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مجتمع وإقتصاد
علوم

ّ
العامة قبل  100عام
أثبتت التجربة إحدى التوقعات النظرية التي أتى بها أينشتاين في نظرية النسبية

الكون ليس ثالثي األبعاد؟
ّ
الحسي المباشر،
بحسب حواسنا وإدراكنا
وبحسب نظريات الفيزياء الكالسيكية التي
ّ
رها العلماء على مدى آالف السنين
طو
ً
وصوال حتى ًمطلع القرن العشرين ،يعتبر
الكون مشكال من ثالثة أبعاد في المكان،
باإلضافة إلى بعد آخر هو الزمان المستقل
والمختلف في طبيعتهّ عن أبعاد المكان
بحسب تلك النظريات .إال أن للفيزياء الحديثة
نظريات أخرى تحوي أبعادًا أكثر للمكان،
وهي نظريات ما زالت تنتظر االختبارات
التطبيقية لقياس صحة استنتاجاتها
عمر ديب
ّ
فيزيائية حديثة
تتنبأ عــدة نظريات
ّ
بوجود أبعاد أخرى إضافية ومخفية
ع ــن إدراكـ ـ ـن ـ ــا ،وأه ـ ـ ّـم هـ ــذه ال ـن ـظــريــات
ه ــي "ن ـظ ــري ــة األوت ـ ـ ــار ال ـفــائ ـقــة ال ــدق ــة"
 ،Superstring Theoryوال ـتــي تـحــاول
ّ ّ
تـفـسـيــر وج ـ ــود هـ ــذه األب ـ ـعـ ــاد .إل أن
فــرضـيــة جــديــدة فــي نـظــريــة "األمـ ــواج
الـ ـج ــاذبـ ـي ــة" Gravitational Waves
ً
ق ــد ت ـكــون ه ــي أي ـضــا م ــدخ ــا مناسبًا
لتفسير األب ـع ــاد املـكــانـيــة اإلضــاف ـيــة.
وب ـم ــا أن ن ـظــريــة األم ـ ـ ــواج ال ـجــاذب ـيــة
قـ ــد تـ ــم اخـ ـتـ ـب ــاره ــا مـ ــؤخ ـ ـرًا وي ـج ــرى
ق ـي ــاس تــأث ـيــرات ـهــا ال ـي ــوم ف ــي الـعــديــد
م ــن امل ــراص ــد املـخـتـصــة ح ــول ً ال ـعــالــم،
وب ـم ــا أن ـه ــا أص ـب ـح ــت م ـث ـب ـتــة نـظــريــا
واختباريًا ،تصبح مسألة دراســة أثر
األبعاد املكانية اإلضافية من خاللها
أق ــرب إل ــى الـتـحـقــق مــن تـلــك املرتبطة
بنظرية األوتار الفائقة الدقة.

ضعف قوة الجاذبية
ت ـح ــاول ال ـفــرض ـيــة ال ـج ــدي ــدة اإلج ــاب ــة
ع ــن الـ ـس ــؤال امل ــزم ــن الـ ــذي ل ــم ت ـجــد له

