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ّ
الت ّ
طورات االجتماع ّية الفريدة ;ي عصرنا .يا ترى ما سر
]V“~×¹يعت)( االهتمام بالف ياء واحدا من أك(,
االهتمام بالف ياء ،بصيغها الغامضة ،ومصطلحا?>ا الفن ّية الغريبة ،الذي يجعل جمهورا عريضا ينجذب
ّ
ّ ّ
أن اإلجابة عن ّ
السؤال تكمن ;ي ما نعتقد ;ي قدر?>ا الهائلة عRى تفس ( الظواهر املختلفة.
إل>Jا؟ نظن
ّ
ّ
فمنذ أن ّ
تأمل اإلنسان العالم من حوله تب ّ ن له وجود التغ ّ ( ،فالعالم ممتRئ بالنشاط فهناك حركة
ّ
ّ
ّ
ّ
الشمس ،وهبوب ّ
الرياح ،وتحليق الطيور وجريان الجداول املائ ّية إhى آخرﻩ ....وهذﻩ التغ ّ (ات تتحكم ف>Jا
ّ
ّ
نواميس تربط ّ
مسببات التغ ّ ( ،أال وsي نواميس )قوان ن( الف ياء .حيث أن الف ياء علم يبحث ;ي عالم
ّ
ّي ّ
ّ
تتعلق بعالم ّ
الت ّ
ّ
طور
للتطور الفكر و
املادة ،كما ّأ>wا تعت)( sي األداة األوhى
الحركة والتحريك وخواص
هاما ّ
أهمية ،ا تأينا أن ّ
ّ
نقدم جزءا ّ
جدا من فروعها
الصناzي منذ بداية الخلق .بناء عRى ما سبق من ّ ر
ّ ّ
الت ّ
ّ
خصصات.
املهتم ن >ذﻩ العلوم ومن كل
العديدة ،وهذا بأسلوب فكري بسيط يفهم من طرف جميع
حيث سنقتصر ;ي هذا العمل ،عRى دراسة علم امليكانيك سواء كان ما يدzى بامليكانيك الكالسيكي
ّ
أو ميكانيك ّ
ّ
نتطرق اhى املبادئ والقوان ن األساس ّية ;ي بناء امليكانيك الكالسيكي والتحليRي
الكم .وسوف
ّ
وكذا املبادئ األساس ّية ;ي بناء ميكانيك ّ
الكم ،حيث ندرس مواطن االختالف والتوافق بي>ما بدراسة
ابستيمولوج ّية ).(Epistemological studies
Epistemological Study of the basic Concept of the classical mechanics
and of the quantum mechanics

Abstract :The interest of Physics’ Science is one of the most social developments of this
century. What is the secret of the interest in physics, in its mysterious form, and its exotic
artistic terminology, which makes a wide audience attracted to it? We believe that the
answers of these previous questions are its tremendous ability to interpret the various
phenomena. Since human being contemplated, the world around him shows many changes,
*املدرسة العليا لألساتذة ،القبة ،الجزائر.
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he noticed that the world is full of activity. There are the movement of the sun, the wind, the
flight of birds and the flow of water and so on. Physics is a science, which study the motion in
world and properties related to the world’s mater. Physics science is also a science of
intellectual and industrial development since the beginning of creation. Based on the above,
we present in this work a very important part of physics branches, in a simple intellectual way
that be understood by all the interested in this science from all disciplines. Where we will
discuss mechanics’ subject, whether the so-called classical mechanics, or quantum
mechanics. We will address the basic principles and laws of classical and analytical mechanics
as well as the basic principles and concepts of quantum mechanics, where we study
epistemologically the differences and compatibility between them.
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تعرف الف ياء ّ
<ّ :(Concept of physics and its definitions)< ^ãi^Ëè†Ãiæ< ð^èˆéËÖ]< ÝçãËÚ< I
بعدة
ّ
تعريفات ،م>اs :ي العلم الذي يدرس ّ
يتعلق >ا من تكوين وتركيب وحركة .كما ّأ>wا ّ
املادة ّ
تعرف عRى
وكل ما
تعرف عRى ّأ>wا علم املوجودات )املحسوسات( ّ
ّأ>wا sي :علم القياس ،و ّ
املادية) ،ليس املوجودات أو الكائنات
الد اسة الف يائ ّية اhى ّ
ّ
عدة
ال> ³²ا روح الذي يدzى علمها بعلم البيولوجيا( .ومن وجهة نظرنا تنقسم ر
أقسام ّ
أهمها:
ّ
مكونا?>ما ،ذلك من حيث استقرارها )أي ّ
بمكونات ّ
املادة من جزيئات ،وذ ّرات ،و ّ
ّ
املادة(
دراسة تتعلق
ّ
وطاقات ربط ّ
يسمى بميكانيك ّ
مكونا?>ا من جزيئات وذ ّرات .وهذا ما ّ
الكم والذي تنبثق منه الف ياء الذرّية
ّ
النوو ّية وف ياء ّ
?>تم بحركا?>ا ،و ّ
الدقائق )الجسيمات( .ودراسة ال تخوض ;ي مكونات ّ
املادة ،و ّأ>wا ّ
مسببات
و
ّ
حركا?>ا من قوى خارج ّية وطاقات ،وهذا ما ّ
يسمى بامليكانيك الكالسيكي وامليكانيك التحليRي .ودراسة تقن ّية
ّ ّ
خواص ّ
ّ
ّ
تطبيقية(ّ ،
?>م التطور
املادة عموما ،ومن ّثمة تصنيع مركبات
?>تم بقياسات
وتكنولوج ّية )ف ياء
ّ
الصناzي.
