
 كشف مالبسات ظواهر ميكانيكا الكم على المسلمات العقلية  

 :   مقدمة 

 إذا  بور»  نيلز عنها قال  الذي فهذه الكم  ميكانيكا يعتري  الغموض من الكثير  عليكم يخفى ال

 والسفسطائيين المالحدة  من كثير جعل  وهذا«   شيئا تفهم  لم أنك  فاعلم فهمتها أنك اعتقدت

  بعض  نعرض  سوف هنا  فنحن العقلية المبادئ في  الطعن لمحاولة ظواهرها  ببعض يستدل 

 مالبساتها  وكشف الظواهر هذه

 : نظرة شاملة 

 : Double_Slit experment المزدوج  الشق تجربة
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(  والجسيم الموجة) سلوك ، والفوتونات  لإللكترونات المزدوجة  بالطبيعة  نعلم جميعنا

Wave-Particle Dualty عدم مبدأ ينتهك ذلك فهل  ،(  الكمية بالطبيعة)  وتصطلح  

   ال بالطبع ؛ الوقت  بذات المتعارضات بين الجمع  بامتناع يقول  الذي  ، التناقض

  لمعرفة  حاجزا خلفه ووضعت متوازيين بشقين لوحا وضعت لو  أنك على قائمة  فالتجربة

 ؛(  ضوء شعاع) الفوتون أو  اإللكترون  لذلك الكمي السلوك

 :   أمران  ستالحظ 

  خلف  فوتوغرافية شاشة أو   كاشف وضع غير من الشقين خالل  مرورها حالة في:  األول 

  نمط وهو  الموجة سلوك أي موجتين تداخل   بوضوح  ستالحظ ؛ الرصد عدم حالة الشقين

  اللوح حجم  مع متطابقا حجمه يكون ولن Diffraction Pattern الحيود أو  التداخل 

 الرصدي القياس حالة أي اللوح  خلف فوتوغرافية شاشة أو   كاشف وضع حالة في:  الثاني

  ، كالهما من ليمر انقسم أم فقط واحد شق من الفوتون-اإللكترون مر هل  نحدد  بحيث

 فقط واحد شق من مرور فوتون-الكترون كل  وسيسجل  التداخل  نمط اختفاء بوضوح  ستالحظ

  بذات  معا مفتوحين الشقين يكون ال بحيث زالقا أو  مصراعا وضعنا إذا كذلك ، اآلخر دون

 .  الجسيم سلوك ويسلك أيضا التداخل  نمط سيختفي الوقت

  رصد نختار أن فإما Measurment Problem القياس بمشكلة يعرف ما وهذا

 وهي  رصدها أو   الشقين أحد من الفوتونات مرور رصد بدون للضوء  الموجية  الخصائص

  العالم لسلوك تحديد هو  فالقياس ، معا باألمرين القيام  بتاتا يمكن وال الشقين أحد من تمر

  الدالة بانهيار بعد فيما عرف الذي وهو  مكانه   وتحديد بقياسه  احتماليته وينهي الكمي

 ، واقعيا  موجودة غير احتمالية طبيعة هو  الذي  Wave function collapse الموجية

   الحال   بطبيعة يقودنا والذي

  Uncertaintly Principle لهايزينبرج  الالحتمية  لمبدأ

    الوقت بذات الفوتون-لإللكترون والموضع الحركة قياس باستحالة  يعرف الذي
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 مرور ورصد Momentum الحركة كمية  لقياس أقرب  الحيود-التداخل  نمط فرصد

 معا قياسهما ويمتنع Position موضعه قياس بمثابة  الشقين  أحد من الفوتون-اإللكترون

 .  الجسيمية-الموجية الثنائية  هذه  بسبب

 التناقض  عدم لمبدأ الكمي العالم خضوع  ويثبت اللبس يزيل  الحال   بطبيعة وهذا

 الكمي  التراكب مفهومثانيا : 

Quantum Superposition Concept  : 

 

   المتناقضين بين الجمع على  بعضال قبل  من مغالط بشكل  المفهوم  بهذا اإلستدالل  يتم

 !   ترى يا صحيح هذا فهل 
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 Schrodinger الشهيرة شرودنجر قطة وتجربة القياس  مشكلة فكرة استوعبت إذا

Cats التراكب مفهوم فستفهم  

  polariser ومستقطب فوتون بداخله كبير صندوق  لدينا أن تخيل  على تقوم  تجربة وهي

 الرأسي  واإلتجاه H األفقي اإلتجاه  في مستقطبين شعاعين الى الضوء شعاع تفصل   أداة) 

