمثل
ييل: كما بعينها الدائرة لهذه الرياضية العالقة تكون السطح هذا مثل عىل ثَم، ومن الكرة؛

C = 4r
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٢ ط نق. من أقل يكون الدائرة محيط أن نرى وهكذا
PAB فاملثلث أيًضا. املثلثات بل املنحنية، بالهندسة تتأثر التي وحدها الدوائر ليست
إن أي قائمة؛ زوايا الثالث الداخلية وزواياه متقاطعة، مستقيمة خطوط ثالثة من يتألف

كاملعتاد. درجة ١٨٠ وليس درجة، ٢٧٠ مجموعها
يبني األبعاد. الثنائي املنحني الفضاء أنواع من واحد نوع إال هو ما الكرة سطح إن
الداخلية الزوايا مجموع أن نجد وهنا جواد. رسج شكل عىل آخر، نوًعا 9-2 الشكل

٢ ط نق. من أكرب الدائرة ومحيط درجة، ١٨٠ عن يقل للمثلث

سطح عىل الهندسة عن مختلفة سطحه داخل الهندسة تكون آخر شكل الرسج :9-2 شكل
مستٍو.

أحجامها كانت املقوسني، السطحني عىل املرسومة واملثلثني، الدائرتني أن الحظ
الدوائر يف انتباهنا حرصنا أننا ولو الرسج. أو للكرة الكيل الحجم إىل نسبة متشابهة
املستويات فعىل كبرية. بدرجة مختلفة نتائج عىل لنحصل كنا للغاية، الصغرية واملثلثات
الحالة هذه ويف مستوية، تكون أن إىل تميل املنحنية األسطح حتى للغاية الصغرية
التقريب وهذا تقريبي، نحو عىل ولو املستوية باألسطح الخاصة الطبيعية الهندسة تصح

أصغر. النطاق كان كلما يتحسن
أننا هو األبعاد، الثنائي املنحني للفضاء املوجزة الدراسة هذه من إذْن نعلمه ما
املعتادة، املستوية اإلقليدية الهندسة لنا تقدمها التي النتائج عن تختلف نتائج عىل نحصل
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املستوية. الهندسة حالة إىل أقرب صارت أصغر، مستًوى عىل األشكال درسنا كلما أننا رغم
األبعاد. «ثالثي» منحٍن فضاء وجود يعنيه ملا تدبرنا عند النتائج بهذه وسنستعني

يف األبعاد. الثالثي املنحني الفضاء شكل ذهنيٍّا نتصور أن املستحيل من البداية، يف
التقوس تصور نستطيع ثالثًا بُعًدا لدينا ألن يسريًا؛ األمر كان األبعاد الثنائي الفضاء حالة
األبعاد «انحناء» سيحتوي الذي الرابع املكاني البعد أين لكن فيه. يحدث وهو االنحناء أو

الثالثة؟
يف املبني السطح عىل نظرة ألِق مضلًال. يكون أن الذهني للتصور يمكن الواقع، يف
أسطواني. شكل فهو ما؛ جانب من كذلك، أنه الواضح من منحٍن؟ هو هل .10-2 الشكل
ذاتها هي السطح ذلك عىل تتم التي فالهندسة خداعة؛ املظاهر تكون أن يمكن لكن
من صفحة ثني طريق عن أسطوانة عمل يمكن حال، أي فعىل املستوي. السطح هندسة
وإذا رسًجا). أو كرة ن تكوِّ كي الورق من صفحة تثني أن بها يستحيل (بطريقة الورق
فإن أسطوانة، ن تكوِّ كي ثنيتها ثم الورق من مستوية صفحة عىل مثلثًا أو دائرة رسمت

قبل. من كانت كما ذاتها ستظل األشكال تلك خصائص
منحنيًا بوصفه الفضاء نعرِّف نحن ذلك من بدًال ذهنيٍّا. االنحناء تصور أمر انَس لذا
لن حال، أي فعىل اإلقليدية. الهندسة عن تختلف الفضاء ذلك «داخل» الهندسة دامت ما
عٍل من السطح ذلك إىل ينظر أن الرسج أو الكرة سطح عىل يزحف الذي الذباب يحتاج
خالل من ببساطة االستنتاج ذلك إىل التوصل فبمقدوره منحٍن. سطح أنه يستنتج كي
التي الكيفية هي وهذه نفسه. السطح داخل والدوائر املثلثات عىل القياسات بعض إجراء
موضع يف أنفسنا وضع بواسطة ليس األبعاد؛ الثالثي الفضاء هندسة بها سنستكشف
وإنما له، كلية نظرة عىل الحصول أجل من ما بشكل األبعاد الثالثي الفضاء خارج

نفسه. الفضاء داخل القياسات بعض إجراء بواسطة
الفضاء ورائد املركبة دوران ومن الضوء انحناء تجارب من — بالفعل نعرف
والشمس األرض به تؤثر الذي باملقدار ينحني الفضاء أن — األرض حول خارجها
يؤلف الذي العريض السطح امتداد عىل منترشة بغمازات أشبه األجرام فهذه واملجرة.
أم كروي أم مستٍو سطح عىل موجودة الغمازات هذه هل إجماًال، لكن بأكمله. الفضاء
نتدبر حني الحًقا؛ املوضوع هذا عن الحديث سنعاود تحديًدا؟ ماذا أم رسج شكل عىل

إجماًال. الكون
الجذبوي)، األحمر (االنزياح الزمن عىل يؤثر جاذب جسم وجود أن كيف قبل من رأينا
الخاصة النسبية أن كيف االعتبار يف الوضع ومع املكان. عىل أيًضا يؤثر أنه نرى واآلن
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هندسة ذاتها هي هندسته فإن «منحنيًا»، يبدو األسطوانة سطح أن حقيقة رغم :10-2 شكل
املستوية. األسطح

اآلن هذا من نخلص األبعاد، رباعي زمكانًا يؤلفان والزمان املكان أن استنتاج إىل قادتنا
الزمن فمحور منحٍن». «زمكان يف بل منحٍن، فضاء يف التفكري فقط بنا يجدر ال أنه إىل

جاذب. جسم بوجود كلها تتأثر األخرى الثالثة املكانية املحاور إىل إضافة
واالسم املنحني. الزمكان عرب طبيعية» «مسارات تتبع األجسام أن عن سابًقا تحدثنا
هو الجيودييس والخط الجيوديسية». «الخطوط هو املسارات هذه عىل يطلق الذي الفعيل
قوى ألي يخضع ال الذي الجسم ونقصد الحر، السقوط حالة يف الجسم يتبعه الذي املسار
بالفعل موضوعة الجذبوية (التأثريات واملغناطيسية الكهربية التأثريات مثل جذبوية، غري
الخط يحل العامة، النسبية يف أخرى: وبعبارة الزمكان). انحناء خالل من الحسبان يف
وبذا، الخاصة؛ النسبية يف أو املعتادة اإلقليدية الهندسة يف املستقيم الخط الجيودييسمحل
جيوديسيٍّا. خطٍّا يتبع بهذا فهو الشمس، قرب النجوم أحد من القادم الضوء ينحني حني
يُعرَّف األبعاد، الثالثي اإلقليدي الفضاء يف الجيودييس؟ للخط امُلحددة السمة ما
الجيودييس فالخط الزمكان، يف أما نقطتني. بني مسار أقرص بأنه القيايس املستقيم الخط
ويُعرَّف األقىص. الحقيقي» «الزمن لهما بأن يتسمان حدثني بني املسار ذلك بأنه يُعرَّف
النقطتني بني حركته إبان للجسم مصاحبة ساعة عىل املسجل الزمن بأنه الحقيقي الزمن
املرة!) هذه (باختصار التوأمني معضلة إىل النظر سنعاود 11-2 الشكل يف السؤال. موضع
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التوأمني». «معضلة عليه يطلق فيما املشارك للتوأمني الخاصة العاملية الخطوط :11-2 شكل

الفضاء رائد مغادرة تميز O النقطة املراقبة. مسئول منظور من املوقف يبني الشكل وهذا
إىل ويعود يستدير ثم ،P النقطة إىل وصوًال البعيد الكوكب إىل يسافر ثم األرض، لكوكب
العاملي الخط ويرسم ساكنًا املراقبة مسئول يظل ذاته اآلن يف .Q النقطة إىل ويصل األرض،
ساعة ستكون الفضاء برائد املراقبة مسئول التقاء وقت بحلول أنه بالفعل أثبتنا لقد .OQ
زمنه سيكون أخرى: بعبارة الفضاء. رائد ساعة من أكثر زمنًا سجلت قد املراقبة مسئول
فبغض العموم. وجه عىل سيصح وهذا الحقيقي. الفضاء رائد زمن من أكرب الحقيقي
غرار عىل — Qو O النقطتني بني الفضاء رائد سريسمه الذي العاملي الخط عن النظر
ساعته تسجلها التي القراءة ستكون — مثًال S النقطة يعرب وهو املبني االعتباطي املسار
تبع قد الفضاء رائد وسيكون املراقبة. مسئول ساعة تسجلها التي القراءة من أقل دائًما
املميز األمر ما املراقبة. بمسئول الخاص الزمن من أقل حقيقي بزمن يتسم عامليٍّا خطٍّا
اإلجابة األقىص؟ الحقيقي الزمن يملك يجعله بحيث املراقبة ملسئول العاملي الخط بشأن
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سقوط مسار يتبع وأنه قصوري، مرجعي إطار داخل الوقت طيلة ظل َمن هو أنه هي
.Qو O الحدثني بني الجيودييس الخط يتبع إنه حر.

هذا أن ما بصورة يعني ال فهو يضللك؛ الحقيقي» «الزمن مسمى تدع ال باملناسبة،
من قلته ما هنا أكرر صحيًحا! ليس األزمنة من غريه وأن الصحيح، الفعيل، الزمن هو
املسافة تقديرات كل إن واألزمنة: األطوال عن النسبية األفكار تقديم يف رشعت عندما قبل
موضوعية زمنية فرتة أو ملسافة وجود من فما بعينه؛ راصد بمنظور مرتبطة والزمن
«املتفق الزمن أو املسافة تسميته يمكن ملا وجود وال راصد؛ أي منظور عن ومستقلة

عليه».
الجيوديسية الخطوط فكرة قدمنا أننا رغم أنه هي الذكر؛ تستحق أخرى نقطة
عىل حتى وشامل؛ عام نحو عىل تنطبق فإنها الجاذبية، لتأثريات مناقشتنا سياق يف
األقىص» الحقيقي «الزمن نستخدم أننا األمر ليس الجاذبية. عىل تشتمل ال التي الحاالت
الخطوط فإن الجاذبية، غياب ففي أخرى. حالة يف نقطتني» بني مسافة و«أقرص حالة، يف
بكونها أيًضا تتسم أنها يتفق األقىص الحقيقي الزمن لها بأن تتسم التي الجيوديسية

مكانية. مسافات أقرص
يُميل والفضاء ينحني، كيف الفضاء عىل تُميل املادة أن هو العامة النسبية أساس إن
عليها يؤدي مرسح خشبة بوصفه إليه يُنظر يعد لم فالفضاء تتحرك. كيف املادة عىل

يلعبه. دوٌر نفسه للفضاء صار بل أدوارهم، — والضوء واألجسام املادة — املمثلون
الفضاء فكرة محلها حلت قد الجاذبية قوى فكرة وأن هذا، بكل بأس ال أنه تخال قد
يختار التي الكيفية بشأن شخيص تفضيل محض هذا أليس لكن املنحني. الزمكان أو
أنه لو الجاذبية قوى عن نيوتن بفكرة التمسك املرء يستطيع أال األمور؟ يرى أن املرء بها

ذلك؟ يف رغب
الدقة. من للغاية مالئم مستًوى حتى نيوتن نظرية تنطبق اليومية، املواقف أغلب يف
العكيس الرتبيع قانون استخدام امُلواتي من الصناعية، األقمار مدارات حساب عند وحتى
العامة؛ النسبية من تناولها يف كثريًا أسهل نيوتن نظرية الرياضية، الناحية فمن للجاذبية.
وسيستخدمون الجاذبية قوى عن الحديث يف الفيزيائيون سيستمر وحده السبب ولهذا
أرقى سبيٌل وأنها أدق تنبؤات تقدم العامة النسبية أن يدركون هم ذلك، ومع نيوتن. قانون
تلك — املشكالت أغلب لحل مفيدة «وصفة» يعد نيوتن قانون أن فرغم الفيزياء. لفهم
يقدم ال فإنه — الضوء رسعة عن بكثري األقل والرسعات الضعيفة الجاذبية تتضمن التي
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بيضاويٍّا. مداًرا عطارد مثل كوكب مدار يكون أن ينبغي نيوتن، ميكانيكا وفق :12-2 شكل

