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الفصل األول :المقدمة
1.1

مقدمة
الفٌزٌاء منذ بداٌتها تحاول توحٌد الظواهر وتعمٌم القوانٌن وربط الثوابتٌ ,قوم علم الفٌزٌاء بدراسة

كل ما ٌتعلق وٌرتبط بحركة المادة والطاقة الخاصة بها وأي شًء متعلق بها ،وعلم الفٌزٌاء ٌستمر فً دراسة
أي ظاهرة طبٌعٌة مختلفة لكً ٌخرج بالمسببات التً أدت إلٌها ،وماهو تأثٌر هذه الظاهرة على من حولها،
كما ٌصٌػ عبلقات رٌاضٌة قادرة على التنبؤ بسلوك الظاهرة ،وذلك من أجل إمكانٌة السٌطرة على هذه
الظاهرة والتحكم بها إن أمكن ،ومن أهم أدوات علم الفٌزٌاء القٌاس ودقته ،فهو الذي ٌساعد العلماء على
الوصول إلى النتابج الدقٌقة التً تجعل من دراستهم شًء ممٌز فٌما ٌخص الظواهر الطبٌعٌة.
فً الكالسٌكٌة جاء العالم نٌوتن لكً ٌوحد سقوط التفاحة على االرض مع دوران القمر حول االرض فً
مفهوم الجاذبٌة.
فً النسبٌة قام اٌنشتاٌن بتوحٌد الزمن و المكان و الطاقة و الكثلة فً مفهوم النسبٌة الخاصة وكذلك توحٌد
جاذبٌة نٌوتن مع النسبٌة الخاصة لٌحصل على النسبٌة العامة.
فً مٌكانٌكا الكم قام ببلنك و شرودنجر بتوحٌد اإلشعاعات الموجٌة مع الجسٌمات الدقٌقة ثم جاء دٌراك لكً
ٌوحد مٌكانٌكا الكم مع النسبٌة الخاصة وحصل على نظرٌة الحقول الكمومٌة.
فً نظرٌة االوتار حاولة الفٌزٌابٌٌن حل مسألة توحٌد الجاذبٌة مع القوى الطبٌعٌة.
فً نظرٌة  Mتنبأت هذه النظرٌة بوجود ؼشابات وهً أوراق كونٌة تستطٌع ان تشكل داخلها كون.
فً نظرٌة العوالم المتوازٌة تتحدث هذه النظرٌة عن وجود أكوان اخرى تم الكشؾ عنها فً نظرٌة .M
فً القرن الرابع قبل المٌبلد ،وضع بعض العلماء من الٌونان فرضٌات أشارت إلى أن كل المواد تتكون عاد ًة
من ذرات ،وأن أي مادة البد أن تتكون من خلٌط مختلؾ من الذرات ،حتى جاء العالم الٌونانً الشهٌر ”
أرسطرخس “ ووضع أول تفسٌر لدوران األرض حول الشمس وعلم أنها تدور مرة كل عام ،وقد جاءت هذه
الفكرة لتعارض بشدة أن الشمس هى التً تقوم بالدوران حول األرض ،وقد حاول العالِم أرسطرخس أن
ٌحسب الحجم ال ُكلً الكواكب المختلفة ،مثل الشمس واألرض والقمر.
وقد جاء من بعده العالِم ” أرسطو “ لٌضٌؾ على ما وضعه العالِم أرسطرخس ،فقال أن هناك أربع عناصر
أساسٌة توجد فً األرض وهم  :الماء – األرض – الهواء – النار ،ولكل واحدة منهم مكانها الموجود حولنا
فً الطبٌعة ،ثم بعد ذلك أتت عصور مظلمة أوروبٌة والتً سقطت معها اإلمبراطورٌة الرومانٌة .وصاحب
سقوطها فقدان لمعظم ما تم اكتشافه من علوم ٌونانٌة ،وبعد ذلك فً عصر النهضة تم إعادة إكتشاؾ تلك
العلوم مرة أخرى بجانب العلوم العربٌة ،وهنا أدركت أوروبا وشعوبها أن ال ٌزال هناك علوم كثٌرة تحتاج
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من العلماء أن ٌكتشفوها وٌدرسها ،ولعل العالِم ” فرانسٌس بٌكون ” هو العالِم األول الذي قام بوضع األٌسس
التً تحدد الطرق لحل أي استفسار علمً حدٌث.
هناك عدد من العلماء الذٌن برزوا فً علم الفٌزٌاء وأثروا فٌه إلى ٌومنا الحالً ،وهم:
إسحاق نٌوتن  :هو المؤسس األول لعلم الفٌزٌاء الحدٌثة ،لكنه تأثر كثٌراً فٌما قام باكتشافه من العلماء الذٌن
سبقوه فً هذا المجال ،وقد قام نٌوتن بتكملة المشارٌع الخاصة به الكتشاؾ قوانٌن الحركة بعد أن حصل على
شهادة البكالورٌا ،والجدٌر بالذكر أن قوانٌن إسحاق نٌوتن الثبلثة الشهٌرة ال تزال هى الحجر األساسً الذي
تقوم علٌه النظرٌات الحدٌثة فً كل أنحاء العالم ،وأشهر نظرٌات نٌوتن عن الحركة هى :
لكل فعل رد فعل ٌساوي له فً المقدار وٌعاكس له فً اإلتجاه.
أي جسم ساكن ٌظل ساكن حتى تؤثر علٌه قوة خارجٌة.
هناك عبلقة بٌن القوة والتسارع لؤلجسام.
ألبرت أٌ نشتاٌن  :آٌنشتاٌن ألمانً األصل وهو متخصص فً علم الفٌزٌاء ،وقد أثر بشكل كبٌر فً هذا العالم
ً
وخاصة بالقرن العشرٌن ،و ُتعد األبحاث التً قام بها مؤثرة بدرجة كبٌرة فٌما ٌخص التطورات التً تهتم بعلم
الطاقة النووٌة ،ومن أهم إنجازاته أنه قام بالتوصل إلى ما ٌسمى بـ ” الظاهرة الكهروضوبٌة “ باإلضافة إلى
اكتشافه الحركة ” البراونٌة “.
أما عن أشهر نظرٌاته فهى ” النظرٌة النسبٌة “ والتً بها إكتشؾ العبلقة التً من الممكن أن تحول أي جزء
صؽٌر ألي مادة إلى كمٌة كبٌرة من الطاقة ،وكان هذا هو بداٌة تطوٌره لعلم الطاقة النووٌة.
علم الفٌزٌاء ٌتفرع من عدد هابل من الفروع التً من الممكن ان تخدم كل المجاالت الحٌاتٌة المختلفة و من
اهم الفروع الخاصة بعلم الفٌزٌاء هً :الفٌزٌاء النووٌة ,الصوتٌات ,الفلك ,علوم االرض ,الدٌنامٌكا الحرارٌة,
علم البصرٌات ,والتً من خبللها تمكن علماء البصرٌات من اكتشاؾ عملٌات اللٌزك التً تقوم بتصحٌح
البصر.
ٌصاحب علم الفٌزٌاء علم هام جدا وهوا علم الرٌاضٌات فمن خبلل اتحاد هذٌن العلمٌن معا تشكل ثنابً رابع
تمكن من حل لؽز معظم من الظواهر الطبٌعٌة و السلوكٌات المختلفة ,التً تمت صٌاؼتها على هٌبة معادالت
رٌاضٌة  ,هذه المعادالت قدمت لبلنسان فرصة ان ٌتنبأ بعدد من الظواهر فً الفٌزٌاء و الرٌاضٌات من
المستحٌل ان ٌنفصلو عن بعض ,لما قدموه معا من خدمات للبشرٌة لن ٌتم نسٌانها ابدا.
ان ماشهدته الحضارة اإلنسانٌة من تقدم ورقً فً الفترة االخٌرة من الزمن ٌ ,عود سببها بشكل مباشر او
ؼٌر مباش ر الى علم الفٌزٌاء ,وهذا من خبلل ماقام باكتشافه العالم اسحاق نٌوتن من قوانٌن تخص الحركة,
كما ان علم الفٌزٌاء هوا المسبول االول الذي من خبلله تم بناء وصناعة العدٌد من االجهزة التً اصبحت
جزء ال ٌتجزأ من حٌاة االنسان  ,مثل وسابل االتصاالت ,كما تم اكتشاؾ و صناعة االجهزة الطبٌة التً
انقذت مبلٌٌن من االرواح البشرٌة.
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الفٌزٌاء الحدٌثة هى أحد فروع الفٌزٌاء والتى تهتم بدراسة المفاهٌم الفٌزٌابٌة التى ظهرت بعد نٌوتن ،وتقوم
فى األساس على أهم نظرٌتٌن فٌزٌابٌتٌن فى القرن العشرٌن هما :النسبٌة والفٌزٌاء الكمٌة .كما تشمل جمٌع
االفكار الجدٌدة التى ظهرت بعد قوانٌن نٌوتن ومعادالت ماكسوٌل وقوانٌن الدٌنامٌكا الحرارٌة والتى تصنؾ
تحت مسمى الفٌزٌاء الكبلسٌكٌة.
 2.1الهدف من البحث
 -1توضٌح نظرٌات الفٌزٌاء الحدٌثة وتفسٌر االنتقال او التوحٌد فٌما بٌنها ,مع إظهار التطور لهذه
النظرٌات من مفاهٌم المبادئ األساسٌة ،ومناقشة معنى كل نظرٌة و تفسٌراتها المحتملة.
 -2اٌجاد شرط فرق المسار لمسبلة السباحٌن فً تجربة مٌكلسون – مورلً ،باستخدام تحلٌل المتجهات.
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الفصل الثانً :نظرٌات الفٌزٌاء الحدٌثة
 - 1.2المٌكانٌكا الكالسٌكٌة
المٌكانٌكا الكبلسٌكٌة هً نظرٌة فٌزٌابٌة تصؾ حركة األجسام العٌانٌة ،من المقذوفات إلى أجزاء اآلالت
واألجسام الفلكٌة ،مثل المركبات الفضابٌة والكواكب والنجوم والمجرات .بالنسبة لؤلشٌاء التً تحكمها
المٌكانٌكا الكبلسٌكٌة ،إذا كانت الحالة الحالٌة معروفة ،فمن الممكن التنبؤ بكٌفٌة تحركها فً المستقبل
(الحتمٌة) ،وكٌؾ تحركت فً الماضً (قابلٌة االنعكاس) .ؼالبًا ما ٌشار إلى التطور المبكر للمٌكانٌكا
الكبلسٌكٌة باسم مٌكانٌكا نٌوتن ،وهو ٌتألؾ من المفاهٌم الفٌزٌابٌة القابمة على األعمال التأسٌسٌة إلسحاق
نٌوتن ،والطرق الرٌاضٌة التً اخترعها جوتفرٌد لٌبنٌز ،و الجرانج ،و أوٌلر ،ومعاصرٌن آخرٌن ،فً القرن
السابع عشر لوصؾ حركة األجسام تحت تأثٌر نظام من القوى .فً وقت الحق  ،تم تطوٌر المزٌد من
األسالٌب المجردة  ،مما أدى إلى إعادة صٌاؼة المٌكانٌكا الكبلسٌكٌة المعروفة باسم مٌكانٌكا الؼرانج
ومٌكانٌكا هاملتونٌان .امتدت هذه التطورات ،التً حدثت فً الؽالب فً القرنٌن الثامن عشر والتاسع عشر،
إلى ما بعد األعمال السابقة ،ال سٌما من خبلل استخدامها للمٌكانٌكا التحلٌلٌةٌ .تم استخدامها أٌضً ا ،مع بعض
التعدٌبلت ،فً جمٌع مجاالت الفٌزٌاء الحدٌثة.
توفر المٌكانٌكا الكبلسٌكٌة نتابج دقٌقة للؽاٌة عند دراسة أجسام كبٌرة لٌست ضخمة للؽاٌة وسرعات ال
تقترب من سرعة الضوء .عندما ٌكون لؤلشٌاء التً ٌتم فحصها حجم قطر ذرة تقرٌبًاٌ ،صبح من الضروري
إدخال المجال الفرعً الربٌسً اآلخر للمٌكانٌكا وهو مٌكانٌكا الكم .لوصؾ السرعات التً لٌست صؽٌرة
مقارنة بسرعة الضوء ،هناك حاجة إلى النسبٌة الخاصة .فً الحاالت التً تصبح فٌها األشٌاء ضخمة للؽاٌة،
تصبح النسبٌة العامة قابلة للتطبٌق .ومع ذلك ،فإن ً
عددا من المصادر الحدٌثة تشمل المٌكانٌكا النسبٌة فً
الفٌزٌاء الكبلسٌكٌة ،والتً تمثل فً نظرهم المٌكانٌكا الكبلسٌكٌة فً شكلها األكثر تطورً ا ودقة .الجسٌمات
الكم .أما أجسام المٌكانٌكا
النقطٌ ِة الحقٌقٌةِ ،مثل
ِ
األلكترون ،توصؾ عادة بشكل أفضل بواسطة مٌكانٌك ِ
الكبلسٌكٌة فؽالبا ما تكون كبٌرة و بالتالً تسلك سلوكا أكثر تعقٌدا من الجسٌمات النقطٌة اإلفتراضٌة
المدروسة ألن هذه األجسام الكبٌرة تمتلك درجات حرٌة أكبر .لكن دراسة األجسام النقطٌة تساعد على أي
حال فً دراسة األجسام الكبٌرة باعتبارها أجسام مركبة من عدة جسٌمات نقطٌة.
فشلت الفٌزٌاء الكبلسٌكٌة من تفسٌر الكثٌر من الظواهر الطبٌعٌة والعلمٌة مثل الظاهرة الكهروضوبٌة
وظاهرة تأثٌر كومبتون وظاهرة الجسم األسود .فقد عجزت الفٌزٌاء الكبلسٌكٌة فً تفسٌر الطٌؾ االشعاعً
للجسم األ سود على جمٌع نطاقات التردد ،و التً أصبحت تعرؾ باسم كارثة األشعة فوق البنفسجٌة .فقد كان
هناك تناقض بٌن النظرٌة والتجربة .عند المقارنة بٌن النماذج الكبلسٌكٌة والكمومٌة إلشعاع الجسم األسود.
ٌفسر النموذج الكمومً القٌم التجرٌبٌة فً جمٌع مجاالت التردد ،بٌنما ٌفشل النموذج الكبلسٌكً عند الترددات
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العالٌة .وٌتفق النموذجان عند الترددات المنخفضة .سنة  1911تمكن ماكس ببلنك بنجاح من تفسٌر إشعاع
الجسم األسود واشتق معادلة قادرة على وصؾ النتابج التجرٌبٌة بدقة .وبشكل كبلسٌكًٌ ،عد مبدأ الشك حجر
الزاوٌة فً مٌكانٌكا الكم ،وٌحطم الدور الذي تلعبه العشوابٌة فً العملٌات الفٌزٌابٌة الكبلسٌكٌة األسطورة
القابلة بحتمٌة الكون .فالعالم الكمومً هو عالم من ؼٌر الممكن التنبؤ به بالمفهوم الكبلسٌكً وٌدحض فكرة
الكون المجرد المدرك بالحواس .وٌبقى تفسٌر كوبنهاؼن الصٌؽة الشكلٌة لمٌكانٌكا الكم والمقبولة حالًٌا على
أوسع نطاق بٌن الفٌزٌابٌٌن .تدعم نظرٌات مٌكانٌكا الكم الروح الكونٌة السابدة فً الكون والعبلقات الداخلٌة
بٌن مكونات هذا العالم ].[1,2
 - 2.2الفٌزٌاء الحدٌثة
الفٌزٌاء الحدٌثة هً فرع من فروع الفٌزٌاء التً تم تطوٌرها فً أوابل القرن العشرٌن وما بعده أو
فروع متأثرة بشكل كبٌر بفٌزٌاء القرن العشرٌن .تشمل الفروع البارزة للفٌزٌاء الحدٌثة مٌكانٌكا الكم والنسبٌة
الخاصة والنسبٌة العامة (شكل  .)1.2عاد ًة ما تهتم الفٌزٌاء الكبلسٌكٌة بالظروؾ الٌومٌة :السرعات أقل
بكثٌر من سرعة الضوء ،وتكون األحجام أكبر بكثٌر من الذرات  ،والطاقات صؽٌرة نسبًٌا .ومع ذلك ،فإن
الفٌزٌاء الحدٌثة تهتم بظروؾ أكثر تطرفا ،مثل السرعات العالٌة التً ٌمكن مقارنتها بسرعة الضوء (النسبٌة
الخاصة) ،والمسافات الصؽٌرة التً ٌمكن مقارنتها بنصؾ القطر الذري (مٌكانٌكا الكم) ،والطاقات العالٌة
ً
جدا (النسبٌة) .بشكل عام ٌ ،عتقد أن التأثٌرات الكمٌة والنسبٌة موجودة فً جمٌع المقاٌٌس ،على الرؼم من أن
هذه التأثٌرات قد تكون صؽٌرة جدا على المستوى البشري .فً حٌن أن مٌكانٌكا الكم متوافقة مع النسبٌة
الخاصة (مٌكانٌكا الكم النسبٌة) ،فإن إحدى المشكبلت التً لم ٌتم حلها فً الفٌزٌاء هً توحٌد مٌكانٌكا الكم
والنسبٌة العامة ،والتً ال ٌستطٌع النموذج القٌاسً لفٌزٌاء الجسٌمات تفسٌرها حالًٌا.
الفٌزٌاء الحدٌثة هً محاولة لفهم العملٌات األساسٌة لتفاعبلت المادة باستخدام أدوات العلوم والهندسة،
حٌث تسببت االكتشافات الجدٌدة فً تحوالت نموذجٌة كبٌرة ،خاصة ظهور مٌكانٌكا الكم ( )QMوالنسبٌة
(ٌ .)ERقال إن الفٌزٌاء التً تتضمن عناصر إما  QMأو ( ERأو كلٌهما) هً فٌزٌاء حدٌثة .فً هذا
المعنى األخٌر ٌستخدم المصطلح بشكل عام.
ؼالبًا ما ٌتم مواجهة الفٌزٌاء الحدٌثة عند التعامل مع الظروؾ القاسٌة .تمٌل تأثٌرات مٌكانٌكا الكم إلى
الظهور عند التعامل مع "االنخفاضات" (درجات حرارة منخفضة ،مسافات صؽٌرة) ،بٌنما تمٌل التأثٌرات
النسبٌة إلى الظهور عند التعامل مع "االرتفاعات" (السرعات العالٌة  ،المسافات الكبٌرة) " ،الوسط" هو
السلوك الكبلسٌكً .على سبٌل المثال ،عند تحلٌل سلوك الؽاز فً درجة حرارة الؽرفة ،فإن معظم الظواهر
ستشمل توزٌع ماكسوٌل بولتزمان (الكبلسٌكً) .ولكن بالقرب من الصفر المطلق ،فشل توزٌع ماكسوٌل-
بولتزمان فً تفسٌر السلوك المرصود للؽاز ،وٌجب استخدام توزٌعات فٌرمً -دٌراك أو بوز -أٌنشتاٌن
(الحدٌثة) بدالً من ذلك .فً كثٌر من األحٌان  ،من الممكن العثور على  -أو "استرداد"  -السلوك الكبلسٌكً
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من الوصؾ الحدٌث من خبلل تحلٌل الوصؾ الحدٌث بسرعات منخفضة ومسافات كبٌرة (عن طرٌق أخذ
حد ،أو عن طرٌق إجراء تقرٌب) ،عند القٌام بذلك ،تسمى النتٌجة الحد الكبلسٌكً ].[3,4

