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يفترض أن تؤكد التجارب اجلارية في املركز األوروبي للبحث النووي )CERN( وفي املختبرات األوروبية لفيزياء اجلزيئات النموذج املوحد لفيزياء 
اجلزيئات.  يستوجب بناء نظرية موحدة لكل التفاعالت الفيزيائية على األرجح أفكارًا جديدة.

يبحث العديد من الفيزيائيني عن فهم موحد لتنوع الطبيعة، واإلجنازات العظمى للفيزياء هي تلك التي قربتنا من هذا الهدف.  هكذا وحد إسحاق نيوتن 
في القرن السابع عشر ميكانيكا األرض والسماء؛ وفي القرن التاسع عشر استند كليرك ماكسويل إلى أفكار ميكاييل فاراداي لتوحيد البصريات ونظريات 
الكهرباء واملغناطيس؛ وجمع ألبرت آينشتاين النظرية الهندسية للزمكان ونظرية اجلاذبية؛ أخيرًا، قربت امليكانيكا الكوانطية خالل العشرينيات الكيمياء 

والفيزياء الذرية )انظر الشكلني األول والثاني(.

نحو توحيد الفيزياء*

ستيفن فاينبيرغ

عن  جدوى  بال  حياته  من  األخيرة  سنة  الثالثني  خالل  آينشتاين  بحث 
»نظرية موحدة للمجاالت«، جتمع ضمن النسق الصوري نفسه النسبية 
الكهرومغناطيس.  تقدم  املكان واجلاذبية- ونظرية  العامة -نظريته في 
يتوقعه  كان  ملا  مغاير  اجتاه  في  لكن  مؤخرًا  التوحيد  عن  البحث  هذا 
النظرية احلالية للجزيئات األولية وتفاعالتها،  آينشتاين.  لقد وحدت 
ونظرية  الكهرومغناطيس  اجلزيئات«،  لفيزياء  املوحد  »النموذج  أي 
النوترونات  بني  املتبادلة  التحوالت  عن  )املسؤولة  الضعيفة  التفاعالت 
املوحد  النموذج  يصف  اإلشعاعي(.   التفكك  خالل  والبروتونات 
البروتونات  داخل  الكواركات  متاسك  يثبت  الذي  القوي  التفاعل 
والنوترونات، أو متاسك البروتونات والنوترونات داخل النوى الذرية.

بنظرية  القوية  التفاعالت  نظرية  توحيد  ميكن  كيف  جيدًا  نفهم 
العمل  لكن  الكبير«(،  »التوحيد  )إنه  والكهرومغناطيس  التفاعالت 
لن يتم على أكمل وجه إال إذا أدخلنا اجلاذبية، األمر الذي يبدو صعبًا 
جدًا.  يظن الفيزيائيون أن الصعوبات الظاهرة بني التفاعالت املختلفة 
الكون.   من  األولى  اللحظات  في  وقعت  التي  األحداث  عن  ناجتة 
للجاذبية  أحسن  نظرية  إلى  نحتاج  األولى  اللحظات  هذه  ولوصف 
والتفاعالت األخرى.  ليس من املستبعد أن نبلغ هذا التوحيد في سنة 

2050، لكن النجاح غير مضمون.

 احلقول الكوانطية

إن النموذج املوحد لنظرية كوانطية للحقول: مكوناتها األساسية هي 
احلقول مثل احلقلني املغناطيسي والكهربائي للكهرومغناطيس.  تنقل 
تغيرات هذه احلقول الطاقة وكمية احلركة من نقطة مكانية إلى أخرى؛ 
حزمات،  في  التغيرات  هذه  تكون  أن  الكوانطية  امليكانيكا  تشترط 
جزيئات  شكل  في  التجارب  في  تظهر   ،)quanta( »كوانطا«  أو 
الكهرومغناطيسي  احلقل   )quantum( إن كوانطوم   فمثاًل  أولية.  

هو الفوطون.

