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مؤلفوكتاب

فيزياء حول واملثرية األصلية Roger Penrose بنروز روجر أفكار تُعد
العقل وفيزياء الكم لفيزياء النطاق ضيق والعالم النطاق واسعة الكون
كتابيه يف األفكار هذه استعرض وقد والنقاش. للجدل خصبًا موضوًعا
العقل أو The Emperor’s New Mind مبيعات نسبة بأعىل حظيا اللذين
كتابنا ويف العقل. ظالل أو Shadows of the Mindو لإلمرباطور الجديد
فهو املعقدة. املجاالت هذه يف أفكاره أحدث ويطرح روجر يلخص هذا،
عىل تنطوي بأنها يشعر التي الفيزياء يف املجاالت لتلك بارًعا ملخًصا يقدم
روجر يعرض املنطلق، هذا ومن اآلن. إىل فيها يُبت لم أساسية موضوعات
وطبيعة املخ عمل طريقة لفهم مثمرة أنها يعتقد راديكالية جديدة مفاهيم
يد عىل واملعارضة بالنقد قوبلت هذه أفكاره أن والواقع البرشي. العقل
هم الخرباء وهؤالء متباينة، ثقافية خلفيات من أتوا بارزين خرباء ثالثة
Nancy Cartwright كارترايت ونانيس Abner Shimony شيموني أبنر
كعالم Stephen Hawking هوكنج وستيفن للعلوم فيلسوفني بوصفهما
عىل روجر يرد الكتاب، خاتمة ويف النظرية. الفيزياء يف وعالم كوني

املثرية. الفكرية انتقاداتهم
الفيزياء عن بنروز روجر لرؤية بارعة مقدمة الكتاب هذا لنا يعرض
ملشكالت الرائع العرض هذا وخالل والعرشين. الحادي القرن يف النظرية
العطاء. عىل الفائقة وقدرته وبصريته حماسته تسطع الحديثة، الفيزياء

أوكسفورد. بجامعة كريسالرياضيات أستاذ منصب بنروز روجر يشغل





لونجري مالكوم بقلم متهيد

الكتب من عدد صدور دعًما وأكثرها املايض العقد يف التطورات أفضل من
إىل وإثارتها العلوم جوهر توصيل طريقها عن حاولوا بارزين علماء يد عىل
ستيفن لكتاب الفائق النجاح للنظر الالفتة األمثلة بني ومن العادي. القارئ
يرسد الذي A Brief History of Time للزمان» موجز «تاريخ هوكنج
Chaos «الفوىض» James Gleick جليك جيمس وكتاب التاريخ، حقيقة
قصة إىل بطبيعتها صعبة مادة بنجاح تتحول أن يمكن كيف يبني الذي
النظرية أحالم Steven Weinberg وينربج ستيفن وكتاب مثرية، بوليسية
الجسيمات فيزياء طبيعة يجعل الذي Dreams of a Final theory النهائية

ملحوظة. بطريقة ومتاحة سلسة وأهدافها املعارصة
روجر كتاب يربز واالنتشار الشيوع من التأليفية الحركة هذه وضمن
مميز ككتاب ١٩٨٩ عام الصادر The Emperor’s New Mind بنروز
العلم محتوى نقل اآلخرون املؤلفون استهدف حني ويف غريه. عن ومختلف
يمكن كيف عن للنظر والفتة أصيلة كرؤية بنروز كتاب جاء املعارصوإثارته،
والبيولوجي والرياضيات للفيزياء املنفصلة العديدة األوجه من عدد تصنيف
ولكنها — جديدة نظرية إطار يف الفلسفة، وحتى املخ، أعصاب دراسة وعلم
كتاب يثري أن مفاجئًا أمًرا يكن ولم األساسية. للعمليات — بعد تتحدد لم
أصدر ١٩٩٤ وعام النقاش، من كبريًا قدًرا The Emperor’s New Mind
خالله من حاول ،Shadows of the Mind اسم تحت ثانيًا كتابًا روجر
نظر وجهات فيه وقدم ملجادالته، ُوجهت التي االنتقادات من عدًدا يفند أن
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ألقاها التي Tanner تانر محارضات سلسلة ويف ألفكاره. وتطورات أخرى
ناقشها التي الرئيسية للموضوعات عرًضا بنروز روجر قدم ،١٩٩٥ عام
يف هوكنج وستيفن كارترايت ونانيس شيموني أبنر شارك ثم كتابيه، يف
األول من الفصول يف الكتاب هذا يف الثالث املحارضات رشح وأعيد مناقشتها.
الكتابني. يف باستفاضة املرشوحة لألفكار سلسة بمقدمة لتزويده للثالث
كثريًا السادس إىل الرابع من الفصول يف الثالثة املناقشني إسهامات وتربز
ما عىل للتعليق لروجر الفرصة وأتيحت عنها، عربوا التي املناقشات من

السابع. الفصل يف أثاروه
عن ببالغة املوضوعات هذه روجر فيها ناقش التي الفصول تتحدث
اتخذه الذي للمنهج الطريق تمهد أن بوسعها فقط املقدمة أن بيد نفسها،
َف اْعُرتِ ذلك، عىل وبناءً الحديث. العلم يف عمًقا األكثر املسائل بعض ملعالجة
املعارصة الرياضيات مجال يف املوهوبني أكثر من واحًدا باعتباره دوليٍّا به
والبحث بحت. فيزيائي إطار يف وبحزم دائًما تُوضع البحثية أعماله أن إال
بقضايا يتعلق الكون وعلم الفلكية الفيزياء يف األكرب الشهرة به نال الذي
ستيفن مع بالتعاون أُجريت األبحاث هذه وبعض الجاذبية، نسبية نظريات
الكالسيكية النسبية لنظريات طبًقا أنه القضايا هذه إحدى وتوضح هوكنج.
ثقب أي يف singularity فيزيائية مفردية وجود املحتم من الجاذبية، عن
املكان انحناء فيها يكون الفراغ يف منطقة هي الفيزيائية واملفردية أسود؛
القضية وتنص النهاية. ما إىل كبرية — سواء حدٍّ عىل — املادة كثافة أو
توجد الجاذبية، عن الكالسيكية النسبية لنظريات طبًقا أنه، عىل الثانية
الكبري. لالنفجار الكونية النماذج أصل يف مماثلة فيزيائية مفردية حتًما
مكتملة غري النظريات هذه أن إىل — ما حدٍّ إىل — النتيجتان هاتان وتشري
النظريات كل يف الفيزيائية املفرديات تجنب يجب ألنه نظًرا خطري، نحو عىل

الداللة. ذات الفيزيائية
من هائل لنطاق فقط واحد وجه هذا فإن ذلك، من النقيض عىل
الرياضية. والفيزياء للرياضيات متعددة متباينة مجاالت يف اإلسهامات
خاللها من للجسيمات يمكن وسيلة إال هو ما بنروز إسهام فإن وبذلك
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وتُستخدم الدوارة. السوداء للثقوب الدورانية الطاقة من طاقة استخالص
ويف السوداء. الثقوب بجوار املادة سلوك لدراسة التخطيطية بنروز أشكال
مقدَّم القوة بالغ تصويري هنديس إدراك عىل ضمنيٍّا منهجه ينطوي الواقع،
الجمهور أن بالذكر والجدير للثالث. األول من الفصول يف الكتاب هذا يف
الصور خالل من عمله من الجانب هذا عىل كبرية بصورة اعتاد عامة بصفٍة
تبليط خالل ومن M. C. Escher إيرش يس إم عن اتخذها التي «املستحيلة»
بروجر الخاصة الورقة أن لالهتمام املثري ومن .Penrose tilling بنروز1
عدد تقديم يف إيرش ألهمت التي هي L. S. Penrose بنروز إس إل وأبيه
لحد إيرش صور استخدمت ذلك، عىل عالوًة «املستحيلة». الرسومات من
(الالإقليدية) املطلقة للهندسة روجر تعصب لتفسري Circle Limit الدائرة
هندسية إنشاءات إال هو ما بنروز تبليط أن واملعروف األول. الفصل يف
بعدد اإلطالق عىل النهائي أفقي سطح تغطية طريقها عن يمكن مميزة
التبليط حجارة أمثلة وأكثر املختلفة. األشكال ذات التبليط حجارة من صغري
دون النهائيٍّا أفقيٍّا سطًحا تغطي أن يمكنها التي تلك للدهشة إثارًة هذه
مرًة نفسه التبليط حجارة نموذج يتكرر ال أخرى، وبعبارٍة نفسها، تكرار
سريد األمر، واقع ويف الالنهائي. األفقي السطح عىل نقطة أية عند أخرى
بخصوص التحدث عند الكتاب هذا من الثالث الفصل يف املوضوع هذا ذكر
باستخدام الرياضية اإلجراءات من محددة فئات تنفيذ املمكن من كان إذا ما

الكمبيوتر.
األسلحة من هائلة بمجموعة مناقشاته يف نفسه روجر يسلح وهكذا
الرياضيات علمي يف اإلنجازات من واسع نطاق عن فضًال الرياضية،
عمًقا. الحديثة الفيزياء قضايا أكثر عرض يف ذلك بكل ليستعني والفيزياء
للمناقشة يطرحها التي القضايا واقعية يف للشك مجاٌل هناك ليس وبالفعل،
الجازم القتناعهم جيدة أسبابًا الكون علماء يملك األمر حقيقة ويف وأهميتها.
فهم أجل من إقناًعا أمامنا املتاحة الصور أكثر لنا قدم الكبري االنفجار بأن

.١٩٧٠ عام بنروز روجر اخرتعه هنديس لشكل دوري ال تكرار عن ينتج تبليط 1هو
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تنقصها الكبري االنفجار فكرة فإن ذلك ومع للكون. النطاق واسعة السمات
الكون علماء ومعظم الجوانب. من عدد يف خطرية بدرجة الحقائق بعض
الخصائص لتفسري الالزمة األساسية للفيزياء جيًدا فهًما نملك بأننا مقتنعون
اليوم. حتى الثانية من ألف من جزءًا عمره كان أن منذ للكون اإلجمالية
بمزيد األولية الحاالت رتبنا إذا فقط صائبًا التصور هذا يصبح أن ويمكن
بالفيزياء االستعانة عن توقفنا قد أننا يف الكربى املشكلة وتكمن الحذر. من
الثانية من ألف من جزء من أقل الكون عمر كان أن منذ املختربة التجريبية
عقالنية استقراء عمليات عىل لالعتماد نضطر وبالتايل، واضحة. بطريقة
هذه ماهية جيًدا نعرف أننا فيه شك ال ومما املعروفة. الفيزياء لقوانني
التأميل. للتفكري يخضع يزال ال أمٌر هذا نشأت كيف لكن األولية، الحاالت

املعارص. الكون قضايا أهم بني من يُعد ذلك أن عىل عام اتفاق وثمة
باسم يُعرف املشاكل، لهذه حل إيجاد ملحاولة قيايس إطار َر ُطوِّ لقد
أن املفرتض من الصورة، هذه يف وحتى املبكر. للكون التضخمية الصورة
أثناء يف ا، جدٍّ املبكرة التاريخية األزمان يف نشأت قد معينة سمات هناك تكون
رضورة يفرض الذي األمر ،Planck epoch بالنك عرص باسم يُعرف ما
كان حني العرص هذا كان وقد .quantum gravity الكمية الجاذبية فهم
زمن منذ حدث قد ذلك أن ومع تقريبًا. فقط ثانية 10−43 الكون عمر
ما مع بجدية نتعامل أن ينبغي اليوم، نعرفه ما أساس عىل فإننا سحيق،

البعيدة. العصور هذه يف حدث
التقليدية الصورة مع أفكاره يف يتفق روجر أن نجد األمر، واقع ويف
مراحلها يف التضخمية الصورة يرفض لكنه عديدة، أشياء يف الكبري لالنفجار
الفيزياء من مفقوًدا قدًرا هناك أن يعتقد فإنه ذلك، من العكس وعىل املبكرة.
نملكها ال نظرية هي التي للجاذبية، الكمية بالنظرية متعلًقا يكون أن ينبغي
املشكلة لتلك حل إيجاد كثريًا حاولوا النظريات واضعي أن مع اآلن، حتى
املسألة حل حاولوا أنهم للنقاش روجر ويطرح سنوات. عدة مدار عىل
(أو للكون الحراري القصور بمسألة اهتماماته من جزء ويتعلق الخطأ.
ببساطة أو — الحراري القصور ألن ونظًرا ككل، (entropy الكون إنرتوبيا

12



تمهيد

بدأ قد يكون وأن بد ال الكون فإن الوقت، بمرور يزداد — االضطراب
ويُعد للغاية. قليل حراري قصور عىل املشتمل التنظيم من عالية بدرجة
ويجادل متضائل. نحو عىل صغريًا احتماًال باملصادفة ذلك حدوث احتمال
للجاذبية الصحيحة النظرية من كجزء املشكلة هذه حل يتعني بأنه روجر

الكمية.
الفصل يف املطروحة روجر نقاشات إىل الكمي التفسري رضورة تؤدي
األمر، حقيقة ويف الكمية. الفيزياء قضايا بخصوص الكتاب من الثاني
املجال نظرية يف النسبي امتدادها مع جنب إىل جنبًا — الكم ميكانيكا أثبتت
الجسيمات فيزياء يف عديدة تجريبية نتائج تفسري يف نجاحها — الكمي
لتقدير سنوات، عدة هذا مع األمر واقتىض والجسيمات. الذرات خواص ويف
البديع، بأسلوبه روجر يرشح وكما للنظرية. الكاملة الفيزيائية األهمية
بدرجة حدسية غري مالمح عىل الداخيل تركيبها من كجزء النظرية تحتوي
تعني املثال، سبيل عىل الكالسيكية. الفيزياء يف نظري لها يوجد ال عالية،
الجسيمات من زوج يُنتج عندما أنه non-locality الالموضعية ظاهرة
لعملية بذاكرة يحتفظ جسيم كل فإن للمادة، مضاد واآلخر مادي أحدهما
اآلخر. عن أحدهما بالكامل مستقلني اعتبارهما يمكن ال أنه بمعنى الخلق؛
الغرابة، بالغ شيئًا الكمية العالقات «تُعترب قائًال: ذلك عن روجر ويعرب
كل يزال وال بينهما الفصل جرى جسمني بني ما موضع يف تكون إنها حيث
معلومات عىل الحصول الكم ميكانيكا لنا تتيح كما باآلخر». صلة عىل منهما
للنظر الالفتة األمثلة وأكثر تحدث. لم لكنها تحدث أن يمكن عمليات عن
إليتزار من لكل القنابل اختبار قضية يف تمثل للنقاش روجر طرحها التي
عن الكم ميكانيكا تختلف كيف تفرس التي Vaidman وفيدمان Elitzur

الكالسيكية. الفيزياء
أن بيد الكمية الفيزياء تركيب من جزءًا الحدسية غري املالمح هذه تُعترب
بالطريقة تتعلق الضوء روجر عليها يسلط التي وتلك عمًقا. أكثر قضايا ثمة
باملستوى الكمي املستوى عند تحدث. التي الظواهر بني بها نربط التي
ويف الكمية. املنظومات إحدى عن املالحظات بإبداء الخاص املاكروسكوبي
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مماريس معظم يستخدم إذ كبري، جدل موضع املجال هذا يُعد األمر، واقع
إعطاؤها يتصادف حسابية كأدوات ببساطة الكم ميكانيكا قواعد الفيزياء
نحصل سوف صحيح نحو عىل القواعد طبقنا فإذا فائق. لحد دقيقة إجابات
عقالنية عملية توظيف ذلك، مع يتضمن، وهذا الصحيحة. اإلجابات عىل
الكمي املستوى عند البسيط الخطي العالم من الظواهر لرتجمة اليشء بعض
«انهيار باسم يُعرف ما العملية هذه وتتضمن الحقيقية. التجربة عالم إىل
األجزاء بعض أن روجر ويعتقد الحالة». متجه «اختزال أو املوجية» الدالة
ويطرح الكم. مليكانيكا التقليدية الصورة من مفقودة للفيزياء األساسية
بـ«االختزال يسميه ما تدمج بالكامل جديدة نظرية إىل حاجة ثمة أن للجدال
ال الجديدة النظرية وهذه للنظرية. مكّمل كجزء املوجية» للدالة املوضوعي
املناسب، الحد إىل كمي مجال ونظرية تقليدية كم ميكانيكا إىل تُختزل أن بد
تكمن قد وفيها جديدة. فيزيائية ظواهر معها تجلب أن املحتمل من لكن

