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مجتمع وإقتصاد

يعرف
اإللكترون ماذا
حصل في حالة
اإللكترون اآلخر
فورًا

علوم

قانون التشابك :من الثقوب السوداء إلى ذرات الهيليوم
اكتشف فريق من العلماء أن قانونًا فيزيائيًا
غريبًا كان معروفًا في دراسات الثقوب
السوداء في الفضاء ،ويسمى «قانون تشابك
المساحة» ،ينطبق أيضًا على ذرات الهيليوم
ّ
المبردة على درجات حرارة منخفضة ،التي
تمكن دراستها في المختبرات العلمية
عمر ديب
ب ــدأت اإلره ــاص ــات األولـ ــى لــ»قــانــون
ت ـ ـ ـشـ ـ ــابـ ـ ــك امل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاحـ ـ ـ ــة» ف ـ ـ ـ ــي خـ ـ ــال
ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات م ــن الـ ـق ــرن امل ــاض ــي،
عندما كــان العالم الشهير «ستيفن
ه ــوكـ ـن ــغ» ي ـ ـقـ ــوم ب ـ ــدراس ـ ــة ال ـث ـق ــوب
ال ـ ـسـ ــوداء ،وق ــد اك ـت ـشــف م ــع زمــائــه
مــن خــال الحسابات الرياضية أنه
عند سقوط املــادة إلى داخل الثقوب
ال ـســوداء ،فــإن كمية املعلومات التي
تـسـتـطـيــع ه ــذه األجـ ـس ــام الـتـقــاطـهــا
يتناسب طرديًا مع مساحتها وليس
م ــع ح ـج ـم ـهــا .وفـ ــي م ـق ــارب ــة أس ـهــل،
يمكن تشبيهها بأن قدرة «الجارور»
ع ـل ــى اس ـت ـي ـع ــاب ك ـم ـي ــة م ـع ـي ـنــة مــن
املـلـفــات تعتمد فـقــط عـلــى مساحته
السطحية دون أن يكون لعمقه شأن
في ذلك .بالطبع ،يجافي ذلك املنطق
كـمــا ن ـعــرفــه ،لـكــن مـفــاهـيــم الـفـيــزيــاء
الحديثة الـتــي تـصـ ّـح على األجـســام
املـتـنــاهـيــة ال ـص ـغــر أو ع ـلــى الـثـقــوب
ال ـس ــوداء تـجــافــي الـكـثـيــر مــن منطق
األمـ ـ ـ ــور ك ـم ــا ن ـع ــرف ـه ــا فـ ــي ح ـيــات ـنــا
اليومية بأبعادها وطاقتها املعتادة.
وعندما نتكلم عن «املعلومات» التي
يـمـكــن ال ـث ـقــب األس ـ ــود أن يبتلعها،
ف ـن ـع ـنــي ب ــذل ــك ك ــل امل ـج ـم ــوع ال ـك ـلــي
لـلـخـصــائــص وال ـع ــاق ــات امل ــوج ــودة
بــن مـكــونــات املـ ــادة ال ـتــي يلتهمها،
وهـ ــو م ــا ي ـت ـنــاســب أي ـض ــا م ــع كـتـلــة
املادة نفسها.
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ظـ ـه ــرت دراسـ ـ ـ ــة ت ـش ـيــر إل ــى
وج ـ ـ ــود خ ــاص ـي ــة ش ـب ـي ـه ــة ج ـ ـ ـدًا فــي
تصرفات الهيليوم الفائق امليوعة،
ال ـ ــذي يـتـشـكــل ع ـلــى درجـ ـ ــات حـ ــرارة