يتضمن النموذج املوحد حقاًل بالنسبة لكل نوع من اجلزيئات األولية 
الشكل  )انظر  الكبرى  للطاقات  الفيزياء  مختبرات  في  املالحظة 
كوانطاتها  تتطابق   :)leptons( الليبتونات  مع  تتطابق  الثالث(.  
املويونات  تسمى  أثقل  لكنها  مماثلة  جزيئات  ومع  اإللكترون  مع 
)muons( وتويونات )tauons(، ومع جزيئات كهربائية محايدة 
هي النوترونات.  هناك حقول مرتبطة مع أنواع مختلفة من الكواركات 
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والنوترونات  البروتونات  داخل  مجتمعًا  بعضها  يكون   )quarks(
التي تشكل نوى الذرات.  يتسبب في تفاعالت هذه اجلزيئات تبادل 
 bosons( البوزونات  تنقل  املماثلة:  األولية  واجلزيئات  الفوتونات 
من  أنواع  ثمانية  وتنقل  الضعيفة،  التفاعالت   )°Zو  +Wو  -W

الغليونات )gluons( التفاعالت القوية.

حتوز هذه اجلزيئات كتالت متنوعة ال تبدو موزعة بشكل منظم: إذ أن 
اإللكترون أخف من الكوارك، األثقل بـ 350000 مرة، والنوترونات 
أخف منه.  ال يبني النموذج املوحد ملاذا حتوز اجلزيئات كتاًل نقيسها، 
يعني    .)scalaires( »متدّرجة«  إضافية  حقواًل  أضفنا  إذا  عدا  ما 
الكهربائية  احلقول  عكس  موجهة  ليست  حقوله  أن  »مدرج«  لفظ 
يناقض احلضور  املوحد.  ال  النموذج  باقي حقول  أو  واملغناطيسية، 
الشامل للحقول املدرجة في املكان أحد املبادئ الفيزيائية املتينة، الذي 
مؤداه أن املكان له املظهر نفسه في كل االجتاهات؛ في حني إذا وجدنا 
حقاًل مغناطيسيًا بارزًا في كل نقطة من املكان، مثاًل بوصلة متيز وجهة 
حقول  تفاعل  يعطي  املكان.   عن  مستقاًل  يكون  ال  مفضلة،  مكانية 
كتالتها  احلضور  والشاملة  جة  املدَرّ احلقول  وهذه  املوحد  النموذج 

جلزيئات النموذج املوحد.

املدرجة  احلقول  هذه  وجود  نثبت  أن  يجب  املوحد  النموذج  إلكمال 
ها، ما يعني البحث عن جزيئات أولية جديدة، جزيئات هيغس  ونعُدّ
)Higgs(، تكون هي كوانطات هذه احلقول.  نعتقد أن هذا البحث 

سيتم في سنة 2020، بعد عشرات السنني من اشتغال اآللة املسرعة 
التي   )hadrons الهادرونات  بني  اصطدام  بخلق  )تقوم   )LHC(
نكتشف،  أن  يجب  النووي.   للبحث  األوروبي  املركز  في  تبنى 
ومحايدًا  مدرجًا  واحدًا  جزيئًا   ،2020 سنة  قبل  احلاالت  أسوأ  في 
البحث على هذا اجلزيء،  كهربائيا.  ستكون طامة كبرى لو اقتصر 
ألن الفيزيائيني سيصيرون من دون إشارات تقودهم إلى حل »مشكل 

التراتب« اخلاص بالطاقات النموذجية في الفيزياء.

توب  الكوارك  هو  املوحد  النموذج  في  معروف  جزيء  أثقل  إن 
إليكترونفولت  175 جيغا  مبقدار  كتلته طاقة  متثل    .)quark top(
تلك  بقليل  تفوق  طاقة   ،GeV أو  إليكترونفولت،  اجليغا  )إن 
كتل من  لها  أن جزيئات هيغس  نظن  البروتون(.   كتلة  في  املتضمنة 
الدرجة نفسها تتراوح بني 100 ومئات عدة من جيغا إليكترونفولت 
معادالت  أن  إلى  املقابل  في  متنوعة  مالحظات  تشير    .)GeV(
الكتالت.   من  كبيرة  تشكيلة  ستتضمن  املستقبلية  املوحدة  النظرية 
توجد في النموذج املوحد تفاعالت كثافات مختلفة كثيرًا بني حقول 
الغليونات والبوزونات W وZ وحقول الفوتونات؛ وهذا هو السبب 
الظروف  في  الغليونات،  تبادالت  أثناء  تتم  التي  التفاعالت  أن  في 
العادية، تكون أكثر كثافة مبائة مرة من األخريات.  إن اجلاذبية أضعف 
اإللكترون  بني  اجلاذبي  التجاذب  يكون  إذ  كبير،  بشكل  ذلك  من 
والبروتون، داخل ذرة الهيدروجني، حوالي 1039 مرة أقل كثافة من 

جتاذبها الكهربائي.