شكل (ٌ )1.2وضح الفرق بٌن النظرٌات المختلفة فٌما ٌتعلق بالحجم والسرعة.
 - 3.2مٌكانٌكا الكم:
مٌكانٌك الكم هً نظرٌة أساسٌة فً الفٌزٌاء تقدم وص ًفا للخصابص الفٌزٌابٌة للطبٌعة على مقٌاس الذرات
والجسٌمات دون الذرٌة ،وهً أساس جمٌع فٌزٌاء الكم بما فً ذلك كٌمٌاء الكم ،ونظرٌة المجال الكمومً،
وتكنولوجٌا الكم ،وعلم المعلومات الكمومٌة .الفٌزٌاء الكبلسٌكٌة وصؾ الفٌزٌاء التً كانت موجودة قبل
نظرٌة النسبٌة ومٌكانٌكا الكم ،والتً تصؾ العدٌد من جوانب الطبٌعة بمقٌاس عادي (عٌانً) ،بٌنما تشرح
مٌكانٌكا الكم جوانب الطبٌعة على المقاٌٌس الصؽٌرة (الذرٌة ودون الذرٌة) ،والتً من أجلها المٌكانٌكا
الكبلسٌكٌة ؼٌر كافٌةٌ .مكن اشتقاق معظم النظرٌات فً الفٌزٌاء الكبلسٌكٌة من مٌكانٌكا الكم كتقرٌب صالح
على نطاق ماكروسكوبً واسع .تختلؾ مٌكانٌكا الكم عن الفٌزٌاء الكبلسٌكٌة فً ان الطاقة ،والزخم ،والزخم
الزاوي ،والكمٌات األخرى لنظام مرتبط تقٌد الى قٌم منفصلة (التكمٌم) ،بحٌث ان األجسام هنا لها خصابص
كل من الجسٌمات والموجات (ازدواجٌة الموجة والجسٌم) ،وبذلك هناك حدود إلى أي مدى ٌمكن التنبؤ بدقة
القٌمة الكمٌة المادٌة قبل قٌاسها ،فً ضوء مجموعة كاملة من الشروط األولٌة (مبدأ عدم الٌقٌن).
نشأت مٌكانٌكا الكم تدرٌجٌا ً من نظرٌات لشرح المبلحظات التً ال ٌمكن التوفٌق بٌنها وبٌن الفٌزٌاء
الكبلسٌكٌة ،مثل حل ماكس ببلنك فً عام  1911لمشكلة إشعاع الجسم األسود ،والمطابقة بٌن الطاقة والتردد
فً ورقة ألبرت أٌنشتاٌن عام  1915والتً فسرت التأثٌر الكهروضوبً ،وأدت هذه المحاوالت المبكرة لفهم
الظواهر المجهرٌة ،المعروفة اآلن باسم نظرٌة الكم القدٌمة .التطور الكامل لمٌكانٌكا الكم حدث فً منتصؾ
عشرٌنٌات القرن الماضً بواسطة نٌلز بور وإروٌن شرودنجر وفٌرنر هاٌزنبرغ وماكس بورن وآخرٌن،
وتمت صٌاؼة النظرٌة الحدٌثة فً أشكال رٌاضٌة مختلفة تم تطوٌرها خصٌصًا ،فً إحداها ٌوفر كٌان
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رٌاضً ٌسمى دالة الموجة معلومات ،فً شكل اتساعات احتمالٌة ،حول قٌاسات طاقة الجسٌم ،والزخم،
والخصابص الفٌزٌابٌة األخرى التً قد تنتجها.
المٌزة األساسٌة للنظرٌة هً أنها عادة ال تستطٌع التنبؤ على وجه الٌقٌن بما سٌحدث ،ولكنها تعطً فقط
االحتماالت .رٌاضًٌاٌ ،تم العثور على االحتمال بأخذ مربع القٌمة المطلقة لعدد مركب ،المعروؾ باسم سعة
االحتمالٌ .عرؾ هذا باسم قاعدة بورن  ، Born ruleوالتً سمٌت على اسم الفٌزٌابً ماكس بورن .على
سبٌل المثال ٌ ،مكن وصؾ جسٌم كمً مثل اإللكترون بواسطة دالة موجٌة ،والتً تربط كل نقطة فً الفضاء
بسعة احتمالٌة .إن تطبٌق قاعدة بورن على هذه السعات ٌعطً دالة كثافة احتمالٌة للوضع الذي سٌوجد فٌه
اإللكترون عند إجراء تجربة لقٌاسه .هذا هو أفضل ما ٌمكن أن تفعله النظرٌة ،حٌث ال ٌمكن تحدٌد مكان
وجود اإللكترون على وجه الٌقٌن .معادلة شرودنجر تربط مجامٌع السعات االحتمالٌة التً تتعلق بلحظة من
الزمن مع مجامٌع السعات االحتمالٌة التً تتعلق بزمن آخر .إحدى نتابج القواعد الرٌاضٌة لمٌكانٌكا الكم هً
المفاضلة فً إمكانٌة التنبؤ بٌن الكمٌات المختلفة القابلة للقٌاسٌ .نصر الشكل األكثر شهرة لمبدأ عدم الٌقٌن
بأنه بؽض النظر عن كٌفٌة تحضٌر الجسٌم الكمً أو مدى دقة ترتٌب التجارب علٌه ،فإنه من المستحٌل
الحصول على تنبؤ دقٌق لقٌاس موقعه وأٌضًا فً نفس الوقت قٌاس زخمه.
مبدأ عدم الٌقٌن من المبادئ األساسٌة التً قامت علٌها فٌزٌاء الك ّم وهً نظرٌة للفٌزٌابً هاٌزنبرغ والتً
تنص على أنه عندما ٌتم قٌاس الحالة الفٌزٌابٌة لنظام كمً هناك حد أو نهاٌة لقٌمة الدقة التً ٌمكن
تحقٌقهاٌ .رى هاٌزنبرج أنه لٌس ممك ًنا أن نعرؾ بشكل متزامن وبدقة عالٌة خاصٌتٌن ألي جسٌم ،بمعنى أنه
ٌمكنك أن تعرؾ موقع إلكترون بشكل دقٌق ً
جدا فً أي لحظة ولكن ال ٌمكنك أن تحدد كمٌة حركته بنفس
الدقة فً نفس تلك اللحظة .على سبٌل المثال كلما زادت درجة الدقة التً تقٌس بها كمٌة الحركة لجسٌم ما
كلما قلّت دقة قٌاس م وقعه ،المثٌر فً هذا المبدأ أن هذه المحدودٌة لٌست ناتجة عن خطأ فً القٌاس أو بسبب
عدم قدرة األدوات والتكنولوجٌا الحالٌة ولكنه حد وحقٌقة فٌزٌابٌة ال ٌمكن تجاوزها أو التؽلب علٌها.
من النتابج األخرى للقواعد الرٌاضٌة لمٌكانٌكا الكم ظاهرة التداخل الكمً ،والتً ؼالبًا ما ٌتم توضٌحها
من خبلل تجربة الشق المزدوج .فً النسخة األساسٌة من هذه التجربةٌ ،ضًء مصدر ضوء متماسك ،مثل
شعاع اللٌزر ،صفٌحة مثقوبة بشقٌن متوازٌٌن ،وٌبلحظ الضوء الذي ٌمر عبر الشقوق على شاشة خلؾ
اللوحة .تتسبب الطبٌعة الموجٌة للضوء فً تداخل موجات الضوء التً تمر عبر الشقٌن ،مما ٌنتج عنه
شرابط ساطعة ومظلمة على الشاشة ،وهً نتٌجة ال ٌمكن توقعها إذا كان الضوء ٌتكون من جسٌمات
كبلسٌكٌة .ومع ذلك ،دابمًا ما ٌتم امتصاص الضوء عند الشاشة عند نقاط منفصلة ،كجسٌمات فردٌة بدالً من
موجات ،حٌث ٌظهر نمط التداخل من خبلل الكثافة المتؽٌرة لضربات هذه الجسٌمات على الشاشة .عبلوة
على ذلك ،وجدت إصدارات التجربة التً تتضمن كاشفات عند الشقوق أن كل فوتون تم اكتشافه ٌمر عبر شق
واحد (كما هو الحال مع الجسٌم الكبلسٌكً) ،ولٌس من خبلل كبل الشقٌن (كما هو الحال بالنسبة للموجة).
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ومع ذلك ،فإن مثل هذه التجارب تظهر أن الجسٌمات ال تشكل نمط التداخل إذا اكتشؾ المرء الشق الذي ٌمر
من خبلله .تم العثور على الكٌانات األخرى ذات المقٌاس الذري ،مثل اإللكترونات ،إلظهار نفس السلوك عند
إطبلقها نحو شق مزدوج،وٌعرؾ هذا السلوك بازدواجٌة الموجة والجسٌم.
ظاهرة أخرى ؼٌر ب دٌهٌة تنبأت بها مٌكانٌكا الكم هً النفق الكمومًٌ ،مكن للجسٌم الذي ٌتحرك باتجاه
مقابل حاجز مرتفع او حاجز جهد ( )potential barrierمن المحتمل أن ٌتخطاه ،حتى لو كانت طاقته
الحركٌة أصؽر من الحد األقصى المحتمل للحاجز ،بٌنما فً المٌكانٌكا الكبلسٌكٌة سٌتم حبس هذا الجسٌم.
النفق الكمً له العدٌد من النتابج المهمة ،مما ٌتٌح االضمحبلل اإلشعاعً ،واالندماج النووي فً النجوم،
وتطبٌقات مثل الفحص المجهري النفقً والصمام الثنابً النفق.
عندما تتفاعل األنظمة الكمومٌةٌ ،مكن أن تكون النتٌجة إنشاء تشابك كمً ،حٌث تصبح خصابصها
متشابكة لدرجة أن وصؾ الكل فقط من حٌث األجزاء الفردٌة لم ٌعد ممك ًنا .دعا إروٌن شرودنؽر التشابك هو
السمة الممٌزة لمٌكانٌكا الكم ،التً تفرض خروجها بالكامل عن خطوط الفكر الكبلسٌكٌةٌ .تٌح التشابك الكمً
الخصابص ؼٌر البدٌهٌة للتخاطر -الزابؾ الكمً ،وٌمكن أن ٌكون مورداً قٌما ً فً بروتوكوالت االتصال،
مثل توزٌع المفتاح الكمً والتشفٌر فابق الكثافة .على عكس المفهوم الخاطا الشابع ،ال ٌسمح التشابك بإرسال
إشارات أسرع من الضوء ،كما ٌتضح من نظرٌة عدم االتصال.
هناك احتمال آخر فتح عن طرٌق التشابك وهو اختبار المتؽٌرات الخفٌة ( ،)hidden variablesوهً
خصابص افتراضٌة أكثر جوهرٌة من الكمٌات التً تتناولها نظرٌة الكم نفسها ،والتً من شأنها أن تسمح
بتنبؤات أكثر دقة مما توفره نظرٌة الكم .أظهرت مجموعة من النتابج ،وأهمها نظرٌة بٌل  ،أن الفبات
العرٌضة من مثل هذه النظرٌات المتؽٌرة الخفٌة هً فً الواقع ؼٌر متوافقة مع فٌزٌاء الكم .وف ًقا لنظرٌة بٌل
 ،Bell's theoremإذا كانت الطبٌعة تعمل بالفعل وف ًقا ألي نظرٌة لمتؽٌرات محلٌة مخفٌة ،فإن نتابج
اختبار بٌل ستكون مقٌدة بطرٌقة معٌنة قابلة للقٌاس الكمً .تم إجراء العدٌد من اختبارات بٌل باستخدام
جسٌمات متشابكة ،وقد أظهرت نتابج ؼٌر متوافقة مع القٌود التً تفرضها المتؽٌرات المخفٌة المحلٌة .لٌس
من الممكن تقدٌم هذه المفاهٌم بأكثر من طرٌقة سطحٌة دون تقدٌم الرٌاضٌات الفعلٌة المعنٌة ،اي ان ال ٌتطلب
فهم مٌكانٌكا الكم معالجة األرقام المركبة فحسب ،بل ٌتطلب أٌضًا الجبر الخطً ،والمعادالت التفاضلٌة،
ونظرٌة المجموعة ،وموضوعات أخرى أكثر تقدمًا.
ٌتم تمثٌل فٌزٌاء الكم رٌاضٌا بمعادلة شرودنجر والتً تصؾ احتمالٌة وجود جسٌم فً نقطة معٌنة ،هذه
االحتمالٌة شًء أساسً بالنسبة لحسابات أي نظام كمًّ وبمجرد إٌجاد القٌاسات ٌمكن الحصول على نتٌجة
محددة .أمّا مشكلة القٌاس فتعنً أنه عند محاولة عمل قٌاس لنظام كمًّ تنتقل الدالة الموجٌة من التراكب
( superpositionالتواجد فً حالتٌن أو موقعٌن فً نفس الوقت) إلى حالة واحدة وال تقدم نظرٌة الك ّم
تفسٌرً ا لذلك وكٌؾ أن عملٌة القٌاس نفسها ٌنتج عنها تؽٌٌر فً النتابج.
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بالنسبة لمفهوم التشابك الكمًّ والبلمركزٌة )(Quantum Entanglement and Nonlocality
فً نظرٌة الك ّمٌ ،مكن ألنظمة كمٌّة معٌّنة أن تتشابك أو تكون مرتبطة ،بمعنى أن تكون حالة أحد هذه األنظمة
مرتبطة بشكل مباشر بعنصر آخر فً مكان آخر وهذا هو المقصود بالبلمركزٌة ،حٌث سٌرتبط النظام
بعنصر آخر بعٌد تمامًا عن النظام .بمعنى أكثر إٌضاحً ا تفترض هذه النظرٌة أن الجسٌمات المختلفة مرتبطة
ببعضها بطرٌقة تسمح عند قٌاس الحالة الكمٌّة ألحد هذه الجسٌمات بتحدٌد الحالة الكمٌّة المتوقعة للجسٌمات
األخرى ].[5,6
 - 4.2نظرٌة النسبٌة
عاد ًة ما تشتمل نظرٌة النسبٌة على نظرٌتٌن مترابطتٌن تم اقتراحهما من قبل ألبرت أٌنشتاٌن :النسبٌة
الخاصة والنسبٌة العامة ،نشرت عامً  1915و  1915على التوالً .تنطبق النسبٌة الخاصة على جمٌع
الظواهر الفٌزٌابٌة فً ؼٌاب الجاذبٌة .توضح النسبٌة العامة قانون الجاذبٌة وعبلقته بقوى الطبٌعة األخرى.
وهً تنطبق على عالم الفٌزٌاء الفلكٌة والكونٌة  ،بما فً ذلك علم الفلك.
ؼٌرت هذه النظرٌة الفٌزٌاء النظرٌة وعلم الفلك خبلل القرن العشرٌن ،حٌث قدمت مفاهٌم تشمل
الزمكان  spacetimeككٌان موحد للمكان والزمان ،ونسبٌة التزامن ،وتمدد الوقت الحركً والجاذبً،
وتقلص الطول .فً مجال الفٌزٌاء ،حسنت النسبٌة علم الجسٌمات األولٌة وتفاعبلتها األساسٌة ،جنبًا إلى جنب
مع دخول العصر النووي .مع النسبٌة ،تنبأ علم الكون والفٌزٌاء الفلكٌة بظواهر فلكٌة ؼٌر عادٌة مثل النجوم
النٌوترونٌة والثقوب السوداء وموجات الجاذبٌة ].[7
 - 1.4.2النسبٌة الخاصة
النسبٌة الخاصة هً نظرٌة عن بنٌة الزمكان ،تم تقدٌمها فً ورقة أٌنشتاٌن عام " 1915حول الدٌنامٌكا
الكهربابٌة لؤلجسام المتحركة" .تعتمد النسبٌة الخاصة على افتراضٌن متناقضٌن فً المٌكانٌكا الكبلسٌكٌة:
 -1قوانٌن الفٌزٌاء هً نفسها لجمٌع المراقبٌن فً أي إطار مرجعً بالقصور الذاتً بالنسبة لبعضهم
البعض (مبدأ النسبٌة).
 -2سرعة الضوء فً الفراغ هً نفسها لجمٌع المراقبٌن ،بؽض النظر عن حركتهم النسبٌة أو حركة
مصدر الضوء.
تتواءم النظرٌة الناتجة مع التجربة بشكل أفضل من المٌكانٌكا الكبلسٌكٌة ،على سبٌل المثالٌ ،شرح االفتراض
الثانً نتابج تجربة  ،Michelson-Morleyعبلوة على ذلك ،فإن للنظرٌة العدٌد من النتابج المفاجبة
والمضادة للحدس ،مثال على ذلك:
 -1نسبٌة التزامن :حدثان ،متزامنان لمراقب واحد ،قد ال ٌكونان متزامنٌن لمراقب آخر إذا كان
المراقبون فً حركة نسبٌة.
 -2تمدد الوقتٌ :تم قٌاس الساعات المتحركة بحٌث تدق بشكل أبطأ من ساعة المراقب "الثابتة".
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 -3تقلص الطول :تقاس األشٌاء لٌتم تقصٌرها فً االتجاه الذي تتحرك فٌه فٌما ٌتعلق بالمراقب.
 -4السرعة القصوى محدودة :ال ٌمكن ألي جسم مادي أو مجال أن ٌسافر أسرع من سرعة الضوء فً
الفراغٌ .مكن لتأثٌر الجاذبٌة أن ٌنتقل عبر الفضاء بسرعة الضوء فقط  ،ولٌس أسرع.
 -5تكافؤ الكتلة والطاقة ، E = mc2 :والطاقة والكتلة مكافبتان وقابلتان لبلنتقال.
السمة الممٌزة للنسبٌة الخاصة هً استبدال تحوٌبلت جالٌلٌو للمٌكانٌكا الكبلسٌكٌة بتحوٌبلت لورنتز ].[7
 - 2.4.2النسبٌة العامة
النسبٌة العامة هً نظرٌة الجاذبٌة  theory of gravitationالتً طورها أٌنشتاٌن فً األعوام