(أ). ثابتًا الحضيض يظل أن املفرتض من أخرى)، (كواكب جاذب آخر جسم أي غياب ويف
(ب). الحضيض يتبادر أن يجب العامة، النسبية النظرية وفق لكن

اختياري هنديس تفسري مجرد العامة النسبية ليست بالفعل. يحدث عما كثرية أفكاًرا
بانحناء تنبأت نيوتن نظرية أن أوضحنا حني بالفعل هذا من جانبًا ملسنا وقد للجاذبية،
بَيَْد — جسيمات من مؤلف الضوء أن افرتاض عىل وذلك — الشمس قرب النجوم ضوء

الصحيح. االنحناء بمقدار فتنبأت العامة النسبية أما خاطئ، بمقدار تنبأت أنها
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أقرب عطارد؛ كوكب وتضمن ،١٩١٥ عام يف العامة للنسبية آخر شهري اختبار أُجري
شأن صورها. أقوى يف الشمسية للجاذبية تعرًضا أكثرها ثَم ومن الشمس إىل الكواكب
أحد الشمس تمثل بحيث بيضاوي مدار يف الشمس حول عطارد يدور الكواكب، من غريه
الكوكب يكون التي النقطة تسمى 2-12(أ). الشكل يوضح كما البيضاوي، املدار مركزي
من نيوتن، ميكانيكا ووفق املعتاد، يف «الحضيض». باسم الشمس إىل يكون ما أقرب فيها
موضعه. يف الشميس الحضيض يظل بحيث تغري، دون ثابتًا املدار اتجاه يظل أن املفرتض
يدورها دورة كل مع يتغري لعطارد الشميس الحضيض أن معروًفا كان الواقع، يف لكن
من وكان الحضيض. بدارية هذا عىل أطلق 2-12(ب)). (الشكل الشمس حول الكوكب
األخرى الكواكب تمارسها التي الجذب قوى أساس عىل الحركة هذه أغلب تفسري السهل
يختلف كان البدارية معدل أن ١٨٤٥ عام منذ لوحظ ذلك، ومع الشمسية. املجموعة يف
كان لكنه شك، ال ضئيل مقدار إنه القرن. يف قوسية ثانية ٤٣ بمقدار املتوقع املعدل عن
إذ فرسته؛ أينشتاين نظرية أن إال له. تفسري وجود لعدم نظًرا القلق يثري وكان موجوًدا،
سماعه عند أنه الحًقا أينشتاين أعلن وقد البدارية. هذه مثل وجود العامة النسبية تطلبت

أليام.» النشوة فرط من عقله «طار تنبؤه صحة من التحقق بأنباء
النابض النجم أن هالس راسل وتلميذه تايلور جوزيف اكتشف ،١٩٧٤ عام ويف
النجوم من نوع (وهو النابض النجم كان ثنائي. نجمي نظام من جزء PSR 1913+16
بحيث املشرتكة، كتلتهما مركز حول آخر نجم حول للغاية عجيب مدار يف يدور املنهارة)
ثم لهما، اقرتاب أدنى عند شميس قطر نصف ١٫١ مسافة إىل اآلخر من كالهما يقرتب
النسبية تنبأت وكما لهما. ابتعاد أقىص عند ٤٫٨ قدره شميس قطر نصف حتى يرتاجعان
مقدار إن أي عام؛ كل قوسية درجات ٤٫٢ بمقدار يتقدم كان الحضيض أن ُوجد العامة،

كامل. قرن يف عطارد حركة يف التقدم مقدار يعادل واحد يوم يف التقدم
شابريو، إروين جانب من ١٩٦٤ عام يف مرة ألول لالهتمام مثري آخر اختبار اقُرتح
فكرته كانت الكواكب. أحد من مرتدة رادار ونبضات قوي رادار جهاز استخدام وتضمن
منه؛ والرجوع الكوكب إىل الذهاب يف النبضات استغرقته الذي الوقت بقياس تقيض
عىل الكوكب كان بينما العملية كررت ثم دقيق. نحو عىل الكوكب مسار تتبع ثَم ومن
كان حني سابقة، قياسات عىل وِبناءً .(13-2 الشكل (انظر الشمس خلف املرور وشك
بينما املتوقعة القراءة حساب بسهولة يمكن السماء، من مختلفة مواضع يف الكوكب
نحو قدره زمنيٍّا تأخريًا ثمة أن تبني الواقع، يف الشمس. حافة الرادار نبضات تمس
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من املرتدة الرادار لنبضات الزمني التأخري عىل مبني العامة للنسبية اختبار :13-2 شكل
الشمس. حافة النبضات تمس بينما الكواكب أحد

به تنبأت ما وهذا إبطائها، يف الشمس قرب النبضات مرور تسبب إذ ميكروثانية؛ ٢٥٠
والزهرة، عطارد كوكبي عن مرتدة نبضات باستخدام التجربة أُجريت أينشتاين. نظرية
باألقمار باالستعانة أيًضا التجربة أُجريت عمالقة. كعاكسات الكوكبني هذين باستخدام
املركبة ومسبار الندر، مارس وفايكنج ،٢ فويجر و٧، ٦ مارينر للمسبارات: الصناعية
بث إعادة يف الصناعية األقمار استُخدمت األخرية، الحاالت يف زحل. إىل املرسلة كاسيني
كاسيني، املسبار باستخدام ٢٠٠٣ عام يف التجارب هذه أحدث أُجري الرادار. نبضات
أجزاء. ١٠−٥ كل يف واحد جزء قدرها دقة إىل وصوًال التنبؤ صحة إثبات من تمكن وقد

دليل فهو ثَم ومن زمنية؛ قياسات يتضمن هنا عنه نتحدث الذي التأثري أن الحظ
ذات األجسام قرب ينحني الذي هو — وحده (املكان) الفضاء وليس — الزمكان أن عىل

الجاذبية.
النسبية الختبار أُجريت التي التجارب مختِلف يف رأينا الذكر؛ تستحق أخرية نقطة
الرادار نبضات تقيص الجاذبية، عدسة الضوء، انحناء الجذبوي، األحمر (االنزياح العامة
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صغرية؛ تأثريات عن نبحث كنا أننا عطارد) حضيض بدارية الشمس، من بالقرب
يغرينا أال يجب هذا أن بَيَْد للجاذبية. نيوتن لقوانني وفًقا متوقع هو عما طفيفة انحرافات
العامة فالنسبية التافهة. الدقيقة بالتفاصيل فقط معنية العامة النسبية بأن باالعتقاد
ومن نيوتن؛ قوانني تتناولها أن يمكن التي تلك فيها بما الجذبوية، التأثريات «كل» تفرس
بقاء سبب أيًضا تفرس بل وحسب، عطارد مدار حضيض بدارية النسبية تفرس ال ثَم،

األساس. من مداراتها يف األخرى الكواكب وجميع عطارد

السوداء الثقوب

من الزمكان انحناء الشمس بها تسبب التي الطريقة توضيح حاولنا ،7-2 الشكل يف
إال هو ما بالطبع، وهذا، مرنة. صفحة يف سببته تجويف يف تستقر ككرة إظهارها خالل
األبعاد الثنائي الفضاء انحناء يف التفكري عند أنه قبُل من ذكرنا التبسيط. يف مفرط تشبيه
ثالثي فضاء يف يقع انحناء شكل عىل نتخيله أن املمكن من — الكرة سطح غرار عىل —
كي إضايف مكاني بُعد يوجد ال األبعاد، الثالثي بالفضاء األمر يتعلق عندما لكن األبعاد.
الهندسية الخصائص فحص عىل االعتماد علينا هذا من بدًال «االنحناء». عملية يستوعب
الثالثي للفضاء األبعاد الثنائية التمثيالت فإن ذلك، ومع ذاته. األبعاد الثالثي للفضاء
التناظر حالة يف تحديًدا هذا يصح يحدث. عما عامة فكرة تمنحنا أن أحيانًا يمكنها األبعاد
أيُّ حيث — الشمس تسببه الذي املحيط الفضاء يف املوجود االنحناء شأن — الكروي
أخرى رشيحة أي مع تتساوى الشمس) عرب (تمر الفضاء ذلك عرب األبعاد ثنائية رشيحة
معلومات أي عىل يحتوي ال ألنه أهمية؛ ذي غري الثالث البُعد يصري هنا األبعاد. ثنائية
تمثيل يمكننا التوضيحية، الصورة هذه يف اآلخرين. البُعدين خالل من بالفعل متاحة غري
الثالث البعد استخدام ثم األبعاد، الثنائية الرشيحة هذه بواسطة األبعاد الثالثي الفضاء
الشكل يف فعلناه ما هذا «االنحناء». عملية الستيعاب التوضيحية الصورة بهذه الخاص
الثقيلة الكرة وجود عن الناجم الكيل االنحناء أن كيف نرى 14-2 الشكل ويف .7-2
خط يف االنطالق من بدًال حولها تدور الكواكب) (أحد الصغرية الكرة يجعل (الشمس)

مستقيم.
لكن الشمس. فيه تسببت الذي االنحناء نوعية أكثر بتفصيل نرى 15-2 الشكل يف
النقطة هذه بني املسافة عىل نقطة أي يف املنحنى ميل يعتمد الشكل؟ ذلك مثل يأخذ ِلَم
وبني املختارة النقطة بني املوجودة الجاذبة املادة مقدار عىل وأيًضا الشمس، مركز وبني
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يف الشمس وجود عن الناجم الفضاء انحناء بها يتسبب التي للطريقة تمثيل :14-2 شكل
حولها. يدور الكوكب جعل

ثابتًا املادة مقدار يظل الشمس، إىل واألقرب األقرب النقاط نتدبر بينما الشمس. مركز
إىل نصل حتى هذا ويستمر االنحناء. ميل يزداد ثَم ومن تقل؛ املسافة لكن الشمس)، (كتلة
املسافة تستمر اآلن، للشمس الداخيل النطاق يف وبالتحرك .R النقطة عند الشمس حافة
واملركز؛ املختارة النقطة بني املوجودة الكتلة مقدار يقل اآلن لكن التناقص، يف املركز إىل
التأثريين هذين مجموع يؤدي الواقع، يف االنحناء. من التقليل إىل يميل الذي التأثري وهو
قد االنحناء يكون الشمس، مركز إىل الوصول عند إنه بحيث االنحناء؛ يف إجمايل خفض إىل
املركزية. نقطتها عند جذب قوة أي تمارس ال الشمس ألن نظًرا املتوقع؛ هو وهذا استوى.
تنتج فهي وبذا الكواكب؛ وعىل األخرى، النجوم عىل باملثل ينطبق الشمس عىل ينطبق وما

.15-2 الشكل يف املبني باالنحناء أشبه انحناءً
يحدث ما تصور يف مفيدة املخططات هذه كون رغم أنه عىل أؤكد دعوني مجدًدا لكن
بُعد داخل ينحني وهو األبعاد الثالثي الفضاء نرى ال العملية الناحية من فإننا الواقع، يف
للفضاء الجوهرية الخصائص عىل االعتماد علينا ذلك من بدًال ما. نوع من آخر مكاني
كالشمس كرويٍّا متناظر جسم عن محدًدا مثاًال سنتناول إذْن؟ هذا يعنيه الذي ما نفسه.