الشكل األول: يجري البحث عن توحيد مختلف األوصاف النظرية في نظرية واحدة منذ زمن بعيد. يصف النموذج املوحد لفيزياء اجلزيئات بحق 
ثالثة من بني أربع تفاعالت أساسية في الطبيعة: التفاعالت الكهرومغناطيسية، التفاعالت القوية، والضعيفة.  غير أنه لم يتم توحيد هذه النظرية مع 

نظرية النسبية العامة التي تصف قوى اجلاذبية وطبيعة الزمكان.

امليكانيكا الكوانطية:
التطابق، االحتمال، ثنائية املوجة 

واجلسيم

النسبية اخلاصة:
هندسة الزمكان، نسبية احلركة

النظرية الكوانطية للحقول: 
اجلزيئات االفتراضية، إعادة 

التطبيع

النسبية العامة:
مبدأ التكافؤ الديناميكي 

للزمكان
ميكانيكا نيوتن:

اجلاذبية الكونية، القوة والتسارع

؟
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هة  الشكل الثاني: حتدث التطورات األكثر أساسية في الفيزياء عندما جتتمع مبادئ النظريات املختلفة في إطار وحيد.  ال ندري بعد ما هي املبادئ املوِجّ
التي تؤسس توحيد نظرية الكوانطا للحقول التي يصفها النموذج املوحد والنسبية العامة.

تفاعل النوترونات

البروتونات

النوترونات

جاذبية األرض

اجلاذبية الكونية

هندسة الزمكان

النسبية العامة

النموذج املوحد

؟

امليكانيكا السماوية

البيونات
pions

تفكك بيتا

الكهرباء

الكهرومغناطيساملغناطيس

التفاعل الضعيف

التفاعل القوي

التفاعالت 
الكهربائية الضعيفة

الضوء
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 ما وراء الكوارك توب

بها  تقاس  التي  الطاقة  على  تتوقف  التفاعل  هذا  كثافات  كل  أن  غير 
)انظر الشكل الرابع(.  أليس غريبًا أن يكون لتفاعالت احلقول الكثافة 
)GeV(؟  إليكترونفولت  1016 جيغا  قلياًل عن  تزيد  في طاقة  نفسها 
وأن يكون لقوة اجلاذبية الكثافة نفسها في طاقة تصل بصعوبة إلى 1018 
لنظرية  التحسينات  بعض  مع  اجلاذبية،  )تصير  إليكترونفولت  جيغا 
يصير  أو  الطاقات،  مع  التفاعل  باقي  مقدار  بنفس  كثيفة  اجلاذبية، 
لهذه التفاعالت الكثافة نفسها، أي نحو 1016 جيغا إليكترونفولت(؟ 
)مثاًل تساوي  الفيزيائيون معتادين على عالقات كتلة مرتفعة  إذا كان 
العالقة 350000 بالنسبة للكوارك توب واإللكترون(، فإنهم يظلون 
وطاقات  األساسية  التوحيد  طاقة  بني  الهائلة  العالقة  أمام  منبهرين 
100 جيغا إليكترونفولت التي يعتبرها النموذج املوحد )انظر الشكل 
في  الكبيرة  القفزة  هذه  وملاذا  الهائلة؟  العالقة  هذه  ملاذا  اخلامس(. 
طاقات الفيزياء؟ إنه مشكل التراتبية الذي لن يتم حله بتعديل ثوابت 

النظرية، بل بالبحث عن مبادئ أساسية جديدة.