 ، 1915-1917حٌث بدأ تطوٌر النسبٌة العامة بمبدأ التكافؤ ،الذي بموجبه تكون حاالت الحركة المتسارعة
والوجود عند السكون فً مجال الجاذبٌة (على سبٌل المثال ،عند الوقوؾ على سطح األرض) متطابقة مادًٌا.
والنتٌجة هً أن السقوط الحر هو حركة قصور ذاتً :اذ ان الجسم فً السقوط الحر ٌسقط ألن هذه هً
الطرٌقة التً تتحرك بها األجسام عندما ال تكون هناك قوة تمارس علٌها ،بدالً من أن ٌكون هذا بسبب قوة
الجاذبٌة كما هو الحال فً المٌكانٌكا الكبلسٌكٌة .هذا ال ٌتوافق مع المٌكانٌكا الكبلسٌكٌة والنسبٌة الخاصة ألنه
فً تلك النظرٌات ال ٌمكن لؤلجسام المتحركة بالقصور الذاتً أن تتسارع فٌما ٌتعلق ببعضها البعض ،لكن
األشٌاء فً السقوط الحر تفعل ذلك .لحل هذه الصعوبة ،اقترح أٌنشتاٌن أوالً أن الزمكان منحنً ،وفً عام
 ،1915ابتكر معادالت مجال أٌنشتاٌن التً تربط انحناء الزمكان بالكتلة والطاقة وأي زخم بداخله .مفهوم
انحناء الزمكان ٌصؾ تأثٌر الجاذبٌة عند كل نقطة فً الفضاء ،حٌث استبدل هذا المفهوم قانون الجاذبٌة العام
لنٌوتن ،وطبقا ً ألٌنشتاٌن فإن الجاذبٌة ما هى إال صورة من صور هندسة الفضاء ،حٌث تسبب كتلة االجسام
المختلفة انحناء فى نسٌج الزمكان مكونا ً مسار تتبعه االجسام ،وقد وضح هذا الجانب من النظرٌة ظاهرة
انحناء الضوء حول الشمس ،والثقوب السوداء خصابص األشعة الكونٌة.
بعض نتابج النسبٌة العامة هً:
 -1تمدد زمن الجاذبٌة :تعمل الساعات بشكل أبطأ فً آبار الجاذبٌة العمٌقة.
 : Precession -2تتقدم المدارات بطرٌقة ؼٌر متوقعة فً نظرٌة الجاذبٌة لنٌوتن( .وقد لوحظ هذا فً
مدار عطارد وفً النجوم النابضة الثنابٌة).
 -3انحراؾ الضوء :تنحرؾ أشعة الضوء فً وجود مجال الجاذبٌة.
 -4سحب اإلطار :تدور الكتل "تسحب" الزمكان من حولها.
 -5التوسع المتري للفضاءٌ :تمدد الكون ،واألجزاء البعٌدة منه تبتعد عنا أسرع من سرعة الضوء.
من الناحٌة التقنٌة ،النسبٌة العامة هً نظرٌة الجاذبٌة التً تتمثل مٌزتها الممٌزة فً استخدامها لمعادالت
مجال أٌنشتاٌن .حلول معادالت المجال هً ممتدات مترٌة  metric tensorتحدد طوبولوجٌت الزمكان
وكٌؾ تتحرك األشٌاء بالقصور الذاتً ].[8
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 - 3.4.2االدلة التجرٌبٌة
ذكر أٌنشتاٌن أن نظرٌة النسبٌة تنتمً إلى فبة من نظرٌات المبادئ  ،principle-theoriesوعلى
هذا النحو ،فإنه ٌستخدم طرٌقة تحلٌلٌة ،مما ٌعنً أن عناصر هذه النظرٌة ال تستند إلى فرضٌة ولكن على
اكتشاؾ تجرٌبً .من خبلل مراقبة العملٌات الطبٌعٌة ،نفهم خصابصها العامة ،ونبتكر نماذج رٌاضٌة لوصؾ
ما الحظناه ،وبالوسابل التحلٌلٌة نستنتج الشروط الضرورٌة التً ٌجب استٌفابها ،وبذلك ٌجب أن ٌفً قٌاس
األحداث المنفصلة بهذه الشروط وأن ٌتطابق مع استنتاجات النظرٌة ].[7,8
 - 1.3.4.2اختبارات النسبٌة الخاصة
النسبٌة نظرٌة تقدم تنبؤات ٌمكن اختبارها بالتجربة ،فً حالة النسبٌة الخاصةٌ ،تضمن ذلك مبدأ
النسبٌة ،وثبات سرعة الضوء ،وتمدد الوقت .تم تأكٌد تنبؤات النسبٌة الخاصة فً العدٌد من االختبارات ،لكن
ثبلث تجارب أجرٌت بٌن عامً  1881و  1938كانت حاسمة فً التحقق من صحتها ،تجربة مٌكلسون -
مورلً ،وتجربة كٌنٌدي  -ثورنداٌك ،وتجربة آٌفز  -ستٌلوٌل .اشتق أٌنشتاٌن تحوالت لورٌنتز من المبادئ
األولى فً عام  ، 1915لكن هذه التجارب الثبلثة تسمح بإحداث التحوالت من األدلة التجرٌبٌة.
معادالت ماكسوٌل ،أساس الكهرومؽناطٌسٌة الكبلسٌكٌة ،تصؾ الضوء على أنه موجة تتحرك
بسرعة ممٌزة .الرأي الحدٌث هو أن الضوء ال ٌحتاج إلى وسٌلة انتقال ،لكن ماكسوٌل ومعاصرٌه كانوا
مقتنعٌن بأن موجات الضوء قد انتشرت فً وسط ،مشابه النتشار الصوت فً الهواء ،والتموجات التً تنتشر
على سطح البركة .كان ٌسمى هذا الوسط االفتراضً األثٌر المضًء ،فً حالة السكون بالنسبة إلى "النجوم
الثابتة" والتً تتحرك من خبللها األرض .استبعدت فرضٌة سحب األثٌر الجزبً لفرٌنل قٌاس التأثٌرات من
الدرجة األولى ( ،)v/cوعلى الرؼم من أن مبلحظات التأثٌرات من الدرجة الثانٌة ( )v2/c2كانت ممكنة من
حٌث المبدأ ،اعتقد ماكسوٌل أنها صؽٌرة ً
جدا بحٌث ال ٌمكن اكتشافها فً ذلك الوقت.
صممت تجربة مٌكلسون مورلً الكتشاؾ تأثٌرات الدرجة الثانٌة لـ "رٌاح األثٌر"  -حركة األثٌر
بالنسبة إلى األرض .صمم مٌكلسون أداة تسمى مقٌاس تداخل مٌكلسون لتحقٌق ذلك ،كان الجهاز أكثر من دقة
بما ٌكفً الكتشاؾ التأثٌرات المتوقعة ،لكنه حصل على نتٌجة فارؼة عندما أجرٌت التجربة األولى فً عام
 ،1881ومرة أخرى فً عام  .1887على الرؼم من أن الفشل فً الكشؾ عن رٌاح األثٌر كان مخٌبا
لآلمال ،إال أن النتابج تم قبولها من قبل المجتمع العلمً .فً محاولة إلنقاذ نموذج األثٌر ،ابتكر فٌتزجٌرالد
ولورنتز بشكل مستقل فرضٌة مخصصة ٌتؽٌر فٌها طول األجسام المادٌة وف ًقا لحركتها عبر األثً ،كان هذا
هو أصل تقلص فٌتزجٌرالد  -لورنتز ،ولم ٌكن لفرضٌتهم أساس نظري .تفسٌر النتٌجة الفارؼة لتجربة
مٌكلسون مورلً هو أن وقت السفر ذهابًا وإٌابًا للضوء موحد الخواص (بؽض النظر عن االتجاه) ،ولكن
النتٌجة وحدها ال تكفً الستبعاد نظرٌة األثٌر أو التحقق من صحة التنبؤات.
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بٌنما أظهرت تجربة مورلً أن سرعة الضوء موحدة الخواص  ،isotropicإال أنها لم تذكر شٌ ًبا
عن كٌفٌة تؽٌر قٌمة السرعة فً إطارات بالقصور الذاتً المختلفة .تم تصمٌم تجربة كٌنٌدي ثورنداٌك للقٌام
بذلك ،وتم إجراؤها ألول مرة فً عام  1932من قبل روي كٌنٌدي وإدوارد ثورنداٌك ،ولم ٌحصلوا نتٌجة،
نتٌجة فارؼة  ،null resultوخلصوا إلى أنه "ال ٌوجد تأثٌر  ...إال إذا كانت سرعة النظام الشمسً فً
الفضاء ال تزٌد عن نصؾ سرعة األرض فً مداره" .كان ٌُعتقد أن هذا االحتمال كان صدفة ً
جدا بحٌث ال
ً
مقبوال ،لذلك من النتٌجة الفارؼة لتجربتهم استنتج أن وقت الرحلة ذهابًا وإٌابًا للضوء هو نفسه فً
ٌقدم تفسٌرً ا
جمٌع األطر المرجعٌة بالقصور الذاتً.
تم إجراء تجربة  Ives-Stilwellبواسطة  Herbert Ivesو  .G.Rستٌلوٌل أول مرة فً عام
 1938وبدقة أفضل فً عام  .1941تم تصمٌمها الختبار تأثٌر دوبلر المستعرض ،وهو االنزٌاح األحمر
للضوء من مصدر متحرك فً اتجاه متعامد مع سرعته ،والذي تنبأ به أٌنشتاٌن فً عام  .1915وكانت
االستراتٌجٌة هً مقارنة تحوالت دوبلر المرصودة مع ما تنبأت به النظرٌة الكبلسٌكٌة ،والبحث عن تصحٌح
عامل  .Lorentzلوحظ مثل هذا التصحٌح ،والذي استنتج منه أن تردد ساعة ذرٌة متحركة ٌتم تؽٌٌره وف ًقا
للنسبٌة الخاصة ].[7
 -2.3.4.2اختبارات النسبٌة العامة
تم تاكٌد النسبٌة العامة أٌضً ا عدة مرات ،وكانت التجارب الكبلسٌكٌة هً بداٌة الحضٌض لمدار
عطارد ،وانحراؾ الضوء بواسطة الشمس ،واالنزٌاح األحمر الثقالً للضوء .كما أكدت االختبارات األخرى
مبدأ التكافؤ وسحب اإلطار ].[8
 -4.4.2التطبٌقات الحدٌثة
إن التأثٌرات النسبٌة هً اهتمامات هندسٌة عملٌة مهمة ،لذلك ٌجب أن ٌأخذ القٌاس المعتمد على
األقمار الصناعٌة فً االعتبار التأثٌرات النسبٌة ،حٌث أن كل قمر صناعً ٌتحرك بالنسبة إلى مستخدم
مرتبط باألرض وبالتالً فهو فً إطار مرجعً مختلؾ بموجب نظرٌة النسبٌةٌ .جب أن تأخذ أنظمة تحدٌد
المواقع العالمٌة مثل  GPSو  GLONASSو  Galileoفً االعتبار جمٌع التأثٌرات النسبٌة ،مثل عواقب
مجال جاذبٌة األرض ،من أجل العمل بدقة .هذا هو الحال أٌضًا فً القٌاس عالً الدقة للوقت ،لذلك لن تعمل
األدوات التً تتراوح من المجاهر اإللكترونٌة إلى مسرعات الجسٌمات إذا تم حذؾ االعتبارات النسبٌة
].[7,8
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 - 5.2نظرٌة النموذج القٌاسً Standard model -
نظرٌة النموذج العٌاري أو القٌاسً هً نظرٌة فً فٌزٌاء الجسٌمات تقوم على وصؾ دقٌق لثبلث
قوى أساسٌة فً الطبٌعة هً :القوى النووٌة الضعٌفة ،القوى النووٌة القوٌة ،والقوى الكهرومؽناطٌسٌة ،كما
تقوم هذه النظرٌة بوصؾ مجال هٌؽز الذي ٌعطً للجسٌمات األولٌة كتلتها وتصؾ الجسٌمات األولٌة التً
تدخل فً تركٌب المادة .تم تطوٌر هذه النظرٌة بٌن  1973و 1974كأحد نظرٌات الحقل الكمومً المتوافقة
مع نظرٌة النسبٌة الخاصة و مٌكانٌكا الكم ،و لهذا تؤكد جمٌع التجارب المجراة صدق تنبؤات هذه النظرٌة،
إال أن النقص األساسً فً هذه النظرٌة ٌكمن فً عدم احتوابها على القوة األساسٌة الرابعة (قوة الثقالة) أو
الجاذبٌة ،فكل جهود الفٌزٌاء النظرٌة اآلن تنصب على صٌاؼة نظرٌة كاملة تنبع منها القوى األساسٌة األربع
بما فٌها قوة الثقالة ،لذلك عملٌة إدخال النظرٌة النسبٌة العامة التً تعالج الثقالة مع مٌكانٌكا الكم تعد من أهم
المعضبلت التً تواجه الفٌزٌاء الحدٌثة ولكن هذه المشكلة تم حلها نظرٌا عن طرٌق نظرٌة األوتار
الفابقة التً تشرح الكون على أحجام أصؽر من حجم الجسٌمات األولٌة المعلومة فً النموذج العٌاري (شكل
.)2.2
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الشكل (ٌ )2.2وضح النموذج المعٌاريٌ:حتوي على الجسٌمات االولٌة ،جسٌمات فابقة الصؽر ].[9
وتنقسم الجسٌمات االولٌة إلى أربع بوزونات وهً تعد حامبلت القوى الطبٌعٌة ,ومنها:
 .1بوزون القوة النووٌة (ؼلون) وهوة القوة المسبولة عن تؽٌٌر لون الكوارك.
 .2بوزون القوة النووٌة الضعٌفة هو  zو  w+و  w-وهم ٌتفاعلون مع جمٌع الفرمٌونات و
الفوتون.
 .3بوزون القوة الكهرومؽناطٌسٌة هو الفوتون ,وٌتفاعل مع جمٌع الجسٌمات التً لدٌها شحنة
ماعدا الؽلون و الهٌؽز بوزون لعدم حملها لشحنة كهربٌة.
 .4بوزون الجاذبٌة وٌطلق علٌه اسم الجرافٌتون.
ٌ .5وجد بوزون خامس تم اكتشافه عام ٌ 2112طلق علٌه اسم الهٌؽز بوزون مما ٌجعلنا
متأكدٌن من وجود حقل هٌؽز الذي ٌفسر وجود الكثلة الجسٌمٌة ].[10
 - 6.2نظرٌة المجال الموحدUnified Field Theory :
فً الفٌزٌاء ،تعد نظرٌة المجال الموحد ( )UFTنوعًا من نظرٌة المجال الذي ٌسمح لكتابة كل ما
ٌعتقد عاد ًة على أنه قوى أساسٌة وجسٌمات أولٌة من حٌث زوج من المجاالت الفٌزٌابٌة واالفتراضٌة .وف ًقا
لبلكتشافات الحدٌثة فً الفٌزٌاء ،ال تنتقل القوى مباشرة بٌن الكابنات المتفاعلة ،ولكن بدالً من ذلك ٌتم وصفها
وتكون متقطعة بواسطة كٌانات وسٌطة تسمى المجاالت .من الناحٌة الكبلسٌكٌةٌ ،تم دمج ازدواجٌة المجاالت
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فً مجال مادي واحد .وقد ظلت نظرٌة المجال الموحد سطرا مفتوحا للبحث ،وقد صاغ المصطلح ألبرت
أٌنشتاٌن ،الذي حاول توحٌد نظرٌته العامة للنسبٌة مع الكهرومؽناطٌسٌة .ترتبط نظرٌة كل شًء Theory
ً
ارتباطا وثٌ ًقا بنظرٌة المجال
 of Everythingوالنظرٌة الموحدة الكبرى Grand Unified Theory
الموحد ،لكنهما ٌختلفان بعدم اشتراط أن ٌكون أساس الطبٌعة مجاالت ،وبمحاولة شرح الثوابت الفٌزٌابٌة
للطبٌعة.
ٌتم التوسط بٌن جمٌع القوى األساسٌة األربعة المعروفة بواسطة المجاالت ،والتً تنتج فً النموذج
القٌاسً لفٌزٌاء الجسٌمات عن تبادل البوزونات المقاسة  .gauge bosonsتحاول نظرٌة المجال الموحد
الحدٌثة الجمع بٌن هذه القوى األربع والمادة معًا فً إطار واحد على وجه التحدٌد ،التفاعبلت األساسٌة
األربعة التً ٌجب توحٌدها هً:
 -1التفاعل القوي :التفاعل المسؤول عن تجمٌع الكواركات معا لتكوٌن الهادرونات ،وعقد النٌوترونات
والبروتونات معا لتكوٌن نوى ذرٌة .جسٌم التبادل الذي ٌتوسط هذه القوة هو الؽلوون . gluon
 -2التفاعل الكهرومؽناطٌسً :التفاعل المألوؾ الذي ٌعمل على الجسٌمات المشحونة كهربابًٌا .الفوتون
هو جسٌم التبادل لهذه القوة.
 -3التفاعل الضعٌؾ :تفاعل قصٌر المدى مسؤول عن بعض أشكال النشاط اإلشعاعً الذي ٌعمل على
اإللكترونات والنٌوترٌنوات والكواركات .جسٌم التبادل الذي ٌتوسط هذه القوة بوزونات  Wو .Z
 -4تفاعل الجاذبٌة :تفاعل جذب طوٌل المدى ٌعمل على جمٌع الجسٌمات .تم تسمٌة جسٌم التبادل
المفترض بالجرافٌتون ( gravitonشكل .)3.2