حوله؟ من الزمكان عىل يؤثر أن له كيف ونتساءل:
البعيد الراصد منظور فمن الزمن. بها يتأثر التي الكيفية عن القليل بالفعل نعرف
تحت واقعة ألنها وذلك ببطء؛ تسري وكأنها الشمس إىل األقرب الساعة تبدو الشمس، عن
يحل من أول شفارتزتشيلد كارل كان مقدار؟ بأي لكن الجذبوي. األحمر االنزياح تأثري
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R

يقل االنحناء أن كيف يبني الشمس تسببه الذي الفضاء النحناء جانبي منظر :15-2 شكل
الشمس. داخل

من كبريًا قدًرا الحل يتطلب كرويٍّا. املتناظر الجسم بحالة الخاصة أينشتاين معادالت
الراصد منظور من إنه إذ ما؛ حدٍّ إىل بسيطة النهائية النتيجة لكن الرياضية، الحسابات
حيث −1)؛ 2mG/rc2)1/2 قدره بمعامل تباطأ وقد الساعة حركة معدل يبدو البعيد،
الشمس، مركز عن الساعة تبعدها التي املسافة rو الجاذبية، ثابت Gو الشمس، كتلة m
التعبري قيمة تقرتب كبرية، r قيمة كانت إذا أنه هنا ونذكر املعتادة. الضوء رسعة هي cو
تسري وكأنها تبدو الشمس، عن بعيدة الساعة تكون حني أنه بمعنى ١؛ الرقم الريايضمن
للنجوم وبالنسبة حركتها. تباطأت الشمس، من الساعة اقرتبت وكلما الطبيعي. باملعدل
متوقع. أمر وهذا أكرب، التأثري يكون — كبرية كتلتها تكون التي أي — الشمس من األثقل
يف يتأثر املكان أن شفارتزتشيلد حل يبني املكان؟ عن فماذا الزمن، بخصوص هذا
واحدة موضوع املساطر من عدًدا أن — املثال سبيل عىل — تخيل الشعاعي. االتجاه
تبدو الراصد، منظور من والشمس. الراصد بني الفاصلة املسافة امتداد عىل األخرى تلو
الذي واملعامل طولها. قرص الشمس، من املسطرة اقرتبت فكلما تقرص؛ وكأنها املساطر
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اإلبطاء حالة يف استخدمناه الذي الريايضعينه التعبري من عليه نحصل املساطر به تقرص
تقرتب كبرية، r قيمة كانت إذا أنه نرى أخرى ومرة .(1− 2mG/rc2)1/2 وهو: الزمني،
كانت إذا لكن طبيعي. طولها وكأن املسطرة وتبدو ١ الرقم من الريايض التعبري قيمة

املسطرة. انكماش يزداد كبرية، m قيمة أو صغرية، r قيمة
مبتعدة الساعة من تنطلق الضوء من نبضة أن تخيل الضوء؟ برسعة هذا عالقة ما
قد فيها الزمن يكون منطقة يف النبضة تبدأ الراصد. نحو ومتجهة الجاذبية مجال عن
وهذا البعيد. الراصد منظور من رسعته تباطأت هناك يحدث يشء كل أن هذا يعني تباطأ.
املساطر من مسطرة كل مسافة تقطع كي أطول وقتًا فتأخذ الضوء؛ رسعة عىل يرسي
منطقة يف يتباطأ ما هو وحده الزمن ليس لكن الراصد. إىل املسافة امتداد عىل املوضوعة
هذا يعني فيه. النبضة تتحرك الذي الشعاعي االتجاه يف أيًضا املكان ينضغط بل الساعة،
فيها يجتاز مرة كل يف املرت عن تقل مسافة الضوء يقطع البعيد الراصد منظور من أنه
الضوء عىل يكون وبذا الضوء. نبضة إبطاء إىل يؤدي ثاٍن عامل وهذا مرت. طولها مسطرة

الشمس. عن مبتعًدا نفسه «يجر» أن
عليهما تقوم اللتني املسلمتني إلحدى خرق هذا يف أليس الضوء؟ رسعة تتباطأ هل
هنا ونحن املرجعية، القصور أطر عن تحديًدا املسلمة تلك تحدثت كال. النسبية؟ النظرية
ما يوجد ال الجاذبية، تنتجه الذي املنحني الزمكان ففي قصوري. إطار مع نتعامل ال

.c املعتادة قيمتها عن مختلفة قيًما تتخذ أن من الضوء رسعة يمنع
الراصد منظور من املوقف عليها سيبدو التي الصورة عىل اهتمامنا حرصنا اآلن، إىل
الراصد هذا النقاش؟ محل الساعة من قريب حر سقوط حالة يف راصد عن فماذا البعيد.
فساعته بعيد؛ حدٍّ إىل طبيعية املبارشة بيئته وتبدو محيل، قصوري مرجعي إطار يف يكون
يف الضوء ورسعة نفسه، الطول لها جميعها املرتية واملساطر الطبيعي، بمعدلها تسري
صغرية منطقة أي كانت مثلما أنه ندرك أن هنا املهم من .c املعتادة الرسعة هي منطقته
أقرب صارت املنطقة صغرت كلما وأنه — مستوية تكون تكاد الرسج أو الكرة سطح عىل
حالة يف راصد موقف تدبرنا إذا أيًضا، األبعاد الرباعي الزمكان يف فإنه — االستواء إىل
الزمكان أن وقتها لنا فسيبدو الزمكان، ذلك من صغرية محلية منطقة يف حر سقوط
الزمكان يف التفكري يمكن وبذا الخاصة؛ النسبية لقواعد يخضع أنه بمعنى «مستٍو»؛
يمكن الصغرية املحلية املناطق من مرقعة حاشية وكأنه مثًال الشمس حول املنحني
هو البعيد الراصد وحده الخاصة. النسبية قواعد خالل من منها واحدة كل مع التعامل
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الشمس من القريب الزمكان يف يحدث ملا الشاملة الكلية الصورة استيعاب يستطيع من
املنحنية. سماته إدراك عىل القادر الوحيد وهو عنها، والبعيد

انكمشت وقد املسافة وتبدو — به تباطأ وقد الزمن يبدو الذي املقدار تحديد عند
خطر ربما .(1− 2mG/rc2)1/2 املعامل عن تحدثنا البعيد، الراصد منظور من — به
معها يساوي درجة إىل للغاية صغرية كانت r قيمة أن لو سيحدث عما تتساءل أن لك
سيتوقف الزمن أن هذا يعني ألن صفر. إىل الكيل الناتج ويقل ١ للمعادلة الثاني الحد
شفارتزتشيلد فحل هنا؛ الحذر توخي علينا صفًرا؟ طولها سيصري املرتية املساطر وأن
الشمس كتلة تكون حيث الخارج؛ يف فقط ينطبق املعامل) ذلك مالءمة مدى (وبالتبعية
قيمة فإن للشمس، بالنسبة .15-2 الشكل يف R النقطة وراء فيما أخرى: بعبارة مركزة.
واحًدا الشمس داخل قيمتها ستكون صفًرا يساوي املعامل تجعل أن شأنها من التي r
قطر نصف داخل موجودة ستظل التي هي الكتلة من للغاية بسيطة نسبة ألن صحيًحا؛
إال صفر. إىل يصل حتى املعامل يقل أن املستحيل من للشمس، بالنسبة إذْن، .r الكرة
معها يمكن درجة إىل للغاية مضغوطة الكون يف أجرام فهناك دوًما؛ الحال ليس هذا أن
هي ما إذْن، الساحر. السوداء» «الثقوب موضوع إىل يأخذنا وهذا الرشط. بهذا الوفاء

تتكون؟ وكيف السوداء؟ الثقوب
أن البديهي ومن النووي. االندماج عمليات من طاقتها تستمد النجوم أن كيف رأينا
ما ويعتمد منها. الوقود فيه ينفد يوم عليها سيأتي — مشتعل جسم أي شأن شأنها —
بالنسبة جاذبيته. شدة مقدار ثَم ومن النجم ثقل مدى عىل بعيد حدٍّ إىل عندئٍذ سيحدث
سينتفخ عام، مليون آالف ١٠ ملدة بثبات االحرتاق بعد كشمسنا، الحجم متوسطة للنجوم
نفسه عىل القلب ينهار بينما الخارجية، طبقاته سيطرح ثم أحمر». «عمالًقا ويصري النجم

باردة. جمرة ويصري القلب هذا سيخبو ثم ساطًعا. أبيض» «قزًما مكونًا
حياته فستنتهي أضعاف بثمانية الشمس كتلة عن كتلته تزيد الذي النجم أما
لدرجة الجاذبية وطأة تحت قلبه سينهار (سوبرنوفا). أعظم كمستعر باالنفجار النشطة
النواة داخل إىل ستُدفع — الذرة نواة خارج املعتاد يف توجد التي — اإللكرتونات أن
لتكون الربوتونات مع ستتحد ذلك بعد والنيوترونات. الربوتونات إىل تنضم حيث نفسها،
عن املسئولة هي املنبعثة (والنيوترينوات النيوترينوات إىل إضافًة النيوترونات، من املزيد
يُعرف النيوترونات من قلب لدينا يتبقى وهكذا االنفجار). أثناء الخارج إىل املادة دفع
فإن الجذبوي، األحمر االنزياح تناول عند سلًفا، ذكرنا وكما النيوتروني». «النجم باسم
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نصف يتجاوز ال ذلك ومع الشمس، كتلة ١٫٤ املعتاد يف كتلته تساوي النيوتروني النجم
١١١٠ × ٢ النيوتروني النجم سطح عىل الجاذبية شدة وتبلغ كيلومرتات. عرشة قطره

األرض. عىل الجاذبية قدر مرات
فسينتج الشمس، كتلة ضعف مرة ٢٠ البداية يف تبلغ كانت النجم كتلة أن لو
أنه إال الشمس، كتلة ضعَفي كتلته تتجاوز نيوتروني نجم األعظم املستعر انفجار عن
مقاومتها، يستطيع يشء ال أنه لدرجة للغاية شديدة الجاذبية تكون الكتلة، لهذه بالنسبة
يف كلها مادته ترتكز أن إىل ذاته عىل االنهيار يف املتكون النيوتروني النجم وسيستمر
الثقب يولد وهكذا النهائية. وكثافتها صفر حجمها الصغر متناهية منطقة وحيدة؛ نقطة
جرى الظاهرة هذه أن إال العرشين. القرن ستينيات يف ويلر جون أسماه كما األسود،
وهارتالند أوبنهايمر جيه روبرت يد عىل تحديًدا، ١٩٣٩ عام يف بكثري، ذلك قبل بها التنبؤ

أينشتاين. نظرية إىل استناًدا سنايدر

أسود. ثقب يسببه الذي الفضاء النحناء جانبي منظر :16-2 شكل

أن يُعتقد األسود. الثقب يسببه الذي الفضاء انحناء 16-2 رقم الشكل يوضح
الجاذبية قوة عن أما كلها. املادة فيها تتجمع تفرد نقطة إىل وصوًال يستمر االنحناء
الثقب يف يسقط يشء وأي املركز. من اقرتبنا كلما الالنهائية من القوة هذه فستدنو
بها تُنبئنا التي النتيجة هي هذه األقل، عىل املركز. يف وحيدة نقطة إىل سيُسحق األسود
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يمكنها ال الحالية الفيزيائية معرفتنا أن هو القلق مصدر لكن الحالية. الفيزيائية معرفتنا
عىل للغاية الصغرية األجسام مع نتعامل عندما أننا نعرف فنحن التفرد. نقاط مع التعامل
كيف بعُد نعرف ال ونحن الكم، نظرية لقواعد يخضع يشء كل فإن الذري، دون املستوى
ومع ما. مفاجأة الطبيعة لنا تخبئ ربما إذْن، النسبية. والنظرية الكم فيزياء بني نجمع
سيُسحق يشء كل بأن القائلة النتيجة تقبل سوى الحايل الوقت يف بديل لدينا ليس هذا،

وحيدة. نقطة إىل
تبتعد مسافة الجرم لهذا سيكون — الشمس من العكس وعىل — الحالة هذه يف
عند هذا وسيكون الصفر. إىل وصوًال (1− 2mG/rc2)1/2 التعبري فيها يقل مركزه عن

التالية: املعادلة من عليه نحصل الذي k القطر نصف

k = 2mG/c2 (2-7)

سطًحا شفارتزتشيلد قطر نصف ويحد شفارتزتشيلد». قطر «نصف اسم k عىل ويطلق
هذه من املغزى توضيح يمكن الكتلة. تركز نقطة مركزه الحدث، أفق يسمى كرويٍّا
وبينما أسود، ثقب نحو تهوي فضائية مركبة ثمة أن تخيل التالية: بالطريقة املسافة
هذا رسعتها. من تبطئ وكأنها البعيد للراصد تبدو فهي الحدث أفق من املركبة تدنو
عند املركز. من اقرتبنا كلما الشعاعية األطوال وتقلص الزمن إلبطاء املزدوج التأثري هو
ى؛ مسمٍّ غري ألَجٍل هناك عالقة وكأنها بل توقفت، وكأنها املركبة تبدو ذاته، الحدث أفق
عن بعيًدا ببطء نفسه يجر أن عليه يجب املركبة عن الصادر الضوء أن هو هذا سبب
الراصد؛ إىل يصل كي النهائيٍّا وقتًا الضوء يستغرق ذاته، الحدث أفق وعند املنطقة. تلك
املركبة تبدو لن العملية الناحية من لكن حراك. بال ساكن وكأنه الجسم يبدو ثَم ومن
عند توقفت وكأنها البعيد الراصد منظور من تبدو املركبة أن فرغم طويل. لوقت كذلك
متجهة ما حدٍّ إىل كبرية برسعة املنطقة هذه من مرقت ذاتها املركبة فإن الحدث، أفق
يف الوجيز توقفها خالل الضوء من فقط محدودة كمية بعثت لقد األسود. الثقب صوب
يشء، أي منه يتبقى ال الراصد، إىل وصوًال الضوء ذلك يزحف أن بمجرد لذا، املنطقة؛ تلك