V  ) وكاشف ،(  45) ± رياضيا وتمثل   

   المسدس  بزناد  الكاشف داخل  الموجه ويتصل  قتل  اداة أي أو   ومسدس وقطة

  اآلن

   حية وتبقى بشيء تتأثر فلن  األفقي المسار من الفوتون  خرج إذا( أ

   القطة لتقتل  القاتلة  األداة ستنطلق رأسيا الفوتون كان إذا( ب

  فتح قبل  ميتة وال حية تكون  لن القطة أن الكوانتم فيزياء تتضمن هل :  المركزي السؤال 

 ؟ (  حالتها قياس)  القياس قبل   أي الصندوق

  الفوتون رصد او  القياس حتى النظام  حالة عن شيئ أي  استنتاج يمكن  ال نظريا نعم:   اإلجابة

 .  الموت  وبين األولى حالتها هي التي الحياة  بين  تراكب  حالة في تزال  ما هي بل 

 كان إذا أو  ، بالفعل   قيست إذا  إال حقيقية صفة تعتبر  ال الصفة أن»   كوبنهاجن تأويل  فحسب

 « متوقعة نتيجة  له القياس

 هي الكوانتم  عالم عن عليها الحصول  يمكن التي الوحيدة المعلومات أن  كوبنهاجن فحسب

 وال للقياس الخاضع  النظام على عام بشكل  تؤثر  التي ؛ هذه القياس عمليات من  تأتينا  التي

 .  معزول  كوانتي لنظام صفة أي لنسبة معنى

  الكوانتي النظام أن بما  ، القياس  غياب في لها حقيقة ال الصفات هذه»  بور لنيلز ووفقا

 «   القياس بأجهزة اجتماعه  عند فقط الصفات  بهذه يتصف
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   له المكونتين الحالتين إحدى إلى  Collapse التراكب ينهار القياس فعند

 قبل  حالته  من بالتأكيد يغير  ال تراكب  حالة في  بأنه الفوتون وصف أن ندرك أن المهم ومن

 الحياة بين تراكب حالة  في الحية  فالقطة واقعي ليس فقط نظري وصف فهو  القياس  إجراء

  في له معنى ال سؤال  ؟  رأسي أم أفقي الفوتون هل  فسؤالنا ، الرصد حتى الموت وبين

 .  احداهما الى  ينهار  القياس اجراء بعد  اما  الكم ميكانيكا

   التراكب لمفهوم توضيح وزيادة

   ؟ التفاحة لتقسيم تؤول  التي الحاالت هي فما نقسمها ان  نريد كتفاحة مثلها

 أن  يمكن  التي االعتبارية االحتماالت  هذه الخ.. أرباع أو  أثالث او  نصفين تقسيمها  نستطيع

  تفاحة كونها االصلية حالتها يغير ال طبعا  وهذا التراكب مفهوم تمثل   التفاحة اليه تؤول 

 .  كاملة

   : Quantum Entanglement الكمومي التشابكثالثا : 
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 الذرة من خرجا أو   البعض بعضهما مع تفاعلهما فوتونين أو  أللكترونين سبق إذا بأنه تعرف

 ؛  متشابكين أي مترابطين يبقيان فإنهما نفسها

  ، األرضية الحالة إلى  مثارة حالة من تنتقل   التي  الذرات  بعض  من مكون نظاما  كان فإذا

  هذين من لكل  الموجي الطول  يختلف ، متتابعين فوتونين ذلك أثناء  الذرة  عن وينبعث

 اتجاهي  بين فالفرق ، مثال واالزرق كاالحمر ، مختلفين  لونين في يظهران  وبالتالي الفوتنين

  فإن رأسي استقطاب ذي االحمر الفوتون كان فلو  ، قائمة زاوية دائما يكون استقطابهما

 أن البد  اآلخر فإن 45+ أحدهما كان لو  وبالمثل  ؛   افقي استقطاب ذا سيكون االزرق الفوتون