شكل (ٌ )3.2وضح الجرافٌتون ].[11
تم تطوٌر أول نظرٌة مجال موحد كبلسٌكً ناجح بواسطة جٌمس كلٌرك ماكسوٌل .فً عام ،1821
اكتشؾ هانز كرٌستٌان أورستد أن التٌارات الكهربابٌة تمارس قوى على المؽناطٌس ،بٌنما فً عام ،1831
الحظ ماٌكل فاراداي أن المجاالت المؽناطٌسٌة المتؽٌرة مع الوقت ٌمكن أن تستحث (تنتج) تٌارات كهربابٌة،
فً حٌن كان ٌعتقد أن الكهرباء والمؽناطٌسٌة ظاهرتان ؼٌر مرتبطٌن .فً عام  ،1864نشر ماكسوٌل ورقته
البحثٌة الشهٌرة عن النظرٌة الدٌنامٌكٌة للمجال الكهرومؽناطٌسً ،وكان هذا هو المثال األول لنظرٌة كانت
قادرة على تضمٌن نظرٌات مجال منفصلة سابقا (أي الكهرباء والمؽناطٌسٌة) لتوفٌر نظرٌة موحدة
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للكهرومؽناطٌسٌة .بحلول عام  ،1915استخدم ألبرت أٌنشتاٌن ثبات سرعة الضوء فً نظرٌة ماكسوٌل
لتوحٌد مفاهٌمنا عن المكان والزمان فً كٌان نسمٌه اآلن الزمكان ،وفً عام  1915وسع نظرٌة النسبٌة
الخاصة هذه إلى وصؾ الجاذبٌة والنسبٌة العامة ،باستخدام مجال لوصؾ الهندسة المنحنٌة للزمكان رباعً
األبعاد.
فً السنوات التً أعقبت إنشاء النظرٌة العامة ،شارك عدد كبٌر من الفٌزٌابٌٌن والرٌاضٌٌن فً محاولة
توحٌد التفاعبلت األساسٌة المعروفة آنذاك .فً ضوء التطورات البلحقة فً هذا المجال ظهرت العدٌد من
النظرٌات ،نظرٌات هٌرمان وٌل عام  1919قدم مفهوم مجال القٌاس (الكهرومؽناطٌسً) فً نظرٌة المجال
الكبلسٌكً وبعد عامٌن ،نظرٌة ثٌودور كالوزا ،الذي وسع النسبٌة العامة إلى خمسة أبعاد ،وفً هذا االتجاه،
اقترح أوسكار كبلٌن فً عام  1926أن ٌتم لؾ البعد المكانً الرابع فً دابرة صؽٌرة ؼٌر ملحوظة ،فً
نظرٌة كلوزا كبلٌنٌ ،تصرؾ االنحناء الثقالً  gravitational curvatureلبلتجاه المكانً اإلضافً كقوة
إضافٌة مماثلة للكهرومؽناطٌسٌة .تم اتباع هذه النماذج وؼٌرها من الكهرومؽناطٌسٌة والجاذبٌة من قبل ألبرت
أٌنشتاٌن فً محاوالته فً نظرٌة المجال الموحد الكبلسٌكً ،بحلول عام  1931كان أٌنشتاٌن قد اعتبر بالفعل
نظام أٌنشتاٌن-ماكسوٌل-دٌراك هو الحد الفابق الكبلسٌكً للدٌنامٌكا الكهربٌة الكمومٌة ،كما ٌمكن توسٌع هذا
النظام لٌشمل القوى النووٌة الضعٌفة والقوٌة للحصول على نظام أٌنشتاٌنٌ-انػ-مٌلز-دٌراك.
فً عام  ،1963اقترح الفٌزٌابً األمرٌكً شٌلدون ؼبلشو أن القوة النووٌة الضعٌفة والكهرباء
والمؽناطٌسٌة ٌمكن أن تنشأ من نظرٌة كهروضعٌفة موحدة جزبًٌا ،وفً عام  ،1967قام الباكستانً عبد
السبلم واألمرٌكً ستٌفن واٌنبرغ بمراجعة نظرٌة ؼبلشو بشكل مستقل عن طرٌق جعل كتل الجسٌم W
والجسٌم  Zتنشأ من خبلل التناظر الذاتً ،قامت هذه النظرٌة الموحدة بنمذجة التفاعل الكهروضعٌؾ كقوة
تتوسطها أربعة جسٌمات :الفوتون للجانب الكهرومؽناطٌسً وجسٌم  Zالمتعادل وجسٌمان  Wمشحونان
للجانب الضعٌؾ .وكنتٌجة لكسر التناظر التلقابً  ،spontaneous symmetry breakingتصبح القوة
الضعٌفة قصٌرة المدى وتكتسب بوزونات  Wو  Zكتل  81.4و  GeV/c2 91.2على التوالً .حظٌت
نظرٌتهم بالدعم التجرٌبً ألول مرة من خبلل اكتشاؾ التٌارات المتعادلة الضعٌفة فً عام  ،1973وفً عام
 1983تم إنتاج البوزونات  Zو  Wألول مرة فً  CERNبواسطة فرٌق .[12] Carlo Rubbia
 7.2نظرٌة األوتار الفائقة Superstring theory -
هً محاولة لشرح طبٌعة الجسٌمات األولٌة والقوى األساسٌة فً الطبٌعة ضمن نظرٌة واحدة عن
طرٌق نمذجتهم جمٌعا فً إطار اهتزازات ألوتار صؽٌرة فابقة التناظر(شكل  .)4.2تعتبر هذه النظرٌة إحدى
النظرٌات المرشحة لحل إشكالٌة الثقالة الكمومٌةٌ .عتبر مصطلح "نظرٌة األوتار الفابقة" هً اختصار لعبارة
"نظرٌة األوتار فابقة التناظر"أي انها تختلؾ عن نظرٌة االوتار البوزونٌة البوزونٌة التً تتضمن
دورا للفرمٌونات مع التناظر الفابق.
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الشكل(ٌ )4.2وضح شكل األوتار ].[13
المشكلة األهم فً الفٌزٌاء النظرٌة تكمن فً موابمة نظرٌة النسبٌة العامة ،التً تصؾ الجاذبٌة
وتطبق على الهٌاكل واسعة المجال (مثل النجوم ،المجرات ،التجمعات فابقة) مع نظرٌة مٌكانٌك الكم التً
تصؾ القوى األساسٌة الثبلث األخرى والتً تعمل على المقٌاس الذري .وكانت النتٌجة هً تطوٌر نظرٌة
الحقل الكمومً للقوى التً انتجت احتمالٌات المنتهٌة وبالتالً كانت عدٌمة النفع فً حل المشكلة .للتخلص
من هذه البلنهاٌات كان ال بد للفٌزٌابٌٌن من تطوٌر تقنٌات رٌاضٌة بحتة (تدعى إعادة
المعاٌرة  ،)renormalizationهذه التقنٌات عملت بشكل ناجح مع القوى الثبلث :الكهرومؽناطٌسٌة
والنووٌة الضعٌفة والقوٌة ،لكنها لم تكن ناجحة مع قوة الثقالة ،لذا كان من الضروري تطوٌر نظرٌة كمومٌة
للثقالة تعتمد وسابل مختلفة الستٌعاب ووصؾ كافة القوى.
فً الثمانٌنات الفٌزٌابً ؼابرٌٌل فٌنٌزٌانو اثناء بحثه عن المعادالت الرٌاضٌة التً تصؾ القوى
النووٌة الشدٌدة ،وجد معادلة رٌاضٌة قدٌمة عمرها مبتا عام كتبها عالم سوٌسري ٌدعى لٌونارد أوٌلر ،حٌث
أن تلك المعادالت كانت تصؾ تلك القوى فعبلً وقام باكتشافه الذي اشتهر به فٌما بعد فً وصؾ القوى
النووٌة الشدٌدة التً تؤثر فً نواة الذرة ،كان ذلك حدث والدة نظرٌة األوتار .وبسبب شهرة هذا االكتشاؾ
فقد وقعت تلك المعادالت فً ٌد فٌزٌابً أمرٌكً ٌدعى لٌونارد سسكٌند الذي اكتشؾ أن وراء الرموز
الرٌاضٌة وصؾ لشًء أكثر من مجرد جسٌمات ،فالمعادلة تقدم متحوالت تصؾ اهتزازات ووصؾ لخٌوط،
فقام بدراستها أكثر ووجد أنها عملٌا ً تصؾ خٌوطا ً مهتزة مثل خٌوط مطاطٌة حرة الطرفٌن ،هذه الخٌوط
باإلضافة لصفاتها فً التمدد والتقلص فهً تهتز بشكل دورانً أٌضا حسب تلك المعادلة .فً تلك األوقات،
كان العلماء منشؽلٌن فً اكتشاؾ الجسٌمات دون الذرٌة وأنواعها الجدٌدة من خبلل اجبارها على االصطدام
ببعضها بسرعات عالٌة جداً لشطرها إلى جسٌمات أصؽر ودراسة نواتج تلك االنشطارات ،كانت االكتشافات
متنوعة وأنواع الجسٌمات المكتشفة كبٌر ،أدى ذلك إلى استنتاجات بالؽة األهمٌة أهمها أن قوى الطبٌعة ٌمكن
وصفها كجسٌمات أٌضاً ،مثبل القوة التً تنشأ بٌن جسمٌن هً عبارة عن تبادل لجسٌم بٌنهما ،وكلما انتقل بٌن
الطرفٌن بمعدل أكثر كلما اقترب الجسمان من بعضهما أو بعبارة أخرى زادت القوة بٌنهما ،أي أن تبادل
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الجسٌمات هو ما ٌخلق ما نشعر أنه قوة ،وتم فعبلً تأكٌد تلك النظرٌات باكتشاؾ الجسٌمات المسؤولة عن
القوة الكهرومؽناطٌسٌة والقوى النووٌة القوٌة (المسؤولة عن تماسك النواة فً الذرة) والضعٌفة (المسؤولة
عن النشاط اإلشعاعً الذري) ،وشعر العلماء أنهم اقتربوا من تحقٌق حلم توحٌد القوى الذي بدأه اٌنشتاٌن،
ألن تلك الجسٌمات المسؤولة عن القوى الثبلث المذكورة تبدأ بالتشابه فً الخصابص فً حال تطبٌق
حالة االنفجار العظٌم أي أنها تنصهر فً ظروؾ درجة الحرارة العالٌة جداً عند االنفجار لتصبح نوعا ً واحداً
من القوى وبالتالً أصبح هناك نموذج رٌاضً للجسٌمات والقوى أطلق علٌه العالم ستٌفن
وٌنبٌرج اسم النموذج القٌاسً ،لكن خلؾ ذلك النجاح برزت مشكلة كبٌرة ،فذلك النموذج القٌاسً للجسٌمات
والقوى استطاع أن ٌصؾ ثبلث فقط من القوى الربٌسٌة فً الفٌزٌاء مهمبلً القوة الرابعة (الجاذبٌة) ألنها
كانت تعمل خارج نطاق المستوى الكمً .
فً أواخر السبعٌنات كان العلماء المتبنون لنظرٌة األوتار قلٌلون ومهملون وٌعانون من مشاكل كبٌرة فً
النظرٌة ،فتلك النظرٌة مثبل تنبأت بوجود جسٌمات عدٌمة الكتلة تستطٌع أن تنطلق بسرعة أكبر من سرعة
الضوء (وهذا ؼٌر ممكن طبقا ً للنظرٌة النسبٌة) ،كانت أٌضا تتنبأ بجسٌمات ببل كتلة تماما ً (ؼٌر مربٌة وؼٌر
ممكن التحقق من وجودها) ،واٌضا كانت تحتاج لعشر أبعاد بدالً من األبعاد األربعة (ثبلث أبعاد للمكان وبعد
زمنً) ،كانت أٌضا متضاربة النتابج الرٌاضٌة تعطً أرقاما ً تدل على عدم توافق معادالتها .إلى أن جاء
العالم جون شوارتز الذي بدأ بوضع تعدٌبلت للنظرٌة وربط النظرٌة مع الجاذبٌة وافتراض أن حجم تلك
األ وتار أصؽر بمبة ملٌار ملٌار مرة من الذرة وبدأت النظرٌة تأخذ شكبل صحٌحا ،والجسٌم الذي لم ٌكن ٌملك
كتلة كان بنظر جون شوارتز هو (الجرافٌتون)  ،Gravitonوهو البوزون المسؤول عن نقل القوة الجاذبٌة