تماًما. الصورة وتخبو الضوء شدة تتالىش ما ورسيًعا
فكيف البعيد. الراصد منظور من األمور عليه ستبدو ما هذا أن عىل التأكيد هنا يجب
الفضاء، رائد منظور من املركبة؟ داخل املوجود الفضاء رائد منظور من األمور ستبدو
قصوري إطار داخل البداية يف الفضاء رائد يكون األسود، الثقب نحو املركبة تهوي بينما
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الضوء. رسعة أو املسافة أو الزمن بخصوص غريب يشء ال طبيعية. املحيطة البيئة وتبدو
مصريه صار الحالية اللحظة من أنه إىل واٍع غري وهو الحدث أفق عرب الفضاء رائد وسيمر
اللحظة من وأنه الالعودة، نقطة يجتاز بأنه الفضاء رائد ينبئ ما يوجد ال لكن محتوًما.
هوادة بال االندفاع يف يشء كل يستمر الحدث، أفق يف الدخول بعد له. مهرب ال الحالية
آخر. يشء أي عىل ينطبق مثلما الضوء عىل ينطبق وهذا األسود. الثقب مركز صوب

االسم. بهذا سميت ولهذا ضوء؛ أي منها ينبعث ال السوداء فالثقوب
الثقب. مركز يف وحيدة نقطة يف انسحقا وقد ومركبته الفضاء برائد الحال ينتهي
التي األطوال تقلص ظاهرة البتة يشبه ال االنسحاق من النوع هذا أن ندرك أن املهم ومن
رائد فإن — األطوال تقلص حالة يف — تذكر فكما الخاصة. النسبية سياق يف لها تعرضنا
ومن األخرى؛ هي تقلصت جسديهما ذرات ألن يشء؛ أي يستشعرا لم ومركبته الفضاء
أمًرا سيكون أسود ثقب يف السقوط لكن فيه. توجد الذي املكان لنفس بحاجة تعد لم ثَم
جسده أن سيشعر األسود، الثقب جهة وقدماه الفضاء رائد يسقط فعندما تماًما؛ مختلًفا
قدميه أن هو هذا سبب باملخلعة. املسماة التعذيب آلة عىل موضوًعا كان لو كما يستطيل،
يؤثر الذي ذلك من أقوى جاذبية بمجال يتأثران فهما ثَم ومن الثقب؛ مركز إىل أقرب
جانباه يزداد االستطالة، عملية تتواصل وبينما الثقب. مركز عن قليًال األبعد رأسه، عىل
تأكيد! بكل مات وقد وحيدة، نقطة يف انسحق وقد به الحال ينتهي النهاية، ويف انسحاًقا.
أضعاف عرشة مثًال كتلته وتبلغ أسود كثقب الحال به انتهى الذي للنجم بالنسبة
هذه عىل كيلومرتات. ١٠ نحو ستبلغ k قيمة أن (2-7) رقم املعادلة تُبني الشمس، كتلة
أفق عند الساقط الفضاء رائد جسد عىل املؤثرة املدية القوى تكون املركز، من املسافة
ثقل تعليق مع مخلعة عىل الفضاء رائد بوضع أشبه األمر سيكون بالفعل. مهولة الحدث
أي النجمي»؛ األسود «الثقب حالة يف الوضع هو هذا قدميه. يف كيلوجرام مليار قدره

النجوم. أحد انهيار نتيجة املتكون الثقب
أغلب أن اآلن يُعتقد إذ السوداء؛ الثقوب لتكون الوحيدة الطريقة ليست هذه أن بَيَْد
تتكون يَّة». املجرِّ السوداء «الثقوب باسم واملعروفة قلوبها؛ يف سوداء ثقوبًا تُْؤوي املجرات
ثم بعض، من بعضها املجرة مركز من القريبة النجوم تقارب خالل من الثقوب هذه
اكتُشف ١٩٧٤ عام يف ضخًما. أسود ثقبًا مكونة انهيارها ثَم ومن واندماجها؛ اصطدامها
مرة ماليني ٣ كتلته تبلغ مركزها يف أسود ثقبًا تُْؤوي — التبانة درب مجرة — مجرتنا أن
الصخامة فائقة سوداء أجراًما تحوي األخرى املجرات أغلب أن ويبدو الشمس. كتلة قدر

النجوم. مليارات بالفعل بعضها ابتلع وقد سوداء. ثقوب أنها يُعتقد
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مع طرديٍّا يتزايد الحدث أفق قطر نصف أن نرى ،(2-7) رقم املعادلة خالل من
مع عكسيٍّا تتناسب الحدث أفق يف املوجودة املديَّة القوة أن املعروف ومن الكتلة. تزايد
مليون يحوي الذي الصغري املجرِّي األسود الثقب حالة يف حتى فإنه وعليه الكتلة. مربع
وهو ،١٢١٠ قدره بمعامل شفارتزتشيلد قطر نصف عند املدية القوة ستقل شمسية كتلة
إال هذه ما بالطبع (لكن يذكر تأثري دون الحدث أفق من سيَمر الفضاء رائد أن يعني ما

هذا). من األقل املسافات عىل عملها القوية املدية القوى ستعمل إذ مؤقتة؛ مهلة
لكنَّ الضخامة. فائقة النجوم تنهار عندما تتكون النجمية السوداء الثقوب إن قلنا
زخم لها — الكواكب شأن — النجوم أغلب أن حقيقة وهو بعُد نذكره لم واحًدا شيئًا ثمة
فقدان رغم لذا محفوًظا؛ الزاويُّ الزخم يظل أن يجب محورها. حول تدور إنها أي ؛ زاويٌّ
أعظم كمستعر انفجاره خالل النجم لفظها التي املادة بسبب الزاوي الزخم من بعٍض
الزاوي الزخم غالبية عىل يحافظ أن املتوقع من ذاته األسود الثقب فإن انهياره، إبان
لم أينشتاين ملعادالت شفارتزتشيلد فحل تعقيًدا. أكثر األمور يجعل وهذا للنجم. األصيل
السوداء للثقوب بحل كري روي ليخرج ١٩٦٣ عام حتى االنتظار علينا وتعني صالًحا. يعد
الدوار األسود الثقب أن وهي للغاية: لالهتمام مثرية نتيجة كري حل لنا جلب وقد الدوارة.
صوب مبارش نحو عىل الساقط والجسم امللتفة. كالدوامة حوله منه القريب الزمكان يجر
بالنسبة الدوارة. الحركة هذه داخل تدريجيٍّا انجرف وقد نفسه سيجد األسود الثقب
الساكن». «الحد باسم يعرف سطح عرب أوًال الساقط الجسم يمر الدوار، األسود للثقب
يف الحدث. أفق إىل وصوًال تمتد التي أرجو» «مجال املسماة املنطقة بداية يعد الحد وهذا
مركبة حتى وال — يشء ال أنه لدرجة للغاية قويٍّا الدوار الزمكان مد يكون أرجو، مجال
الدوران عليه سيكون بل ساكنًا، البقاء يمكنه — النهائية دافعة قوة ذات تخيلية فضائية
تشغل التي الفضائية للمركبة املمكن من الساكن الحد خارج فقط الثقب. مركز حول

ساكنة. تظل أن محركاتها
تباطؤ عملية اختبار عىل ب» الجاذبية «مسبار تدعى فضائية مهمة تعكف حاليٍّا،
الحر الفضاء يف الدقة. فائقة جريوسكوبات أربعة من املهمة هذه وتتكون املرجعي. اإلطار
املسبار أن إال نهاية. ال ما إىل دورانها محاور اتجاه عىل الجريوسكوبات هذه ستحافظ
من األرض جاذبية تسببه الذي للفضاء شفارتزتشيلد وانحناء األرض، كوكب حول يدور
عالوًة عام. كل درجة ٠٫٠٠١٨ قدره الجريوسكوبات قراءة يف انحراًفا يسبب أن املفرتض
ال قدره املرجعي اإلطار تباطؤ عن ناتج طفيف إضايف تأثري وجود املفرتض من ذلك، عىل
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ميل. ربع مسافة عىل من شعرة إىل بالنظر أشبه هذا عام. كل درجة ٠٫٠٠٠٠١١ يتجاوز
النتائج. انتظار يف نزال ال السطور هذه كتابة وحتى

تنسحق عندما املثال، سبيل عىل أسود. ثقب يف تسقط حني هويتها األجسام تفقد
تفنى أنها هذا يعني ال مميز. شكل أو حجم أي لها يكون ال وحيدة، نقطة يف األجسام
الذي ما األسود. الثقب كتلة إىل تُضاف يملكها الجسم كان كتلة فأي تماًما؛ الوجود من
الزاوي. الزخم هي أخرى وسمة األسود، الثقب كتلة املحفوظة السمات من أيًضا؟ يتبقى
الجسم يحملها كان التي الشحنة كانت أيٍّا لذا، محفوظة؛ تظل الكهربية الشحنة أيًضا
يف ما كل وهذا األسود. للثقب اإلجمالية الشحنة إىل وتضاف محفوظة تظل فهي الساقط
لألجسام األخرى السمات بقية أما الكهربية. والشحنة الزاوي والزخم الكتلة فقط األمر؛

منسيٍّا. نسيًا فتصري منه، جزءًا صارت ثَم ومن الثقب، يف سقطت التي
وجود عىل دليل من هل لكن كبرية، بدرجة معقوًال يبدو هذا كل قائًال: تفكر قد
السوداء، الثقوب عىل بالعثور تتعلق جلية مشكلة ثمة حال أي فعىل السوداء؟ الثقوب
من كان ضوء أي تبتلع أنها عىل عالوًة ضوء، أي تبعث ال أي معتمة؛ سوداء أنها وهي

معنًى. من الكلمة تحمله ما بكل خفية الثقوب فهذه عنها. ينعكس أن املمكن
لكن مبارشة، بصورة رؤيته أحدهم بمقدور يكن لم الخفي؟ الرجل فيلم تذكر هل
النهج هو تحديًدا وهذا املحيطة. بيئته عىل يحدثها التي التأثريات رؤية بإمكانهم كان
دورية بتغريات يمر نجم عن نبحث فنحن السوداء. الثقوب عن البحث عند نتبناه الذي
مع تحدث التي دوبلر إزاحة هو ذلك سبب وسيكون عنه، املنبعث الضوء ترددات يف
الثنائية النجمية للنظم املميزة السمات من الحركة هذه منا. اقرتابه ثم عنا النجم ابتعاد
املمكن من يكون املعتاد ويف املشرتك. كتلتهما مركز حول يدوران نجمني من تتكون التي
أما وحسب، واحًدا نجًما ثمة أن يبدو األحيان بعض يف لكن النجمني. هذين أحد رؤية
تجاوزت وإذا رفيقه. كتلة حساب يمكننا املرئي النجم حركة واقع من يُرى. فال رفيقه
هذه تتعزز أسود. ثقبًا الرفيق هذا يكون أن املحتمل فمن الشمس، كتلة أضعاف ٣ الكتلة
األحيان بعض ويف بشدة. منتفًخا نجًما أي أحمر؛ عمالًقا املرئي النجم كان إذا االحتمالية
مطلقة الخفي الرفيق ناحية تُجذب وهي املرئي للنجم الخارجية الطبقات رؤية من نتمكن

األسود. الثقب جوف يف برسعة امتصاصها يجري بينما السينية األشعة
هذا يظهر إكس-١» «الدجاجة املسمى النجم أن بولتون توم اكتشف ١٩٧٢ عام يف
النجم هذا وكان الشمس. كتلة أمثال بسبعة الخفي الرشيك كتلة ُقدرت تحديًدا. السلوك
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عىل جزء كل يحدث املعتاد يف التذبذب كان كبرية. برسعة متذبذبة سينية ألشعة مصدًرا
يمكن ال — كان أيٍّا — السينية األشعة مصدر أن إىل الفرتة هذه أشارت الثانية. من املائة
األرض) ُقطر ربع حوايل (أي كيلومرت آالف ٣ نحو الضوء يقطع للغاية. كبريًا يكون أن
يطلق الذي الجرم لحجم أقىص ا حدٍّ يضع هذا أن يبدو ثَم ومن الزمنية، الفرتة هذه يف
صادر االنبعاث أن يؤكد نحو عىل صغرية؛ املنطقة أخرى: بعبارة السينية. األشعة هذه
معروًفا مثاًال ٢٠ نحو ثمة السطور، هذه كتابة ووقت أسود. لثقب اللصيق النطاق من
يف هو لها املكونني النجمني أحد أن هو لها تفسري أفضل يعد التي الثنائية، األنظمة عىل

إكس-١. الدجاجة نجم من حتى أقوى األمثلة وبعض نجمي؛ أسود ثقب الواقع
مجرة أي نجوم تدور املجرات؟ مراكز يف عمالقة سوداء ثقوب وجود أدلة عن ماذا
قوة هو مسارها يف النجوم عىل يبقى ما أن املرء يفرتض قد البداية يف مركزها. حول
يف املتحرك النجم من املجرة مركز إىل األقرب األخرى النجوم بكل الخاصة الجاذبية
مما بكثري أرسع نحو عىل تدور املجرة مركز من القريبة النجوم أن اكتُشف لكن مداره.
الكافية الجذب قوى توفري أجل من أنه إىل املرء يخلص وعليه، املبدأ. هذا وفق متوقع هو
املجرة مركز من القريبة الجاذبة الكتلة تفوق أن يجب مداراتها، يف النجوم عىل للحفاظ
بد ال ذاته املجرة مركز يف أنه استنتاج إىل يقودنا وهذا بكثري. املرئية النجوم جميع كتلة
جعلها ثَم ومن النجوم؛ من العديد بالفعل ابتلع الضخامة فائق أسود ثقب وجود من