املبكر. الكون وفيزياء الكمية الجاذبية ملسألة حلول
مشرتكة مالمح عن النقاب كشف إىل روجر يسعى الثالث، الفصل يف
للدهشة املثري من يكون ما وغالبًا البرشي. والعقل والفيزياء الرياضيات بني
الرياضيات علم وهو — دقًة املنطقية العلوم أكثر برمجة يمكن ال أنه
الكمبيوتر هذا دقة مدى عن النظر برصف ديجيتال، كمبيوتر عىل — النظرية
القضايا إىل التوصل يستطيع ال النوع هذا من كمبيوتر فأي ذاكرته. وسعة
للهدف البرش بني من الرياضيون يوظفها التي نفسها بالطريقة الرياضية
املختلفة األشكال أحد من مشتقة للدهشة املثرية النتيجة وهذه نفسه.
التفكري عمليات بأن هذا روجر ويفرس .Gödel’s theorem جودل لفرضية
طريق عن ذ تُنَفَّ — الواعي والسلوك التفكري أنواع كل وباملثل — الريايض
لنا يقول حدسنا ألن الفائدة بالغ لغز مفتاح وهذا حسابية. غري وسائل
األهمية وبسبب حسابي. غري أيًضا هو الواعية مداركنا يف الهائل التنوع إن
نصف من أكثر روجر خصص العامة، مجادالته يف النتيجة لهذه الشديدة
تفسري جودل لفرضية تفسريه أن لتوضيح Shadows of the Mind كتابه

مانع. جامع
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تمهيد

ومسائل الكم ميكانيكا قضايا أن يف ما، حدٍّ إىل روجر، رؤية تكمن
تقرتح حيث وذلك، عدة. بطرق باألخرى إحداهما ترتبطان الوعي فهم
من تعمل أن يمكن أساليب نظريٍّا، الكمي، والرتابط الالموضعية ظاهرة
غري األوجه أن روجر ويعتقد منطقي. برتابط للمخ الكبرية املجاالت خاللها
تكون قد التي الحسابية غري بالعمليات مرتبطة تكون قد للوعي الحسابية
ماكروسكوبية. مالحظات إىل املوجية للدالة املوضوعي االختزال يف نة متضمَّ
تعريف روجر يحاول املعلنة، العامة باملبادئ ببساطة اقتناعه عدم وبسبب
للعملية األنماط تلك دعم عىل القدرة لديها التي املخ داخل الرتكيب أنماط

الجديدة. الفيزيائية
األفكار هذه وأصالة أهمية من التلخيص هذا يقلل األمر، واقع يف
أن نجد اإليضاح، أثناء ويف الكتاب. هذا يف به ُعرضت الذي البارع واألسلوب
وربما روجر. تفكري اتجاه تحديد يف ا مهمٍّ دوًرا الضمنية املوضوعات من لكثري
األساسية العمليات وصف عىل امللحوظة الرياضيات قدرة أهميًة أكثرها تكون
بعدة الفيزيائي العالم ينبع عنها، روجر تعبري وحسب الطبيعي. العالم يف
جديدة رياضيات نشتق ال لكننا للرياضيات. األفالطوني العالم من طرق
مع تتوافقان واملالحظة التجربة جعل من أو العالم، وصف إىل الحاجة من
عامة مبادئ من العالم تركيب فهم يأتي أن يمكن إذ الرياضية. القواعد

ذاتها. الرياضيات ومن واضحة
جدل؛ محل الجريئة االقرتاحات هذه تكون أن للدهشة املثري من ليس
فكرية لخلفيات املنتمني الخرباء اهتمامات من للعديد األسايس امللمح ألن
شيموني أبنر وهو فأحدهما املجادلني. إسهامات من ينبع االختالف شديدة
الصيغة اكتمال عدم عىل يوافق إذ أهدافه، من عدد حول روجر مع يتفق
عىل ويوافق روجر، رشحها التي نفسها بالطريقة الكم، مليكانيكا القياسية
ذلك ومع البرشي. العقل بفهم الصلة وثيقة الكمية امليكانيكية املفاهيم أن
الجبال تسلق يحاولون الذين الجبال متسلقي «من روجر أن شيموني يزعم
االهتمام موضع نفسها املجاالت إىل للنظر بديلة أساليب ويقرتح الخطأ»
الفيزياء كانت إذا عما أساسيٍّا سؤاًال كارترايت نانيس وتثري بنّاء. نحو عىل

15



منظورين من والعالم البرشي العقل فيزياء

الشائكة القضية تثري كما الوعي. طبيعة لفهم الصحيحة البداية نقطة هي
مختلفة علمية نظم يف تتحكم التي القوانني تكون أن يمكن بكيف املتعلقة
هو نقًدا أكثرهم أن نجد هؤالء، بني ومن بعض. من بعضها فعليٍّا مشتقة
موقف فإن عديدة، وبطرق القديم. وزميله روجر صديق هوكنج، ستيفن
للفيزيائي القيايس املوقف عليه يُطلق أن يمكن ما إىل األقرب هو هوكنج
االختزال عن تفصيلية نظرية تطوير يف روجر يتحدى فهو «الوسطي».
لها يتيح األهمية من كبريًا قدًرا للفيزياء أن وينكر املوجية، للدالة املوضوعي
روجر أن إال للتربير، قابلة قضايا كلها وهذه الوعي. مسألة عن تتحدث أن
الكتاب. هذا من األخري الفصل يف املجادلني عىل رده يف موقفه عن يدافع
عن رؤية خلق هو عمله يف روجر نجح ما إن بآخر، وليس وأخريًا
ويف والعرشين. الحادي القرن يف الرياضية الفيزياء تتطور أن يمكن كيف
متصلة قصة خيوط نسج من روجر تمكن للثالث، األول من الكتاب فصول
صورة داخل موضعه فيها جزء كل يتخذ أن يمكن كيف لتوضيح الحلقات
استطاع الفيزياء، من تماًما جديد لنوع بعض مع بعضها أجزاؤها مرتبطة
واالختزال الحسابية القابلية بعدم الرئيسية اهتماماته يوضح أن طريقه عن
قدرة عىل املفاهيم هذه اختبار يتوقف وسوف املوجية. للدالة املوضوعي
الفيزيائية. النظرية من الجديد النوع بهذا وعيًا يكّونوا أن عىل وآخرين روجر
يف املتضمنة األفكار تكون فهل فوريٍّا، نجاًحا الربنامج هذا يحرز لم وإذا
أعتقد النظرية؟ والرياضيات للفيزياء املستقبيل للتطور مثمرة العام املفهوم

بالنفي. اإلجابة جاءت إذا للغاية للدهشة مثريًا أمًرا سيكون أنه
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تتبنى أن كامربيدج جامعة مطبعة اختيار واعتزازي فخري دواعي من إنه
كارترايت ونانيس شيموني أبنر مع باالشرتاك ألفته الذي هذا كتابي طباعة
فضًال وتواضًعا. براعة األكثر لونجري مالكولم حرره والذي هوكنج، وستيفن
سنوات، لعدة كفاحي نتاج يكن لم العمل هذا بأن أقر أن بد ال ذلك، عن
كان فقد املنشود. الكمال من معينة درجة إىل ليصل صقله فيها محاوًال
قدمتها كما الثالثة، تانر محارضات يف الوارد تقريبًا نفسه هو إسهامي
تسليم عند منهجي بهما اتسم وتلقائية سلبيات من فيها ما بكل فعليٍّا،
واقع ويف املعلقني. انتقادات عىل ردي عن ذلك يف وناهيك العلمية، املادة
القارئ أعان قد أمًرا الكايف بالقدر الكتاب هذا صقل عدم يكون ربما األمر،
األخرى. أعمايل تفتقده الذي اليشء العلمي، للمحتوى الرسيع الفهم عىل

إىل عمدت الطبعة هذه يف أنني أوضح أن أود سبق، ما عىل عالوًة
إنني حيث قبل، من بعيد حد إىل مفهومة تكن لم الكتاب من أجزاء صقل
لكن الغرض. لهذا إيلّ أُرجعت أن بعد مفهومة النسخة أجعل أن حاولت
كما تماًما الكتاب هذا يف تانر محارضات قدمت إنني أقول عامة، بصفٍة
الجليل الدور تقدير أغفلت قد وكأنني أبدو ربما القول، وبهذا ألقيتها.
يف جهًدا بذل الذي لونجري، مالكوم الربوفيسور يد عىل التحرير لعملية
به أسهم ما وأقل بذلته. الذي الجهد من أكرب العلمي املحتوى هذا صياغة
كل أيًضا ر وفَّ كما يلزم. ما لفعل يل الدائم تشجيعه كان الشأن هذا يف
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مصدر أي من مبارشًة املتخذة غري الكتاب يف املعروضة التخطيطية األشكال
الصادرين كتابّي عن أخذتها وقد يل تنتمي فهي األخرى، األشكال عن ا (أمَّ
Shadows of theو The Emperor’s New Mind أوكسفورد جامعة من
األشكال من أصلية نسخ تقديم أفضل كنت كم الصدد، هذا ويف .(Mind
لم الوقت لكّن — سابقتها يف حدث كما — الطبعة هذه يف التخطيطية
التخطيطية األشكال من بعدد نستعني أن واستطعنا ذلك. بفعل يل يسمح
كّرس األمر، واقع ويف الالزمة. املادة من كافيًا قدًرا تغط لم أنها إال القديمة،
نسخ لتوفري فائًقا جهًدا وبذل الثمني وقته من كبريًا قدًرا لونجري مالكولم
ووعيه وحماسه بمهاراته كثريًا له أدين ولذا، املطلوبة، األشكال من ممتازة

الوضوح. من القدر بهذا املادة هذه توفري يف
،١٩٩٥ عام ربيع يف املحارضات هذه ألقيت قد أنني بالذكر الجدير
بمرور الكتاب هذا يف املعروضة األفكار تأثرت كيف القارئ يتعجب وقد
األويل، بالتقدير أنه، أذكر أن اإلنصاف من أنه أرى ذلك عىل ا وردٍّ الزمن.
حالها عىل النظرية األفكار تزال فال الحني. ذلك منذ كبري تغيري يحدث لم
أن إال هذا، تغيري. دون أيًضا تزال ال راسخة كانت التي واألفكار كانت، كما
ومن املحارضات. هذه تقديم منذ حدثت التي املهمة التطورات بعض هناك
عىل القدرة ولديها صعبة، لكنها عملية، تجربة إجراء التطورات، هذه بني
بظاهرة يتعلق فيما تعزيزها حاولت التي املحددة لألفكار الفعيل االختبار
رشودنجر» «قطة وضع يف التجربة تلك وتمثلت الكمية. الحالة اختزال
لم القطة هذه أن أؤكد أن عيلّ وينبغي الفضاء. يف Schrödinger’s cat
يزيد وال الصغر يف متناهية بلورة من مكونة كانت فربما حقيقية، قطة تكن
أن يمكن الكم، ميكانيكا ألسس وطبًقا الغبار. من ذرة عن كثريًا حجمها
مكانني يف تكون بحيث ،superposition تراكب يف هذه الغبار ذرة توضع
نواة قطر نحو تبلغ مسافة بينهما تفصل (أي نفسها اللحظة يف مختلفني
والسؤال النطاق، ضيق العالم فيزياء من كجزء الرتاكب هذا ويحدث ذرة).
واسع العالم فيزياء إىل النطاق ضيق العالم فيزياء تمتد مدى أي إىل هو: اآلن
االثنتني؟ بني الفاصل الحد عند جديد يشء يحدث أن يمكن وهل النطاق؟
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امللحقني أحد ويف السؤال. هذا عن اإلجابة التجربة تستهدف األمر، واقع يف
امللحق ويف التجربة. لهذه مخترص وصف يوجد الكتاب، هذا آخر يف الواردين
جودل فرضية من مشتقة باملالحظة جديرة فرضية رشحت أيًضا، الثاني
Ruben Louis Goodstein جودشتني لويس روبني مسبًقا قدمها الشهرية،
يَْسُهل األهمية يف غاية مثاًال لنا تقدم الواقع يف الفرضية وهذه .١٩٤٤ عام
امللحقني هذين مادتي أن بالذكر والجدير فهمه. الرياضيات علماء غري عىل

ألقيتها. التي األصلية تانر محارضات يف ذكر لهما يرد لم
أنه يف يتمثل الكتاب، هذا يف رشحه أحاول كما أجله، من أجادل ما إن
بني الفاصل الحد عند الكون فيزياء عن معرفته يتعني جديد يشء يوجد
من ثاٍن جزء وثمة النطاق. ضيق العالم وفيزياء النطاق واسع العالم فيزياء
الفيزياء هذه أن ذلك — األول عن بعيد حد إىل مستقل وهو — الجدال هذا
أرى ذلك، إىل باإلضافة الوعي. استيقظ كلما املخ يتطلبها املفقودة الجديدة
يف عليه اعتدنا عما كثريًا تختلف سمة لها أن بد ال املفقودة الفيزياء هذه أن
التي سواء) حدٍّ عىل النطاق ضيق أو النطاق واسع بالعالم (الخاصة الفيزياء
ال التي األفعال الجديدة الفيزياء تتضمن سوف خاص، وبوجٍه اآلن. نعرفها
قدرته. كانت مهما كمبيوتر، جهاز أي عىل مناسبة بصورة محاكاتها يمكن
تنبع (وبالتحديد الريايض الفهم طبيعة تحليل من تنبع الجدال هذا وأسباب
أمًرا يكون لن وربما الريايض). للمنطق التعمق شديدة جودل فرضية من
محتدم، خالف موضع الطبيعة هذه حول الجدال يكون أن للدهشة مثريًا
واٍف حل دون هكذا ستظل وكأنها تبدو النقاشات هذه إن القول ويتعني
محارضاتي قدمت حني مسبًقا عليه كانت الذي نفسه بالقدر األيام هذه يف

الكتاب. هذا عليها يعتمد التي
تتمثل للمناقشة نفسها تطرح األهمية يف غاية أخرى قضية وثمة
(كما املفقودة الفيزياء هذه من سيستفيد فعليٍّا املخ كان إذا يأتي: فيما
واملخ الحاذق املخ من لكل املناسبة الفيزيائية الرشوط فما آنًفا)، أوضحت
العصبية الصورة أن الواضح من مجديًا؟ هذا يكون أن أجل من املشوش
التقليدية، العصبية اإلشارات إطار يف غالبًا بالكامل تُوصف التي القياسية،
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نظريٍّا، املعالجة الكتاب أجزاء أكثر يف فإنني لذلك، وطبًقا لهذا، كافية غري
Stuart هامروف ستيوارت وللربوفيسور يل طبًقا لنموذج، وصًفا أقدم
أمل عىل الخلوية تحت العصبية املجهرية باألنابيب يستعني ،Hameroff
تزال وال كبريًا، خالًفا هناك أن أوضح أخرى، ومرًة الالزمة. بالرشوط الوفاء

اآلن. حتى حل دون الرئيسية القضايا
ومرًة نطاًقا. األوسع الكون تركيب موضوع لنا يظهر النهاية، ويف
يبدو، ما عىل ولكن الخالفية. للقضايا محدد حل اآلن إىل يوجد ال أخرى،
أنتظر نفيس عن وأنا األسئلة. أهم بعض إجابات معرفة من بالقرب أننا أرى
املفضل باعتباره هنا املوصوف — النموذج هذا كان إذا ما الكتشاف متلهًفا
الشكلني يف رائع نحو عىل إيرش يس. إم. األملاني الفنان وضحه والذي يل

األكرب. بمقاييسه الكون وبدقة فعًال يصف — و(١-١٩) (١-١٧)
بنروز روجر
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الكون وعلم الزمكان