على المستوى الكمً ،وهو بذلك حل الجزء المفقود الذي قدمه ستٌفن وٌنبٌرغ فً النموذج القٌاسً الذي كان
ٌفتقد لوصؾ الجاذبٌة على المستوى الكمً ،رؼم ذلك لم ٌحظ ذلك البحث أٌضا باالهتمام وبقٌت النظرٌة فً
الظبلم وبقً ٌعمل فٌها وٌؤمن بها عالمان اثنان من مجتمع العلماء الفٌزٌابٌٌن هما جون شوارتز وماٌكل
ؼرٌن .وصل هذان العالمان فً أوابل الثمانٌنات إلى حل المشاكل الرٌاضٌة فً النظرٌة وبدأت النظرٌة
تصؾ القوى الثبلثة األخرى إلى جانب الجاذبٌة وهً القوة الكهرومؽناطٌسٌة والقوى النووٌة القوٌة
(المسؤولة عن تماسك النواة فً الذرة) والضعٌفة (المسؤولة عن النشاط اإلشعاعً الذري) ،وقاد هذا
االكتشاؾ المذهل العلماء إلى التهافت على النظرٌة بالمبات وحظٌت النظرٌة أخٌرا على االهتمام وتم تسمٌتها
(نظرٌة الكل) نظرٌة كل شًء .نظرٌة كل شًء ( )Theory of everythingأو اختصاراً TOE
أو معادلة الكون تشكل وصفا ً شمولٌا ً للمادة فً الفٌزٌاء النظرٌة ،من المفترض أنها قادرة على تفسٌر جمٌع
الظواهر الفٌزٌابٌة بشكل كامل وتفسر جمٌع المؤثرات الفٌزٌابٌة وال ٌزال البحث جارٌا ً لمحاولة صٌاؼتها،
ومن المفترض أنها سوؾ تربط بٌن القوى األربعة المعروفة التً تتحكم فً تبادل القوى بٌن جمٌع الجسٌمات
المعروفة وؼٌر المعروفة (مثل المادة المظلمة) ].[14,15
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 - 8.2نظرٌة االلكترون الواحد – one-electron universe
إنَّ فرضٌّة كون اإللكترون الواحد والذي اقترحه (جون وٌلر –  )John Wheelerمع الفٌزٌابً
جمٌع اإللكترونات و
الشهٌر (رٌتشارد فٌنمان –  )Richard Feynmanعام  ،1941تقول بأنَّ
َ
ت
البوزٌترون ما هً فً الواقع ّإال مظاهر
لكٌان واح ٍد حٌث ٌتحرّك هذا الكٌان نحو األمام والخلؾ فً الوق ِ
ٍ
المُناسب.
تستند الفكرة إلى خطوط العالم التً تم تتبعها عبر الزمكان بواسطة كل إلكترون .بدالً من وجود عدد
ال ٌحصى من هذه الخطوط ،اقترح وٌلر أنها ٌمكن أن تكون جمٌعً ا أجزاء من سطر واحد مثل عقدة ضخمة
متشابكةٌ ،تتبعها إلكترون واحد ،وٌتم تمثٌل أي لحظة من الزمن بواسطة شرٌحة عبر الزمكان ،وسوؾ تلتقً
بالخط المعقود عدة مرات ،تمثل كل نقطة لقاء من هذا القبٌل إلكترو ًنا حقٌقًٌا فً تلك اللحظة .فً هذه النقاط،
سٌتم توجٌه نصؾ الخطوط إلى األمام فً الوقت المناسب ،وسٌتحول النصؾ اآلخر إلى حلقة دابرٌة وٌتم
توجٌهه للخلؾ .اقترح وٌلر أن هذه األجزاء الخلفٌة ظهرت على أنها الجسٌم المضاد لئللكترون وهو
البوزٌترون .لقد لوحظ عدد من اإللكترونات أكثر من البوزٌترونات ،وٌعتقد أن عدد اإللكترونات ٌفوقها بشكل
مرٌح ،وف ًقا لفٌ نمان ،فقد أثار هذه المشكلة مع وٌلر ،الذي تكهن بأن البوزٌترونات المفقودة قد تكون مخفٌة
داخل البروتونات .رؤٌة وٌلر تتضمن بأن الجسٌمات المضادة ٌمكن تمثٌلها بخطوط عالمٌة معكوسة ،وبذلك
البوزٌترونات ٌمكن ببساطة تمثٌلها كإلكترونات تنتقل من المستقبل إلى الماضً فً قسم خلفً من خطوطها
العالمٌة .اقترح فاٌنمان الح ًقا هذا التفسٌر للبوزٌترون على أنه إلكترون ٌتحرك للخلؾ فً الوقت المناسب فً
بحثه عام  1949بعنوان "نظرٌة البوزٌترون" .طبقه ٌوٌشٌرو نامبو الح ًقا على كل عملٌات إنتاج وفناء
أزواج الجسٌمات المضادة للجسٌمات ،مشٌرً ا إلى أن "االنتاج النهابً وإبادة األزواج التً قد تحدث بٌن الحٌن
واآلخر ،لٌس انتاج أو فناء ،بل هو مجرد تؽٌٌر فً اتجاهات الجسٌمات المتحركة ،من من الماضً إلى
المستقبل ،أو من المستقبل إلى الماضً ].[16
 - 9.2نظرٌة االنفجار العظٌم – The Big Bang
نظرٌة االنفجار العظٌم ال تفسر نشأة الكون ،ولكنها تفسر تمدده واتساعه ،أي إنها توضح لنا كٌؾ
أصبح الكون بهذه الضخامة واالتساع الذي ما زال مستمرا حتى اآلن (شكل  ،)5.2وتفترض أن الكون بدأ
من نقطة صؽٌرة ًّ
جدا عالٌة الكثافة بداخلها كل المادة الموجودة فً الكون وبدأت فً التمدد على مدى ملٌارات
السنٌن.عندما قدم أٌنشتاٌن النظرٌة النسبٌة العامة توقع احتمالٌة تمدد واتساع الكون ،ورأى العالم Georges
 Lemaitreعندها أن هذا ٌعنً أن الكون قد بدأ من نقطة واحدة صؽٌرة ًّ
جدا .بعدها بفترة اكتشؾ Edwin
 Hubbleفً المجرات البعٌدة إنزٌاحً ا أو تدرجً ا للون األحمر والذي ٌشٌر إلى أن هذه المجرات كانت قرٌبة
من األرض ولكنها ابتعدت عنها وهو واقع أثبته بعد ذلك اكتشاؾ خلفٌة إشعاعات الماٌكرووٌؾ الكونٌة فً
عام  1965وأكدت بذلك فرضٌات العلماء السابقة ].[17
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الشكل(ٌ )5.2وضح جدوال زمنٌا للكون بناء على نظرٌة االنفجار العظٌم ونماذج تضخم الكون ].[18
 - 10.2المادة السوداء والطاقة السوداء – Dark Matter and Dark Energy
خبلل مساحات الفضاء الواسعة ٌعتقد العلماء أن القوة الفٌزٌابٌة األساسٌة الوحٌدة ذات التأثٌر هناك
هً الجاذبٌة ،ولكن رواد الفضاء وجدوا أن حساباتهم ومبلحظاتهم ال تتوافق مع ذلك االعتقاد ،ووضعوا
نظرٌة تصؾ طورً ا ؼٌر محسوس من المادة وأطلقوا علٌها اسم المادة السوداء بعد اكتشاؾ عدة أدلة تدعم
وجودها .أبحاث أخرى اقترحت أنه من الممكن وجود طاقة سوداء أٌضً ا ،والعجٌب أن التقدٌرات الحالٌة
للعلماء تشٌر إلى أن الكون عبارة عن  %71طاقة سوداء و %25مادة سوداء و %5فقط مادة وطاقة مربٌة.
المادة السوداء هً شكل فرضً للمادة والتً ال تقوم بامتصاص أو إشعاع أي موجات كهرومؽناطٌسٌة ،وقد
الحظ العلماء وجودها بشكل ربٌسً عبر تأثٌر الجاذبٌة الناتج عن المادة المربٌة ،حٌث وجدوا أن نسبة ضبٌلة
فقط من تأثٌر الجاذبٌة ٌمكن مبلحظتة مصدره ( )%4وافترضوا على هذا األساس أن النسبة المتبقٌة من
تأثٌر الجاذبٌة سببه المادة السوداء .الطاقة السوداء تعتبر مصاحبة للمادة السوداء وهً أٌضًا شكل فرضً
للطاقة التً تنتشر عبر الفراغ وتأثر بضؽط سلبً على األجسام ،واستدل العلماء على وجودها أٌضً ا بحساب
فرق قوة الجاذبٌة النظرٌة للجسم وقوة الجاذبٌة الفعلٌة التً ٌتم مبلحظتها له ].[19
 - 11.2الكون المتعدد Multiverse -
هً عبارة عن مجموعة افتراضٌة متكونة من أكوان متعددة ،وتشكل معا ً كل ماهو موجود اي كامل
الزمان والمكان والمادة والطاقة والمعلومات والقوانٌن الفٌزٌابٌة والثوابت التً تصفها .وفكرة الوجود متعدد
األكوان هو نتٌجة لبعض النظرٌات العلمٌة التً تستنتج فً الختام وجوب وجود أكثر من كون واحد ،وهو
ؼالبا ً ٌكون نتٌجة لمحاوالت تفسٌر الرٌاضٌات األساسٌة فً نظرٌة الكم بعلم الكونٌات .تسمى األكوان
المختلفة داخل الكون المتعدد باألكوان المتوازٌة  .Parallel Universesاألكوان المتعددة التً هً عبارة
عن مجموعة افتراضٌة متكونة من عدة أكوان متوازٌة لكل كون طبٌعة فٌزٌابٌة خاصة به تختلؾ عن اآلخر.
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ً
موجودا،
فً عام  ،2117اقترح ستٌفن واٌنبرغ الحابز على جابزة نوبل أنه إذا كان الكون المتعدد
فإن األمل فً إٌجاد تفسٌر منطقً للقٌم الدقٌقة لكتل الكوارك والثوابت األخرى للنموذج القٌاسً الذي نبلحظه
فً االنفجار العظٌم سٌكون محكوم علٌه بالفشل ،أن تكون حادثة فً الجزء المعٌن من الكون المتعدد الذي
نعٌش فٌه .حوالً عام  2111قام علماء مثل ستٌفن إم فٌنً بتحلٌل بٌانات مسبار وٌلكٌنسون Microwave
 Anisotropy Probe WMAPوادعوا أنهم وجدوا أدلة تشٌر إلى أن هذا الكون اصطدم مع أكوان أخرى
(موازٌة) فً الماضً البعٌد ،ومع ذلك ،فإن التحلٌل األكثر شموالً للبٌانات المأخوذة من  WMAPومن القمر
الصناعً  ،Planckالذي ٌتمٌز بدقة أعلى بثبلث مرات من  ،WMAPلم ٌكشؾ عن أي دلٌل ذي داللة
إحصابٌة على مثل هذا التصادم الفقاعً للكون ،باإلضافة إلى ذلك ،لم ٌكن هناك دلٌل على أي جاذبٌة لؤلكوان
األخرى على كوننا.
ابتكر ماكس تٌجمارك وبرٌان جرٌن مخططات تصنٌؾ لؤلنواع النظرٌة المختلفة من األكوان
المتعددة واألكوان التً قد تتكون منها .أربعة مستوٌات لؤلكوان خارج الكون المألوؾ المربًٌ ،تم ترتٌب
المستوٌات األربعة بحٌث ٌمكن فهم المستوٌات البلحقة لتشمل المستوٌات السابقة والتوسع فٌها.
المستوى األول :امتداد لكوننا
إن التنبؤ بالتضخم الكونً هو وجود كون األرؼودٌك ( ergodic universeشكل  )6.2ال متناهً والذي
لكونه النهابًٌاٌ ،جب أن ٌحتوي على احجام هابل  Hubble volumesالتً تعرؾ جمٌع الشروط
االبتدابٌة.