مرئية. غري جميًعا
«املجرات من يأتينا الضخامة فائقة السوداء الثقوب وجود إىل يشري آخر دليل
قلب من انبعاثات تطلق أنها عدا فيما العادية املجرات مثل تبدو املجرات هذه النشطة».
راديوية وموجات حمراء تحت أشعة — االنبعاثات هذه نواتج إن داخلها. منطمر صغري
وساطعة بشدة متباينة تكون قد — جاما وأشعة سينية وأشعة بنفسجية فوق وأشعة
بواسطة تكثيفها يجري املادة إن بالقول هذا تفسري يمكن املجرة. ببقية مقارنة للغاية
الجاذبية. طاقة من كبرية كميات انبعاث مع — أسود ثقب — مركزية صغرية منطقة

عبارة هذه الزائفة». «النجوم من يأتينا السوداء الثقوب وجود عىل آخر تأكيد ثمة
نظرنا وكلما عنا. للغاية بعيدة مسافات عىل تقع استثنائية بدرجة ساطعة أجرام عن
نظرنا كلما معروف، هو وكما الزائفة. النجوم من املزيد وجدنا الكون جوف يف أبعد
الذي املحدد الزمن (بسبب املايض إىل أكثر نعود أننا هذا يعني أبعد، سماوي جرم إىل
مراحل يف مجرات هي الزائفة النجوم أن يُعتقد إلينا). الوصول يف الضوء يستغرقه
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الزائفة للنجوم االستثنائي السطوع مصدر ظل النشطة، املجرات وشأن املبكرة. تطورها
يف السوداء الثقوب ن وتكوُّ الزائفة النجوم بني الربط جرى أن إىل الوقت، لبعض لغًزا
املجرات أن رغم أنه واسع نطاق عىل اآلن يُعتقد الواقع، يف التكون. حديثة املجرات مراكز
جانبان الحقيقة يف فإنهما نظرنا، يف للغاية مختلفتني تبدوان الزائفة والنجوم النشطة

عنا. للغاية بعيدة نشطة مجرات إال الزائفة النجوم فما نفسها. للظاهرة مختلفان
مراكز يف الضخامة الفائقِة السوداء الثقوِب وجود لفكرة الداعمة األدلُة باختصار،

دامغة. أدلٌة املجرات؛
نوع عن الحديث بنا حريٌّ والنجمية، املجرية السوداء للثقوب تعرضنا أن بعد
ثالثة إىل ضعفني من أقل النجم كتلة كانت إذا أنه رأينا الدقيقة». السوداء «الثقوب ثالث:
أسود. ثقب إىل ينضغط بحيث الكافية بالقوة تكون ال جاذبيته فإن الشمس، كتلة أضعاف
لضغط تعرضت ما إذا سوداء ثقوبًا تصري أن ضخامة األقل للنجوم يمكن ذلك، ومع
الضغط ظروف يف أنه هوكينج ستيفن اقرتح ١٩٧١ عام يف يكفي. بما شديد خارجي
التذبذات انضغطت ربما العظيم، االنفجار بواكري يف سادت التي الشديدين واالضطراب
مثًال تتجاوز ال كتلة الثقوب لهذه كانت ربما دقيقة. سوداء ثقوبًا مكونة الكثافة عالية
توجد ربما الربوتون. حجم بها الخاص الحدث أفق يتجاوز لن الحالة هذه ويف جبل، كتلة

وجودها. عىل دليل من ما أنه إال الحايل، وقتنا يف األجسام هذه مثل
نظرية احتمالية مجرد هي التي البيضاء»، «الثقوب وجود عىل دليل من ما وباملثل،
ليشء يمكن ال الفضاء من منطقة األسود الثقب يكون فمثلما أينشتاين. معادلة بها تسمح
منها! األشياء خروج يمنع أن للمرء يمكن ال منطقة األبيض الثقب يكون منها، الفكاك
هذه تقيض الدودي». «الثقب هو العلمي، الخيال لكتَّاب يروق آخر جامح توقع وثمة
من يخرج أن إىل نفق عرب سيندفع فإنه أسود ثقب يف الجسم سقوط بمجرد بأنه الفكرة
كلية. آخر كون يف أو الكون، من آخر مكان يف األبيض الثقب هذا يكون قد أبيض. ثقب

االفرتاضات. هذه من أيٍّ صحية عىل دليل من ما أنه نؤكد ومجدًدا
األسود للثقب يحدث الذي ما السوداء. الثقوب بشأن الذكر تستحق أخرية نقطة ثمة
يف الوقت من لفرتة السوداء الثقوب ستستمر األبد؟ إىل موجوًدا يظل هل تكوُّنه؟ بعد
املادة كل تبتلع حني هذا ينتهي أن من بد ال لكن حجًما. أضخم تصري وبذا املادة؛ مراكمة
النجوم كل ابتلع وقد املجري األسود بالثقب سينتهي املطاف أن نتوقع نحن لها. املتاحة
تنتمي للمجرة. املبدئي الحجم عىل اعتماًدا أعوام، ٢٧١٠ ستستغرق عملية وهي مجرته، يف
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إضافة — تنتمي التي التبانة درب مجرتنا مع الحال هو كما مجرية، عناقيد إىل املجرات
عىل املجرات تتحرك للمجرات. املحلية» «املجموعة إىل — مجرة الثالثني عن يزيد ما إىل
مجموعة تكون مثلما املتبادلة، الجاذبية قوى بفضل بعض مع بعضها وترتبط ثابت نحو
خالل املجرات تطلق معينة. منطقة حدود يف لكن التجول يف حرة وتد إىل املقيدة الكالب
القسم يف سنتناوله الذي املوضوع (وهو جاذبية موجات صورة عىل الطاقة تحركها
بها سينتهي مجري عنقود أي منها يتكون التي املجرات كل أن يعني بدوره هذا التايل).
هذا يستغرق أن املفرتض من املحلية، املجموعة إىل وبالنسبة واحد. أسود ثقب يف الحال

أعوام. ٣١١٠ نحو األمر
الفرار يسعه يشء ال حال، أي فعىل الحكاية. نهاية هي هذه أن يُظن كان البداية يف
هوكينج ستيفن خرج ١٩٧٤ عام يف لكن فيه. ليدخل يشء يتبقى ولن األسود، الثقب من
باهتًا سطوًعا كان وإن تسطع، أن بها يُفرتض السوداء الثقوب أن مفادها المعة بفكرة
يأخذنا ما وهو الكم، نظرية من يأتينا هذا تفسري حال. أي عىل طاقة تشع أنها إال للغاية،
يحدث كيف باختصار أستعرض أن يل اسمحوا لكن الوجيز. الكتاب هذا نطاق عن بعيًدا

هذا.
ليس — الفراغ — الخاوي الفضاء فإن الفيزيائيني منظور من أنه قبل من ذكرنا
الفراغ يُنِتج الكم، نظرية ووفق ينحني). أن يمكنه بدء، ذي (بادئ اإلطالق عىل خاويًا
هذه االفرتاضية». «الجسيمات عليه يطلق مما أزواًجا — مكان كل ويف — ثابت نحو عىل
طاقة من حزم (أي الفوتونات من أزواج أو املضادة، واملادة املادة من تتكون األزواج
الخاصة السكون كتل إنتاج أجل من طاقة، هذه الجسيمات إنتاج عملية تتطلب الضوء).
بمعنى الطاقة، تذبذبات بحدوث تسمح الكم نظرية لكن املثال. سبيل عىل بالجسيمات
هذه تظهر ثَم، ومن الفور. عىل إرجاعها يتم أن رشيطة «استعارتها»، يمكن الطاقة أن
من لتختفي االتحاد تعاود ما ورسيًعا الوجود، إىل وجيز نحو عىل الجسيمات من األزواج
الخاص الحدث أفق قرب العملية هذه تحدث حني أنه هوكينج اقرتح مجدًدا. الوجود
جاذبية طاقة مطِلًقا الثقب داخل االفرتاضية الجسيمات أحد يسقط قد أسود، بثقب
قد طاقة هذا يطِلق أسود). ثقب يف حقيقي جسيم سقوط حالة يف يحدث كما (تماًما
هذه لسداد مضطرٍّا الثاني الجسيم يكون أن دون «املستعارة» الطاقة لسداد كافية تكون
يكون مبارشة الحدث أفق خارج املوجود الثاني الفوتون، أو الجسيم، هذا بنفسه. الطاقة
خلص ثَم ومن عادي. فوتون أو جسيم أي يفعل مثلما األسود الثقب من اإلفالت يف حرٍّا
بعبارة اإلشعاع. من ضعيًفا نوًعا السوداء الثقوب تطلق أن املفرتض من أنه إىل هوكينج
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«إشعاع باسم معروًفا اإلشعاع هذا صار تماًما. سوداء السوداء الثقوب ليست أخرى:
تعادل الذي األسود فالثقب اآلن. حتى يُرصد لم أنه لدرجة للغاية ضعيف وهو هوكينج».
فوق كلفينية درجات ١٠−٧ حرارته تعادل إشعاًعا سيطلق مثًال، الشمس، كتلة كتلته
للثقوب التقليدي السلوك هو هذا بأن اآلن مقتنعون العلماء أغلب هذا، ومع املطلق. الصفر
الطاقة؛ إطالق يف ستستمر السوداء الثقوب أن الجيل من يصري الحالة، هذه يف السوداء.
املاء من بركة تتبخر مثلما السوداء الثقوب ستتبخر آخر: بمعنًى الكتلة. تفقد ثَم ومن
أكرب؛ منطقته يف االنحناء يف التفاوت صار أصغر، األسود الثقب كان وكلما حار. يوم يف
تنفصل، أن االفرتاضية الجسيمات ألزواج املكونة الجسيمات عىل األسهل من صار ثَم ومن
الثقب كان كلما ثَم، ومن اآلخر. يفلت بينما األسود الثقب يف الجسيمني أحد يسقط بحيث

أشد. هوكينج إشعاع كان أصغر، األسود
ذات السوداء الثقوب تتبخر أن املتوقع من األسود؟ للثقب إذن النهائي املصري ما
غضون يف املجرية الكتلة ذات الثقوب ستتبخر فيما أعوام، ٦٧١٠ غضون يف النجمية الكتلة
يف فستتبخر املجري العنقود أفراد جميع اندماج من املتكونة الثقوب أما أعوام، ٩٧١٠

أعوام. ١٠٦١٠ غضون

الجاذبية موجات

العامة النسبية نظرية فإن للكهرومغناطيسية، فهمنا ماكسويل نظرية تمثل مثلما
— نظريته أساس عىل — ماكسويل تمكَّن لقد للجاذبية. فهمنا عن التعبري هي ألينشتاين
واملغناطيسية الكهربية القوى من ذبذبات أي كهرومغناطيسية؛ موجات بوجود التنبؤ من
املرئي الضوء وما الكهربية. الشحنات تسارع من الذبذبات هذه وتتولد الفضاء. تنترشعرب
إال السينية واألشعة الراديوية واملوجات البنفسجية فوق واألشعة الحمراء تحت واألشعة
سوى تتباين وال الضوء، برسعة تنتقل وجميعها الكهرومغناطيسية، املوجات لهذه أمثلة
الجاذبية نظرية أساس عىل — يتنبأ أن من أينشتاين تمكن وباملثل، املوجي. طولها يف
تسارع عن ناتجة وأنها جاذبية، موجات وجود املفرتض من بأنه — وضعها التي
كجرم — كالشمس — الضخم الجرم يف التفكري يمكن أنه سلًفا رأينا الضخمة. األجسام
مشابه، نحو وعىل .(14-2 الشكل مثًال، (انظر، الزمكان نسيج يف فجوة داخل مستقر
املوجات وشأن الزمكان. نسيج عرب تمر ذبذبات بوصفها الجاذبية موجات تصور يمكن

الضوء. برسعة الجاذبية موجات تنتقل الكهرومغناطيسية،
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التأثريات أن هو هذا وسبب اليسرية. باملهمة هذه الجاذبية موجات عن الكشف ليس
مشكلة؛ توجد ال الكهرومغناطيسية املوجات حالة يف ضئيلة. تنتجها أن املتوقع من التي
ثَم (ومن جسيمات ملعجل مغلقة كهربية دائرة يف تدور التي املشحونة فالجسيمات
اإلشعاع ذلك كهرومغناطيسيٍّا؛ إشعاًعا الفور عىل تنتج مركزية) طاردة لعجلة تتعرض
يف الطاقة فْقد يكون لإللكرتونات بالنسبة التزامني». الدوراني املعجل «إشعاع املسمى
الطاقة، مستويات أعىل إىل بها الوصول أجل من أنه لدرجة للغاية ا حادٍّ الظروف هذه ظل
املوجود املعجل غرار عىل — مستقيم أنبوب امتداد عىل تعجيلها يجري أن املفضل من
نحو عىل توجيهها من بدًال — كيلومرتات ثالثة طوله والبالغ بكاليفورنيا ستانفورد يف