األول الفصل

ويف منظورين». من والعالم البرشي العقل «فيزياء هو الكتاب هذا عنوان
يف يتمثل الكتاب من الفصل هذا يف حديثنا معرض فإن األمر، مستهل
الفيزيائي بعاملنا والثاني األول الفصالن ويختص واسع. منظور من العالم
،(١-١) الشكل يف كروي شكل هيئة عىل بتوضيحه قمت الذي امللموس،
بعاملنا يتعلق ما كل عىل تفصيليٍّا الفصلني هذين يف تتعرف فلن ذلك ومع
الفعلية القوانني فهم عىل أكثر أركز أن أريد ذلك، من فبدًال الفيزيائي،
تقسيم اختياري أسباب ومن العالم. يسلكها التي الطريقة تحكم التي
من الفيزيائية بالقوانني معنيٌّ أحدهما فصلني؛ إىل الفيزيائية القوانني رشح
التي القوانني أن ضيق، منظور من ولكن بنظرياتها واآلخر واسع منظور
عن كبريًا اختالًفا تختلف بالعالم الخاصة النطاق واسعة السلوكيات تحكم
االختالف حقيقة تعد ثم ومن النطاق، ضيقة سلوكياته يف تتحكم التي تلك
التناقض ذلك حيال نفعله أن ينبغي وما بينها، فيما القوانني لهذه البالغ
الذي الثالث، الفصل يف املفرتضرسدها الرئيسية املوضوعات من الظاهري،

البرشي. العقل عن بالتحدث يختص
النظريات بلغة الفيزيائي العالم عن أتحدث سوف ألنني ونظًرا
عالم عن قليًال للتحدث أضطر فسوف سلوكه، تشّكل التي الفيزيائية
به يقوم الذي بدوره يتعلق فيما للُمْطَلقات، األفالطوني العالم وهو آخر،
يتبنى أن للمرء يمكن األمر حقيقة ويف الرياضية. الحقائق عالم بوصفه
مثل أخرى، مطَلقات عىل يحتوي األفالطوني العالم إن القائلة النظر وجهة



منظورين من والعالم البرشي العقل فيزياء

العالم الفيزيائي

1-1 شكل

للرياضيات األفالطونية باملفاهيم هنا أهتم سوف لكنني والجمال، الخري
بمكان الصعوبة من أنه يجدون الناس بعض أن بالذكر الجدير ومن فقط.
يف التفكري يفضلون ولعلهم مخلوًقا، وليس أزيل العالم هذا أن يف االعتقاد
أساس وعىل فقط، الفيزيائي لعاملنا مثاليات باعتبارها الرياضية املفاهيم
األجسام عالم من ناشئًا الريايضبوصفه العالم يف التفكري يمكن الرؤية، هذه

.(١-٢ الشكل (انظر الفيزيائية
حسب — أو الرياضيات يف بها أفكر التي الكيفية هي هذه ليست واآلن
الرياضيني الفيزيائيني أو الرياضيني معظم بها يفكر التي الكيفية اعتقادي—
يفكرون إنهم هذا، من تباينًا أكثر بطريقة العالم يف يفكرون إنهم العالم؛ يف
وبذلك أبدية، رياضية لقوانني طبًقا بدقة محكومة بنيًة بوصفه العالم يف
ناشئًا باعتباره مالئم، نحو عىل الفيزيائي، العالم يف التفكري يفضلون فهم
يكون وسوف ،(١-٣) الشكل يف يتضح كما (األبدي)، الرياضيات عالم من
عالوًة الثالث، الفصل يف سأوضحه بما يتعلق فيما أهميته أيًضا الشكل لهذا

والثاني. األول الفصلني يف سيذكر ما معظم أيًضا يتضمن أنه عىل
متأصًال يبدو كيف العالم، سلوك حول باملالحظة الجديرة األمور من
الفيزيائي للعالم فهمنا زاد فكلما املتناهية؛ الدقة بهذه الرياضيات علم يف
العالم أن لو كما وضوًحا أكثر بصورة لنا بدا الطبيعة قوانني يف بحثنا وتعمق
الرياضيات، مع التعامل إال لنا يتبقى وال تقريبًا التاليش يف بدأ الفيزيائي
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الكون وعلم الزمكان

الفيزيائي

ا'فالطوني

العالم

العالم

2-1 شكل

الرياضيات عالم إىل أكثر انسقنا الفيزياء لقوانني فهمنا عمق زاد وكلما
الرياضية. واملفاهيم

يتعني التي املقاييس إىل ننظر — العزيز القارئ أيها — اآلن دعنا
فيه، نحتله الذي املوضع دور إىل وأيًضا الكون يف معها التعامل علينا
:(١-٤ الشكل (وهو واحد شكل يف املقاييس هذه كل تلخيص وبمقدوري
األيمن الجانب ويف الزمنية، املقاييس تظهر الشكل، من األيرس الجانب يف
إىل الشكل أسفل ويف (البعد/املسافة)، مكانية مقاييس من يقابلها ما يوجد
الناحية من مغزى ذات تعترب التي الصغرى الزمنية املقاييس نجد اليسار
عليه ونطلق الثانية، من 10−43 نحو يف الزمني املقياس ويتمثل الفيزيائية.
الزمني املقياس وهذا ،chronon الكرونون أو الزمني بالنك مقياس غالبًا
سبيل عىل الجسيمات، فيزياء مجال يف آخر مقياس أي من أصغر يُعد
يظل ،resonance الرنني يسمى الذي عمًرا، الجسيمات أقرص فإن املثال،
نرى اليسار إىل الشكل أعىل ويف تقريبًا، ثانية 10−23 ملدة الحياة قيد عىل

23



منظورين من والعالم البرشي العقل فيزياء

العالم ا فالطوني

العالم الفيزيائي

3-1 شكل

العمر نجد الشكل أعىل ويف بسهمني، إليهما يُشار والسنة اليوم موضعي
للكون. الحايل

املقاييس لهذه املطابقة املسافات نقدم الشكل من األيمن الجانب يف
الوحدة هو (الكرونون) بالنك لزمن املطابق الطول أن ويُذكر الزمنية،
وطول بالنك لزمن املفهومان وهذان بالنك، بطول املعروفة للطول األساسية
التي الفيزيائية النظريات دمج نحاول عندما طبيعي بشكل يتنّحيان بالنك
النسبية نظرية دمج أي — مًعا والضيق الواسع منظوريه من العالم تصف
بميكانيكا واسع منظور من العالم فيزياء عن تعرب التي ألينشتاين العامة
النظريات هذه تقديم وعند ضيق. منظور من العالم فيزياء تصف التي الكم
أساسيني، يصبحان بالنك وزمن بالنك بطول الخاصني املفهومني فإن مًعا،
رسعة عىل املحورين بني والتبديل اإلحالل حدوث يعتمد السابق، الشكل ويف
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الكون وعلم الزمكان

العمر الحايل للكون
نصف قطر الكرة ا)رضية

عمر اإلنسان
السنة
اليوم
عمر نصف النيوترون

حجم الكرة ا)رضية

حجم اإلنسان

حجم الخلية

أقرص الجسيمات عمًرا
حجم الجسيم

طول بالنك
زمن بالنك (الكرونون)

الزمن (بالثواني)  اGسافة (با)متار)

10
10

10
20

1

10
–10

10
–20

10
–30

10
–40

10
20

10
10

1

10
–10

10
–20

10
–30

الكون. يف الزمنية واملقاييس األحجام :4-1 شكل

تقطعها التي املسافة نحدد عندما مسافة إىل الزمن يتحول وبذلك الضوء،
الوقت. ذلك يف الضوئية اإلشارات إحدى

نحو من السابق الشكل يف املمثلة الفيزيائية األجسام أحجام ترتاوح
1027 نحو إىل — الجسيمات به تتميز الذي الحجم وهو — املرت من 10−15

وهو الحايل، الوقت يف املعروف األرضية الكرة قطر نصف وهو املرت، من
املثري ومن تقريبي. نحو عىل الضوء رسعة يف مرضوبًا الكون عمر أيًضا
يف األبعاد أما البرشي، املقياس أي الشكل، يف موقعنا نالحظ أن لالهتمام
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منظورين من والعالم البرشي العقل فيزياء

حجمنا إن إذ الشكل؛ منتصف يف ما حدٍّ إىل أننا مالحظة فيمكننا الفضاء
باملقارنة أما أيًضا، الجسيمات وبحجم بالنك، بطول مقارنة هائًال يعترب
أحجامنا تعترب الواقع ويف الضآلة، بالغ حجمنا فإن الكون أبعاد بمقياس
وعىل الجسيمات. حجم من أكرب كونها من أكثر الكون حجم من أصغر
مع اإلنسان عمر يتشابه — الزمنية باألبعاد يتعلق فيما — اآلخر الجانب
الزائلة الطبيعة عن الناس يتحدث الصدد هذا ويف تقريبًا! الكون عمر
يمكن بالشكل، موضح هو كما البرش عمر إىل ننظر عندما لكن للوجود،
بأخرى أو بطريقة نعيش إننا حيث اإلطالق، عىل كذلك لسنا أننا رؤية
باملقاييس يتعلق ما هو هذا وبالطبع بالكون، الخاصة نفسها الزمنية الفرتة
األبعاد هذه بمثل معنيني نكون عندما صائبًا رأيًا يُعد لكنه اللوغاريتمية،
أقل الكون حياة تصنع التي البرش أعمار إجمايل فإن آخر، بمعنى الهائلة،
التي عمًرا الجسيمات أقرص إجمايل حتى أو بالنك أزمنة مجموع من للغاية
االستقرار بالغة تركيبات األمر حقيقة يف فنحن ثم ومن اإلنسان، عمر تصنع
املنتصف يف نكون فإننا املعنية، هي الفضائية األحجام ومادامت الكون، يف
أو الحجم بالغة األجسام فيزياء مع مبارشًة نتعامل ال فإننا بعيد؛ حدٍّ إىل
الواقع، ويف بعيد، حدٍّ إىل هؤالء وبني هؤالء بني إذن فنحن الصغر، بالغة
الكائنات من بدءًا الحية األجسام كل فإن اللوغاريتمات، حساب إىل بالنظر

متوسط. حجم ذات تقريبًا تعترب والحيتان األشجار إىل الخلية وحيدة
أعرض دعني املختلفة؟ املقاييس هذه عىل تُطبق التي الفيزياء أنواع ما
الفيزياء يلخص الذي — (١-٥) الشكل وهو — اآلتي الشكل اآلن عليك
بعض رسد عن التجاوز إىل مضطر أنني أعتقد األمر، حقيقة ويف إجماًال،
يتعني بالطبع لكن املعادالت، جميع مثل الحال، بطبيعة هنا، التفاصيل

الفيزيائيون. يستخدمها التي األساسية النظريات إىل اإلشارة
مختلفني نوعني نستخدم أننا هي الفيزياء علم يف األساسية النقطة
نستخدم للعالم، النطاق ضيق السلوك نَِصف فحتى اإلجراءات، من ا جدٍّ
وسوف ،(١-٥) الشكل يف الكمي باملستوى إليها أرشت التي الكم ميكانيكا
الناس يقوله ومما الثاني، الفصل يف التفصيل من بمزيد هذا عن أتحدث
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الكون وعلم الزمكان

ا,ستوى الكمي (معادلة رشودنجر)
محدد وقابل للقياس؟ U

Rنظرية تقليدية واحتمالية (عشوائية)

ا,ستوى الكالسيكي (نيوتن، ماكسويل، أينشتاين)
محدد وقابل للقياس؟ C

ية
ضع

مو
 C

غ

5-1 شكل

ذلك لكن بها، التنبؤ يمكن وال محددة وغري غامضة إنها الكم ميكانيكا عن
الكم ميكانيكا إن نقول الكمي، باملستوى متعلًقا األمر ومادام صحيًحا، ليس
الشكل هذا يف U حرف استخدمت أنني بالذكر والجدير ودقيقة، محددة
األكثر صورتها يف — الكم ميكانيكا وتتضمن الكمي، املستوى نشاط لوصف
التي Schrödinger رشودنجر معادلة تسمى معادلة استخدام — شيوًعا
—وهذه الكمية حالتها ى تُسمَّ — كمية ملنظومة الفيزيائية الحالة سلوك تحكم
ما تنفيذ عند الكم ميكانيكا تحديد عىل القدرة عدم وتظهر محددة. معادلة
الكمي املستوى من حدث تكبري ذلك ويتضمن فقط، قياس بإجراء يسمى
يف األمر هذا عن ذلك من أكثر أتحدث وسوف الكالسيكي، املستوى إىل

الثاني. الفصل
نستعني دائًما أننا سنجد النطاق، واسعة نظرًة العالم إىل نظرنا إذا
القوانني وهذه للغاية، محددة تعترب التي بقوانينها الكالسيكية بالفيزياء
للمجال ماكسويل وقوانني لنيوتن الحركة قوانني عىل تشتمل الكالسيكية
ونظريتي والضوء، واملغناطيسية الكهرباء بني تجمع التي الكهرومغناطييس
مع تتعامل التي الخاصة النسبية نظرية بالنسبية؛ الخاصتني أينشتاين
الجاذبية مجاالت مع تتعامل التي العامة النسبية ونظرية الكبرية، الرسعات
من الكون مع التعامل عند للغاية عالية بدقة تطبق القوانني وهذه القوية،

واسع. منظور
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منظورين من والعالم البرشي العقل فيزياء

أنني رؤية يمكن حيث ،(١-٥) الشكل عىل هامشية مالحظة وثمة
والفيزياء الكم فيزياء من كل يف للقياس» «القابلية إىل إشارة أوردت
بالفصل أو الفصل بهذا عالقة له ليست هذا أن بالذكر والجدير الكالسيكية،
فيه أتحدث سوف الذي الثالث الفصل يف أهميته له ستكون لكن الثاني،

للقياس. القابلية عن باستفاضة
بنظرية فيها مبدئيٍّا أهتم فسوف الحايل، الفصل من املتبقية األجزاء أما
وبدقتها النظرية عمل بكيفية ا، خاصٍّ اهتماًما وسأهتم ألينشتاين، النسبية
يف دعنا لكن فيزيائية. كنظرية تميزها عن ما بقدر وسأتحدث الفائقة
تماًما — النيوتنية فالفيزياء النيوتنية؛ النظرية إىل بإمعان مًعا ننظر البداية
الزمكان مصطلح استخدام تتيح — النسبية نظرية يف الحال هي كما
األوىل للمرة املصطلح هذا ِصيغ التحديد، وجه وعىل مًعا)، واملكان (الزمان
من فرتة بعد النيوتنية، بالجاذبية يتعلق فيما Cartan كارتان ِقبل من
يف ونيوتن جاليليو فيزياء وتَُمثَّل العامة. النسبية نظرية أينشتاين تقديم
وهو (١-٦) شكل يف هنا ممثٌل كوني، زمني إحداثي أجله من أُنشئ زمكان
ثالثي إقليدي فضاء هو مكاني مقطٌع ثابتة زمنية قيمة ولكل ألعىل، متجٌه
وتمثل أفقية، بأسطح الشكل هذا يف ممثل ،Euclidean 3-space األبعاد
كملمح التزامن، من فرتات — الشكل عرب املمثلة — الفضائية الرشائح هذه

النيوتنية. الزمكان لصورة أسايس
أفقية رشيحة عىل يوجد مثًال االثنني يوم ظهر يحدث ما كل فإن وهكذا
الرشيحة عىل يوجد الثالثاء ظهرية يحدث ما وكل الزمكان، مخطط يف واحدة
وتتعاقب الزمكان، مخطط الزمن ويتخلل إلخ. … بالشكل املوضحة التالية
كل بوسع يصبح وبذلك الزمن، مرور مع اآلخر تلو واحًدا اإلقليدية املقاطع
االتفاق — الزمكان خالل بها يتحركون التي الكيفية كانت مهما — املراقبني
الزمنية الرشائح يستخدم منهم شخص كل ألن األحداث؛ وقوع زمن حول

الزمن. مرور لقياس نفسها
نظر وجهة نتبنى أن يتعني الخاصة النسبية عن أينشتاين نظرية يف
واالختالف مطلقة، بصورة فيها أساسية الزمكان صورة وتكون مختلفة،
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الكون وعلم الزمكان

الزمن 

ا"ربعاء 

الثالثاء 

االثن& 

حركتها يف الجسيمات تمثيل جاليليو: عند الزمكان :6-1 شكل
مستقيمة. بخطوط املنسقة

هي كما األسايس الكوني اليشء هو يكون ال الزمن أن يف يكمن األسايس
الرضوري من النظريتان تختلف كيف ولتقدير النيوتنية، النظرية يف الحال
املسماة الرتاكيب تلك وهو النسبية، نظرية من أساسيٍّا جزءًا نفهم أن