هكذا اقترح منظرون أفكارًا مهمة ومتنوعة، فقد أدخل بعضهم مبدأ 
التفاعالت  كثافات  تقارب  )بفضله  الفائق  التناظر  أي  جديد،  تناظر 
اآلخر  البعض  واقترح  إليكترونفولت(؛  جيغا   1016 أفضل  بشكل 
الشكل  )انظر  اللون  تقنية  اسم  عليها  أطلقوا  جديدة  قوية  تفاعالت 
تتحد  إضافية  تفاعالت  النظريات  هذه  كل  تتضمن  السادس(.  
تقارب  طاقة  ذات  والقوية  الضعيفة  الكهرومغناطيسية  بالتفاعالت 
في  ملحوظة  التفاعالت  هذه  تصبح  إليكترونفولت.   جيغا   1016

طاقات أقل من 1016 جيغا إليكترونفولت، لكن ال ميكننا مالحظتها 
مباشرة ألنها ال تؤثر على جزيئات النموذج املوحد املعروفة؛ إنها ال 
تؤثر سوى في اجلزيئات ذات كتلة كبيرة كي تصنع في املختبر.  غير 
جيغا  من1016  بكثير  أقل  كتلة  لها  جدًا«  »الثقيلة  اجلزيئات  هذه  أن 

تتفاعل  اجلديدة.   للتفاعالت  بكتلتها  تدين  ألنها  إليكترونفولت، 
الثقيلة  اجلزيئات  مع  النظرية،  هذه  حسب  اليوم،  املعروفة  اجلزيئات 
ما.   حد  إلى  الضعيفة  التفاعالت  لهذه  نتيجة  كتلتها  وتكون  جدًا، 
ميكن لهذه اآللية أن حتل مشكل التراتبية، إذ ستكون اجلزيئات املعروفة 
 1016 من  بدورها أخف  تكون  التي  الثقيلة جدًا  اجلزيئات  أخف من 

جيغا إليكترونفولت.

حتوز هذه األفكار كلها خاصية مشتركة، مؤداها أنها تفترض وجود 
يتم  أن  يفترض  1000 جيغا.   قلياًل من  أكبر  جزيئات جديدة وكتلة 
عة )LHC( أو قبل  اكتشاف بعض هذه اجلزيئات من قبل اآللة املسِرّ
ذلك في مختبر فيرمي )Fermilab( أو في املركز األوروبي للبحث 
عة  النووي.  إذا مت اكتشاف هذه اجلزيئات، وجب إنشاء آالت مسِرّ
كانت  إن  معرفة  نستطيع  فقط  حينئذ  خصائصها.  الكتشاف  جديدة 
بعضها قد عاشت اللحظات األولى للكون كي تؤلف »املادة املظلمة« 
للكون.   احلالية  الكتلة  جوهر  تشكل  التي  املجرات  بني  املوجودة 
بني  الهائلة  العالقة  أسباب   2050 سنة  حوالي  سنفهم  أننا  املرجح 

الطاقات املالحظة في الفيزياء.

ثم ال أدري كيف ميكن دراسة الظواهر ذات طاقات من درجة 1016 
التقنيات  في  اجلزيئات  مسرع  يتناسب  جتريبيًا.  إليكترونفولت  جيغا 
أن  عليه  كان  إذا  املسرع،  على  يجب  ينقل؛  التي  الطاقة  مع  احلالية 
يحوز  أن  إليكترونفولت،  جيغا   1016 ذات  طاقة  للجزيئات  يعطي 
لتركيز  أخرى  وسيلة  وجدنا  إذا  وحتى  كوكبنا.  قطر  يساوي  قطرًا 
الطاقات  هذه  في  توجد  التي  الظواهر  فإن  الهائلة،  الطاقة  كميات 
أنه حتى  غير  مفيدة.  معلومات  نادرة جدًا كي نحصل على  ستكون 
لو لم نستطع دراسة الظواهر ذات طاقات 1016 جيغا إليكترونفولت 
مباشرة، فمن املمكن بلوغ آثار مشابهة احتمااًل لطاقات غير موصوفة 

من قبل النموذج املوحد.