شكل (.[20] ergodic universe )6.2
وف ًقا لذلك ،سٌحتوي الكون البلنهابً على عدد ال حصر له من احجام هابل ،وجمٌعها لها نفس القوانٌن
الفٌزٌابٌة والثوابت الفٌزٌابٌة .فٌما ٌتعلق بالتشكٌبلت مثل توزٌع المادة ،ستختلؾ جمٌعها تقرٌبًا عن حجم
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هابل ،ومع ذلك ،نظرً ا لوجود عدد ؼٌر محدودً ،
بعٌدا عن األفق الكونً ،سٌكون هناك فً النهاٌة احجام هابل
ذات تكوٌنات متشابهة وحتى متطابقةٌ ،قدر  Tegmarkأن حجمًا مطاب ًقا لحجمنا ٌجب أن ٌكون على بعد
حوالً  1111115مترً ا منا.
المستوى الثانً :أكوان ذات ثوابت فٌزٌابٌة مختلفة
فً نظرٌة التضخم الكونًٌ ،تمدد الكون المتعدد أو الفضاء ككل وسٌستمر فً فعل ذلك ،ولكن بعض مناطق
الفضاء تتوقؾ عن التمدد وتشكل فقاعات ممٌزة ،هذه الفقاعات هً أكوان متعددة من المستوى الجنٌنً األول.
قد تتعرض الفقاعات المختلفة النكسار التماثل مما ٌنتج عنه خصابص مختلفة ،مثل الثوابت الفٌزٌابٌة
المختلفةٌ .تضمن المستوى الثانً أٌضً ا نظرٌة الكون المتذبذب لجون أرشٌبالد وٌلر.
المستوى الثالث :تفسٌر العوالم المتعددة لمٌكانٌكا الكم
ً
واحدا من
ٌعد تفسٌر هٌو إٌفرٌت الثالث للعوالم المتعددة )MWI( many-worlds interpretation
العدٌد من التفسٌرات السابدة لمٌكانٌكا الكم .أحد جوانب مٌكانٌكا الكم هو أنه ال ٌمكن توقع مبلحظات معٌنة
بشكل مطلق ،بدالً من ذلك ،هناك مجموعة من المبلحظات المحتملة ،لكل منها احتمال مختلؾ ،ووف ًقا لـ
 ،MWIتتوافق كل من هذه المبلحظات المحتملة مع كون مختلؾ .لنفترض أنه تم إلقاء نرد سداسً الجوانب
وأن نتٌجة الرمٌة تتوافق مع مٌكانٌكا الكم التً ٌمكن مبلحظتها ،جمٌع الطرق الست الممكنة التً ٌمكن أن
ٌسقط بها النرد تتوافق مع ستة أكوان مختلفة .من وجهة نظر  Tegmarkأن األكوان المتعددة من المستوى
الثالث ال تحتوي على احتماالت أكثر فً حجم هابل من المستوى األول أو المستوى الثانً من األكوان
المتعددة ،وفً الواقعٌ ،مكن العثور على جمٌع العوالم المختلفة التً تم إنشاؤها بواسطة االنقسامات فً أكوان
متعددة من المستوى الثالث مع نفس الثوابت الفٌزٌابٌة فً بعض حجم هابل فً أكوان متعددة من المستوى
األول .وٌقول  Tegmarkأن االختبلؾ الوحٌد بٌن المستوى األول والمستوى الثالث هو المكان الذي ٌقٌم
فٌه أشباهك ،فً المستوى األولٌ ،عٌشون فً مكان آخر فً فضاء قدٌم ثبلثً األبعاد ،بٌنما فً المستوى
الثالثٌ ،عٌشون على فرع كمً آخر فً فضاء هٌلبرت البلمتناهً األبعاد.
المستوى الرابع :المجموعة النهابٌة
ٌعتبر هذا المستوى أن جمٌع األكوان حقٌقٌة بنفس القدر وٌمكن وصفها بواسطة هٌاكل رٌاضٌة مختلفة ،وهذا
ٌشٌر إلى أن أي نظرٌة كون متوازي ٌمكن تصورها ووصفها فً المستوى الرابع و تشمل جمٌع المجموعات
األخرى ،وبالتالً ٌؤدي إلى إؼبلق التسلسل الهرمً لؤلكوان المتعددة.
بالنسبة إلى مٌكانٌكا الكم ،اإللكترون الٌوجد فً مكان محدد بل ٌوجد فً كل األمكنة الممكنة حول
نواة الذرة ،والكون كان أصؽر من اإللكترون عند بداٌة االنفجار الكبٌر ،وإذا طبقنا مٌكانٌكا الكم على الكون
آن معاً ،وهذه الحاالت
ككل ،تصبح النتٌجة أن الكون ٌوجد فً كل الحاالت العدٌدة والمختلفة والممكنة فً ٍ
الممكنة والمختلفة لٌست سوى األكوان العدٌدة .هذه األكوان لٌست المجرات المختلفة فً عالمنا ،بل المجرات
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جزء من عالمنا الواقعً بالذات ،إن األكوان الممكنة قد تشبه عالمنا وقد تختلؾ عنه ،وبعض هذه األكوان
الممكنة تختلؾ فً قوانٌنها الطبٌعٌة وحقابقها وظواهرها عن األكوان الممكنة األخرى وعن عالمنا الذي نحٌا
فٌه.
أن األكوان المختلفة تمر بمراحل مشابهة لتلك الخاصة بتطور الكابنات الحٌة ،ففً كل مرة ٌولد فٌها
كون من كون آخر ،تتؽٌر القوانٌن الفٌزٌابٌة قلٌبل ،وهكذا قد تنشأ أكوان بقوانٌن فٌزٌابٌة عدابٌة وتكون نهاٌتها
هً الفناء ،فإما أن تنهار فوراً على نفسها ،أو أن ٌكون فٌها عدد خاطا من األبعاد ،أو لعدم تمكن تلك
األكوان من احتواء ثقوب سوداء والتً بواسطتها ٌتمكن كون معٌن من حفظ نوعه ،لكن بالطبع بعض األكوان
تولد بقوانٌن فٌزٌابٌة تسمح بتكون النجوم وبالتالً تسمح بوجود الثقوب السوداء التً تؤدي بدورها إلى والدة
أكوان صؽٌرة.
علماء موجات الرادٌوالفلكً تمكنوا من العثور على منطقة فارؼة ،مساحتها تتجاوز كل المناطق
الفارؼة التً عثر علٌها فً السابق ،هذه المنطقة الفارؼة تقع على بعد حوالً  8ملٌارات سنة ضوبٌة ،وٌصل
قطرها إلى ماالٌقل عن ملٌار سنة ضوبٌة ،ولٌست هذه هً المرة األولى التً ٌبلحظ فٌها العلماء منطقة
فارؼة ،هناك حوالً  31منطقة هابلة تمتد على مساحة بضعة مبلٌٌن السنوات الضوبٌة .المنطقة المكتشفة
حدٌثا أكثر كبرا حتى بالمقارنة مع الكون المربً ،وهً من الكبر إلى درجة ان علماء الفٌزٌاء المعنٌٌن
باالنفجار العظٌم ٌجدون صعوبة فً تفسٌر األمر .مجموعة من علماء الفٌزٌاء عثروا على تفسٌر مناسب ،أن
هذه البقعة عبارة عن بصمة كون آخر تضؽط على جدار عالمنا ،وٌرجح أن هذه المنطقة الفارؼة نشأت بتأثٌر
ارتطام عالمنا بالعالم الجار له فً لحظة مبكرة من نشوبه ،والكون المجاور قام بدفع األجسام الكونٌة فً
المنطقة التً اصطدم بها فً كوننا بحٌث أنها أصبحت خالٌة أو تحوي اجسام كونٌة اقل .هذا التفسٌر لو كان
هذا صحٌحا ً فإنه ٌعطى الدلٌل التجرٌبى األول على األكوان المتوازٌة مع النماذج النظرٌة الموجودة مسبقاً،
وهو أٌضا ً ٌدلل ًعلى نظرٌة األوتار .من جهة اخرى لو كانت نظرٌة األكوان المتوازٌة صحٌحة فسٌكون
هناك فراغ مشابه فً نصؾ الكرة الجنوبً من الكرة السماوٌة ].[21
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الفصل الثالث :تجربة مٌكلسون -مورلً
 1.3تجربة مٌكلسون -مورلً
كانت نظرٌة ماكسوٌل الكهرومؽناطٌسٌة قد أثبت أن الضوء ٌنتشر فً الخبلء على صورة موجات؛
فهً إذن تحتاج إلى وسط ٌحملها  ،افترض أنه األثٌر الحامل للضوء .وكان المثل فً ذلك هو مثال الصوت
الذي ٌحتاج إلى مادة مثل الهواء أو الماء لبلنتشار فٌه .فكر مٌكلسون بأن ٌثبت وجود األثٌر بمقارنة سرعة
الضوء المتحرك فً اتجاه حركة األرض بسرعته فً اتجاه متعامد مع حركة األرض .وعندبذ لن ٌبرهن
الفرق بٌن السرعتٌن فحسب ،بل إنه سٌحدد فعل ًٌّا سرعة األرض فً مدارها حول الشمس  ،باعتبار أن األثٌر
هو اإلطار المرجعً المطلق فً الكون  -أي ٌشكل حالة السكون المطلقة.
وقد بنٌت هذه التجربة على أساس نظري هو أنه إذا وجد األثٌر فإن حركة األرض فٌه تولد تٌارً ا أثٌر ًٌّا
معاكسً ا لسرعة األرض مثلما تولد المركبة تٌارً ا هواب ًٌّا ٌجري معاكسً ا لحركتها؛ فحٌن تقاس سرعة الضوء
على األرض فإن تأثرها بتٌار األثٌر ٌتوقؾ على حركة الضوء هل هً موازٌة لحركة األرض أو معاكسة أم
هً متعامدة مع التٌار(شكل .)1.3