الضوئية. باملخاريط
الشكل يف عنه امُلعرب ذلك هو الضوئي املخروط الضوئي؟ املخروط ما
يف معينة نقطة عند يحدث ضوئي وميض أنه عىل نتخيله فنحن ،(١-٧)
املوجات وتنتقل — معني زمكان يف حدث وقوع عند بمعنى — معينة لحظة
الضوء، برسعة الوميض، مصدر هو الذي الحدث، ذلك من منبعثًة الضوئية
تمثيل نستطيع ب)، القسم ١-٧ الشكل (انظر املجرد املكاني وبالتصوير
برسعة حجمه يكرب كروي بشكل الفراغ خالل الضوئية املوجات مسارات
مخطط باستخدام هذه الضوئية املوجات حركة تمثيل اآلن ويمكننا الضوء.
العلوي الجزء الزمن يحتل حيث أ)، القسم ١-٧ الشكل (انظر الزمكان
أفقيٍّا، الضوئية املوجات انتقال إىل املكانيان اإلحداثيان ويشري املخطط من
فإننا الحظ، ولسوء .(١-٦) الشكل يف النيوتنية النظرية يف الحال هي كما
أفقيني بعدين نمثل (أ)، القسم (١-٧) الشكل يف املوضح الزمكان جزء يف
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الزمان

ا�كان
الزمكان

(ب)(أ)

ا�كان

(أ) يف انتشاره حيث من ضوئي وميض حالة توضيح :7-1 شكل
املكان. و(ب) الزمكان

أن اآلن ونرى فقط، األبعاد ثالثي الصورة يف الزمكان ألن فقط؛ للمكان
لألشعة التالية املسارات وأن املركز يف حدث) (أو نقطة تمثله الوميض
اتخاذها بعد للمكان األفقية األسطح تقطع التي املوجات) (أو الضوئية
الشكل، أعىل الضوء لرسعة طبًقا أقطارها أنصاف تتزايد دوائر، شكل
الزمكان، مخطط يف مخاريط تكّون الضوئية األشعة مسارات رؤية ويمكن
ينترش حيث الضوئي، الوميض هذا تاريخ الضوئي املخروط يمثل ثم ومن
ينترش أنه يعني وهذا الضوئي، املخروط طول عىل مركزه عن بعيًدا الضوء
أيًضا ويمكن املستقبل. نحو الكونضوء يف الزمنية واملقاييس األحجام برسعة
اتجاه يف الضوئي املخروط طول عىل املركز إىل تصل أن الضوئية لألشعة
الضوئي املخروط باسم يُعرف الضوئي املخروط من الجزء وذلك املايض،
الضوئية املوجات بواسطة املراقب يستقيها التي املعلومات وكل املنقيض،

املخروط. هذا طول عىل املركز إىل تصل
نحو وعىل الزمكان، يف أهميًة الرتاكيب أكثر الضوئية املخاريط تمثل
الزمكان يف الجسيمات أحد تاريخ ويُمثَّل السببي، التأثري حدود تمثل خاص
داخل يظل أن الخط هذا عىل ويتعني الزمكان، مخطط يف ألعىل متجه بخط
للقول أخرى وسيلة مجرد وهذه ،(١-٨ شكل (انظر الضوئي املخروط نطاق
الضوء، رسعة من أكرب برسعة ينتقل أن يستطيع ال فيزيائي جسيم أي إن
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وتون
ف

جسيم  ضخم

املعروف النسبية، نظرية زمكان يف جسيم لحركة رشٌح :8-1 شكل
مينكوفسكي، هندسة أو Minkowski مينكوفسكي زمكان باسم
ويمكن الزمكان يف مختلفة نقاط يف الضوئية ترتاصاملخاريط حيث
املستقبلية الضوئية مخاريطها نطاق يف تنتقل أن للجسيمات

فقط.

املستقبيل الضوئي املخروط داخل من االنتقال إشارة أية تستطيع ال إذ هذا،
السببية. حدود فعليٍّا يمثل الضوئي املخروط فإن ولذلك خارجه، إىل

ترتبط التي باملالحظة الجديرة الهندسية الخصائص بعض ثمة
يتحركان اللذين املراقبني من اثنني حالة إىل اآلن ولننظر الضوئية، باملخاريط
عىل النسبية، يف مطلق تزامن يوجد وال الزمكان، خالل مختلفتني برسعتني
التزامن مستويات فيها تتماثل التي النيوتنية، النظرية يف يحدث ما عكس
برسعتني يتحركان اللذان باملراقبة القائمان فالشخصان املراقبني؛ لجميع
مقطعني باعتبارهما بهما الخاصني التزامن مستويَي يحددان مختلفتني
األمر حقيقة ويف .(١-٩) الشكل يف موضح هو كما الزمكان، عرب مختلفني
ما طريق عن آخر إىل مستوى من لالنتقال للغاية مميزة طريقة هناك
هذه وتؤلف ،Lorentz transformations لورينتز تحويالت عليه يُطلق
مقوًما املجموعة هذه اكتشاف وكان لورينتز، بمجموعة يسمى ما التحويالت
مجموعة فهم ويمكن الخاصة، النسبية لنظرية أينشتاين اكتشاف يف أساسيٍّا
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ا�راقب ا�ول

ا�راقب الثاني

التزامن الثاني
التزامن ا�ول

الخاصة النسبية لنظرية طبًقا التزامن لنسبية توضيٌح :9-1 شكل
أحدهما نسبية بصورة والثاني األول املراقبان يتحرك إذ ألينشتاين؛
تكون ال األول للمراقب املتزامنة واألحداث الزمكان، خالل لآلخر

صحيح. والعكس الثاني، للمراقب كذلك

ظل يف بالزمكان، خاصة (خطية) تحويالت من مجموعة أنها عىل لورينتز
ضوئي. مخروط أي ثبات

نظر وجهة من لورينتز مجموعة أهمية تماًما ندرك أن أيًضا يمكن
تُعترب الضوئية املخاريط فإن وأكدت، يل سبق وكما سبق، عما قليًال مختلفة
يف املراقب بدور قمت أنك مًعا لنتصور الزمكان. يف األساسية الرتاكيب هي
من املنبعثة الضوئية األشعة هو تراه وما الكون، لرصد الفراغ يف ما مكان
التي األحداث فإن الزمكان نظر لوجهة وطبًقا عينيك، إىل لتتجه النجوم
املخروط مع بالنجوم الخاصة العاملية الخطوط تقاطع نقاط هي ترصدها
ستالحظ بالطبع (أ)، القسم (١-١٠) الشكل من يتضح كما املنقيض، الضوئي
وتظهر معينة، نقاط يف النجوم مواقع املنقيض الضوئي املخروط طول عىل
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(ج) 

ا�راقب ا�ول 

(أ) 

ا�راقب الثاني 

(ب) 

ا�راقب الثاني 

ا�راقب ا�ول 

القسم يف للسماء؛ والثاني األول املراقبني رصد لكيفية توضيٌح :10-1 شكل
املنقيض، الضوئي املخروط طول عىل النجوم كالهما يالحظ الشكل، من (أ)
وتنتقل الضوئي، املخروط مع النجوم تقاطع نقاط عىل السوداء النقاط وتدل
كما الضوئي املخروط طول عىل املراقبني إىل النجوم من الضوئية اإلشارات
مقارنًة معينة برسعة الزمكان خالل الثاني املراقب ويتحرك موضح، هو
السماء يف النجوم مواضع الشكل من (ب) القسم ويوضح الثاني. باملراقب
الزمكان. يف معينة نقاط عند يتقابالن عندما املراقبني، من كل يراها كما
بالطريقة السماء رصد أن توضح جيدة طريقة الشكل من (ج) القسم ويبني
التي الدوائر حيث املجسم؛ اإلسقاط طريق عن يحدث املراقبني لكال نفسها

الزوايا. وثبات الدوائر مع تتطابق

يُطلق (التي بك تحيط التي السماوية القبة عىل مواقعها يف النقاط هذه لك
يقوم آخر شخًصا هناك أن لنتخيل واآلن السماوية). الكرة أيًضا عليها
منك بالقرب أيًضا ويمر بك، مقارنًة أكرب برسعة ويتحرك املراقبة، بعملية
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النجوم يرى الثاني املراقب وهذا مًعا، السماء فيها تراقبان التي اللحظة يف
السماوية القبة عىل مختلفة مواضع تتخذ أنها يجد لكنه تراها، التي نفسها
الزيغ باسم يعرف ما هو االختالف وهذا ب)، القسم ١-١٠ شكل (انظر
بني العالقة استنباط لنا تتيح التحويالت من مجموعة وهناك .aberration
هذه من واحدة وكل يرصداها، التي السماوية القبة عىل املراقبني كال يراه ما
يراها التي السماوية القبة مع تراها التي السماوية القبة تطابق التحويالت
ا؛ جدٍّ خاص نوع من التحويالت هذه تُعترب ذلك إىل باإلضافة اآلخر، املراقب
بدت إذا وهكذا الزوايا، فرق عىل وتحافظ نظرياتها مع الدوائر تطابق فهي
اآلخر. للمراقب أيًضا هكذا تظهر أن بد ال فإنها دائرة شكل عىل السماء لك
األمر هذا بها يحدث التي الكيفية لوصف الفاعلية بالغة طريقة ثمة
يشكل الذي الرياضيات علم أن ألبني اآلتية القليلة السطور يف وسأوضحها
(١-١٠) الشكل ويوضح للغاية، خاصة بميزة يتميز الفيزياء أساسيات
رسم يمكننا الواقع ويف بمركزها، مارٌّ أفقي سطٌح يقطعها كرة (ج) القسم
األفقي السطح هذا عىل إسقاطها كيفية نفحص ثم الكرة، سطح عىل أشكال
اإلسقاط من النوع وهذا بالشكل، موضح هو كما الجنوبي، القطب من
stereographic اإلسرتيوجرايف اإلسقاط أو املجسم اإلسقاط باسم يُعرف
املرسومة الدوائر وتُسقط الفائقة، الخصائص بعض أيًضا وله projection
بني الزوايا تُسقط كما األفقي، السطح عىل مماثلة دوائر عىل الكرة عىل
وكما األفقي، السطح عىل نفسها الزوايا عىل الكرة عىل املرسومة املنحنيات
هذا فإن ،(٢-٤ الشكل (انظر الثاني الفصل يف التفصيل من بمزيد سأناقش
األعداد (وهي مركبة بأعداد بالكرة الخاصة النقاط تمييز لنا يتيح اإلسقاط
أيًضا تُستخدم التي واألعداد واحد) لسالب الرتبيعي الجذر عىل تحتوي التي
الالمتناهية، األعداد جانب إىل األفقي، بالسطح الخاصة النقاط تحديد يف

.Riemann sphere ريمان كرة باسم املعروف الرتكيب الكرة لتتخذ
اآلتية: املعادلة يف الزيغ تحويل يتمثل بالرياضيات، اهتمام لديهم وملن

u -→ u′ = αu+ β
γu+ δ

34



الكون وعلم الزمكان

بالدوائر الدوائر يطابق التحويل هذا فإن جيًدا الرياضيات علماء يعلم وكما
باسم النوع هذا من التحويالت وتُعرف الزوايا، قياسات عىل ويحافظ
نحتاج الحالية وألهدافنا ،Möbius transformations موبياس تحويالت
كتابتها عند بالزيغ) (الخاصة لورينتز معادلة تميز مدى مالحظة إىل فقط

.u املركب املتغري) (أو املعامل باستخدام
الخاصة، النسبية لنظرية طبًقا البساطة بالغة الرياضية الصيغة تُعترب
عن عّربنا وإذا التحويالت، دراسة بطريقة يتعلق فيما للنظر الفتة نقطة وهي
تعقيًدا، أكثر الصيغة تصبح النيوتنية، للميكانيكا طبًقا املقابل الزيغ تحويل
نظرية تطوير ونحاول األسس عىل نركز عندما — الرياضيات أن يثبت وغالبًا
الشكلية العملية كانت لو حتى بساطة، أكثر شكل إىل تتحول — إحكاًما أكثر
النقطة هذه أن نجد األمر، واقع ويف تعقيًدا، أكثر األوىل الوهلة من تبدو
أينشتاين. ونسبية جاليليو نسبية بني التناقض يف للغاية واضحة املهمة

نظرية مع نتعامل الخاصة، النسبية بنظرية يتعلق فيما فإننا لذلك
ومن النيوتنية، امليكانيكا من بساطة أكثر — عديدة نواٍح من — تُعترب
group املجموعة نظرية أنصار رأي يف وبالتحديد — الرياضيات نظر وجهة
هذه ففي غريها؛ من بكثري أفضل الخاصة النسبية نظرية تُعترب — theory
عموديٍّا الضوئية املخاريط كل وترتاص منبسًطا الزمكان يكون النظرية
خطوة اآلن تقدمنا وإذا .(١-٨) الشكل يف موضح هو كما منظمة وبطريقة
وجود ظل يف الزمكان نظرية أي ألينشتاين؛ العامة النسبية نحو واحدة
الضوئية املخاريط فجميع األوىل؛ النظرة من مشوشة الصورة لبدت الجاذبية،
استطعنا كلما دائًما، أقول وكما واآلن، .(١-١١ شكل (انظر املكان يف مبعثرة
لننظر لكن أبسط. الرياضيات غدت تخصًصا، وأكثر أعمق نظريات تطوير
الرياضية الصيغ تتحول ما فكثريًا الواقع؛ أرض عىل يحدث ما إىل اآلن
كثريًا األمور هذه فإن حال، أية وعىل التعقيد، إىل البساطة من والنظريات

وذكرنا. سبق كما تحدث، ما
الجاذبية، عن أينشتاين لنظرية األساسية باملقومات أذكِّرك دعني واآلن
(١-١٢) الشكل ويف لجاليليو، التكافؤ مبدأ هو األساسية املقومات هذه وأحد
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املنحني. للزمكان صورة :11-1 شكل

إسقاطه أثناء يف بيزا برج قمة عىل منحنيًا واقًفا لجاليليو تصوٌر (أ) القسم
هذه أجرى قد جاليليو أكان وسواء صغري، واآلخر كبري أحدهما حجرين
مقاومة تأثريات تجاهلنا إذا أنه تماًما يفهم كان بالتأكيد فإنه ال، أم التجربة
وكنت حدث وإذا نفسه، الوقت يف األرض إىل سيصالن الحجرين فإن الهواء
يسقطان وهما اآلخر الحجر إىل تنظر وكنت الحجرين، هذين أحد عىل جالًسا
عرضت الشكل، هذا (ويف أمامك، يهوي وهو الثاني الحجر سرتى مًعا،
إلجراء الحجرين أحد أعىل مثبتة فيديو كامريا وجود ظل يف نفسها الفكرة
يُعد األمر هذا فإن الفضاء، يف السفر مع الراهن، الوقت ويف املالحظة).
الفضاء، يف يسري بريطانيٍّا فضاء رجل حديثًا رأينا فقد للغاية؛ شائعة ظاهرة
الرجل، هذا أمام الفضاء سفينة تحلِّق الصغري، والحجر الكبري الحجر ومثل

لجاليليو. التكافؤ ملبدأ املطابقة نفسها الظاهرة هي وتلك
اإلسناد بمحاور يتعلق فيما صائبة، نظرًة الجاذبية إىل نظرت إذا لذلك
باألحرى (أو اختفاء فسيتضح ألسفل، املتجهة اإلحداثيات) (أو املرجعية
أخرى، ناحية من الواقع. يف صحيح أمٌر وهذا وقتئٍذ، الجاذبية انعدام)
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(ب)(أ)

بأحدهما (مثبت حجرين يسقط جاليليو (أ)، الجزء يف :12-1 شكل
رجل يرى (ب)، الجزء ويف املائل. بيزا برج من فيديو) كامريا
بالجاذبية متأثرة غري أمامه، تُحلِّق وهي الفضاء مركبة الفضاء

يبدو. ما عىل

قوة أن تؤيد إنها حيث — تختفي الجاذبية إن أينشتاين نظرية تقول ال
وهو متجاهًال شيئًا ثمة فإن يبدو ما وعىل — تختفي التي هي الجاذبية

للجاذبية. والجذر املد تأثري
من آخر بسيًطا قدًرا اآلن لك أقدم دعني سبق، ما إىل باإلضافة
وهذا الزمكان منحنى وصف إىل حاجة يف أننا فيه شك ال مما الرياضيات:
بالتنسور يُعرف الرياضيات فروع من فرع باستخدام توضيحه جرى ما هو
اآلتية، املعادلة يف ريمان1 اسم عليه أطلقت الذي املمتدة) الكمية (أو tensor
لن لكنني بالفعل، ريمان منحنى تنسور الرياضيات من الفرع هذا ويسمى
عدد مع اآلتية املعادلة يف R بالحرف سيَُمثّل أنه عدا فيما طبيعته ما لك أقول
منحنى تنسور ويتألف نقاط، بعدة إليها وامُلشار ألسفل بجانبه األدلة من

.Bernhard Riemann ريمان برنهارد األملاني الرياضيات عالم إىل 1نسبة
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واآلخر Weyl curvature ويل منحنى يُسمى أحدهما جزأين: من ريمان
املعادلة لدينا تصبح ثم ومن ،Ricci curvature ريتيش منحنى يُسمى

اآلتية: التخطيطية

+ريتيش ويل = ريمان
R.... = C....+ R..g..