ّ
ّ
النواميس أو القوان ن ال ³²أوجدت ;ي ّ
املادة
الدراسات واألبحاث الف يائ ّية ما sي إال دراسة وبحث ;ي
ّ
ّ
ّ
النواميس ال يمكن ّ
بأي حال من األحوال أن يتحكم
وال ³²تبق>Jا ;ي توازنات وتناظر عRى مستوى الكون .هذﻩ
ّ
ّ
ّ
ّ
بمكونات
"حتمية" ،وإنما يالحظها ويكتشف مسببا?>ا وعالق¿>ا
أو يغ ّ ( ف>Jا اإلنسان )الباحث أو العالم( ،أي
ّ
املسببات
محيط وجودها ،وذلك بواسطة تجارب) ،أحيانا تكون تجارب فكرّية( ومالحظات ّثم يبحث عن ربط
والغايات ;ي قالب قوان ن أو بكلمة أخرى )نواميس( .هذﻩ القوان ن موجودة ;ي األصل ،قبل اكتشافا?>ا .وكما
ّ
تتحكم ;ي حركة و ّاتزان ّ
ّ
املادة ،اكتشفها الباحث
للمادة و
سلف قوله sي نواميس مخلوقة أو موحاة من ﷲ
أو العالم ثم صاغها ;ي عالقات ر ّ
كل ما يستطيع فعله .وهذا ما ّ
ياضية ،وهذا ّ
يسمى بالف ياء األساس ّية
ّ
ّ
ّ
التطبيقية ،والّ ³²
تطورت ;ي هذا العصر بسرعة مذهلة ،فما sي إال استغالل
أو النظريةّ .أما الف ياء
واستعمال للنواميس املوجودة أصال ;ي ّ
املادة ،وذلك لغرض صناعة وإبداع أداة أو جهاز يفيد ّ
تطور ورÅي
ّ
ّ
اإلنسان .وح Æ²نقرب املفهوم نقدم املثال التاhي:
ّ
الباخرة مثال ،ما sي إال ابتكار وتصنيع ;ي إطار النواميس الف يائ ّية ملادة الباخرة ،من كثافة
وخواص أخرى .وكذلك نواميس وخواص املاء من حيث اللزوجة ودافعة أرخميدس اhى آخرﻩ وباستغالل ّ
كل
ّ ّ
من نواميس ّ
يتم التحرك فيه ،اخ(Èعت الباخرة .اذن تقن ّية الباخرة ماsي
مادة الباخرة ،ونواميس املاء الذي
ّ
ّ
النواميس املوجودة ;ي ّ
املادة ،وهذﻩ ّ
والت ّ
قنية ال تغ ّ (
الصناعة
إال اخ(Èاع وتصنيع ،ال يمكنه أن يخرج عن
ّ
للنواميس اإلله ّية املوحاﻩ ّ
للمادة.
أو تضيف أي ³ÊËء
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ّ
النانو والs ³²ي ابتكار آلالت دقيقة ّ
كذلك ما نسمع عنه ;ي هذا العصر بما ّ
جدا استشعا ّرية
يسمى بتقن ّية
ّ
النواميس املتعلقة ب ّ
املادة )سواء كانت مادة صلبة ب ّ
كل أنواعها أو غازّية أو سائلة( ،ومن هذﻩ
تستغل ف>Jا
ّ
النواميس :نواميس مغناطيس ّية وضوئ ّية وكهربائ ّية....إhى آخرﻩ.
ّ
يجب مالحظة أنه كما ذكرنا فإن الف ياء التطبيق ّية عرفت ;ي عصرنا هذا ثورة ابداع وابتكار وتصنيع
ّ
ّ
هامة ،وبخطى سريعة ّ
ّ
جدا .ال³ÊÏء الذي لم تعرفه الف ياء النظرية ،حيث منذ بدا ّية القرن العشرين عهد
ّ
)أينشتاين وبور واآلخرين( لم يعرف أي ّ
تطور أو ثورة ;ي عالم الف ياء النظرية.
ّ ّ
الكم والنسب ّية يدعيان بما يسمى الف ياء الحديثة.