ال ـف ـي ــزي ــاء أج ــوب ــة مـقـنـعــة ب ـع ــد ،وهــو
حول سبب ضعف قوة الجاذبية أمام
الـقــوى األساسية األخ ــرى مثل القوى
الكهرومغناطيسية والـقــوى النووية
التي توحد نواة الذرات وتلك املسؤولة
عن تفاعالتها النووية .فالجاذبية قوة
شديدة الضعف وال تظهر تأثيراتها
إال ب ــوج ــود أوزان هــائ ـلــة كــالـكــواكــب
والـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــوم ،أم ـ ــا األج ـ ـ ـسـ ـ ــام الـ ـع ــادي ــة
فـتـكــاد تـكــون جاذبيتها ص ـف ـرًا ،فيما
تستطيع أصغر الشحنات الكهربائية
مـمــارســة قــوة دفــع أو جــذب ملحوظة
رغم ضآلة حجمها وكتلتها .الجواب
الذي تقدمه هذه الفرضية هو أن قوة
ال ـج ــاذب ـي ــة ت ـت ـســرب ب ــات ـج ــاه األب ـع ــاد
اإلضافية التي ال نستطيع قياسها أو
مالحظتها اآلن .وبالتالي تـقــدم هذه
النظرية فرضية قابلة للقياس يومًا
مــا الخـتـبــار صحتها مــن عــدمــه ،وهو
ما يعد خرقًا مزدوجًا في فهم ضعف
ّ
الجاذبية من جهة ،وفــي إثبات
القوة
(أو دح ــض) وج ــود األب ـع ــاد األخ ــرى.
ظلت األبعاد املكانية اإلضافية مسألة
م ـث ـيــرة ل ـل ـجــدل ل ــوق ــت ط ــوي ــل ،ورب ـمــا
تـسـتـطـيــع األم ـ ــواج ال ـجــاذب ـيــة تـقــديــم
م ـقــاربــات ج ــدي ــدة ح ــول ه ــذه املـســألــة
كــونـهــا تـتـنــاولـهــا مــن زاويـ ــة مختلفة
تمامًا عن السابق.
الفيزياء السائدة واملثبتة اليوم ترى
ً
الـ ـك ــون رب ــاع ــي األب ـ ـعـ ــاد ،م ـش ـك ــا مــن
ّ
مكانية وبعد زمــانــي مع
ثالثة أبـعــاد
فــارق هــام ّ
تطور بعد نظرية النسبية
ّ
الخاصة التي قدمها أينشتاين للعالم
عام  ،1905حيث أصبح البعد الزماني
ً
م ــرادف ــا لــأب ـعــاد امل ـكــان ـيــة وم ـتــداخــا
م ـع ـه ــا ،وس ـق ـط ــت ع ـن ــه اس ـت ـقــال ـي ـتــه
ّ
وتميزه السابق .صــار الــزمــان نسبيًا
ّ
مرتبطًا بسرعة املـشــاهــد ،وصــار لكل
مشاهد إطاره الزمني الخاص املرتبط
بمكانه ،والذي يمكن أن يقيس أوقاتًا
ً
مختلفة لـلـحــدث عـيـنــه عـلــى ســرعــات
م ـخ ـت ـل ـفــة .يـ ـت ــداخ ــل امل ـ ـكـ ــان والـ ــزمـ ــان
ف ــي ال ـف ـي ــزي ــاء ال ـح ــدي ـث ــة ،وت ـظ ـه ــر كــل

ّ
ّ
متناهية في توقعات
االختبارات دقة
ّ
هـ ــذه ال ـن ـظ ـ ّ
ـري ــة .ل ــذل ــك ت ـظ ــل ن ـظــريــات
ّ
األبـعــاد اإلضــافـيــة كلها مصدر إقــاق
لراحة املعرفة السائدة ،وتبقى أيضًا
دون اختبارات ّ
جدية حتى اليوم .هذه
األب ـعــاد اإلضــافـ ّـيــة بحسب النظريات
ه ـ ــي غـ ـي ــر م ــرئـ ـي ــة بـ ـسـ ـب ــب ص ـغ ــره ــا
الشديد باملقارنة مع األبعاد األخــرى،
تمامًا مثل الخط املستقيم الذي يظهر
مكونًا من بعد واحد فقط بسبب صغر
عــرضــه بالنسبة إلــى طــولــه ،غير أننا
نتحدث هنا عن ستة أبعاد متناهية
الـصـغــر حـيــث تـقــل فــي أحـجــامـهــا عن
أصـغــر الـجــزيـئــات الــدقـيـقــة بأضعاف
كثيرة ،ما يجعلها غير قابلة للقياس
إل ــى جــانــب األبـ ـع ــاد امل ـكــان ـيــة الـثــاثــة
األخرى.