منحنى وتنسور ويل منحنى تنسور عن R..و C.... من كل يعرب وبالطبع
املرتي. التنسور عن g.. ويعرب التوايل، عىل ريتيش

نعني ماذا ولكن والجزر، املد تأثري فّعال نحو عىل ويل منحنى يقيس
أنه تتذكر أن عليك ينبغي السؤال هذا عن اإلجابة ملعرفة والجزر؟ املد بتأثري
الجاذبية، باختفاء يُسمى ما هناك أن يبدو الفضاء، رجل نظر وجهة من
من بكرة محاط الفضاء رجل أن مًعا لنتصور تماًما. صحيًحا ليس ذلك لكّن
واآلن الفضاء، لرجل بالنسبة ساكنة املبدئية الناحية من وهي الجسيمات،
تبدأ الفور عىل لكنها فقط، الفضاء يف الكرة هذه تحلق سوف البداية يف
عند األرضية الجاذبية قوة يف الطفيفة االختالفات بسبب رسعتها تغيري يف
منظور من التأثري هذا أصف أنني (الحظ األرضية، الكرة عىل مختلفة نقاط
االختالفات هذه وتتسبب بعيد)، حد إىل مناسب أنه أعتقد لكنني نيوتن،
كما بيضاويٍّا، شكًال لتتخذ الجسيمات لكرة األصيل الشكل تغيري يف الطفيفة

(أ). القسم (١-١٣) الشكل يف موضح هو
تُعد التي الجاذبية قوة بسبب جزئيٍّا الكرة شكل يف التغري هذا يحدث
األرض، إىل األقرب الجسيمات جذب عىل تعمل والتي لألرض ما حدٍّ إىل أكرب
يحدث ذلك إىل باإلضافة عنها، البعيدة الجسيمات لتلك األقل الجاذبية وقوة
للداخل، األرضية الجاذبية تتجه الكرة جانبي عند ألنه جزئيٍّا األمر هذا
أيًضا أُطلق وقد بيضاويٍّا، شكًال لتتخذ الكرة شكل تغري يف هذا ويتسبب
حالة يف أنه وهو األهمية، يف غاية لسبب والجذر املد تأثري عىل االسم هذا
محيطات، من فيها بما باألرض الجسيمات وكرة بالقمر األرض استبدال
مثلما املحيطات سطح عىل نفسه الجاذبية تأثري بالتايل للقمر فسيصبح
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(ب) (أ) 

تغري املزدوجة األسهم تبني والجزر؛ املد تأثري (أ) :13-1 شكل
الكرة (عىل باملادة الكرة تحيط عندما (ب) النسبية. الرسعة

داخلية. إجمالية رسعة تنتج األرضية)،

القمر من القريب البحر سطح ينجذب إذ الجسيمات؛ كرة عىل األرض تؤثر
واقع يف األرض، من اآلخر الجانب عىل البحار أسطح وتندفع اتجاهه، يف
البحر سطح انبعاج إىل يؤدي أن شأنه من التأثري وهذا عنه، بعيًدا األمر،
واملد الجزر عمليتي وراء السبب أيًضا أنه جانب إىل األرض، جانبي عىل

يوميٍّا. يحدثان اللذين العاليني
تأثري ببساطة نفسه هو الجاذبية تأثري فإن أينشتاين نظر وجهة من
أي ويل؛ منحنى خالل من أساسية بصفة التأثري هذا ُعِرَف وقد والجذر، املد
املنحنى تنسور من الجزء ولهذا ريمان، منحنى من C.... الجزء خالل من
بصدد كنت إذا أنه بمعنى تغيريه؛ إىل يؤدي ال الحجم عىل حيادي تأثريٌ
وحجم الكرة حجم فإن الكرة، جسيمات رسعات يف املبدئي التغري فحص
البداية. يف كانا كما يظالن — إليه الكرة شكل تغري الذي — البيضاوي الشكل
تأثري وله ريتيش منحنى باسم املنحنى من املتبقي الجزء ويُعرف
أنه نرى أن يمكن (ب)، القسم (١-١٣) الشكل ومن الحجم، عىل تناقيص
أصبحت — (أ) القسم يف كما — الشكل أسفل األرض تكون أن من بدًال
رسعة تغري يتناقصمع الجسيمات كرة حجم وأصبح الجسيمات، كرة داخل
ملنحنى مقياًسا الحجم نقص قدر ويصبح الداخل، إىل واتجاهها الجسيمات
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املادة بمقدار يتحدد ريتيش منحنى إن أينشتاين نظرية لنا وتقول ريتيش.
أخرى، وبعبارٍة الفراغ، يف املوضع هذا من بالقرب صغرية كرة داخل املوجودة
إىل الجسيمات تتسارع كيف — يجب كما تَُحدَّد عندما — املادة كثافة تخربنا
أينشتاين نظرية تصبح ثم ومن الفراغ، يف املوضع لذلك اتجاهها يف الداخل

النحو. هذا عىل عنها التعبري عند نيوتن نظرية تقريبًا نفسها هي
من عنها عرب إذ الجاذبية؛ عن نظريته أينشتاين صاغ الكيفية وبهذه
ويف املوضعي، الزمكان ملنحنى قياسات تُعد التي والجذر املد تأثريات خالل
منحنى منظور من األمر هذا يف نفكر أن بمكان األهمية من فإنه الواقع
الذي ،(١-١١) الشكل يف تخطيطيٍّا هذا ويتضح األبعاد. رباعي الزمكان
الخطوط تمثل التي الخطوط دراسة خالل من ذلك فعل يمكننا كيف يوضح
كمقاييس الخطوط هذه بها تتغري أن يمكن التي والطرق للجسيمات العاملية
نظرية هي أساسية بصورٍة أينشتاين نظرية فإن ولذلك الزمكان. ملنحنى
عىل باالهتمام جديرة كونها إىل باإلضافة األبعاد، رباعي للزمكان هندسية

الرياضية. الناحية من تقليدي غري نحو
قيمة عىل العامة النسبية لنظرية أينشتاين اكتشاف تاريخ ينطوي
عام النهائية صورتها يف النظرية هذه صياغة جرت ولقد مهمة، أخالقية
هذا كان بل للمالحظة، احتياج أي لصياغتها الحافز يكن ولم ،١٩١٥
والفيزيائية، والهندسية الجمالية الدوافع من مجموعة يف ممثًال الحافز
بإسقاطه املرشوح لجاليليو، التكافؤ مبدأ يف تتمثل الرئيسية املقومات وكانت
الالإقليدية الهندسة وأفكار ،(١-١٢ شكل (انظر الحجم مختلفي حجرين
يكن لم األمر، واقع ويف الزمكان. منحنى لوصف الطبيعية اللغة تُعترب التي
صياغة وبمجرد .١٩١٥ عام املالحظة بعملية االهتمام من كبري قدر هناك
وجود بوضوح املفهوم من كان النهائية، صورتها يف العامة النسبية نظرية
مدار اقرتاب ازداد أوًال: بالنظرية؛ تتعلق للمالحظة أساسية معايري ثالثة
مسافة تغريت باألحرى أو ،Perihelion الحضيض2 نقطة من عطارد كوكب

وبعدها الحضيض، نقطة من اقرتابه أثناء يف الكوكب ويتسارع الشمس، إىل الكوكب فيها يكون نقطة أقرب 2هي
التباطؤ. يف يبدأ
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الجاذبية تأثري خالل من تفسري له يوجد يكن لم نحو عىل عنها، ابتعاده
كانت فقد العامة النسبية نظرية أما األخرى، بالكواكب الخاص النيوتنية
الحضيض، نقطة من امللحوظ االقرتاب مسافة يف زيادة بأية بدقة تتنبأ
الضوئية، األشعة مسارات يف انحناءات الشمس أحدثت ذلك إىل باإلضافة
إدينجتون آرثر قادها شهرية علمية تجربة إجراء وراء السبب هو هذا وكان
وقد ،١٩١٩ عام الشمس كسوف حدوث بخصوص Arthur Eddington
تتفق نتيجة إىل العالم هذا توصل الواقع، ويف الثاني. املعيار هو ذلك كان
الثالث املعيار وكان أ). القسم ١-١٤ شكل (انظر أينشتاين، به تنبأ ما مع
محتملة جاذبية يف وضعها عند أبطأ بشكل الساعات سري توقع يف متمثًال
ساعة من أبطأ بشكل تسري األرض إىل األقرب الساعة أن بمعنى الطاقة؛
هذا قياس يمكن أنه أيًضا بالذكر الجدير ومن أعىل، مكان يف موضوعة أخرى
اإلطالق؛ عىل التأثري بالغة املعايري هذه تكن فلم ذلك ومع تجريبيٍّا، التأثري
أن مختلفة عديدة لنظريات ويمكن للغاية طفيفة دائًما التأثريات كانت فقد

نفسها. النتائج عنها تتمخض
هالس حصل فقد ١٩٣٣؛ عام هائل بشكل تغري الوضع أن بالذكر جديٌر
من سلسلة إجرائهما عىل لهما تقديًرا نوبل جائزة عىل Taylor وتايلور Hulse
نبضات مولد (أ) القسم (١-١٥) الشكل ويوضح التقليدية. غري املالحظات
من هذا النبضات مولد ويتكون ،PSR 1913 + 16 بالرمز معروف ثنائيٍّا
ومماثًال الكثافة هائل نجًما منهما كل يُعترب النيوترونية، النجوم من زوج
كيلومرتات، عدة عن يزيد ال قطره أن إال هذا، ما. حدٍّ إىل كتلتها يف للشمس
بينهما املشرتك الجاذبية مركز حول مسار يف النيوترونيان النجمان ويدور
قويٍّا مغناطيسيٍّا مجاًال ألحدهما أن بالذكر وحريٌّ تاًما، بيضاويٍّا دورانًا
إىل تصل كثيفة إشعاعات وتنرش دائريٍّا الجسيمات فيه تتأرجح للغاية
كسلسلة يُالحظ حيث ضوئية، سنة ألف ٣٠ بنحو عنه تبعد التي األرض
املالحظات أنواع أُجريت الصدد هذا ويف للغاية، الواضحة النبضات من
خاصة وبصفٍة لألرض. النبضات هذه وصول أزمنة لرصد كافة الدقة عالية
باإلضافة النيوترونيني، النجمني مداري خصائص جميع إىل التوصل يمكن
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(

مدار النجم يف ظل عدم
وجود الشمس 

قرص الشمس

صورة مرئية
للنجم 

الشمس

ا3رض

ا3رض 

(أ) 

(ب) 

مجرة وسطية

نجم زائف   

مجرة وسطية

صورة لنجم زائف بعد
تغ? شكله 

مدار النجم بوضوح (بعد أن تغ? شكله 

عىل للجاذبية باملالحظة خاصة مبارشة تأثريات (أ) :14-1 شكل
الزمكان منحنى يظهر وهنا العامة، النسبية لنظرية طبًقا الضوء
تأثري نتيجة وهذا بعيد، كوكب مدار شكل تغري صورة يف لويل
أن يمكن ثَّم ومن الشمس، جاذبية بمجال الخاص الضوء انحناء
يمثل (ب) بيضاويٍّا. شكًال ليتخذ النجوم من دائري شكل يتغري
الفلك، علم يف مهمة أداًة الضوء بانحناء الخاص أينشتاين تأثري
يف تسببها مدى خالل من الوسطية املجرة كتلة تقدير ويمكن

بعيد. زائف نجم شكل تغيري
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نظرية طريق عن لها يتعرضان التي الدقيقة التغيريات جميع معرفة إىل
العامة. النسبية

العامة النسبية بها تتميز األهمية يف غاية سمٌة فهناك ذلك، عن فضًال
األجسام أن وهي — الجاذبية عن نيوتن نظريات كل يف توجد وال — فقط
موجات شكل يف طاقة تشع مدارات، يف بعض، حول بعضها تدور التي
أنها غري الضوئية، املوجات من نظرياتها املوجات هذه وتماثل تجاذبية،
وهذه الكهرومغناطييس، املجال يف تموجها من بدًال الزمكان يف تتموج
طبًقا بدقة حسابه يمكن بمعدل النظام عن بعيًدا الطاقة تأخذ املوجات
النجم ملنظومة الطاقة فقدان معدل فإن هذا جانب إىل أينشتاين، لنظرية
يف موضح هو كما املالحظات، مع بالغة بدقة يتفق املزدوج النيوتروني
النجمني لدوران املدارية الرسعة يبني الذي (ب) القسم (١-١٥) الشكل
ويمكن املالحظة، من عاًما عرشين من أكثر مدى عىل املقيسة النيوترونيني،
ثبت عاًما، ٢٠ من أكثر طيلة إنه حتى الدقة بمنتهى اإلشارات هذه توقيت
جزء نحو تبلغ املصداقية من درجة إىل تصل النظرية عن املعروفة الدقة أن
النظريات أكثر هي العامة النسبية أصبحت أن إىل هذا وأدى ،1014 من

العلم. عرفها التي الدقة درجات بأقىص املختربة
وهو األهمية، يف غاية مستفاًدا درًسا هناك أن نجد الصدد، هذا يف
الستنباط حياته من أكثر أو سنوات ثماني لتخصيص أينشتاين دوافع أن
األحيان، بعض ويف التجريب، أو املالحظة عىل مبنية تكن لم العامة النظرية
النماذج عن الفيزيائيون «يبحث اآلتي: النحو عىل األمر هذا مع الناس يتعامل
يكتشفون إليها يتوصلون وعندما التجريبية، نتائجهم ضمن اتباعها املمكن
الرياضيات تعاون سبب هذا يبني وربما النماذج، وهذه تتفق متقنة نظرية
هذه عىل األمور تكن لم الحالة، هذه يف لكن عالية.» بكفاءة مًعا والفيزياء
قائمة دوافع أي دون األساس يف النظرية َرت ُطوِّ فقد اإلطالق؛ عىل الشاكلة
مبنية فيزيائيٍّا وهي اإلتقان بالغة الرياضية النظرية فإن املالحظة؛ عىل
ولكّن الطبيعة، يف موجود الريايض الرتكيب أن واملسألة قوية، دوافع عىل
أي يفرضها لم أنه بمعنى الفضاء؛ يف تُطبق الواقعية الناحية من النظرية
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M  

مولد نبضات ثنائي

(               ) االنحراف ا'داري

(أ)