من مساق الفنون والعلوم ضمن فعاليات مشروع توظيف الرسوم املتحركة في التعليم.
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 نظريات احلقل

خاص:  نوع  من  للحقول  كوانطية  لنظرية  املوحد  النموذج  إن 
األربعينيات  في  النعت  هذا  ظهر  التطبيع«.   إلعادة  »قابلة  إنها 
الكوانطية  النظريات  أولى  استعمال  الفيزيائيون  تعلم  عندما 
الذرية،  الطاقة  مستويات  بني  صغيرة  تفاوتات  حلساب  للحقول 
لقد الحظوا أن حساباتهم تقود بانتظام إلى قيم النهائية، وكانوا 

نقص  على  كعالمة  الالنهائية  الكميات  هذه  ظهور  يفسرون 
للنظريات في ظروف ال تنطبق عليها.  تعلم  خطير أو استعمال 
صبها  عبر  الالنهائية  الكميات  هذه  معاجلة  تدريجيًا  الفيزيائيون 
الثوابت  من  صغير  عدد  تطبيع«،  »إعادة  أي  تعريف،  إعادة  في 
الفيزيائية مثل شحنة وكتلة اإللكترون )تتضمن الصيغة األدنى من 
النموذج املوحد، ذي جزيء مدرج وحيد، ثمانية عشر ثابتًا من 

هذا النوع(.

الفيرميونات  هي  للمادة  الرئيسة  اجلزيئات  إن  كوانطي.   حقل  بواسطة  قوة  وكل  للمادة  مكون  جزيء  كل  اجلزيئات  فيزياء  تصف  الثالث:  الشكل 
بوزونات  تبادل  قبل  من  األساسية  التفاعالت  ُتضمن  )أ(؛  نفسها  اخلصائص  جيل  كل  جزئيات  حتوز  منها:  »أجيال«  ثالثة  توجد  )Fermions(؛ 

)Bosons( )ب( تنتظم بعد ثالثة تناظرات.  عالوة على أن جزيئًا أو أكثر من جزيئات هيغس )ج( يولد كتلة باقي احلقول.
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الشكل الرابع: تبني االستنتاجات النظرية أن التفاعالت الثالثة للنظرية النموذجية املوحدة )التفاعل القوي، التفاعالت الكهربائية الضعيفة، الناجمة 
عن توحيد التفاعالت الضعيفة والتفاعالت الكهرومغناطيسية( لها الكثافة نفسها في طاقة عالية )أ(.  يبدو التركيز النظري أفضل بكثير عندما نستعمل 
ما يسمى بالتناظر الفائق )ب(.  يشير سمك املنحنيات إلى اليقني ثوابت التزاوج.  كان للنظريات التي يعمل فيها هذا اإلجراء –النظريات القابلة إلعادة 

التطبيع- بنيات أبسط من النظريات التي ال تقبل إعادة التطبيع.

 إقصاء التفاعالت

إلى  املوحد  النموذج  تطبيع  إلعادة  القابلة  البسيطة  البنية  هذه  قادت 
أن  السيما  النظرية،  التجريبية  حتققاتها  أكدت  دقيقة  كمية  تنبؤات 
مبدأ إعادة التطبيع، عندما يركب مع مختلف مبادئ التناظر اخلاصة 
مالحظتها  تتم  لم  التي  الظواهر  بعض  يقصي  املوحد،  بالنموذج 
معدومة.   النوترينو  كتلة  تكون  أن  وتتوقع  البروتونات،  تفكك  مثل 
اعتقد العديد من الفيزيائيني أن كل نظرية كوانطية للحقول يجب أن 
تكون قابلة إلعادة التطبيع؛ وهو الشرط الذي قادهم أثناء صياغتهم 
ألسباب  اكتشافهم،  عند  كثيرًا  انزعجوا  لذا  املوحد.   للنموذج 
جوهرية، أن النظريات الكوانطية حلقل اجلاذبية ال تقبل على األرجح 

إعادة التطبيع.