ّ
نظرية األوتار الفائقة الدقة

ّ
نظرية األوت ــار الفائقة الدقة
تفترض
وجـ ـ ّـود  10أب ـع ــاد م ـكــان ـيــة  -زمــان ـيــة،
أي أن ـ ـه ـ ــا تـ ـت ــوق ــع وج ـ ـ ـ ــود  6أبـ ـع ــاد
مكانية إضافية كي تستطيع تفسير
املكونات املتناهية الــدقــة التي تشكل
امل ـ ــادة األص ـغ ــر أي جــزي ـئــات "ك ـ ــوارك"
ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـك ــون مـ ـنـ ـه ــا ال ـ ـبـ ــروتـ ــونـ ــات
وال ـن ـي ــوت ــرون ــات داخ ـ ــل ن ـ ــواة ال ـ ــذرات
ّ
ال ـص ـغ ـيــرة امل ـشــك ـلــة ل ـل ـم ــادة .وتـعـتـبــر
أن الـكــوارك يتكون مــن أوت ــار صغيرة
تحمل كميات من الطاقة وتهتز تمامًا

األمواج الجاذبية ذات
الترددات المرتفعة
فارقة
ستكون عالمة
ّ
لفيزياء جديدة ثورية

ّ
كــالــوتــر امل ـش ــدود ،لتشكل مـعــا أصغر
مـ ـك ـ ّـون مـ ـع ــروف م ــن ج ــزي ـئ ــات امل ـ ــادة.
ت ـف ـتــرض امل ـ ـعـ ــادالت ال ــري ــاض ـ ّـي ــة لـهــذا
الـنـمــوذج الفيزيائي وجــود  10أبعاد
ك ــي ت ـك ــون ح ـلــول ـهــا م ـطــاب ـقــة ل ـلــواقــع
املـ ّـادي ،أي أن ظهور األبعاد اإلضافية
ه ـ ــو ن ـت ـي ـج ــة تـ ــوق ـ ـعـ ــات أو ح ــاج ــات
ري ــاض ـي ــة ول ـي ــس ن ـت ـي ـجــة م ـش ــاه ــدات
ّ
فيزيائية.
ّ ّ
إل أن لهذه ّالنظرية ثغراتها األخــرى
أي أن ـهــا ن ـظـ ّ
أي ـضــاّ ،
ـريـ ّـة غـيــر مكتملةٍ
تمامًا حتى اليوم ،رغم أنها صارت في
عقدها الـثــالــث ،إذ بــدأ تطويرها منذ
أواس ــط ثمانينيات ال ـقــرن الـعـشــريــن.
ّ
ول ـع ــل أه ـ ّـم م ــا يـتــوقـعــه الـفـيــزيــائـ ّـيــون
م ــن هـ ــذه ال ـن ـظــريــة ه ــو ق ــدرت ـه ــا على
ردم الـ ـه ـ ّـوة ال ـشــاس ـعــة ب ــن ن ـظــريــات
ّ
الجاذبية ونظرية الكوانتم ،إذ تبدو
ّ
هــاتــان النظريتان  -الصحيحتان كل
فــي مـجــال تطبيقها – بعيدتني ّ
كليًا
ف ــي م ـع ــادالت ـه ـم ــا وم ـق ــارب ــات ـه ـم ــا عــن
ب ـع ـض ـه ـمــا ال ـب ـع ـ ّـض .وي ـس ـت ـح ـيــل فــي
ال ـن ـظــريــات امل ـت ــوف ــرة ال ـي ــوم دمجهما
ل ـت ـط ــوي ــر نـ ـظ ـ ّ
ـري ــة جـ ــديـ ــدة تـسـتـطـيــع
ّ
تفسير األج ـســام الـصـغـيــرة ج ــدًا ذات
الفيزياء الكمومية عندما تكون تحت
ّ
جاذبية قوية جدًا ّمن
تأثيرات حقول
ّ
ّ
فضائية هائلة الكتلة .إل أننا
أجسام
اليوم ال نزال بعيدين كثيرًا عن تحقيق
ه ــذه ال ــوح ــدة ب ّــن م ـج ــاالت الـفـيــزيــاء
املختلفة ،كما أننا أيضًا بعيدون عن
بعد إضافي واحــد،
رصــد أو اكتشاف ٍ
فكيف بستة أبعاد كاملة؟