ش ــدي ــدة االن ـخ ـف ــاض .إذ م ــع اق ـتــراب
ال ـه ـي ـل ـيــوم م ــن درجـ ـ ــة ح ـ ـ ــرارة 271-
مـئــويــة ،أو مــا يـ ــوازي درج ـتــن فــوق
الـصـفــر ف ــي مـقـيــاس كــال ـفــن ،ينتقل
إلــى حالة فيزيائية جديدة مختلفة
ُ
تـ ـسـ ـم ــى ح ـ ــال ـ ــة امل ـ ـيـ ــوعـ ــة الـ ـف ــائـ ـق ــة،
وتتحول الــذرات املكونة للمادة إلى
ما يشبه فريقًا متشابكًا من الــذرات
ال ي ـم ـك ــن أن تـ ـتـ ـح ــرك أو ت ـت ـصــرف
الواحدة دون األخرى ،بل يتصرفون
بشكل متجانس ومتشابك معًا مثل
املوجات.
اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدت ه ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــات ع ـل ــى
حــواس ـيــب فــائ ـقــة م ــن أج ــل مـحــاكــاة
التفاعالت بني  64ذرة من الهيليوم
ف ـ ــي حـ ــالـ ــة املـ ـي ــوع ــة الـ ـف ــائـ ـق ــة ،وق ــد
وجــد الباحثون أن كمية املعلومات
امل ـتـشــابـكــة ال ـت ــي ت ـت ـبــادل ـهــا كـتـلـتــان
مــن هــذه ال ــذرات تتناسب طــرديــا مع
مساحة هاتني الكتلتني ،وليس مع
أحجامها ،تمامًا كما وجدت األبحاث
الـ ـس ــابـ ـق ــة قـ ـب ــل أرب ـ ـع ـ ــن عـ ــامـ ــا فــي
خصائص الثقوب ال ـســوداء .وبهذه
الـخـصــائــص تتشابه ه ــذه الـظــاهــرة
مـ ــع الـ ـه ــول ــوغ ــراف الـ ـض ــوئ ــي الـ ــذي
يـغـطــي حـجـمــا ثــاثــي األب ـع ــاد لكنه
يتشكل فـقــط مــن األش ـعــة الضوئية
ال ـتــي يـخـتــزنـهــا ف ــي غــافــه الـثـنــائــي
األب ـ ـعـ ــاد .وك ــان ــت هـ ــذه امل ـ ــرة األولـ ــى
التي يجري في خاللها التحقق من
قــانــون تـشــابــك املـســاحــة فــي اختبار
تطبيقي حقيقي بعد أن كــان توقعًا
نظريًا صرفًا .ولوال قوة الحواسيب
الـحــديـثــة الـ ـق ــادرة عـلــى م ـحــاكــاة كل
ال ـت ـف ــاع ــات الـ ــدائـ ــرة ب ــن امل ـك ــون ــات
ال ـ ّ
ـذري ــة ل ـهــذا الـســائــل مــن الهيليوم،

ملــا أمـكـنــت دراس ــة ه ــذه الخصائص
بالدقة التي حصلت فيها.
وتكمن أهمية فهم ودراسة الهيليوم
الـفــائــق املـيــوعــة ألنــه سيشكل الحقًا
امل ـ ـ ـحـ ـ ــرك األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــي لـ ـجـ ـي ــل ج ــدي ــد

الظواهر الكمومية تحكمها
مجموعة قوانين ال تتناسب مع
ما اعتاده المنطق البشري في
تفسيراته اليومية
م ـ ــن ال ـ ـحـ ــواس ـ ـيـ ــب الـ ـكـ ـم ــومـ ـي ــة ذات
ال ـخ ـصــائــص ال ـخ ــارق ــة ف ــي مـعــالـجــة
امل ـع ـل ــوم ــات ،والـ ـت ــي ل ــم ت ـب ــدأ عمليًا
ب ـعــد ال ـخ ـط ــوات األولـ ـ ــى لـتـحــويـلـهــا
من فكرة نظرية عامة إلى محاوالت
تجريبية جنينية .لكن الخصائص
التي نعرفها عن الهيليوم في حالته

هـ ــذه ،تـشـكــل م ـ ـ ّ
ـادة ّأول ـ ّـي ــة أســاسـ ّـيــة
ملعالجة فائقة السرعة لدفق كبير من
املـعـلــومــات ،وهــو مــا نطمح إلـيــه من
أي حاسوب خارق مستقبلي.

ما هو قانون التشابك؟
فـ ـ ــي عـ ـش ــريـ ـنـ ـي ــات ال ـ ـ ـقـ ـ ــرن املـ ــاضـ ــي
امل ــاض ــي ،اكـتـشــف أل ـب ــرت أينشتاين
ظــاهــرة الفـتــة ،وك ــان ح ــذرًا فــي ّ
تقبل
صحتها فــي ال ـبــدايــة ،وسـ ّـمــاهــا في
حينها قانون التشابك ،أو «التفاعل
املخيف على مسافات طويلة» .ومع
ال ــوق ــت ،ت ـب ـ ّـن لـل ـع ـلـمــاء ص ـحــة هــذه
ُ
اخت َ
برت في عدة حاالت
الظاهرة التي
خ ــاص ــة ف ــي ال ـع ـقــود األخـ ـي ــرة .ال ــذي
يـحـصــل ف ــي ق ــان ــون الـتـشــابــك يمكن
تـلـخـيـصــه ب ــاآلت ــي :ت ــوج ــد جــزيـئــات
امل ــادة مـثــل اإلل ـك ـتــرونــات فــي حــاالت
تـفــاعـلـيــة ح ـيــث ت ـت ــراب ــط خـصــائــص
إح ــداه ــا الـفـيــزيــائـيــة ب ــاألخ ــرى ،فــإذا
تغيرت حالة أحدهما سيتغير اآلخر