تغيرت الوضعية اآلن، إذ تبدو نظريات فيزياء اجلزيئات مختلفة بالنظر 
إلى طاقة الظواهر والتفاعالت املعنية، وبخاصة كثافة التفاعالت التي 
الضعيفة  بالطاقات  جدًا  وضعيف  جدًا  كثيف  جزيء  تبادل  يكفلها 
بالنسبة لكتلة اجلزيء.  ميكن أن تكون نتائج أخرى محدودة بالشاكلة 
نفسها، نكون مع الطاقات الضعيفة أمام نظرية للحقول تعتبر فعالة، 
نظرية  كل  أن  املنظرون  اكتشف  مهملة.   التفاعالت  هذه  فيها  تكون 
نظرية  تشبه  اخلاصة،  النسبية  النظرية  مع  متطابقة  أساسية،  كوانطية 
من  الرغم  وعلى  دنيا.   طاقات  ذات  التطبيع  إلعادة  قابلة  كوانطية 

البسيطة  البنية  لها  الالنهايات، فإن ليس  الفعالة تقصي  النظريات  أن 
للنظريات القابلة إلعادة التطبيع باملعنى الكالسيكي.  تظهر تفاعالت 
إضافية، يتم حدها فقط، بدل أن تقصى متامًا، في طاقات أدنى من 

طاقة مميزة.

إن اجلاذبية هي نفسها إحدى التفاعالت احملدودة غير القابلة إلعادة 
التطبيع )تشير كثافتها، أو باألحرى ضعفها، ذات الطاقات الضعيفة 
إلكترونفولت  جيغا   1018 في  يوجد  األساسية  طاقتها  سلم  أن  إلى 
تقريبًا.  يوجد تفاعل آخر غير قابل إلعادة التطبيع ومحدود، يجعل 
لتفكيك  يكفي  الذي  )الزمن  حياة  وبنصف  ثابت،  غير  البروتون 
طويلة  مدة  سنة،  و1034   1031 بني  معينة(،  زمرة  بروتونات  نصف 
أن  2050.  ميكن  في سنة  تفكيكها حتى  الفرصة ملالحظة  متنحنا  ال 
للنوترونات كتلة  التطبيع ومحدود  قابل إلعادة  تفاعل آخر غير  مينح 
تافهة، حوالي 10-11 جيغا إلكترونفولت.  يبدو أن بعض التجارب 
قد اكتشفت كتلة من هذا النوع؛ وهو األمر الذي يفترض احلسم فيه 

نهائيًا قبل سنة 2050.

تقدم مالحظات من هذا القبيل مؤشرات قيمة لبناء نظرية توحد كل 
من  مستحياًل  يكون  يكاد  النظرية  هذه  اكتشاف  أن  غير  التفاعالت، 

من مساق الفنون والعلوم في التعليم.
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رأت  قد  الواعدة  األفكار  بعض  متامًا.   جديدة  مفاهيم  إدخال  دون 
النور.  وبذلك تعرض خمس نظريات مختلفة كائنات صغيرة جدًا 
وأحادية البعد تسمى »األوتار«.  تطابق األساليب املتنوعة لتردد هذه 
اجلزيئات.   من  مختلفة  أنواع  مع  الضعيفة،  الطاقة  ذات  األوتار، 
عالوة على أن هذه األوتار متنح على ما يبدو، في زمان ومكان ذي 
عشرة أبعاد، نظريات اجلاذبية املتناهية متامًا تتعلق بتفاعالت أخرى.  
بالطبع ال نعيش في مكان ذي عشرة أبعاد، من املمكن أن تكون ستة 

نستطيع  إلى حد ال  نفسها بشكل ضيق  ملفوفة على  األبعاد  من هذه 
مالحظتها في الظواهر ذات طاقة أدنى من 1016 جيغا إلكترونفولت 
لكل جزيء.  قد تكون نظريات األوتار اخلمسة هذه )وكذا النظرية 
احلديثة،  املعلومات  بعدًا(، وفق  أحد عشر  ذات  للحقول  الكوانطية 
تخمينات مختلفة للنظرية األساسية نفسها، املسماة »النظرية الغريبة 
معادالت هذه  كتابة  اآلن  إلى حد  يعرف  أحد  )théorie M(.ا1 ال 

النظرية.