ّ
اإلضافية غير
اختبار األبعاد
المدركة

ـاه
ال ـع ــام امل ــاض ــي ،خ ـطــا ال ـع ـلــم بــات ـجـ ٍ
واعـ ـ ـ ـ ــد ،إذ ت ـم ـك ـن ــت م ـ ــراص ـ ــد ف ـل ـكـ ّـيــة
ّ
الجاذبية
مختصة من قياس األمــواج
ّ
الـتــي خلفها ت ـصــادم ثقبني أســوديــن
إثر دورانهما السريع حول بعضهما،
ما أدى إلى إحــداث تموجات في بنية
الفضاء نفسه .لقد أثبتت هذه التجربة

إح ــدى الـتــوقـعــات الـنـظــريــة ال ـتــي أتــى
ب ـهــا أيـنـشـتــايــن ف ــي ن ـظــريــة النسبية
ّ
العامة قبل  100عام بالتمام والكمال.
تستطيع هــذه املــوجــات املتشكلة من
حــركــة األج ـس ــام ذات الـكـتـلــة الـهــائـلــة
االنـ ـتـ ـق ــال ع ـب ــر مـ ـس ــاف ــات ب ـع ـي ــدة فــي
ّ
الكون بسرعة موجات الضوء ،إل أنها
غالبًا ما تكون شديدة الصغر مما كان
يعيق عملية رصدها.
ال ـف ــرض ـ ّـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ح ـ ــول إم ـكــان ـيــة
ّ
الفضائية اإلضــافـ ّـيــة
اخـتـبــار األب ـعــاد
غ ـيــر امل ــدرك ــة ف ــي ال ـك ــون تـسـتـنــد إلــى
ف ـكــرة م ـفــادهــا أن م ــوج ــات الـجــاذبـيــة
ّ
يـفـتــرض أن تـنـ ّطـلــق عـبــر ك ــل األب ـعــاد
امل ـكــان ـيــة املـ ـت ــوف ــرة ،ول ـي ــس ف ـقــط عبر
األبعاد الثالثة التي نعرفها .وبحسب
ال ـن ـمــوذج ال ـن ـظــري امل ـس ـت ـخــدم ،ســوف
تـ ـك ــون مل ــوج ــات ال ـج ــاذب ـي ــة ت ــأث ـي ــرات
واضـ ـح ــة ف ــي األب ـ ـعـ ــاد اإلض ــافـ ـي ــة ،إذ
أنـ ـه ــا س ـ ـتـ ــؤدي إل ـ ــى نـ ـش ــوء م ــوج ــات
ذات ت ـ ّ
ـرددات أعلى بكثير من موجات
الجاذبية في األبعاد العادية ،كما أنها
سـتــؤدي إلــى تغيير بنية املـكــان بقيم
مختلفة في االتجاهات املختلفة .كال
التأثيرين قابل للقياس بحال وجود
اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات م ـن ــاس ـب ــة وت ـك ـنــولــوج ـيــا
سانحة.
بالنسبة إلــى األثــر األول ،نحتاج إلى
بـ ـن ــاء م ــراص ــد ش ــدي ــدة ال ـح ـســاس ـيــة،
وبعدة أضعاف أكثر من تلك املوجودة،
لـ ـ ــذا ي ـص ـع ــب بـ ـن ــاؤه ــا ال ـ ـيـ ــوم وت ـع ــد
ّ
علميًا بحد ذاتها ألن الترددات
خرقًا
املــرت ـف ـعــة تـسـتــوجــب قـ ــدرة أك ـبــر على
رصــد موجاتها األق ـ ّصــر .ال نستطيع
ّ
قياس هــذا املــؤثــر إن وجــد ،لكن
اليوم ّ
إن تمكنا قريبًا من بناء مرصد بهذه
املــواص ـفــات ،فـســوف نستطيع إثـبــات
وج ـ ــود أو عـ ــدم وج ـ ــود هـ ــذه األب ـع ـ ّـاد
ّ
الشك ،ألنه
بشكل قاطع وبما ال يقبل
ّ