مغلقة. دائرة يف متكرر
أطنان عدة وزنها املعدن من كتلة دفع من تمكَّنَّا لو حتى الجاذبية، حالة يف لكن
العجلة قوى بسبب بعيًدا التطاير خطر يف تصري أنها لدرجة كبرية برسعة الدوران إىل
نحو مقدارها الطاقة من ضئيلة كمية تطلق أن سوى يمكنها فلن املركزية، الطاردة

جاذبية. موجات صورة عىل واطات ١٠−٣٠
عىل للعثور السماوية، األجرام ونحو مخترباتنا، خارج النظر علينا السبب، لهذا
الجاذبية إشعاع عىل — ما بقدر مبارش غري — دليل أول الجاذبية. إلشعاع أقوى مصادر
بأربعة التاريخ هذا قبل اكتشفا وتايلور هالس فإن تذكر فكما .١٩٧٨ عام يف عليه ُعثر
أفضل لنا قدم أنه كيف رأينا وقد ثنائي. نجمي نظام من جزءًا يمثل نابًضا نجًما أعوام
ظهرت مدار. يف يدور الذي للجسم الشميس الحضيض بدارية عىل الوقت ذلك حتى اختبار
يف نوبل بجائزة املكتشفني هذين عىل عادت نتيجة وهي االكتشاف؛ لهذا أخرى نتيجة
قطبيها من اإلشعاع من تيارات تطلق نيوترونية نجوم هي النابضة النجوم .١٩٩٣ عام
أن حدث وإذا نفسه. حول النجم حركة مع التيارات هذه تلتف ثم والجنوبي، الشمايل
املنتظمة؛ النبضات من سلسلة فسنرصد الدوارة، األشعة هذه مسار يف األرض وقعت
عن الصادرة الضوء نبضات البحر عرض يف وهي تتلقى التي بالسفينة أشبه نحو عىل
وما راديوية. موجات من اإلشعاع يتكون هذه حالتنا يف الفنار. يطلقه الذي الدوار اإلشعاع
٠٫٠٥٩٠٣ (وقدرها النابض النجم لهذا األساسية الدورة أن هو وتايلور هالس اكتشفه
تعد فهي ثَم ومن عام)؛ مليون كل ٪٥ من بأكثر تزيد (وال للغاية ثابتة كانت ثانية)
املتفاوت. اإليقاع من دورة املنتظم اإليقاع بهذا ملحًقا كان هذا، ومع للغاية. دقيقة ساعة
النجم بها يتحرك التي الطريقة عن ناجمة دوبلر إزاحة بأنها الدورة هذه ُفرست وقد
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فرتة أن ُوجد وقد الخفي. رفيقه حول دورانه خالل عنا مبتعًدا ثم منا مقرتبًا النابض
تقرص كانت الفرتة هذه أن هو ا حقٍّ لالهتمام املثري لكن ساعات. ثماني نحو تبلغ الدوران
الثانية من املليون عىل جزءًا ٧٥ نحو بل — كبريًا النقص مقدار يكن لم متزايد. نحو عىل
كان آخر: بمعنًى ملموًسا. التأثري بدا الرصد من األربعة األعوام مدار عىل لكن — العام يف
حلزوني مدار يف يسري وكان طاقة، يفقد — رفيقه حول حركته خالل — النابض النجم
النسبة اتفقت وقد جاذبية. موجات يشع أنه إىل هذا سبب أُرجَع وقد الوقت. مع يضيق
نصف قدرها دقة حدود حتى املرصودة النسبة مع أينشتاين نظرية واقع من املحسوبة

املائة. يف درجة

ليزر شاطر
األشعة

مرآة

مرآة

كاشف
ضوئي

الجاذبية. موجات عن الكشف هدفها ألداة العام الشكل يبنيِّ تخطيطي رسم :17-2 شكل
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يف موجودة معدات بواسطة الجاذبية موجات نرصد أن نود نحن بالطبع لكن
شعاع شطر هي هنا الفكرة املعدات. هذه إلحدى مخطًطا 17-2 الشكل يعرض املخترب.
عرب ينتقال أن وبعد اآلخر، عىل أحدهما عموديني اتجاهني يف شعاعان يُرَسل بحيث ليزر
باالتحاد لهما يُسمح حيث املصدر، نحو ثانية يُعَكسان كيلومرتات لعدة مفرغة أنابيب
ستجعل الكاشف عرب املارة الجاذبية موجة أن هي والفكرة اآلخر. مع أحدهما والتداخل
الطريقة إخالل إىل هذا يؤدي أن املفرتض ومن تزيد. والثانية تقل املسافتني هاتني إحدى
يُطَلق ضوئي. كاشف بواسطة رصده يمكن الذي التأثري وهو الشعاعان؛ بها يتحد التي
يف الدقيقة للتغريات األداة حساسية من نزيد ولكي التداخل. مقياس اسم األداة هذه عىل
وبهذه مرة. مائة نحو العودة رحلة اجتياز عىل الشعاعني من شعاع كل يُجرب املسافة،
أحد خالل املنبعثة الجاذبية موجات عن مثًال، الكشف، من نتمكن أن يؤمل التقنية
تام أعظم مستعر انفجار ينتج أن املستبعد من كان وإن العظمى، املستعرات انفجارات
تامة االنفجارات هذه تكون أن يُنتظر ال الحظ لحسن لكن املوجات. هذه مثل التناظر
عالوًة نفسها. حول تدور أنها يُتوقع كهذا بانفجار حياتها تُنهي التي فالنجوم التناظر؛
العملية، الناحية من وهكذا، ثنائية. نجمية نظم يف أعضاء النجوم هذه بعض ذلك، عىل
من نبضة تبعث أن ثَم ومن متناظرة؛ العظمى املستعرات انفجارات تكون أن املنتظر من

الجاذبية. موجات
كثريًا. تحدث ال االنفجارات هذه أن هي أعظم مستعر انفجار حدوث انتظار مشكلة
٣٠ كل مرة بمتوسط االنفجارات هذه تقع أن يُتوقع — التبانة درب — مجرتنا ففي
ينتظر وهو كلها املهنية حياته الفلك عاِلم يُميض أن كبريًا احتماًال ثمة أن يعني هذا عاًما.
لكن القريبة. املجرات إىل البحث يمتد أن بد ال السبب، ولهذا طائل. دون أحدها وقوع
شدة تتناسب (إذ ستتضاءل رصدها يف نأمل التي اإلشارة قوة أن بالطبع سيعني هذا
عىل قادرين نكون أن إىل الحاجة إن تقطعها). التي املسافة مربع مع عكسيٍّا اإلشارة
يف املطلوبة الحساسية درجة تحدد التي هي األخرى املجرات من الصغرية اإلشارات رصد
٢١١٠ كل يف واحد جزء بمقدار الطول يف الحادثة التغريات نرصد أن هو والهدف معداتنا.
العديد هناك الحايل، الوقت يف الربوتون. حجم من األلف عىل واحًدا يساوي ما أو أجزاء؛
وأملانية إيطالية، وفرنسية أمريكية، فرق وتديرها هذه، الكبرية التداخل مقاييس من
الجاذبية. ملوجات اإليجابية الرصد عمليات أوىل انتظار يف نزال وال ويابانية. بريطانية،

ووقتها الفضاء، إىل تداخل مقياس إلطالق خطط بالفعل هناك املستقبل؟ عن ماذا
من تحد والتي األرض عىل هنا املوجودة العشوائية االضطرابات من متحررين نكون لن
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مسار عظيم نحو عىل نزيد أن عىل قادرين أيًضا سنكون بل وحسب، معداتنا حساسية
التداخل مقياس القط مرشوع يتكون تقطعه. أن الليزر أشعة عىل سيتعني الذي العودة
حاملة فضائية محطات ثالث من «ليزا») باالسم اختصاًرا (املعروف الليزري الفضائي
تستطيع وبينما بعض. من بعضها كيلومرت ماليني خمسة مسافة عىل موضوعة للمرايا،
— عديدة كيلومرتات طولها البالغ بها الخاصة العودة بمسارات — حاليٍّا العاملة املعدات
من وأكثر هرتز ١٠٠ نحو قدرها شدة حتى الجاذبية موجات ترددات عن تكشف أن
ميليل مثًال تبلغ بكثري، أعىل ترددات عن الكشف ليزا لالقط املمتدة األذرع تستطيع ذلك،
يف يفيد أن ع املتوقَّ الجاذبية موجات طيف استكشاف من هذا سيمكِّنها واحًدا. هرتز
التايل القسم يف عليها سنطلق التي املرحلة الكون؛ لتطور املبكرة املراحل أوىل من التحقق
وأقرب الالزم. التمويل ينتظر املرشوع يزال ال السطور هذه كتابة ووقت «التضخم». اسم

.٢٠١٧ عام هو لإلطالق محدد موعد

الكون

عىل العامة النسبية تطبيق يف العلماء من وغريه أينشتاين رشع ،١٩١٧ عام من بداية
يتسبب أن كالشمس ضخم لجسم يمكن كيف 14-2 الشكل يف رأينا وقد بأكمله. الكون
للشمس الجذبوي التأثري يحكم ما هو هذا بالغمازة. أشبه نحو عىل الزمكان انحناء يف
انحناء للزمكان يكون أن إمكانية اعتبارنا يف نضع لم اآلن إىل لكن الكواكب. حركة عىل
سيتسبب عليها يستلقي من كل إن الفراش؛ حاشية يف فكر كتشبيه، النطاق. واسع عام
من غائرة بأنها إجماًال تتسم نفسها الحاشية أن لو ماذا لكن لألسفل، انضغاطها يف
من النقيض وعىل املنتصف. يف بالتجمع الفراش عىل بالراقدين الحال سينتهي املنتصف؟
األطراف عىل الجلوس إىل الناس سيميل املنتصف، من مرتفعة الحاشية كانت إذا ذلك،
عىل الراقدين جعل يف العام االنحناء يتسبب وقد هناك، املوجودة النوابض عىل ضاغطني
املرء يكون أن وهو ثالث خيار ثمة بالطبع بعض. عن بعضهم بعيًدا يتدحرجون الفراش
الدوام عىل استوائها عىل تحافظ التي الغالية الطبية الحشايا تلك من واحدة عىل راقًدا
نتوقع إننا مريحة). وغري صلبة كانت وإن لنا، تماًما صحية أنها املفرتض من بهذا (وهي
أن يف الضخمة األجرام تتسبب فلن الثالثة. األوجه هذه أحد عىل يترصف أن الزمكان من
عام انحناء يف والطاقة الكتلة متوسط سيتسبب بل وحسب، غائرة املحلية مواضعها تكون
أعرضها لن أنني درجة إىل للغاية، معقدة النقطة هذه تتناول التي املعادالت للزمكان. كيل
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يتسم التي الخاصة الحالة يف فقط تناولها املمكن من يصري بأنه القول يكفي لكن هنا.
ومتجانس االتجاهات)، مختِلف يف متماثل (أي االتجاهات متسق بأنه املادة توزيع فيها
برسد االكتفاء علينا سيكون الحالة، هذه يف وحتى مكان). كل يف عينها الكثافة له (أي
باسم يُعرف ومتجانس االتجاهات متسق الكون بأن االفرتاض إن الحالة. لهذه تصويري
كذلك؛ الكون يبدو ال األوىل النظرة من ا؟ حقٍّ الكون عليه ما هذا هل لكن الكوني». «املبدأ
التي التبانة درب مجرة وال بالتجانس، تتسم ال أنها الواضح من الشمسية فاملجموعة
نحو من املكوَّن املجري العنقود عىل ينطبق عينه األمر الشمسية. مجموعتنا إليها تنتمي
يتكون وبعضها عديدة، أخرى مجرية عناقيد ثمة املحلية. املجموعة ويؤلف مجرة ٣٠
العناقيد داخل واملجرات — مجرة كل يف النجوم أن ورغم املجرات. من آالف عدة من
تظل إنها أي الجاذبية؛ بقوة مرتبطة فإنها بعض، إىل بعضها نسبًة تتحرك — املجرية
مجرية عناقيد ببعضيف بعضها محكم غري نحو عىل مرتبطة املجرية العناقيد وحتى مًعا.
تحيط األبعاد، ثنائية منحنية أسطح أو ممتدة خيوط شكل تأخذ أن يمكن وهذه فائقة.
الواحدة تمتد قد الفراغ من املناطق هذه تقريبًا. مجرات أي تحوي ال الفراغ من بمناطق
كل بعيًدا الكون يكون املستوى هذا عىل حتى إذْن ضوئية. سنة مليون ٢٠٠ بعرض منها