 الدورة الثنائية =                        ساعات
دورة مولد النبضات = 59 ميل ثانية

=   كتلة النجم النيوتروني
   كتلة النجم النيوتروني

M  1 1.4411(7) M .o

=M  
2 1.3874(7) M .o

7.751939337

PSR 1913 + 16

e = 0.617

الثنائي النبضات ملولد تخطيطي تمثيٌل 1-15(أ): شكل
هذين أحد ويُعد ،PSR 1913+16 بالرمز له يُرمز الذي
البث وينبعث السلكي، نبضات مولد النيوترونيني النجمني
املزدوجني املغناطيسيني القطبني أقطاب عىلطول اإلشعاعي
دوران ملحور بالنسبة موضعهما من لإلزاحة تعرضا اللذين
عند بوضوح النبضات مالحظة ويمكن النيوتروني، النجم
الرؤية خط عرب الدقيقة الالسلكية اإلشارات اندفاع استمرار
خصائص عىل التعرف أمكن قد األمر، واقع ويف للمراقب.
وصول ألزمنة الدقة بالغ التوقيت من النيوترونيني النجمني
نظرية يف فقط املوجودة التأثريات باستخدام النبضات

منها. والتحقق ألينشتاين العامة النسبية
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العام
1990198519801975

مة
اك
رت
ا$
ة 
ري

دا
ا$
ة 
ري

طو
 ال
حة

إلزا
ا

(ب)

–12

–8

–4

0

اآلتية النبضات وصول أزمنة طور تغري 1-15(ب): شكل
بالتغري مقارنًة ،PSR 1913 + 16 الثنائي النبضات مولد من
املزدوج النيوتروني النجم منظومة إطالق نتيجة املتوقع

التجاذب. إلشعاع

الفصل؛ هذا يف األساسية النقاط إحدى وهذه الطبيعة، عىل كان شخص
هذا من واألكثر بالفعل، موجوًدا كان يشء عن النقاب أينشتاين كشف لقد
األسايس اليشء إنه الفيزياء؛ يف ثانوي جزء مجرد يكن لم اكتشفه ما أنَّ

والزمان. املكان طبيعة وهو الطبيعة، يف املوجود األهم
الرياضيات عالم بني العالقة بصدد أوردته الذي الشكل إىل وبالرجوع
يف األهمية: يف غاية موضوًعا اآلن نقدم ،(١-٣ (شكل الفيزيائي والعالم
العالم سلوك أساس يشكل الرتكيب من نوًعا لدينا أن نجد العامة النسبية
هذه بها اكتشفت التي والطريقة بعيد، حدٍّ إىل دقيقة بطريقة الفيزيائي
تسلك التي الطريقة مالحظة يف متمثلة غالبًا ليست لعاملنا األساسية املميزات
عىل ويتعني بوضوح، األهمية بالغ األمر هذا أن مع سلوكها، الطبيعة بها

45



منظورين من والعالم البرشي العقل فيزياء

أنواع لكل تحتكم ربما التي النظريات بعيًدا يطرح ألن ً مهيأ يكون أن املرء
التعامل بصدد األمر واقع يف لكننا الحقائق. إىل تستند ال لكنها األسباب،
هذه دقة وتبلغ الدقة، من فائقة بدرجة الحقائق مع تماًما تتفق نظرية مع
درجة تصل أخرى، وبعبارٍة النيوتنية، النظرية يف نجده ما ضعف النظرية
النيوتنية النظرية دقة ولكن ،1014 من جزء إىل العامة النسبية يف املصداقية
مثًال طريق عن األمر هذا عىل التغلب ويمكن ،107 من جزءًا تتجاوز ال
يف باملصداقية نيوتن نظرية تُعرف لها طبًقا كانت التي الدقة نسبة زيادة
نيوتن أعلن األمر حقيقة ويف اآلن، وحتى عرش السابع القرن بني الفرتة
دقتها أن اآلن املعروف ومن األلف، من جزء بنحو يُقدر بما نظريته صحة

.107 من جزء إىل تصل
ماذا ولكن نظرية، مجرد ألينشتاين العامة النسبية فإن الحال، وبطبيعة
ولو تفصيليٍّا، يكون لن الفصل هذا إن وقلت سبق الفعيل؟ العالم تركيب عن
تفصييل؛ نحو عىل الحديث يُرسد لن فبالطبع ككل الكون عن تحدثت أنني
ثالثة وثمة اإلجمال. وجه عىل الكون االعتبار يف أضع سوف ألنني نظًرا
جميًعا يميزها والتي أينشتاين نظرية عن تنجم التي املعيارية للنماذج أنواع
عالوًة ،(١-١٦) الشكل يف k بالحرف إليه أرشنا واحد معامل يف اشرتاكها
الخاصة النقاش موضوعات يف أحيانًا يظهر آخر معامل هناك سبق، ما عىل
(الكوزمولوجي)، الكوني بالثابت يُعرف الكوزمولوجي) (أو الكون بعلم
أكرب العامة النسبية عن معادالته يف الكوني للثابت إدخاله أينشتاين واعترب
وإذا اآلن، رشحه وأتجاهل جانبًا أنحيه سوف لذا اإلطالق، عىل ارتكبه خطأ
معه. نتعامل أن علينا يتعني فسوف املناقشة ساحة إىل إلعادته اضطررنا
للكون، الثالثة الحاالت فإن صفًرا، يساوى الكوني الثابت أن بافرتاض
الشكل هذا يف ،(١-١٦) الشكل يوضحها ،k الثابت باستخدام ُوِصَفت التي
للنماذج األخرى الخصائص جميع ألن و1−، و0 1 القيم k املعامل يأخذ
الكون، مقياس أو عمر عن نتحدث أن األفضل من يكون وقد استبعدت،
أن اعتبار يمكن الكيفية الناحية من لكن مستمر، معامل لدينا يكون ثَّم ومن
كانت إذا للكون؛ الفراغية القطاعات بمنحنى مميزة املختلفة الثالثة النماذج
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الزمنالزمن

(أ)

k = 0

k = 0

(ب)

(د)

k = 1

k = +1

(ج)

k =   1

k =   1

االنسحاق الكب 
الزمن الكوني

النموذج الحاسم

االنسحاق الكب 

االنفجار الكب  االنفجار الكب  االنفجار الكب 

عامل    للمقياس

االنفجار
الكب  

 الفضاء
اإلقليدي 

فضاء
لوباشيفسكي 

R

0

فراغية بقطاعات متمدد لكون الزمكان صورة (أ) :16-1 شكل
صورة (ب) k = 0 وهنا مكانيني). بعدين وجود (الحظ إقليدية
كروية فراغية بقطاعات منكمش) (وبالتايل متمدد لكون الزمكان
بقطاعات متمدد لكون الزمكان صورة (ج) k = +1 وهنا
(د) k = −1 وهنا الفراغية Lobachevski لوباشيفسكي
.Friedman فريدمان لنموذج املختلفة الثالثة األنواع ديناميكيات
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وسيساوي صفريٍّا انحناؤها فسيكون مسطحة للكون الفراغية القطاعات
الفراغية القطاعات كانت وإذا أ). القسم ١-١٦ شكل (انظر صفًرا k املعامل
k فسيكون — نفسه عىل منغلًقا الكون يكون أن بمعنى — االنحناء موجبة
النماذج هذه كل ويف ب). القسم ١-١٦ الشكل (انظر +1 للقيمة مساويًا
التي Big Bang الكبري االنفجار حالة وهي مفردة، مبدئية حالة للكون فإن
ثم حجم، أقىص إىل الكون يتمدد k = +1 حالة يف لكن الكون. بدء تميز
باإلضافة .Big Crunch الكبري االنسحاق عليها يُطلق حالة يف االنهيار يعاود
الشكل (انظر األبد إىل الكون يتمدد وفيها ،k = −1 الحالة لدينا ذلك، إىل
k = 1 الحالتني بني املحصور الحد هي k = 0 والحالة ج). القسم ١٦
نصف بني العالقة بتوضيح قمت قد أنني إليه باإلشارة والجدير .k = و1−
ويف (د)، القسم (١-١٦) شكل يف للكون الثالثة الحاالت لهذه والزمن القطر
ونستطيع الكون يف نموذجيٍّا مقياًسا القطر نصف اعتبار يمكن الصدد هذا
الكبري، االنسحاق إىل تؤدي التي هي فقط k = +1 الحالة أن نرى أن

األخريني. الحالتني يف محدد غري تمدد ويحدث
التفصيل، من بمزيد k = −1 الحالة أوضح أن أود األمر، حقيقة يف
السابقة، الثالث الحاالت بني صعوبة األكثر الحالة هي تلك كانت وربما
أنه األول: السبب خاص؛ نحو عىل الحالة بهذه االهتمام وراء سببان وثمة
هذه ألصبحت الظاهرية بقيمتها هي كما الفور عىل املالحظات أخذت إذا
الفراغ انحناء يتحدد العامة، للنسبية وطبًقا املفضل، النموذج هي الحالة
مناقشة إلنهاء كافيًا يبدو ال األمر هذا لكّن الكون، يف املوجودة املادة بمقدار
عن كبري قدر هناك يوجد ربما واآلن الكون، بهندسة املتعلقة التفاصيل
عنه نعرف ال hidden matter املخبأة املادة أو dark matter املظلمة املادة
لم لو لكن األخرى. النماذج من واحًدا الكون يكون قد الحالة، هذه يف شيئًا،
ال أنه نعتقد مما بكثري أكثر أي اإلضافية، املادة من كاٍف مقدار يوجد يكن
عىل الكون يكون قد إذن للمجرات، البرصية الصور يف موجوًدا يكون أن بد
ألقىص شخصيٍّا الحالة هذه ل أفضِّ أنني هو اآلخر: والسبب .k = −1 الحالة
خاص. بشكل ممتازة تُعترب k = −1 الهندسية الحالة خصائص ألن حد،
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قطاعاته تتخذ k؟ = −1 الحالة يف الكون عليه يبدو الذي الشكل ما
هندسة أو (الالإقليدية) املطلقة الهندسة باسم يُعرف ما صورة الفراغية
األفضل من لوباشيفسكي، لهندسة صورة عىل وللحصول لوباشيفسكي،
املطبوعات من مجموعًة أعد فقد Escher؛ إيرش مطبوعات إحدى إىل النظر
الرابع الدائرة وحد ،Circle Limits الدائرة حدود اسم عليها أطلق التي
وصف نجد الشكل هذا ويف ،(١-١٧) الشكل يف املوضح هو Circle Limit 4
والشياطني! باملالئكة يمتلئ أنه بوضوح نرى أن يمكننا حيث للكون، إيرش
اتجاه يف للغاية مزدحمة وكأنها تبدو الصورة أن باملالحظة الجدير ومن
عىل املطلق للفضاء التوضيح هذا رسم بسبب هذا ويحدث الدائرة، حد حافة
علينا يتعني وما اإلقليدي. الفضاء عىل أخرى، وبعبارٍة مستٍو، ورقة سطح
نفسها واألشكال األحجام الشياطني لكل يكون أن املفرتض من أنه تصوره
شكلهم فسيبدو الشكل حافة اتجاه يف الكون هذا يف وعشنا حدث إذا حتى
بذلك الشكل، وسط يف املوجودين اآلخرين لشكل تماًما مماثًال لنا بالنسبة
فعندما لوباشيفسكي، هندسة يف يحدث عما انطباًعا الصورة هذه تعطي
الفعلية الهندسة أن نتخيل أن علينا الحافة اتجاه يف املركز من انطالًقا نسري
فيها تغري التي الطريقة بسبب الوسط، يف املوجودة تلك تماًما تماثل هناك
املحيطة الهندسية األشكال جميع تظل ثَّم ومن الهندسية، الصورة شكل

بها. تتحرك التي الكيفية كانت أيٍّا حالها عىل بك
للغاية، متميزة لهندسة للدهشة إثارًة األمثلة أكثر سبق ما يكون ربما
حيث أيًضا، للنظر الفتة تُعترب عملها، طريقة يف اإلقليدية، الهندسة أن غري
الهندسة وهذه والفيزياء، الرياضيات بني للعالقة رائًعا تفسريًا لنا توجد
وصًفا باعتبارها أيًضا فيها فكروا اليونانيني أن غري الرياضيات من جزءٌ
وصًفا الهندسة أصبحت الواقع، ويف سلوكه. العالم بها يسلك التي للطريقة
تقول أينشتاين نظرية ألن ليس للعالم، الفعيل للسلوك بعيد حدٍّ إىل دقيًقا
نحو عىل دقيق وصف ألنها لكن مختلفة، بطرق قليًال منحٍن الزمكان إن
أنماط وجود إمكانية حول قلقهم إبداء الناس اعتاد وقد نفسه. للعالم رائع
باسم يُعرف ما بشأن قلقهم عن عّربوا خاص وبشكل الهندسة، من أخرى
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(توضيح إيرش كورنيليس ملاوريتس الرابع الدائرة حد :17-1 شكل
لوباشيفسكي). لفضاء

بالصورة هذا حديثنا صياغة إعادة ويمكن إلقليدس. الخامسة الفرضية
خارج نقطة ووجود معني مستوى يف مستقيم خط وجود حالة يف التالية:
النقطة. هذه خالل من الخط لهذا تواٍز هناك يكون إذن املستقيم، الخط هذا
بديهيات طريق عن هذا إثبات يمكن ربما أنه يف يفكروا أن الناس اعتاد
أن الثابت من أصبح وبذلك اإلقليدية، بالهندسة خاصة وضوًحا أكثر أخرى

الالإقليدية. الهندسة فكرة نشأت هنا ومن ممكن، غري هذا
ال املثلثات أحد زوايا قياسات مجموع فإن الالإقليدية، الهندسة يف
زيادة يربر هذا أن يف للتفكري بنا يؤدي آخر مثاٌل وهذا ،180◦ يكون
زوايا قياسات مجموع يكون اإلقليدية للهندسة طبًقا ألنه الحقائق؛ تعقيد
الهندسة يف لكن أ)، القسم ١-١٨ شكل (انظر 180◦ لـ مساويًا مثلث أي
فستجد 180◦ من أقل مثلث أي زوايا قياسات مجموع جعلت إذا الالإقليدية
يُعترب اإلقليدية الهندسة ويف املثلث. مساحة مع يتناسب الفرق هذا أن
ويف واألطوال، الزوايا حيث من املثلث مساحة تحديد بمكان الصعوبة من
البسيطة الصيغة هذه توجد لوباشيفسكي وهندسة الالإقليدية الهندسة
املثلث مساحة تحديد تتيح والتي ،Lambert المبري استنتجها التي الرائعة،
الصيغة هذه المبري اشتق األمر حقيقة يف ب). القسم ١-١٨ شكل (انظر
تماًما! األمر ذلك فهم أبًدا أستطع ولم الالإقليدية الهندسة اكتشاف قبل
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(ب)

فضاء يف مثلث (ب) اإلقليدي الفضاء يف مثلث (أ) :18-1 شكل
لوباشيفسكي.

Real الحقيقية باألعداد يتعلق األهمية بالغ آخر موضوٌع اآلن إليك
ُقدِّمت وقد اإلقليدية، الهندسة يف مطلقة بصورة أساسية تُعد التي Numbers
الرابع القرن يف Eudoxusيودوكسس يد عىل أسايس بشكل الحقيقية األعداد
تصف التي تلك هي األعداد وهذه اآلن، حتى معنا زالت وما امليالد قبل
لألعداد أيًضا حاجة فثمة بعد، فيما نرى سوف وكما ككل، عاملنا يف الفيزياء

الحقيقية. األعداد عىل تعتمد التي ،Complex Numbers املركبة
عمل كيفية لنرى إيرش صور من أخرى صورة إىل اآلن ننظر دعنا
من دقة أكثر (١-١٩) الشكل يُعترب الصدد، هذا ويف لوباشيفسكي، هندسة
املستقيمة الخطوط ألن الهندسة هذه بفهم يتعلق فيما (١-١٧) الشكل
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إليرش. األول الدائرة حد :19-1 شكل

زوايا عند الفاصل الحد مع تلتقي دوائر بأقواس تَُمثَّل حيث وضوًحا؛ أكثر
تتعامل ما وكثريًا — لوباشيفسكي هندسة داريس من كنت إذا لذلك قائمة،
هذه من واحًدا يكون قد مستقيم خط أنه عىل فيه ستفكر فما — معها
بعضها إن إذ ،(١-١٩) الشكل يف بوضوح هذا نرى أن ونستطيع األقواس،
منحنية. أقواس األخرى لكّن الشكل، بمركز تمر إقليدية مستقيمة خطوط
الشكل، هذا يف املستقيمة؛ الخطوط هذه بعض يوضح (١-٢٠) والشكل
ويمكن الشكل، يقطع الذي (القطر) املستقيم الخط عىل تقع ال نقطة ميزت
يوازيان أكثر) (أو منفصلني خطني رسم لوباشيفسكي هندسة يتبعون ملن
بفرضية اإلخالل يجري وهكذا وأرشت. سبق كما النقطة، بتلك ويمران القطر
مثلثات رسم باستطاعتنا فإن ذلك عىل عالوًة الهندسة، هذه يف التوازي
مساحاتها، إىل التوصل أجل من املثلثات زوايا قياسات مجموع واستنتاج

املطلقة. الهندسة طبيعة عن ملحة هذا يعطينا وربما
هندسة ل أفضِّ إنني وقلت سبق آخر: مثاًال لكم أقدم دعوني واآلن،
أسباب ومن األخرى، الهندسة أنواع من غريها عن املطلقة لوباشيفسكي
نتعامل التي املجموعة نفسها هي symmetries تماثالتها مجموعة أن ذلك
أو الخاصة النسبية مجموعة وهي — لورينتز مجموعة وهي فعليٍّا، معها
رسمت األمر هذا من وللتأكد — للنسبية الضوئية املخاريط تماثل مجموعة
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موضحة (املطلق) لوباشيفسكي فضاء هندسة جوانب :20-1 شكل
األول. الدائرة بحد

ويف الطفيفة، اإلضافات بعض مع لكن ،(١-٢١) شكل يف ضوئيٍّا مخروًطا
مساحة عىل رسمه أجل من املكان أبعاد أحد لضغط اضطررت الشكل هذا
الشكل: يف املوضح الضوئي املخروط تصف اآلتية واملعادلة األبعاد، ثالثية

t2 − x2 −y2 = 0.