الشكل( )1.3حركة االرض بالنسبة لبلثٌر ].[22
كانت فكرة مٌكلسون و مورلً هو قٌاس السرعة النسبٌة لحركة األرض حول الشمس بالنسبة إلى أثٌر ساكن.
ومثل الطابرة التً تتحرك فً الهواء ،فكان من المفترض مبلحظة رٌح أثٌرٌة مقابلة ،حٌث أن األرض تسبح
فً فلك حول الشمس بسرعة ( v = 30 km/s = 3×104 m/sوهً سرعة ال تزال صؽٌرة بالمقارنة
بسرعة الضوء التً تبلػ .)c=3×108 m/s
تجربة مٌكلسون ومورلًٌ :خرج شعاع ضوء من المصدر وٌنعكس جزء منه على مرآة نصؾ عاكسة وٌتجه
فً اتجاه عمودي وٌنعكس على مرآة وٌعود منها إلى المقٌاس  .Detektorأما جزء الشعاع الذي لم ٌنعكس
على المرآة النصؾ عاكسة فٌستمر فً االتجاه ثم ٌعود وٌدخل المقٌاس شكل (.)2.3
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شكل ( )2.3خطوط تداخل موجات شعاعً الضوء المنعكسة فً جهاز مٌكلسون ].[23
وكان تخٌل الفٌزٌاء الكبلسٌكٌة أن تأثٌر األثٌر سٌكون مماثبل لتأثٌر تٌار الماء فً نهر ٌسبح فٌه سباح بسرعة
ثابتة  cبٌن نقطتٌن ،أوال مع التٌار ثم راجعًا ضد التٌار.
فإذا كان اتجاه السباح مع التٌار فإن سرعته ستزٌد بمقدار سرعة سرٌان الماء  vأوال ،ثم تقل بنفس المقدار
فً االتجاه المضاد .وٌكون زمن الذهاب واإلٌاب لقطع مسافة : L
)