التجانس. عن البعد
القابل الكون حجم من بسيطة نسبة سوى تمثل ال املسافات هذه الحظ، لحسن
الكوني. املبدأ تقبُّل يف الحق لنا أن نشعر ثَم ومن ضوئية)؛ سنة مليار ١٣٫٧) للرصد
الثالثي للفضاء اإلجمايل االنحناء بشأن ممكنة بدائل ثالثة بصدد سنكون الحالة، هذه يف

األبعاد:

الهندسة ستنطبق جاذبة، أجرام أي عن بعيًدا أنه بمعنى «مستويًا»، يكون قد أنه (١)
الدائرة محيط وسيساوي درجة، ١٨٠ املثلث زوايا مجموع سيكون العادية. اإلقليدية

نهاية. ال ما إىل ا ممتدٍّ الفضاء هذا يكون أن املفرتض ومن ٢ ط نق.
األبعاد الثنائي والتشبيه موجب». «انحناء ذا الفضاء يكون أن هو الثاني االحتمال (٢)
املثلث زوايا مجموع سيكون الحالة هذه يف .(8-2 الشكل (انظر الكرة هو الحالة لهذه
سيكون الحالة، هذه ويف ٢ ط نق. من أقل الدائرة محيط وسيكون درجة، ١٨٠ من أكرب
أي يف صاروخ متن عىل انطلقت أنك لو أنه يعني هذا محدود. حجم ذا (كالكرة) الكون
تقطع أن فبعد — الشمايل القطب من منطلًقا عمودي اتجاه يف مثًال لنقل — بعينه اتجاه
تصل بحيث بدأت، حيث من عدت قد أنك ستجد عينه، االتجاه يف وأنت محددة، مسافة
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عىل الذبابة بزحف املوقف تشبيه يمكن أو الجنوبي. القطب ناحية من األرض كوكب إىل
نقطة إىل وصلت وقد املطاف نهاية يف نفسها تجد بحيث معني، اتجاه يف كرة سطح

البداية.
والتمثيل سالب». «انحناء ذا األبعاد الثالثي الفضاء يكون أن هو الثالث االحتمال (٣)
سيكون الحالة هذه يف .(9-2 الشكل (انظر الرسج شكل هو الحالة لهذه األبعاد الثنائي

٢ ط نق. من أكرب الدائرة محيط وسيكون درجة، ١٨٠ من أقل املثلث زوايا مجموع

واضحة؛ الصحيحة اإلجابة بأن باالعتقاد املرء ينخدع قد االحتماالت، هذه بحث عند
يساوي الدائرة محيط وأن درجة، ١٨٠ املثلث زوايا مجموع أن بالفعل «نعرف» فنحن
تشبيَهي حالة يف حتى أنه ننىس أال علينا لكن مستٍو. الفضاء أن بد ال إذْن ٢ ط نق،
املنحنية األسطح هذه فإن للغاية، صغرية دائرة مع التعامل بصدد كنا إذا والرسج، الكرة
للمثلثات سوى نتعرض لم نحن ككل، الكون انحناء بحث فعند االستواء. من ستقرتب
للحالة مقاربة ستكون أنها نتوقع أن الطبيعي من لذا للغاية؛ الحجم دقيقة والدوائر
نفكر أن علينا سيكون اإلقليدية الهندسة عن االنحرافات عن الحديث عند لكن املستوية.
هذا عىل فقط بعض. عن بعضها بعيدة مجرية عناقيد ثالثة تضم عمالقة مثلثات يف مثًال

االستواء. عن بينة اختالفات نلحظ أن نتوقع التفكري من املستوى
نأتي أن قبل لكن الكون. يحويه ما عىل بالكون الخاص االنحناء نوع تحديد يعتمد
من ذكرنا كما — وهي االعتبار؛ يف نضعها أن علينا أخرى مالحظة ثمة النقطة لهذه
عرب متماثلة مكان كل يف املادة كثافة تكون أن يُفرتض الكوني املبدأ وفق أنه — قبل
يف لوميرت جورج الحظ فكما الوقت. مرور مع واحدة تظل ال الكثافة أن إال الفضاء.
املجري العنقود بَُعد وكلما عنا، تبتعد املجرية والعناقيد يتمدد، الكون فإن ١٩٢٧ عام
يتحرك عنا آخر يبعدها التي املسافة ضعف عنا يبعد الذي فالعنقود تحركه؛ رسعة زادت
قدمه الذي — هابل» «قانون يلخص القريب. العنقود بها يتحرك التي الرسعة بضعف

املبدأ: هذا — ١٩٢٩ عام يف هابل إدوين

v = H0r (2-8)

هي H0و عنا يبعدها التي املسافة هي rو املجري العنقود ابتعاد رسعة هي v حيث
ث−١. ١٠−١٨ × ٢ نحو امَلقيسة قيمته تبلغ الذي هابل، معامل

للضوء املوجية األطوال بها تنزاح التي الطريقة من تُستنتج املتباعدة الحركة هذه
عليه يطلق ما أو الطيف؛ من األحمر الطرف ناحية البعيدة املجرية العناقيد عن الصادر
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األمر ُفرس البداية يف استطالت. املوجية األطوال أخرى: وبعبارة األحمر». «االنزياح اسم
صافرة عن الصادرة الصوت موجات بها تنزاح التي ذاتها بالطريقة دوبلر، إزاحة بوصفه
الحديث التفسري أن إال عنا. السيارة ابتعاد مع أقل ترددات نحو املرسعة الرشطة سيارة
قبل، من بإيجاز ذكرت وكما نفسه. الفضاء تمدد عن ناتج أنه هو األحمر االنزياح لهذا
الفضاء أن نعتقد وإنما الفضاء، «عرب» عنا مبتعًدا يتحرك املجري العنقود أن األمر ليس
املجري العنقود معه يحمل ذلك وإبان متواصل، نحو عىل يتمدد الذي هو وبينه بيننا
بطول نحونا رحلته يبدأ ال الضوء إن املتمدد. الفضاء من مدية موجة عىل عنا بعيًدا
فيما لكن الطبيعي، املوجي بالطول رحلته يبدأ هو وإنما العنقود، حركة زادته موجي

خالله. ينتقل الذي الفضاء تمدد بفعل الضوء يستطيل بعد
«كل» أن نعني ال فإننا الفضاء تمدد عن نتحدث حني أننا نذكر أن هنا املهم من
إن التمدد. هذا من للتحقق وسيلة لدينا كان ملا حدث هذا أن فلو تتمدد. املسافات
واملجرات الشمسية واملجموعة الذرات مثل األجسام، تماسك عىل تبقي التي املحكمة القوى
تحافظ وبذا للتمدد، الفضاء ميل عىل تتغلب بحيث يكفي بما الشدة من املجرية، والعناقيد
العناقيد بني الضعيف االنجذاب عىل ينطبق ال هذا لكن هو. كما حجمها عىل األجسام هذه
العناقيد تتحرك ثَم ومن املهيمن؛ هو الفضاء تمدد تأثري يكون الحالة هذه ففي املجرية؛

بعض. عن بعضها مبتعدة
— املسافة مع طرديٍّا التباعد رسعة تتناسب فيه الذي — التباعد من النوع هذا
منضغطة املايض من ما وقت يف كلها الكون محتويات كانت إذا نتوقعه ما بالضبط هو
«االنفجار اسم االنفجار هذا عىل يُطَلق إربًا. مزقها انفجار وقع ثم وحيدة، نقطة يف
ومن االنفجار. ذلك عن املتخلف األثر هي اليوم نراها التي املتباعدة والحركة العظيم».
يمكننا بها، تتحرك التي والرسعات اليوم، املجرية العناقيد بني املرصود االنفصال واقع
هي وهذه الرسعة. بتلك املسافة هذه تقطع كي األمر تطلب الوقت من كم نحسب أن

عام. مليار ١٣٫٧ منذ وقع العظيم االنفجار أن إىل بها خلصنا التي الكيفية
املستويات أكرب عىل لكن املتوسطة، املسافات عىل محكم نحو عىل هابل قانون ينطبق
يف الوقت. مرور مع سيتغري التباين معدل أن إمكانية وثمة انحرافات. وجود املتوقع من
بسبب وذلك حركتها؛ يف ستبطئ املجرية العناقيد أن البداية يف املتوقع من كان الواقع،
يؤدي أن املفرتض فمن يكفي، بما كبريًا الكثافة متوسط كان فإذا بينها. املتبادلة الجاذبية
النقطة تلك من وبدايًة تماًما. تتوقف أن إىل العناقيد حركة إبطاء إىل املتبادل التجاذب
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وستكون عظيم». «انسحاق يف جميًعا تتالقى أن إىل بعض من بعضها مقرتبة ستتحرك
هذه إن بل وحسب، هذا ليس العظيم. واالنسحاق العظيم االنفجار بني محددة فرتة هناك
كان وإن المتناهيًا، حجمه وسيكون موجب، انحناء ذا الفضاء ستجعل العالية الكثافة

األبعاد). الثنائي الفضاء حالة يف الكرة سطح غرار (عىل محدًدا
املتوقع من سيكون املجرية، العناقيد بني املسافات وزيادة الكون تمدد مع بالطبع،
تنخفضالجاذبية بحيث منخفضة، املادة كثافة كانت وإذا بينها. املتبادلة الجاذبية تقل أن
فسيستمر بعض، عن بعضها االبتعاد يف املجرية العناقيد وتبدأ الصفر إىل فعليٍّا املتبادلة
ذا الكون وسيكون سالب انحناء ذو بأنه الفضاء سيتسم الحالة هذه يف األبد. إىل التمدد

المتناٍه. حجم
هذه ويف الحرجة». الكثافة «حالة يسمى ما يوجد املتطرفني السيناريوهني هذين بني
أن إىل املجرية العناقيد تباعد رسعة تقل بينما الصفر إىل الجاذبية قوة تنخفض الحالة
ويف مستوية. الكون هندسة تكون الحالة هذه ويف إليه. تصل ال لكن الصفر من تقرتب
كجم/م٣؛ ١٠−٢٦ نحو للكون الحرجة الكثافة قيمة تبلغ الكون، تطور من الحالية املرحلة

مكعب. مرت لكل هيدروجني ذرات ١٠ نحو يعادل ما أو
ال عنا. املجرية العناقيد أبعد رصد الكون تمدد تباطؤ معدل قياس مساعي تتضمن
عىل الحصول يف جمة صعوبات ثمة لكن األحمر. االنزياح مقدار قياس يف صعوبة توجد
عىل القائمة القياسات عجزت السبب، ولهذا العناقيد. بني للمسافات بها موثوق تقديرات
املمكنة الثالثة النماذج بني الفصل ثَم ومن التباطؤ؛ مقدار تحديد عن طويلة لفرتة الرصد
العناقيد أن عىل دلت التي املفاجئة اإلشارات أوىل وردت ١٩٩٨ عام يف ثم الكون. لتمدد
عنا! مبتعدة حركتها يف تتسارع كانت وإنما اإلطالق، عىل تتباطأ تكن لم البعيدة املجرية
حتى القوى من معروًفا يكن لم نوع عن النقاب كشفت تماًما املتوقعة غري النتيجة هذه
بل املجرية، العناقيد بني املتبادلة للجاذبية املعاكس االتجاه يف يعمل نوع الوقت؛ ذلك

ييل. فيما القوة هذه مصدر عن وسنتحدث البعيدة. املسافات عىل أيًضا ويهيمن
وباستخدام الكون. محتويات عىل للفضاء الكيل االنحناء يعتمد قبل، من ذكرت كما
والفيزيائي ،١٩٢٢ عام يف فريدمان ألكسندر الرويس الفيزيائي طور أينشتاين، نظرية
تربط التي املعادالت — منفصل نحو عىل — ١٩٢٧ عام يف لوميرت جورج البلجيكي
هو األول الفضاء؛ النحناء مصدران ثمة وباألساس، االنحناء. هذا بمصدر الفضاء انحناء
العبقرية الفكرة تحرضنا وهنا الكون. بمحتويات الخاصة الطاقة أو الكتلة كثافة متوسط
واحدة، لعملة وجهان والطاقة الكتلة بأن تقيض والتي الخاصة، النسبية لنا قدمتها التي
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الطاقة إىل فباإلضافة الضوء. رسعة مربع × الكتلة = الطاقة املعادلة: خالل من وذلك
السكون. كتلة صورة يف مختزنة طاقة الجسم يملك حركته، بفضل الجسم يملكها التي
هو طاقة الكهرومغناطييس لإلشعاع إن إذ طاقة؛ تملك التي وحدها املادة ليست لكن
األنواع اعتبارنا يف نضع أن علينا السياق هذا يف لذا الجاذبية. مجاالت شأن شأنه اآلخر،
املعادلة يف األول الحد هي الطاقة» «كثافة فإن وبهذا املوجودة. الطاقة من املختلفة
الطريقة عن ينشأ وهو «الضغط»، هو الثاني املصدر املكاني. االنحناء بمصدر الخاصة
تتسبب املنظمة الحركة هذه بعض. عن بعضها بعيًدا املجرية العناقيد بها تتحرك التي
انحناء يف تسهم — الطاقة كثافة شأن شأنها — والتي الخارج إىل الزخم من دفعة يف