   Entangled متشابكة تسمى  الفوتونات من األزواج فهذه  45- يكون

 بشكل   متصلين  فسيظالن الضوئية السنوات  مئات ولو  حتى المسافة بينهم بعدت ومهما

 .    آني

 هذا  فهل والنتيجة السبب عالقة أي السببية انتفاء على الظاهرة بهذه البعض يستدل

 !   ترى يا صحيح

 :  ما عالقة هذه الظاهرة بالسببية  : أوال

 ب وجود أن يعني مما ب في سبب أ أن أي المطلقة بالسببية  عالقة لها ليست الظاهرة هذه 

   أيضا ب تغيب أو  تتغير فسوف  غابت أو  أ  تغير لو  وأنه أ وجود على معتمد

 القوانين  ويشمل  والمعنوية المادية  االشياء بين  العالقة يشمل  عام مفهوم السببية فمفهوم

  مبدأ أو  النسبية  بالسببية عالقة لها بل  ككل  للوجود حاكم مفهوم والمنطقية الفزيائية

  The Relativistic Causality  للسببية آينشتاين

 عالقتها على قائمة أنها  إال النتيجة في السبب بتأثير متعلقا مفهوما كان وإن هو  الذي

  السببية العالقة تكون  فلكي ، مطلقا يعد لم  فالزمكان ، الضوء وسرعة والمكان بالزمان

  السبب بين يفصل  ما فإن ، الضوء سرعة وهو  ثابت شيء على القياس من  البد صحيحة

 Spacetime interval المكان خط على بينهما يفصل  كالذي الزمان خط على والنتيجة
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 يراهما أو  مختلفين مكانين من لكن نفسه الوقت  في المراقبين احد يراهما  أن الممكن فمن لذا

   النتيجة بعد سببا أو  النتيجة قبل  سببا

 الضوء  سرعة وهي الثابتة القيمة الى الرجوع من البد النتيجة على سابقا السبب يبقى ولكي

 .  الزمكان نسيج او 

 ثانوي  ارتباط بهما وارتباطها والمكان بالزمان  التحديد عن مستقل  مطلق مبدا فالسببية 

 . التفصيل   مقام ذلك وليس النسبية  السببية و  الحتمية مفهوم عكس عنه تستقل   ان يمكن

 

   : النسبية السببية أو آينشتاين سببية تنتهك متى إذا : ثانيا

 بسرعة أخرى إلى نقطة  من كهرومغناطيسية إشارة  انبعاث مثل  معلومة تنتقل   حينما تنتهك

 جسيم تسريع يتم أو  ، الضوء  من أكبر بسرعة أكبر طاقة تنتقل  أو  الضوء  سرعة من أكبر

 تمنع  النسبية ألن.  الضوء  بسرعة  كتلة له جسيم يسير أو  الضوء سرعة من أكبر بسرعة

 . الضوء  من أسرع بسرعة  طاقة أو  معلومة انتقال 

 :   فعال النسبية السببية انتهكت هل : ثالثا

  Hidden variables خفية بمتغيرات التشابك تفسر  التي EPR تجارب جدل  عن بعيدا

 معيار  عن سنتحدث ، الخفية المتغيرات نظرية تفند  التي اسبيه  وتجربة بيل  مبرهنة ونتائج

   النسبية  السببية خرق

  هذا فإن ما اتصال   وسيلة على تعتمد كأنها تبدو   ربما الفوتون صفات  أن من الرغم فعلى

 التأثير هذا توظيف يمكننا  فال.  المادية  األشياء  بين المعهودة  التأثيرات نوع من ليس التأثير

 لم إذا التأثيرات  فهذه EPR تجارب  اثبتت كما  آلخر مكان من اإلشارات أو  المعلومات لنقل 

 عدم  تتطلب  التي النسبية وبين بينها  التعارض إليراد حاجة  فال المعلومات لنقل  توظيفها يمكن
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  االحداث من  مجموعتين  بين  تشابك مع نتعامل   ،فنحن الضوء من بأسرع االشارات انتقال 

   لآلخر اتجاه من ينتقل   ال التشابك وهذا

  التشابك تفسر ساسكند  وليونارد مالداسينا  الفيزيائين  العالمين اقترحها  فرضية وهناك

  ثقبين بين  الزمكان  فضاء عبر يمر دودي  ثقب  او  كمومي نفق عن عبارة بأنه الكمومي

   .الشيء  لنفس وصفا وكالهما اسودين

 : العلمية الورقة 

https://arxiv.org/abs/1306.0533 

 إذا السببية النسبية ما تزال في مأمن   

 : اإلستنتاج

احة الفكرية بشأن التعارض بين ظواهر  السجميع المالبسات والجدال الذي يطرح على  

فهم وإدراك لحقيقة األمر على ما هو يرجع إلى عدم المبادئ العقلية ميكانيكا الكوانتم و 

 عليه . 
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  شريف عسل  
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