املوضحني الشكل مجويف السطحني موضع تحدد قد أنه بالذكر الجدير
من بدءًا املدى، وحدة عليه يُطلق ما طريق عن (١-٢١) الشكل وأسفل أعىل
مينكوفسكي هندسة يف املدى (يعني مينكوفسكي، هندسة يف األصل نقطة
الساعة) عقارب تحرك بواسطة فيزيائيٍّا امُلقاس الحقيقي الزمن أي الزمن؛
أيًضا واتضح مينكوفسكي، هندسة يف كرة سطح األسطح هذه تمثل ولذلك
(املطلقة). لوباشيفسكي هندسة بالفعل هي للكرة الداخلية الهندسة أن
نجعلها أن نستطيع اإلقليدي، الفراغ يف عادية كرة االعتبار يف أخذنا وإذا
دوران عن الناجمة تلك هي التماثالت مجموعة وتصبح نفسها، حول تدور
التماثالت مجموعة تكون ،(١-٢١) الشكل هندسة ويف نفسها، حول الكرة
تلك هي أخرى، وبعبارٍة الشكل، يف املوضح بالسطح الخاصة تلك هي
كيف تصف هذه التماثالت ومجموعة للدورانات، لورينتز بمجموعة الخاصة
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زائدي مجسم كقسم مضمن لوباشيفسكي فراغ :21-1 شكل
الشكل، هذا ويف مينكوفسكي، زمكان يف hyperboloid branch
،Poincaré disc قرصبوانكاريه إىل اإلسرتيوجرايف اإلسقاط يحوله

.t = 0 املستوى عىل املرسومة الدائرة حدوده تمثل الذي

تدوير ثَّم ومن الزمكان، يف معينة نقطة تثبيت عند والزمان املكان يتحول
نرى أن نستطيع التوضيح هذا من مختلفة، بطرق نفسه حول الزمكان
لورينتز مجموعة نفسها هي لوباشيفسكي فراغ تماثالت مجموعة أن اآلن

تغيري. أدنى دون
اإلسرتيوجرايف لإلسقاط مينكوفسكي نسخة (١-٢١) الشكل يوضح
للقطب املكافئ العنرص ويتمثل (ج)، القسم (١-١٠) شكل يف املوضح
نقاط بإسقاط الشكل هذا يف قمنا وقد ،(−1,0,0) النقطة يف اآلن الجنوبي
السطح وهذا ،t = 0 عند املنبسط السطح إىل العلوي املجوف السطح من
(ج). القسم (١-١٠) الشكل يف املوجود األفقي للسطح املناظر السطح هو
العلوي السطح عىل املوجودة النقاط جميع إسقاط نجري الخطوة هذه يف
املستوى يف قرص داخل تقع املسقطة النقاط وجميع ،t = 0 املستوى عىل
بدقة وهذه بوانكاريه. قرص باسم أحيانًا إليه يُشار القرص وهذا ،t = 0

سطح ُرِسَم حيث الدائرة؛ لحد إيرش أشكال بها نشأت التي الكيفية هي
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فإن ذلك، عن فضًال بوانكاريه، قرص أعىل بالكامل املطلق لوباشيفسكي
اإلسقاط إليها توصل التي نفسها النتائج إىل يتوصل أن شأنه من األمر هذا
عىل حفاظه حيث من وذلك (ج)، القسم (١-١٠) الشكل يف حدث الذي
بالغ نحو عىل هندسيٍّا توضيحه يمكن ذلك وكل والدوائر، الزوايا قياسات
تركيزنا، محور عن بعيًدا هذه بمناقشتي انحرفت قد أنني أعتقد واآلن الدقة.

توضيحه. بدأت ما إىل الفور عىل سأعود لكنني
محور عن بعيًدا تنساق عندما أنه، األمر هذا يف لالهتمام املثرية النقطة
والنتائج للتحليل يصبح الذكر، سالفة الهندسة مثل ما يشء بسبب الرتكيز
التميز هذا يمتلك ال الذي التحليل أن حني يف تدعمهما، خاصة مميزات
غريها عن املطلقة الهندسة تتميز الواقع، ويف أثره. يتالىش ما الريايضرسعان
ملن األقل عىل للغاية، الجيد من يكون فقد خاص، نحو عىل املميزات ببعض
ويف الطريقة، بتلك حدثت قد مثًال الكون بداية كانت إذا شاكلتي، عىل هم
وكثريٌ االعتقاد، لهذا عديدة أخرى أسبابًا لدي أن أذكر أن أود الصدد هذا
كثريًا فإنهم املفتوح؛ املطلق الكون فكرة يحبذون ال اآلخرين الناس من
الشكل يف املوضحة تلك مثل الساكنة املألوفة املغلقة األكوان يفضلون ما
نماذج الناس من كثريٌ يفضل اآلخر، الجانب عىل (ب). القسم (١-١٦)
الكون نظريات إحدى بسبب أ) القسم ١-١٦ شكل (انظر املسطح العالم
تكون أن بد ال الكون هندسة أن تقرتح التي التضخمية، نظرية وهي املبكر،
النظريات. هذه صحة يف حقيقًة أعتقد ال إنني أقول أن وينبغي مسطحة،
فريدمان، نماذج باسم الكون لنموذج الثالثة القياسية األنواع تُعرف
لكن توسعية، نماذج مبدئيًا فهي للغاية؛ متماثلة أنها بحقيقة جميعها وتتميز
لهذا التوصل حدث وقد مكان، كل يف واحًدا شكًال الكون يتخذ لحظة أية يف
االفرتاض هذا عىل ويُطلق فريدمان، نماذج لرتكيب مكمل كجزء االفرتاض
جميع يف واحًدا فريدمان كون فسيبدو موقعنا كان وأيٍّا الكوني، املبدأ اسم
ملحوظة. درجة إىل هذا يشبه الفعيل كوننا أن بالذكر والجدير االتجاهات،
تتفق نظريته أن أوضحت وقد — صحيحة أينشتاين معادالت كانت وإذا
فريدمان نماذج مع نتعامل أن إال أمامنا فليس — بعيد حدٍّ إىل املالحظة مع
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يف تشرتك النماذج هذه جميع أن أذكر األمر، مستهل ويف شديدة، بأهمية
منذ للخطأ يؤدى يشء كل حيث الكبري، االنفجار باسم معروف أسايس ملمح
مما وهكذا، … النهاية ما إىل وساخن النهاية، ما إىل كثيف فالكون البداية.
أن عىل توافق كنت وإذا النظرية. يف للخطأ يؤدى ما شيئًا هناك أن يعني
توقع فستستطيع بالفعل حدثت قد ا جدٍّ والكثيفة ا جدٍّ الساخنة املرحلة هذه
َل تُُوصِّ التي التوقعات ومن حاليًا، للكون الحراري املحتوى عليه سيكون ما
كل يف حولنا black body األسود الجسم إشعاعات من سحابة وجود إليها
اإلشعاع من النوع هذا اكتشف الدقة وجه وعىل الراهن، الوقت يف اتجاه
أحدث وأظهرت ،١٩٦٥ عام Wilson وويلسون Penzias بنزياس يد عىل
الخلفية إشعاع باسم املعروف اإلشعاع، هذا ِلطيف اإلطالق عىل املالحظات
الذي ،Cosmic Microwave Background Radiation الكونية امليكروية
تتفق أسود جسم طيف اإلشعاع لهذا أن ،COBE الصناعي بالقمر ُرِصَد
إلشعاع املتوقعة الحرارية الطبيعة مع COBE الصناعي للقمر طبًقا قياساته

.(١-٢٢ شكل (انظر الكبري االنفجار
مر كوننا أن عىل دليًال اإلشعاع هذا وجود الكون علماء جميع يرى
طبيعة مالمح بعض عن اإلشعاع هذا يخربنا ثَّم ومن كثيف، ساخن بطور
ببعض يخربنا فإنه يشء كل لنا يوضح ال اإلشعاع هذا أن فمع املبكر؛ الكون
كان الكون أن بد ال أخرى، وبعبارٍة الكبري، االنفجار حدوث مثل األشياء

.(١-١٦) الشكل يوضحها التي النماذج كثريًا يشبه
ليس الكون أن يف يتمثل COBE الصناعي للقمر آخر مهم اكتشاف ثمة
منتظم الكونية امليكروية الخلفية إشعاع أن مع وذلك كامل، بشكل منتظًما
الرياضية؛ الناحية من بإتقان خصائصه تفسري ويمكن ملحوظة بدرجة
عرب اإلشعاع توزيع يف حقيقية، لكنها طفيفة، انتظام عدم حاالت فهناك
االنتظام عدم حاالت وجود رضورة نتوقع إننا األمر، حقيقة ويف السماء،
مشابًها الكون يكون أن املحتمل ومن أيًضا. كوننا ويف املبكر، الكون يف هذه
املفتوح الكون حالتي يعرض الذي (١-٢٣) الشكل يف املوضحة للصور

واملغلق.
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COBE الصناعي القمر قياسات بني الدقيق التطابق :22-1 شكل
املتوقعة الحرارية والطبيعة الكونية امليكروية الخلفية إشعاع ِلطيف

الكبري. االنفجار إلشعاع

حقيقية تكوينات لتشكل االنتظام عدم حاالت تتطور املغلق، الكون يف
ثقوب تتشكل فرتة وبعد — وهكذا … واملجرات النجوم مثل — ملحوظة
مراكز يف الكتلة تراكم طريق عن وذلك النجوم، انهيار طريق عن سوداء
كثريًا تشبه مفردة، مراكز السوداء الثقوب هذه لكل ويكون وهكذا، املجرات
الدرجة هذه عىل ليس األمر فإن ذلك ومع عكسيٍّا، ولكن الكبري، االنفجار
األويل الكبري االنفجار فإن أوضحناها، التي للصورة وطبًقا البساطة. من
املغلق للنموذج النهاية نقطة أن غري ومتماثلة، منتظمة حالة بمنزلة كان
يف كافة السوداء الثقوب تتجمع حيث العارمة؛ الفوىض من بحالة توحي
النهائي الكبري االنسحاق عند مهول انتظام عدم ذلك عن لينجم مًعا النهاية
تطور (ب) القسم (١-٢٣) الشكل ويوضح أ). القسم ١-٢٣ شكل (انظر
نموذج حالة ويف مصور. رشيط خالل من تخطيطيٍّا املغلق النموذج هذا
مفردية هناك تزال وال تتشكل، السوداء الثقوب تزال ال املفتوح، الكون
(انظر السوداء الثقوب مراكز يف املفرديات وتتشكل أولية، Singularity

ج). القسم ١-٢٣ شكل
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الزمن

الزمن
ثقوب
سوداء

مفرديات
الثقب 
األسود 

كون مغلق

كون مفتوح

(أ)

(ب)

االنسحاق الكب1

االنفجار الكب1

االنفجار الكب1

(ج)

وصول اقرتاب ظل يف مغلق عالم نموذج تطور (أ) :23-1 شكل
آخر إىل متباينة، ألنواع كأجسام ،black holes السوداء الثقوب
حدوثفوىضعارمة املتوقع من أنه مالحظة ويمكن تطورها، مراحل
يف املعروض هذا األحداث وتتابع الكبري. االنسحاق مرحلة أثناء يف
القسم أما (ب). القسم يف مصور كرشيط أيًضا موضٌح (أ) القسم
تكوين ثم من ويعرض مفتوح كون نموذج تطور فيوضح (ج)،

مختلفة. أزمان يف السوداء الثقوب
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القياسية فريدمان لنماذج السمات هذه عىل أركز إنني األمر، حقيقة يف
وما املبدئية الحالة يف نراه أننا يبدو ما بني كبريًا اختالًفا هناك أن ألظهر
األسايس بالقانون يرتبط األمر وهذا البعيد، املستقبل يف نجده أن نتوقع

الحرارية. للديناميكا الثاني القانون باسم املعروف للفيزياء
بسيطة لغة باستخدام القانون هذا فهم باستطاعتنا أن بالذكر وحريٌّ
فربما طاولة، حافة عىل موضوعة نبيذ زجاجة مًعا لنتخيل معقدة: غري
عىل النبيذ ويسيل شظايا إىل وتتحطم الطاولة عىل من الزجاجة هذه تسقط
الفيزياء يف يوجد ال أنه فيه شك ال ومما .(١-٢٤ (شكل بأكملها السجادة
ذلك، ومع الحدوث، ممكنة غري العكسية العملية إن يقول يشءٌ النيوتنية
زجاجات مطلًقا تر لم أنك الطبيعي فمن اإلطالق؛ عىل األمر هذا يُالحظ فال
النبيذ رأيت أو األرض عىل سقطت أن بعد بنفسها نفسها تجميع تعيد نبيذ
بقوانني يتعلق وفيما نفسها. جمعت التي الزجاجات إىل مجدًدا يصعد وهو
اآلخر، االتجاه مع تماًما يتساوى زمني اتجاه أي فإن التفصيلية الفيزياء
الذي الحرارية الديناميكا يف الثاني القانون إىل نحتاج الفرق، هذا ولنفهم
بمرور يتزايد (entropy اإلنرتوبيا (أو للنظام الحراري القصور إن لنا يقول
مقارنًة املائدة عىل الزجاجة تكون عندما الحراري القصور قدر فيقل الوقت،
فقد الحرارية، للديناميكا الثاني للقانون وطبًقا األرض، عىل تقع عندما بها
إن نقول أن يمكن التقريب، وجه وعىل للنظام، الحراري القصور ازداد
املفهوم هذا عن وللتعبري نظام، أي الضطراب مقياس هو الحراري القصور
.phase space الطوري الحيز بمفهوم االستعانة علينا يتعني أكثر، بدقة
وكل األبعاد من هائل عدد استيعاب بوسعه حيًزا الطوري الحيز يُعد
جميع وعزم مواضع تصف األبعاد متعدد الحيز هذا نقاط من نقطة
اخرتنا ،(١-٢٥) الشكل ويف االعتبار، موضع النظام تشكل التي الجسيمات
التي املواضع يوضح الذي الضخم الطوري الحيز هذا يف معينة نقطة
الجسيمات، منظومة تطور ومع تحركها، وكيفية الجسيمات جميع اتخذتها
وهي بتوضيحها قمت وقد الطوري، الحيز يف آخر موضع إىل النقطة تتحرك

أخرى. نقطة إىل الطوري الحيز يف نقطة من متذبذبة تتحرك
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الزمن

أم الزمن العكيس؟

للزمن، بالنسبة انعكاسية امليكانيكا قوانني تُعترب :24-1 شكل
اإلطار إىل األيمن اإلطار من كهذا ملشهد الزمني الرتتيب ولكّن
األيمن إىل األيرس اإلطار من أما بعد، تجريبيٍّا يتحقق لم أمٌر األيرس