ومع اعتبار أن النسبة

(

)  ( ⁄ستكون صؽٌرة جدا (نحو

)  ،حٌث  vسرعة األرض و  cسرعة

الضوء.
وإذا كان اتجاه السباح عمودٌا على اتجاه تٌار الماء لقطع مسافة مماثلة ،فبل بد من معادلة اتجاهه قلٌبل
(بزاوٌة صؽٌرة) للعودة إلى هدفه .فٌكون زمن قطع المسافة العمودٌة على تٌار الماء

)

(
√

√:

√

وٌكون الزمن الكلً للذهاب واإلٌاب عمودٌا على التٌار أصؽر قلٌبل عن الزمن الكلً للذهاب واإلٌاب مع
وضد التٌار.
وهكذا كان من المفترض أن ٌكون تصرؾ الضوء (الذي ٌتحرك بالسرعة  ، )cأن ٌذهب وٌعود فً زمن
أقصر فً االتجاه العمودي على "رٌح األثٌر" بمقارنته بزمن الذهاب واإلٌاب مع رٌح األثٌر وضده.
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وٌكون الفرق الزمنً بٌن الشعاعٌن أكبر كلما زادت المسافة: L

فإذا اختٌرت  L = 1متر فٌكون الفرق الزمنً (بالتعوٌض عن سرعة  vاألرض فً األثٌر)
ثانٌة بالمقارنة بزمن الذهاب واإلٌاب للضوء المربً البالػ
هذا الفرق

ثانٌة .وٌبلػ

نحو  ، % 33وهو فرق زمنً ٌمكن لجهاز ماكسوٌل ومورلً الدقٌق قٌاسه بسهولة.

واستخدم مٌكلسون ومورلً فً تجربتهما عام  1887ضوءا ذو طول موجة محددة ،انعكس جزء منه على
مرآة نصؾ عاكسة واستمر الجزء األخر فً مساره ،ثم انعكسا لٌدخبلن المقٌاس الحساسٌ .تداخل الشعاعٌن
فً المقٌاس وٌظهران فً شكل خطوط تداخل ،وهً حساسة ألي تؽٌر فً المسار الضوبً لهما .وكان من
المتوقع أن مساري الشعاعٌن فً األثٌر سوؾ ٌختلؾ وٌختلؾ تداخلهما عند تدوٌر الجهاز.
فعند إدارة التجربة بزاوٌة  91درجة تتبادل قٌم المعادالت للزمنٌن

أي ٌكون فرق الزمن المقاس فً التجربة

و

 ,ونحصل على فرق الزمن :

 ،وهذا ٌعادل فرقا فً طول المسافة قدره:

باعتبار أن المسافة  L = 11متر فً تجربة عام  .1887وتعادل اإلزاحة فً خطوط التداخل عند استخدام
ضوء ذو طول موجة

λ

ازاحة قدرها :
λ
ولكن نتابج التجربة مع معاودة إجرابها مرات عدٌدة عام  1887وجددت فرقا ال ٌزٌد عن  1.12ونظرا
لصؽر تلك القٌمة بالنسبة للقٌمة المتوقعة فقد اعتبر أن النتٌجة كانت سلبٌة ،وأنه ال وجود لما ٌسمى أثٌر
].[24
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 -2.3معضلة مسألة السباحٌن
تم إعادة تحلٌل األساس النظري لتجربة مقٌاس التداخل لمورلً ،حٌث قام عدد من البحاث بإعادة
تحلٌل النموذج التوضٌحً الذي ٌمثله اثنان من السباحٌن ٌجتازان نهرً ا مما كشؾ أن المسار المستعرض
ً
بمثلث قابم الزاوٌة بدال من مثلث متساوي الساقٌن الذي افترضه مورلً وٌعطً كل منهما نتابج
ٌمكن تمثٌله
مختلفة شكل (.[25,26] )3.3

شكل ( )3.3رسم توضٌحً لحركة السباحٌن العمودي و األفقً ،حٌث  vسرعة مجرى النهر ،و v0
سرعة السباحٌن
 -1رحلة السباح العمودي:
الذهاب:

)

(

)

(√

االٌاب:

(

)
)

(√

 -2رحلة السباح االفقً:
الذهاب:
)

(
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االٌاب:
(

)
السرعة الكلٌة لرحلتً الذهاب واالٌاب:
السباح العمودي:
θ

)

(√

االفقً:

متً تكون سرعة

مساوٌة لسرعة
√
√

و بذلك عندما ٌتحقق الشرط:

تكون سرعة السباحٌن متساوٌة:

و بذلك سٌقطع السباحٌن نفس المسافة بنفس الزمن باإلعتماد علً الشرط المذكور ،وهذه النتٌجة
توافق نتابج تجربة مٌكلسون وهذا ٌشكل تعارض.
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 - 3.3االستنتاج:
ان توحٌد النسبٌة الخاصة ومٌكانٌكا الكم لم ٌصل الى نتٌجة ,ان توحٌد النسبٌة الخاصة مع مٌكانٌكا
الكم اعطى نظرٌة الحقول الكمومٌة ،و انما ٌرٌد العلماء الحصول علٌه هو توحٌد نظرٌة الحقول الكمومٌة مع
النسبٌة .المشكله االهم فً الفٌزٌاء النظرٌة تكمن فً مواجهة النظرٌة النسبٌة العامة التى تصؾ الثقالة
الجاذبٌة مع نظرٌة مٌكانٌكا الكم التى تصؾ القوى االساسٌة الثبلث االخرى وكانت النتٌجة :هً تطوٌر
نظرٌة الحقل الكمومً للقوى التً انتجت احتمالٌات ال منتهٌة ،وبالتالً كانت عدٌمة النفع فً حل المشكلة.
للتخلص من هذه البلنهاٌات كان البد للفٌزٌابٌٌن من تطوٌر تقنٌات رٌاضٌة بحثه تدعى اعاده المعاٌرة ،هذه
التقنٌات عملت بشكل ناجح مع القوى الثبلث ولكنها لم تكن ناجحة مع قوة الثقالة . .لذا كان من الضروري
تطوٌر نظرٌة كمومٌة لثقالة تعتمد وسابل مختلفة الستعاب وصؾ كافة القوى وكان النقص االساسً فً عدم
احتواها على القوة االساسٌة الرابعة ،لذلك كل جهود الفٌزٌاء النظرٌة االن تنصب على صٌاؼة نظرٌة كاملة
تنبع منها القوى االساسٌة االربعة.
فعملٌة ادخال النظرٌة النسبٌة العامة تعالج الثقاله مع مٌكانٌكا الكم تعد من اهم المعضبلت التى توجه
الفٌزٌاء الحدٌثه ولكن هذي مشكله تم حلها نظرٌا عن طرٌق نظرٌة االوتار الفابقة التى تشرح الكون على
احجام اصؽر من حجم الجسٌمات االولٌة المعلومة فً النموذج المعٌاري.
وكذالك نستنتج ان النظرٌة النسبٌة الخاصة بالجزٌبات الصؽٌره هً امتداد لتلك العامة ،وبالتالً فانه
بإمكاننا القول ان الفٌزٌاء الكبلسٌكٌة التً تتعامل مع اجسام كبٌرة ٌمكن اعتبارها احد فروع النظرٌة النسبٌة
الكمومٌة العامة الٌنشتاٌن بمعنى انه ٌمكننا تطبٌق قوانٌنها علٌه.
 الحجم و السرعة ٌحدد حدود النظرٌة
 قوى الطبٌعة ٌمكن وصفها كجسٌمات
 مصدر الطاقة الكونٌة الورٌقات
 توحٌد القوى ال ٌعنً دمجها او جمعها و انما المقصود اٌجاد المصدر المؤلؾ لهذه القوى
النتٌجة النظرٌة لتجربة مٌكلسون-مورلً تقٌد بشروط محددة حتى نتحصل على فرق مسار بٌن
الشعاعٌن ,وٌظهر ذلك فً مسألة السباحٌن حٌث وجدنا أنه من الممكن عدم وجود فرق زمنً بٌن السباح
العمودي والسباح األفقً حسب الشرط:

29

References:
[1] Goldstein, Herbert; Charles P. Poole; John L. Safko (2002). Classical
Mechanics (3rd ed.). Addison Wesley. ISBN 978-0-201-65702-9.
[2] Kibble, Tom W.B.; Berkshire, Frank H. (2004). Classical Mechanics (5th
ed.). Imperial College Press. ISBN 978-1-86094-424-6.
[3] F. K. Richtmyer; E. H. Kennard; T. Lauristen (1955). Introduction to Modern
Physics (5th ed.). New York: McGraw-Hill. p. 1. LCCN 55006862.
[4] A. Beiser (2003). Concepts of Modern Physics (6th ed.). McGrawHill. ISBN 978-0-07-123460-3.
[5] A. C. Phillips, Introduction to Quantum Mechanics, 2003, John Wiley &
Sons, Inc., 605 Third Avenue.
[6] Griffiths, David J. (1995). Introduction to Quantum Mechanics. Prentice
Hall. ISBN 0-13-124405-1.
[7] Michael Tsamparlis, Special Relativity, DOI 10.1007/978-3-642-03837-2,
Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010.
[8] N.M.J. Woodhouse, General Relativity, Springer-Verlag London Limited
2007.
[9] PBS NOVA, Fermilab, Office of Science, United States Department of
Energy, Particle Data Group.
[10] R. Mann (2010). An Introduction to Particle Physics and the Standard
Model. CRC Press. ISBN 978-1-4200-8298-2.
[11] https://blocksworldmilitary.fandom.com/wiki/Graviton_Particle_and_Related_Topics.
[12] Ross, G. (1984). Grand Unified Theories. Westview Press. ISBN 978-0-80536968-7.
[13] https://freedomandsafety.com/en/content/blog/understanding-superstringtheory.
[14] Johar. M. Ashfaque, Introduction to Superstrings. (2019).
[15] KevinWray, An Introduction to String Theory. (2011).
[16] Richard Feynman (11 December 1965). "Nobel Lecture". Nobel Foundation.
[17] Bridge, Mark (Director) (30 July 2014). First Second of the Big Bang. How
The Universe Works. Silver Spring, MD. Science Channel.
[18] NASA/WMAP Science Team - Original version: NASA.
[19] "Dark Matter". CERN Physics. 20 January 2012.
[20] https://en.wikipedia.org/wiki/Ergodic_hypothesis#/media/File:Ergodic_hypot
hesis_w_reflecting_rays.jpg.
[21] Sedacca, Matthew (2017). The Multiverse Is an Ancient Idea. Nautilus.
Retrieved 2020-05-26.
[22] https://sites.google.com/site/ayayosery/contact-me.
[23] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michelson-morley.png.

31

[24] Michelson, Albert A.; Morley, Edward W. (1887). "On the Relative Motion
of the Earth and the Luminiferous Ether". American Journal of
Science. 34 (203): 333-345.
[25] Ioan Has et al, Reanalysis of the Michelsons interferometric experiment in
relation to the two swimmers problem, 2019, J. Phys.: Conf. Ser. 1251
012020.
[26] Abdelkader .B. Zadel, First Newtonian Analyzes of the Michelson- Morley
Experiment Using the Fixed Elastic Collision Law, 2018. hal-01802062.

31