اآلن. عليه حديثنا سنركز ما وهو الطاقة، كثافة هو األهم والعنرص الفضاء.
أقل أم منها أكرب أنها أم الحرجة القيمة تعادل الطاقة كثافة هل إذْن؟ وجدنا ماذا
من ٪٤ تعادل الكتلة هذه أن نجد املجرات، يف املوجودة املرئية النجوم كتلة بجمع منها؟
الفضاء وأن سالبًا، انحناءً للفضاء أن إىل يشري أن شأنه من وحده هذا الحرجة. الكتلة
من غريها شأن فالشمس، نترسع. أال علينا لكن األبد. إىل سيستمر التمدد وأن المتناٍه،
مسارها عىل يحافظ وما املجرة، مركز حول تدور التبانة، درب مجرة يف املوجودة النجوم
هي املشكلة منها. املجرة مركز إىل األقرب األجرام كل من النابعة الجاذبية قوة هي هذا
ابتلعها التي النجوم تلك ذلك يف بما — النجوم لهذه اإلجمالية الكتلة نقدر عندما أننا
القوية الجذب قوة إلحداث تكفي ال أنها سنجد — املجرة مركز يف املوجود األسود الثقب
وجود من بد ال أنه إىل نخلص هذا ومن مدارها. يف تدور الشمس تجعل كي يكفي بما
هذا عىل نطلق ونحن النجوم. تحويه الذي ذلك عن املجرة يف املادة من بكثري أعظم قدر
هذه تتكون ممَّ واثقني غري نزال ال الحايل الوقت وإىل املظلمة». «املادة اسم الخفي العنرص
إلكرتونات من أي لدينا؛ املألوفة املادة نوعية نفس من تتكون أنها نعتقد كنا وإن املادة،

وبروتونات. ونيوترونات
عناقيد يف الجاذبية قوة بفعل ببعض بعضها مرتبطة املجرات أن نلحظ ذلك بعد
به تدور الذي النحو عىل بعض حول بعضها تدور ال املجرات هذه أن ورغم مجرية.
العنقود داخل املجرات بها تتحرك التي الرسعات فإن مجراتها، مراكز حول النجوم
تمكِّننا املجري؛ بالعنقود اآلخرين باألعضاء الخاصة الجاذبية قوة من اإلفالت دون املجري
الكتلة من أكرب الكتلة هذه أن تبني وقد املجري. للعنقود اإلجمالية الكتلة تقدير من
املجرات. هذه تحتويها التي املظلمة املادة إضافة بعد حتى نفسها، للمجرات اإلجمالية
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يُقدَّر وإجماًال، املجرات. «بني» موجودة إضافية مظلمة مادة ثمة أن يعني بدوره هذا
الكثافة من ٪٣٠ بنحو — واملظلمة العادية بصورتيها — املادة يف املختزنة الطاقة إجمايل

الحرجة.
أن علينا للكون، اإلجمالية الطاقة كثافة يف اإلسهامات مجموع تصنيف عند أخريًا،
هذا هذا. حدوث وسبب يتسارع الكون تمدد بأن الحديث االكتشاف االعتبار يف نضع
مستغربًا األوىل الوهلة من يبدو قد الفراغ. بها يتسم التي الطاقة كثافة إىل يُعزى التسارع
الفيزيائيني منظور من أنه بالفعل ذكرنا لكننا الخاوي»، «الفضاء إىل يشء أي نعزو أن
وكيف ينحني، أن يمكن الفضاء أن كيف بالفعل رأينا ولقد للعدم. مساويًا الفضاء ليس
من زوًجا أن وكيف املتمدد، الفضاء من مدية موجة عىل املجرية العناقيد يحمل أنه
هذه الفراغ. من الوجود إىل يظهر أن لحظي نحو عىل يستطيع االفرتاضية الجسيمات
يف أنه املبدأ هذا تبعات ومن هايزنربج. وضعه الذي اليقني عدم مبدأ بها يسمح اإلمكانية
من التحديد، وجه وعىل الطاقة. ماهية بدقة نحدد أن املستحيل من يكون زمنية لحظة أي
الجسيمات يمكِّن هذا بالضبط. صفًرا صفًرا؛ تساوي الفراغ طاقة أن نحدد أن املستحيل
إلنتاج الكافية الطاقة لها يوفر ثَم ومن مؤقت؛ نحو عىل الطاقة استعارة من االفرتاضية
هائج بحر بمثابة الفراغ يعد وبذا الوجود. إىل تظهر ثَم ومن بها؛ الخاصة السكون كتلة
الظاهرة هذه مجدًدا. تختفي ثم وجيزة لفرتات الوجود إىل تظهر التي الجسيمات من
املظلمة». «الطاقة اسم عليه نطلق ما أو للفراغ؛ متذبذبة طاقة كثافة وجود يف تتسبب
أنواع وشأن بالكون. الخاصة اإلجمالية الطاقة كثافة إىل الخاص إسهامها تضيف وهي
الطاقة أنواع عن تختلف لكنها للفضاء، الكيل االنحناء من تزيد هي األخرى، الطاقة
الطاقة أنواع تتسبب فبينما املجرية؛ العناقيد حركة عىل بها تؤثر التي الطريقة يف األخرى
املسئول التنافر تنافر؛ قوة إحداث يف الطاقة هذه تتسبب تجاذب، قوة إحداث يف األخرى

الكون. تمدد تسارع عن
شأن — كان لقد مشابهة. فكرة يف أينشتاين فكر ١٩١٧ عام يف أنه بالذكر جدير
بعد). اكتُشف قد هابل تمدد يكن (لم تماًما ساكن الكون بأن يؤمن — معارصيه كافة
مًعا. الكون مادة كل تجميع إىل الجاذبية ميل يعادل كي تنافر قوة إىل احتاج فقد ثَم ومن
ويشار الكوني، الثابت عليه يطلق إضافيٍّا؛ ا حدٍّ معادلته يف يدرج أن إىل هذا به أدى وقد
الكون بأن تنبأ لكان الحد هذا يدرج لم لو ألنه هذا؛ عىل الحًقا ندم وقد Λ بالرمز له

الجاذبية). قوة بفعل التجمع من املجرات ملنع الوحيدة الطريقة هي هذه (ألن يتمدد
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دوًرا تلعب أن لها املقدر فمن حديثًا، إال به يَُقر لم املظلمة الطاقة وجود أن رغم
ثابتة تظل — للفراغ سمة هي التي — املظلمة الطاقة فكثافة الكون. مستقبل يف رئيًسا
أو املادة عن الناتجة كتلك — األخرى الطاقة أنواع بينما الكون، تمدد عملية خالل
األخري بالنوع املرتبطة الطاقة كثافة كانت البداية يف التمدد. مع كثافتها تقل — اإلشعاع
كثافة يف اإلسهامات هذه قلت الحايل الوقت يف لكن يتباطأ. التمدد وكان املهيمنة، هي
توقف لهذا ونتيجة املظلمة. الطاقة به تسهم مما أقل مستًوى إىل للكون اإلجمالية الطاقة
املظلمة الطاقة عن ناتج ملحوظ تسارع محله وحل التمدد، به يتسم كان الذي التباطؤ
الزمن مقابل يف الكون لحجم مقياس هو الذي R املعامل نضع حيث 18-2 الشكل (انظر

املستقبل. يف التسارع هذا يستمر أن املتوقع ومن .(t
اإلسهامات عن الحالية تقديراتنا ألفضل نعرض ييل فيما هذا؟ كل نلخص إذْن كيف

الحرجة: الكتلة من مئوية نسب صورة عىل وذلك الطاقة، كثافة يف املختلفة

٠٫٠٠٤ ± ٠٫٠٤ نجوم صورة عىل العادية املادة
٠٫٠٤ ± ٠٫٢٧ املظلمة املادة
٠٫٠٤ ± ٠٫٧٣ املظلمة الطاقة

٠٫٠٢ ± ١٫٠٢ اإلجمالية الكثافة

أن هو هذا سبب للتفسري. يحتاج أمر الحرجة القيمة من النهائية النتيجة اقرتاب إن
عن قليًال مختلفة الكثافة كانت مبارشة العظيم االنفجار أعقاب يف لو أنه ندرك أن علينا
الحايل. وقتنا بحلول مضاعفة أضعاًفا تضاعف قد االختالف هذا لكان الحرجة، القيمة
التمدد لكان البداية، يف الحرجة القيمة من قليًال أقل الكثافة كانت لو املثال، سبيل فعىل
يعني بدوره هذا الحرجة. للكثافة مالئم هو مما أكرب التالية القصرية الفرتة يف وقع الذي
من وهذا الحرجة. للحالة الوصول يتطلبه مما أكرب حجًما لتشغل كانت الطاقة هذه أن
عىل الكثافة. تناقص يتصاعد وبذا البداية؛ من منخفضة كانت التي الكثافة يقلل أن شأنه
يمكن الحرجة، القيمة من ٪٣٠ نسبة اليوم تبلغ الكثافة كانت لو أنه ُقدر املثال، سبيل
العظيم االنفجار بداية بعد أجزاء ٦٠١٠ كل يف واحًدا جزءًا قدره تناقص إىل هذا تتبع

ثواٍن. ١٠−٤٣ ب
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t

R

العظيم. االنفجار منذ املنقيض الزمن مقابل يف الكون بحجم املرتبط R املعامل :18-2 شكل
أوقات يف لكن املجرية. العناقيد بني التجاذب قوى بسبب R حركة معدل يتباطأ البداية، يف

.R حركة معدل يتسارع ثَم ومن املظلمة؛ الطاقة تقدمه الذي اإلسهام يهيمن الحقة

تقدمه الذي لإلسهام الحديث االكتشاف قبل حتى — أُدرَك االعتبارات هذه ضوء يف
ويف الحرجة. القيمة من استثنائي نحو عىل قريبة اليوم الكثافة أن — املظلمة الطاقة
االنفجار عقب أنه فكرة اقرتح بأن وذلك األمر؛ لهذا بتفسري جوث آالن خرج ١٩٨١ عام
فرتة تسمى استثنائي نحو عىل الرسيع التمدد من فرتة هناك كانت ضئيل، بوقت العظيم
١٠−٣٢ قدرها فرتة يف ٣٠١٠ قدره بمعامل الكون حجم زاد الفرتة هذه ويف «التضخم».
وقوع فبعد التضخم، قبل موجوًدا كان الذي االنحناء شكل عن النظر وبغض ثواٍن.
مجعًدا كان ربما أنه فرغم بالون؛ بنفخ أشبه املوقف كان مستويًا. الفضاء صار التضخم
السطح عىل صغرية منطقة أي فستكون الكافية، بالقوة التمدد حدث إذا لكن البداية، يف
الكون من الجزء ذلك — للرصد القابل كوننا فإن ذاته، النحو وعىل باألساس. مستوية
تمكنا الذي الجزء هو ثَم ومن عنا؛ ضوئية سنة مليار ١٣٫٧ حدود داخل والواقع اإلجمايل
من ضئيل جزء إال هو ما — العظيم االنفجار منذ منه املنبعثة الضوء أشعة استقبال من

فعليٍّا. مستويًا للرصد القابل الكون يكون وبذا كيل؛ كون
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العامة، النسبية بها تسمح التي الهندسة أشكال كل بني من أنه هي النهائية النتيجة
فالزمكان ذلك ومع اإلقليدية. الهندسة عليه تنطبق ثَم ومن مستٍو؛ فضاء له كوننا فإن
الزمن عنرص يف التفكري ينبغي الزمن، مرور مع يتمدد الفضاء وألن مستويًا. «ليس»
من كلٌّ يعد حيث الخاصة، النسبية يف الزمكان عن يختلف هذا يف وهو منحنيًا. بوصفه

مستويني. والزمكان الفضاء
أصغر سلوك فهم من تمكِّننا ألينشتاين الخاصة النسبية نظرية أن كيف رأينا ختاًما،
نظرية أن وكيف الضوء، رسعة تقارب برسعة تتحرك بينما للطبيعة الذرية دون املكونات
يعتربان مًعا واالثنان ككل. الكون لفهم الرضورية واألدوات اللغة تقدم العامة النسبية

بحق. رائًعا إنجاًزا
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