ال توجد ّأية ظاهرة ّ
فلكية أخرى تبث
م ــوج ــات م ــن هـ ــذا الـ ـن ــوع وي ـم ـك ــن أن
ّ
تصعب علينا تمييزها عــن بعضها.
س ــوف ت ـكــون تـلــك األم ـ ــواج الـجــاذبـيــة
ذات ال ـت ــرددات املــرتـفـعــة عــامــة فــارقــة
لفيزياء جديدة ّ
ثورية ال يمكن إغفالها
إن وجدت.
ّأمــا األثــر الثاني ،فهو يكمن في رصد
كيفية تــأثـيــر امل ــوج ــات ال ـجــاذبـ ّـيــة في
األبعاد الثالثة العادية على تموجات
ً
بنية املكان زيادة أو نقصانًا عن البنية
واملرصودة حاليًا .هذا األثر
املتوقعة
ّ
هو أثـ ٌـر صغير ،لكنه قابل للرصد من
خــال التكنولوجيا املــوجــودة حاليًا
ّ
الحالية بشكل
عبر تعديل االختبارات
يسمح بقراءة هــذا ًاألثــرً .سيكون هذا
األث ـ ــر أي ـض ــا ع ــام ــة ف ــارق ــة وسـيـتـيــح
ً
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة إث ـ ـبـ ــات أو دحـ ـ ــض وجـ ــود
األب ـعــاد اإلضــاف ـيــة .أم ــا امل ــدى الزمني
لتطوير هذه االختبارات فيفترض أن
يـكــون خــال فـتــرة قريبة تـقـ ّـدر ببضع
سنوات.
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ّ
ّ
أهمية هــذا البحث هــو أنــه يجعل من
مـســألــة األب ـع ــاد اإلضــاف ـيــة مــوضــوعــا
ً
ق ــاب ــا لـلـقـيــاس لـلـتــأكـيــد أو ال ــرف ــض،
بعكس توقعات نظرية األوتار الفائقة
ال ــدق ــة ال ـت ــي ال ي ــوج ــد ل ـهــا أي مـجــال
اخـتـبــاري مـنـظــور .واأله ـمـ ّـيــة األخ ــرى
هو أنــه سيتيح ،بحال وجــود األبعاد
اإلضـ ـ ــاف ـ ـ ـيـ ـ ــة ،تـ ـفـ ـسـ ـي ــر س ـ ـبـ ــب ض ـعــف
ّ
القوى األخرى،
الجاذبية باملقارنة مع ّ
ّ
وسـ ــوف ي ـكــون الـسـبــب أن ـه ــا تـتـســرب
بــات ـجــاهــات وأبـ ـع ــاد أخ ـ ــرى ،وأن ـن ــا ال
ّ
الثالثي سوى
نرصد عمليًا في عاملنا
جــزء يسير منها ً .كــل اكـتـشــاف سوف
ً
ّ
ّ
علمية بحد ذاتــه ،إل أننا
يكون ثــورة
ّ
اليوم صار لدينا نظرية علمية تسمح
ب ــاخ ـت ـب ــاره ـم ــا م ـع ــا ف ــي م ـ ــدى زم ـن ـ ّـي
ً
منظور ،حيث يستوجب ّأوال استكمال
العمل النظري ثم الدخول في تعديل
االخـ ـتـ ـب ــارات ال ـقــائ ـمــة بـحـثــا ع ــن هــذه
املؤشرات .وفيما يصعب تقدير الوقت
ّ
امل ـط ـلــوب لــذلــك ،إل أن وج ــود تفسير
قابل للقياس هو بالحد األدنى بداية
في طريق لم تكن مرئية قبل ذلك.
وف ــي الــوقــت ال ــذي يـحـتــدم فـيــه الـجــدل
ـاد إضــافـيــة فــي بنية
حــول وج ــود أب ـعـ ٍ
املكان الذي نعيش فيه ،أصبحت لدينا
ّ
ّ
نظرية قــد تشكل يومًا الحكم الفصل
بني هذه اآلراء املختلفة.