مباشرة في الوقت نفسه .وهذا يعني
أنه حتى لو أبعدنا اإللكترونني عن
بعضيهما ملسافات كبيرة ،ستتغير
ال ـح ــال ــة ال ـف ـيــزيــائ ـيــة ألح ــده ـم ــا فــور
ّ
تغير اآلخ ــر فــي اللحظة نفسها ،ما
ّ
يعني أن تبادل املعلومات أو التفاعل
ب ـ ــن االثـ ـ ـن ـ ــن ق ـ ــد حـ ـص ــل ب ـس ــرع ــات
المتناهية تـفــوق ســرعــة ال ـضــوء ،إذ
«ي ـعــرف» اإللـكـتــرون م ــاذا حصل في
حالة اإللكترون اآلخر فورًا ودون أي
تأخير ،حتى لو كانا على مسافات
ّ
بعيدة ج ـ ّـدًا .لذلك قــال أينشتاين إن
هذا التفاعل الذي يحصل في قانون
التشابك هو تفاعل مخيف .يجافي
هـ ــذا ال ـق ــان ــون مـنـطـقـنــا ال ـف ـيــزيــائــي،
وي ـضــع تـحــديــا أم ــام ال ـقــانــون اآلخــر
َّ
ب ـ ــأن ال ـس ــرع ــة األقـ ـص ــى ال ـت ــي يمكن
تحقيقها في أي حركة ،سواء للمادة
أو ل ـل ـم ــوج ــات واإلش ـ ـعـ ــاعـ ــات تـبـلــغ
ف ــي ح ــده ــا األقـ ـص ــى س ــرع ــة ال ـضــوء
ف ــي ال ـ ـفـ ــراغ .وال ـت ـف ـس ـيــر ال ـف ـيــزيــائــي
لتلك الظاهرة مرتبط بالخصائص
الكمومية لـقــوانــن املـعـلــومــات التي
ّ
َّ
ت ـقــول ب ــأن ه ــذه املـعـلــومــات املـخــزنــة
تـتــوزع على كــل االحـتـمــاالت املمكنة
لـ ـلـ ـح ــاالت الـ ـفـ ـي ــزي ــائـ ـي ــة ،وال يـمـكــن
ت ـح ــدي ــد وض ـع ـي ــة هـ ــذه ال ـح ــال ــة ألي
ّ
منظومة إل عند قياسها ،مــا يجبر
ّ
كل مكوناتها على اتخاذ حالة معينة
عند القياس من بني تلك املسموحة
فيزيائيًا .يؤدي ذلك إلى «معرفة» كل
إلـكـتــرون بما فعله اإللـكـتــرون اآلخــر
فيتخذ الحالة الفيزيائية املناسبة
فـ ـ ــورًا ،وك ـ ــأن ت ـلــك امل ـع ـل ــوم ــات كــانــت
ً
أص ــا كلها مخزنة فيه باحتماالت
متعددة فيأخذ إحداها عند حصول
القياس.
الفهم الفيزيائي لهذه الظواهر هو
ف ـهــم غ ـيــر كــاس ـي ـكــي ،ألن ال ـظــواهــر
الكمومية تحكمها مجموعة قوانني
ال ت ـت ـنــاســب م ــع م ــا اعـ ـت ــاده املـنـطــق
الـ ـبـ ـش ــري فـ ــي ت ـف ـس ـي ــرات ــه ال ـيــوم ـيــة
لظواهر األم ــور .لــذلــك يـبــدو كــل ذلك
أنه يجافي الواقع ،بينما في الحقيقة
تلك هــي قــوانــن الــواقــع املوضوعية
ّ
العلم إلتقانها مــن كل
الـتــي يحتاج
ّ
جوانبها كــي يسخرها فــي خدمته،
وال يـ ـ ـ ـ ــزال هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـب ـ ـحـ ــث الـ ـنـ ـظ ــري
والتطبيقات املرتبطة به في بدايات
الطريق الطويل.