 
الشكل اخلامس: إن مشكل التراتب محرج في الفيزياء املعاصرة.  لقد سبرت التجارب )اخلط األصفر( غور املادة إلى حدود طاقة ذات 200 جيغا 
إلكترونفولت، وكشفت عن وجود جزيئات )األحمر( وحقول )األخضر( يصفها النموذج املوحد لفيزياء اجلزيئات بشكل جيد.  ملاذا يوجد على الرغم 

من ذلك هذا التفاوت الهائل بني اجلزيئات األكثر كثافة والطاقة التي يبدو أن التفاعالت املختلفة متوحدة بها نحو 1018 جيغا إلكترونفولت؟
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 خارج املكان والزمان

يصطدم البحث عن هذه املعادالت بعائقني أساسني: أواًل جنهل املبادئ 
آينشتاين  بنى  فعندما  األساسية،  النظرية  في  تتحكم  التي  الفيزيائية 
نظرية النسبية العامة كان موجهًا مببدأ استنبطه من اخلصائص املعروفة 
للجاذبية، أي مبدأ التكافؤ بني قوى التجاذب وقوى الطاقة؛ ووجه 
تطور النموذج املوحد من قبل مبدأ يسمى تناظر جوج )Jauge( الذي 
م خاصية مفادها أن ما يهم هو االختالفات في الطاقة الكهربائية  عَمّ

فقط، وليس الطاقات الكهربائية ذاتها.

النظرية  في  يتحكم  أساسي  مبدأ  أي  بعد  نكتشف  لم  أننا  حني  في 
أو  األوتار  نظريات  النظرية  لهذه  املختلفة  التخمينات  تشبه  الغريبة.  
احلقول في أزمنة وأمكنة ذات أبعاد مختلفة، غير أن النظرية األساسية 
الكوانطية  النظرية  إن  واملكان.   الزمان  في  للصياغة  قابلة  تبدو  ال 
للحقول محددة بقوة بواسطة املبادئ املرتبطة بطبيعة الزمكان رباعي 
إذن  سنجد  كيف  اخلاصة.   النسبية  نظرية  في  ومتضمنة  األبعاد، 
األفكار التي نحتاج لصياغة نظرية أساسية حقًا، في حني يفترض أن 
تصف هذه النظرية مجااًل تصير فيه كل احلدوس املستنبطة من احلياة 

في الزمكان غير قابلة للتطبيق؟

من ناحية أخرى، حتى لو متكنا من صياغة نظرية أساسية، من احملتمل 
أال نستطيع استعمالها إلجناز تنبؤات قابلة لإلبطال بواسطة التجارب.  
أغلب تنبؤات النموذج املوحد التي مت التحقق منها استندت إلى منهج 
ُيحسب    .)perturbations( االضطرابات  نظرية  يسمى  حساب 

احتمالية  من  انطالقًا  الكوانطية  امليكانيكا  في  فيزيائية  ظاهرة  احتمال 
مختلف املراحل الوسطى التي تتدخل في مسار هذه الظاهرة.  عندما 
الوسطى  املراحل  البداية  في  نعتبر  االضطرابات،  نظرية  نستعمل 
األكثر بساطة، وهكذا دواليك.  ال يكون هذا احلساب ممكنًا إال إذا 
ساهمت املراحل املعقدة أكثر فأكثر في االحتمالية الشاملة أقل فأقل، 
ضعيفة  احلاضرة  التفاعالت  تكون  عندما  عاديًا  يكون  الذي  األمر 
بشكل كاٍف.  أحيانًا تكون النظريات التي تعتبر التفاعالت قوية جدًا 
تهيئ  إنها  جدًا:  ضعيفة  تفاعالت  تتضمن  أخرى  لنظريات  مكافئة 
نفسها بذلك للمعاجلة بواسطة نظرية االضطرابات.  مثل هذا التكافؤ 
األوتار  نظريات  مجموع  من  األزواج  لبعض  بالنسبة  متحققًا  يبدو 
عشر  أحد  ذات  احلقل  لنظرية  وبالنسبة  أبعاد،  عشرة  ذات  اخلمسة 
ليست  النظرية األساسية لألسف  تفاعالت  إن  الذكر.   السالفة  بعدًا 
على األرجح ال قوية جدًا وال ضعيفة جدًا، ما يستبعد االعتماد على 

املعاجلة االضطرابية.