معتاد. فأمٌر

بداية النقطة يف أقسام
صغ*ة الحجم 

التوازن الحراري

مرور مع الحرارية: للديناميكا الثاني القانون تطبيق :25-1 شكل
أكرب، أحجام ذات أقسام إىل الطوري الحيز نقطة تدخل الزمن،

متواصل. نحو عىل الحراري القصور فيزداد

ملنظومة املعتاد التطور (١-٢٥) الشكل يف املنحني الخط يمثل
ولجعل حراري، قصور عىل اآلن حتى الشكل يشتمل وال الجسيمات،
ناتجة صغرية دوائر رسم علينا يتعني حراري قصور عىل مشتمًال الشكل
مختلفة. أنها تدرك أن تستطيع ال التي مًعا املختلفة الحاالت تجميع عن
ال إنك بقول أقصد أنني تعتقد فماذا اليشء؛ بعض مبهًما هذا يبدو قد
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وعىل تكون من عىل هذا يعتمد بالتأكيد، مختلفة؟ أنها تدرك أن تستطيع
من نفسه الحراري بالقصور نقصده ما تحديد يُعد حسنًا، دقتك. مدى
املقصود تحديد إن الواقع، يف النظرية. الفيزياء يف ما حدٍّ إىل الخادعة األمور
تجميع علينا يتعني أوًال: التالية؛ الخطوات بإجراء يأتي الحراري بالقصور
مختلفة، أنها تدرك أن تستطيع ال التي األشياء ملفهوم طبًقا مًعا الحاالت
الحيز من الجزء هذا يف الواقعة األشياء كل أخد هو به القيام عليك فما
لوغاريتم واستنباط الجزء هذا حجم إىل النظر ثم مًعا، وجمعها الطوري
Boltzmann’s بولتزمان ثابت باسم املعروف الثابت يف ورضبه الحجم
القانون لنا ويقول الحراري، القصور عىل نحصل النهاية ويف ،constant
إنه أيًضا ويقول يزداد، الحراري القصور إن الحرارية للديناميكا الثاني
ألن الفرصة لها وأتيحت صغري مكاني نطاق يف عملها املنظومة بدأت إذا
يتمثل أن ا جدٍّ املحتمل ومن فأكرب، أكرب نطاقات إىل تنتقل فإنها تتطور،
النطاقات أن يف — بإمعان املسألة هذه إىل نظرنا ما إذا — هذا حدوث سبب
الصغرية بالنطاقات مقارنًة مطلق بشكل هائل نحو عىل أضخم تغدو األكرب
فاعلم الكبرية، النطاقات هذه أحد يف نفسك وجدت إذا لذلك املجاورة.
وهذا أصغر، نطاق إىل للعودة اإلطالق عىل فعلية فرصة أية توجد ال أنه
الحيز يف تتجول الجسيمات فمنظومة ذلك؛ كل حدوث وراء السبب هو
لنا يقوله ما هو بالفعل وهذا وأكرب، أكرب نطاقات إىل وتنتقل الطوري

الثاني. القانون
هذا ويوحي التوضيح، نصف مجرد سبق ما كان األمر، حقيقة يف
أكثر نتوقع أن نستطيع إذن اآلن، املنظومة حالة نعرف كنا إذا بأنه التوضيح
التوضيح هذا أن نجد ذلك، من النقيض عىل املستقبل. يف احتماًال حاالتها
ولكن نفسها املعالجة طريقة استخدام حاولنا إذا الخطأ الحل لنا يقدم
اآلن؛ املنضدة حافة عىل موجودة الزجاجة أن لنفرتض عكسية. بطريقة
يف تصبح كي اتُِّبَع الذي احتماًال األكثر األسلوب عن نتساءل أن يمكن لذا
ولكن توضيحها، لنا سبق التي املعالجة طريقة استخدمنا إذا هذا. مكانها
بدأ األمر أن يف يتمثل احتماًال األكثر اليشء أن نستنتج عكيس، نحو عىل
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القصور الحراري

الزمن

الوقت الحايل

ا-نحنى الفعيل

ا-نحنى ا-توقع
 ا-نحنى= الفعيل 

االنعكايس

شكل يف املوضحة املعالجة طريقة استخدمنا إذا :26-1 شكل
حدث ما توقع نستطيع املعاكس، الزمني باالتجاه ولكن (١-٢٥)
أيًضا املايض يف ازداد قد كان الحراري القصور أن وهو املايض يف
النتائج عن مهوًال اختالًفا يختلف بالطبع وهذا اآلن، قيمته عن

املالحظة. من املستقاة

املنضدة. عىل نفسها الزجاجة جمعت ذلك، بعد السجادة. عىل بفوىضعارمة
أن يف يتمثل الصحيح فالتفسري الصحيح؛ التفسري هو ليس بوضوح وهذا
وهذا ما، لسبب هناك وضعها الشخص وذلك هناك، وضعها ما شخًصا
األسباب سلسلة تظل ثَمَّ ومن وهكذا، آخر ما سبب نتيجة كان بدوره
املايض. يف فأقل أقل حراري قصور حاالت إىل الوراء، إىل فشيئًا شيئًا تعود
الشكل يف املوضح «الفعيل» املنحنى هو الصحيح الفيزيائي املنحنى ويكون
يف الحراري القصور ويستمر — «االنعكايس» املنحنى وليس — (١-٢٦)

املايض. يف التدريجي النقصان
املستقبل يف الحراري القصور معدل ازدياد أسباب أن بالذكر حريٌّ
يف املعدل نقص أسباب أّما أكرب، نطاقات إىل االنتقال طريق عن َحت ُرشِ
وجود رضورة يف االعتقاد إىل ذلك يدفعنا تماًما. مختلف أمر فهو املايض
عن نجيب لذلك؟ أدى الذي ما تُرى املايض، يف ذلك حدوث إىل أدى ما يشء
أن إىل الحراري القصور معدل قّل للمايض اتجهنا كلما بأننا السؤال هذا

الكبري. باالنفجار األمر ينتهي
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سنتيمرت مقياس 
الكون عىل نحو تقريبي 

 

10
27

10
سنتيمرت33- 10 تضخم بمقدار
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الكون يف الشامل االنتظام عدم تضخم ملسألة توضيٌح :27-1 شكل
املبكر.

هذا ماهية تحديد لكّن الكبري، لالنفجار ا جدٍّ مميًزا ما شيئًا ثمة أن بد ال
عالجت التي الشائعة النظريات ومن للجدل. املثرية املوضوعات من اليشء
عدًدا أن مع صحتها يف أعتقد ال بأنني مسبًقا رصحت — املوضوع هذا
وتتمثل التضخمي، الكون فكرة — بعيد حد إىل بها يهتمون الناس من كبريًا
واسع منظور من االنتظام من كبرية درجة عىل الكون أن يف الفكرة هذه
الكون. لتوسع ا جدٍّ املبكرة األطوار يف حدوثه املفرتض من كان يشءٍ بسبب
الكون عمر كان عندما مطلق نحو عىل هائل توسع حدث قد أنه وافرتض
التي الصورة املهم من ليس أنه هي والفكرة الثانية. من 10−36 تقريبًا
توسعه املمكن من كان فإذا ا. جدٍّ املبكرة املراحل هذه يف الكون عليها كان
هذا يُعد األمر، واقع ويف مسطًحا. سيبدو إذن ،1060 نحو يبلغ هائل بعامل

املسطح. الكون لفكرة الناس هؤالء تفضيل أسباب أحد
املفرتض من كان ما هذه املعالجة طريقة تقدم لم نرى، كما لكن
اْختريت قد كانت إذا — املبدئية الحالة هذه يف نتوقعه فما تقدمه، أن
باستخدام الفوىض تلك بزيادة قمنا وإذا العارمة. الفوىض هو — عشوائيٍّا
واقع ويف كاملة. فوىض هو؛ كما الوضع يظل فسوف الهائل، العامل هذا

.(١-٢٧ (شكل أسوأ الحال بدا االتساع زاد كلما األمر،
للكون. البالغ االنتظام سبب تفرس ال ذاتها حد يف املعالجة فإن لذلك،
ال أننا ومع الكبري. االنفجار ماهية لنا ترسد نظرية إىل حاجة يف فنحن
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دمج عملية تتضمن أن ينبغي أنها نعلم فإننا النظرية هذه ماهية نعرف
مشتملة تكون أن بد فال مًعا. والضيق الواسع املنظورين من العالم لفيزياء
ذلك، إىل باإلضافة الكالسيكية. الفيزياء عىل اشتمالها بقدر الكم فيزياء عىل
االنفجار أن حقيقة النظرية ترسده ما ضمن من يكون أن يجب إنه أقول
تسفر وربما عليه. كان أنه نعتقد الذي نفسه االنتظام قدر عىل كان الكبري
أفضله، الذي بالوضع شبيه مطلق، لوباشيفسكي كون عن كهذه نظرية

ذلك. عىل أرص لن لكنني
(انظر املفتوح والكون املغلق الكون موضوع إىل أخرى مرًة اآلن لنعد
تكوين عن صورة تقديم عىل حرصت أيًضا، الشكل هذا يف .(١-٢٨ شكل
عن ينتج األمر، حقيقة ويف املعرفة. تمام الخرباء يعرفه الذي األمر أسود، ثقب
الخطوط تمثله ما هو وهذا مفردية، تكوين أسود ثقب أي داخل املادة انهيار
فرضية تقديم أريد الصدد هذا ويف للكون. الزمكان مخططات يف الداكنة
.Weyl curvature hypothesis ويل منحنى فرضية اسم عليها أطلقت
سبق وكما الفرضية. هذه عىل معروفة نظرية أية تشتمل ال الواقع ويف
فيزياء دمج كيفية نعرف ال ألننا النظرية ماهية نعلم ال فإننا وأوضحت،
يحدث وعندما ضيق. منظور من العالم بفيزياء واسع منظور من العالم
السمة هذه نتائجها من يكون وأن بد ال فإنها النظرية، تلك ونكتشف
هو ويل منحنى أن وتذكر ويل. منحنى فرضية اسم عليها أطلقت التي
االنحرافات حدوث يف يتسبب الذي ريمان تنسور من الصغري الجزء ذلك
االنفجار نطاق يف فإنه اآلن، حتى نفهمه ال ما ولسبٍب والجزر. املد وتأثريات
ويل تنسور بلوغ عن النظريات بني املناسب الدمج يسفر أن بد ال الكبري،

للغاية. صغرية قيمة نطاق يف انحصاره باألحرى أو صفر، القيمة
القسم (١-٢٨) شكل يف املوضح ذلك مثل كون سبق عما ينتج قد
والجدير .(١-٢٩) الشكل يف املوضح بالكون شبيًها ليس لكنه (ج)، أو (أ)
عىل إال تُطبق وال زمنيٍّا تماثلية ال بأنها تتميز ويل منحنى فرضية أن بالذكر
نفسها املرونة كانت وإذا املستقبل. مفرديات عىل وليس املايض مفرديات
قد ذلك، بعد طبقتها التي ا، عامٍّ يكون بأن ويل لتنسور بالسماح الخاصة
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مفرديات

الثقب 

األسود 

(ب)(أ)

مفردية

فق
أ

االنسحاق الكب,

االنفجار الكب,

ون
وت

ف
ون
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ف

ون
وت

ف
ون

وت
ف

1
2

.0
0

 ا5ادة
ا5نهارة

فق
أ

AB

(ج)

مفرديات الثقب األسود

هندسة
مطلقة

انحرافات
منحنى ويل

االنفجار الكب,
k = -1

صفرية منحنى ويل

منتظم كبري بانفجار يبدأ مغلق لكون الكامل التاريخ (أ) :28-1 شكل
للصفر، مساٍو ويل وبمنحنى منخفض حراري قصور عىل مشتمل
عىل دليًال — متزايًدا حراريٍّا قصوًرا يتضمن كبري بانسحاق وينتهي
(ب) .(∞) ويل ملنحنى النهائية وبقيمة — عديدة سوداء ثقوب تجمد
تاريخ (ج) واحد. أسود ثقب إىل انهيار حالة يوضح زمكان مخطط
حراري قصور عىل مشتمل منتظم كبري بانفجار يبدأ مفتوح، كون

للصفر. مساٍو ويل وبمنحنى منخفض
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 ثقوب
سوداء

مفرديات
 ثقوب 
بيضاء

االنسحاق الكب'

انفجار كب' (شامل)

فسيصبح ويل، منحنى فرضصفرية استبعاد حالة يف :29-1 شكل
ويل حيث متزايد، حراري قصور عىل مشتمل كبري انفجار لدينا
البيضاء، الثقوب من مهولة بأعداد الكون هذا وسيعج .∞ يساوي
الحرارية، للديناميكا الثاني القانون تطبيق إمكانية عدم جانب إىل

التجربة. مع كليًة يتعارض أمٌر وهو

ينتهي أن يمكن فكان املغلق، الكون نموذج يف املايض، يف الكون عىل ُطبقت
املستقبل يف الحال هي كما املايض يف العارمة الفوىض تسوده بكون األمر
بالكون األحوال من حال بأية شبيًها ذلك يبدو ال ولكن .(١-٢٩ شكل (انظر

فيه. نعيش الذي
التقدير ما الصدد: هذا يف للغاية ا مهمٍّ سؤاًال أطرح أن أود وهنا
حتى املفردية، شكل بداياته يف اتخذ قد الكون يكون أن الحتمالية العشوائي
االحتمالية هذه تُقدر بالفعل؟ الحال هي كما ضعيفة احتمالية كانت وإن
التقدير؟ لهذا التوصل أمكن كيف .(1010)123 من واحد جزء من بأقل
Jacob Beckenstein بكنشتاين جاكوب وضعها رياضية صيغة خالل من
للثقب الحراري بالقصور تتعلق Stephen Hawking هوكنج وستيفني
سنحصل فإننا السياق، هذا عىل الرياضية الصيغة هذه طبقنا وإذا األسود.
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التي الطوري الحيز يف املحددة النقطة حجم يبلغ :30-1 شكل
الكيل. الحجم من 1/1010123 قرابة الكون منها تطور

وإذا الكون. حجم عىل يعتمد برمته األمر إن تقول التي الهائلة اإلجابة عىل
الرقمي التقدير فإن االعتبار، يف شخصيٍّا أفضله الذي الكون حالة وضعنا

النهاية. ما سيبلغ الواقع، يف لالحتمالية،
أدنى دون الكبري االنفجار عملية يف املتضمنة الدقة عن ذلك يوضح ماذا
،(١-٣٠) الشكل يف بالرسم ذلك أوضحت وقد للغاية، متناهية دقة إنها شك؟
تمثل الطوري الحيز يف للغاية صغرية نقطة إيجاد محاولة يعرض الذي
الكون يشبه كان إذا منها تطور قد الكون وأن بد ال التي األولية الظروف
يتعني فإنه للشكل، طبًقا النقطة هذه وإليجاد ما. حدٍّ إىل فيه نعيش الذي
.(1010)123 من واحًدا جزءًا تبلغ بدقة الطوري الحيز يف موقعها يَُحدَّد أن
الكون، يف أويل جسيم كل بجانب واحد صفر وضع املستطاع من كان وإذا

مذهل. عدد إنه حيث بالكامل، العدد كتابة أستطيع ال فسأظل
الرياضيات بها تتوافق التي البالغة الدقة عن الفصل هذا يف تحدثنا لقد
الذي الحرارية، للديناميكا الثاني القانون عن أيًضا وتحدثنا الفيزياء. مع
إنه حيث — علمية أسس عىل قائم غري قانون أنه األحرى عىل فيه يُعتقد
ويف ثناياه. يف كامنة بالغة بدقة يتميز ولكنه — والصدفة بالعشوائية معنيٌّ
تأسست التي الدقة يف إسهاًما القانون لهذا فإن الكون، عىل تطبيقه حال
لدمج امُلستخدمة األداة هي تكون أن الدقة لهذه وينبغي األولية. حالته بها
إليها نتوصل لم واحدة، نظرية يف العامة النسبية نظرية مع الكم نظرية
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املقومات بإيجاز للمناقشة سأطرح التايل الفصل يف فإنني لذلك اآلن. حتى
كهذه. نظرية يف تضمينها املفرتض
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