ال ندري متى ستحل هذه املشاكل، قد يكون ذلك غدًا عبر مقال ينشره 
منظر شاب، أو قد ال يكون ذلك قبل سنة 2050، بل رمبا 2150.  
حتديد  في  صعوبة  أي  جند  لن  احللول،  على  نحصل  ما  مبجرد  لكن 
نظرية التوحيد األساسي اجليدة، إذ يكفي النظر فيما إذا كانت النظرية 
كثوابت  املقاسة  القيم  احلسبان  في  تأخذ  حقًا،  املكتشفة  املقترحة، 
فيزيائية للنموذج املوحد، وكذا نتائج أخرى، ال تقبل التفسير بواسطة 

النموذج املوحد.
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عندما سنفهم أخيرًا سلوك اجلزيئات والتفاعالت ذات طاقات تصل 
ُتْبعد من  ألغازًا جديدة  رمبا سنالقي  إلكترونفولت،  1018 جيغا  إلى 
جديد التوحيد النهائي.  شخصيًا أشك في ذلك، ال شيء يشير إلى 

وجود سلم أساسي للطاقة يتجاوز1018 جيغا إلكترونفولت، بل إن 
نظرية األوتار ذاتها تشير إلى أن الطاقات التي تفوق هذه القيمة ليست 

لها أي داللة فيزيائية.
 

تفاعالت  )أ(  اللون  تقنية  نظريات  ُتدخل  املوحد.  بالنموذج  النظريات  أنواع  من  العديد  استبدال  ميكن  اكتشافه؟  لنا  تبقى  ماذا  السادس:  الشكل 
جديدة مماثلة لتفاعالت اللون الثالثة التي تربط الكواركات. ال تزال »أجيال« من اجلزيئات املجهولة تصاحب التفاعالت. يربط التناظر الفائق )ب( 
الفيرميونات بالبوزونات ويقابل قرائن مناظرة فائقة لكل جزيء من النموذج املوحد. أما النظرية الغريبة )ج( ونظريات األوتار فتعتبر كائنات جديدة 

من قبيل األوتار الصغيرة واحللقات أو الصفائح التي تسلك كجزيئات ذات طاقات ضعيفة.

من مساق الفنون والعلوم في التعليم.

)ب(

)أ()ج(



رؤى تربوية - العدد السادس والثالثون112

ميكننا اكتشاف نظرية موحدة تصف الطبيعة بكل طاقاتها من اجلواب 
عن األسئلة الكونية األكثر عمقًا: هل بدأ متدد ضباب األجرام الذي 
نسميه االنفجار الكبير في حلظة محددة من املاضي؟ أليس االنفجار 
الكبير سوى حدث من بني آخر في تاريخ كون أوسع حيث حتدث، 
في كل األزمنة، االنفجارات األولية ذاتها الكبيرة والصغيرة؟ إذا كان 
القوانني  أي  الطبيعية،  الثوابت  نسميه  ما  يتغير  فهل  بنعم،  اجلواب 

الطبيعية، من انفجار إلى آخر؟

إن دراسة هذه األسئلة ال يدل على نهاية الفيزياء، بل لن يساعد على 
األرجح حتى على حل بعض املشاكل التي تواجه الفيزياء احلالية من 

قبيل فهم الغليان أو ضعف املقاومة في درجة حرارة عالية.  في املقابل 
نظرية  عن  البحث  فيزياء  أي  الفيزياء،  من  نوع  نهاية  على  ستؤشر 

موحدة تتولد عنها كل ظواهر الطبيعة.

ستيفن فاينبيرغ
رئيس فريق البحث في الفيزياء النظرية بجامعة أوستني

ترجمة: د. يوسف تيبس
أستاذ املنطق والفلسفة املعاصرة، جامعة محمد بن عبد الله، فاس، 
املغرب

الهوامش:

* هذا النص مقتبس من:

STEVEN WEINBERG, Vers l’unification de la physique, in Pour la science, La science en 2050, Janvier 2000.
وقد ترجم خصيصًا ملجلة رؤى تربوية.

1 تسمى كذلك ألنها جتمع بني عدد من النظريات من قبيل اجلاذبية الكوانطية وتوحيد القوى ونظرية كالوزا- كالين ونظرية يونغ- مايلز والتناظر الفائق.  إنها أشبه 
.»Mysterious« بنظرية تفسر كل شيء، لذا اختصر اسمها في احلرف األول من كلمة
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من ورشة حول منظومة عباءة اخلبير قدمها اخلبير لوك أبووت في مقر مشروع وليد وهيلني القطان لتطوير البحث والتعليم في العلوم برام الله.
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