 :í¿uøÚميكانيك

] êÞ^nﬂ Ö]ðˆ¢
] êÓé‰øÓÖ]ÔéÞ^Óé¹
 :(Classical physics’ definition): êÓé‰øÓÖ]<ÔéÞ^Óé¹]<Ìè†Ãi .1امليكانيك الكالسيكي هو
ّ
ّ
أحد ّ
أهم موضوzي امليكانيك ،أي امليكانيك الكالسيكي وامليكانيك التحليRي ،وهو مجموعة النواميس
ّ
تشتق من بعضها
)القوان ن( الف يائ ّية ال ³²تصف أو تبحث ;ي حركة األجسام وتحريكها .وهذﻩ القوان ن
ّ
ّ
ّ
ُ
الثاني اش ّ
ال(Èتيب أي القانون ّ
شت ّق القانون الثاني ،ومن القانون
تق
األول هو القانون األسا ³ÊÐومنه ا
ب
ّ
ّ
القانون الثالثّ .أما القانون ّ
الرابع فهو قانون
خاص بجذب األرض لألجسام األخرى واملوجودة ;ي ما يدzى
مجال جاذبي¿>ا .وتدzى هذﻩ القوان ن بقوان ن نيوتن األساس ّية األربعة .وال ³²يكون ف>Jا البحث ;ي تحديد
ّ
ّ
ّ
ّ
سنتعرض لها بدقة ;ي ما بعد .أن دراسة حركة األجسام sي
القوى املؤثرة عRى الجملة الف يائ ّية هو األساس.
ّ
ّ
من أقدم ّ
الدراسات ،وبالتاhي تجعل امليكانيك الكالسيكي من أقدم وأوسع مواضيع العلم .وبما أنه علم قديم
فطبعا ساهم فيه العرب املسلمون منذ القرون الوسطى كباÅي الحضارات األخرى وكانوا يدعونه بعلم الحيل
ّ
املجردة ،وذلك
يصف امليكانيك الكالسيكي حركة األجسام املايكروسكوب ّية )العينية( ،أي ال ³²تظهر بالع ن
ّ
اعتبارا من الحبيبات ال ³²تظهر مع ّ
الصواريخ واألقمار ّ
الشمس اhى األجسام الفضائ ّية ك ّ
الصناع ّية
أشعة
ّ
ّ
ّ
يتوقع نتائج دقيقة ّ
جدا ،وذلك ّ
كل ما كان
وهكذا إhى الكواكب والنجوم وح Æ²املجرات .امليكانيك الكالسيكي
ّ
)ألن األجسام ّ
السرعة ال ³²ال تق(Èب من سرعة ّ
مجال ّ
يخص األجسام الكب (ة ذات ّ
ّ
الدقيقة
الضوء.
الدراسة
الكم ،وعندما تكون سرعة األجسام كب (ة ّ
ّ
جدا هو مجال نواميس ميكانيك ّ
جدا يستوجب استعمال نواميس
ّ
ّ
ّ
أن بدا ّية مرحلة ّ
تطور امليكانيك الكالسيكي ;ي صيغه الحال ّية وال ³²غالبا ما تنسب
الخاصة(.
النسب ّية
ّ
ّ
للف يائي ال)(يطاني اسحاق نيوتن كانت ;ي أوائل القرن ّ
السابع عشر ،وهذا التطور
املدعم بمفاهيم ف يائ ّية
مع استعمال صيغ رياض ّية اكتشفت من طرف اسحاق نيوتن نفسه .اكتشاف وليس خلق .بمع ÆÙاخر sي
قوان ن موحاة ّ
للمادة ّتم اكتشافها فقط.
ّ
ّ
كما هو معلوم عند الف يائي ن ،أن امليكانيك الكالسيكي خاضع للمبادئ الفلسف ّية التالية ،باإلضافة
للمبدأ األسا ³ÊÐأال وهو مبدأ العطالة:
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ّ
 مبدأ ّالغائية
السبب ّية
ّ
الحتمية
 مبدأ مبدأ االستمرارّية مبدأ الفضاء ثالثي األبعادّ ،ّ
املستقل عنه
والزمن
ّ
مبدأ حفظ الطاقةNewton’s àiçéÞ<°Þ]çÎ<HêÓé‰øÓÖ]<ÔéÞ^ÓéÛ×Ö< Äe…ù]< <<íﬂé‰^‰ù]<°Þ]çÏÖ]<í‰]… .2
.Laws
ّ
; VíÚﬂ ^â< í¿uøÚي الحقيقة يطلق عRى قوان ن نيوتن ب )القوان ن نيوتن الثالثة للحركة( ،نحن هنا
ّ
العام قانونا رابعا لنيوتن .تعت)( هذﻩ القوان ن sي القوان ن
ذكرنا أربعة قوان ن معت)(ين قانون الجذب
ّ
ّ
كل املعادالت الواصفة للحركة وللتحريك و ّ
األساسية ،ال ³²تنبثق م>ا ّ
كل ما يتعلق >ما ;ي امليكانيك
الكالسيكي.
ّ
„]ّ :Inertia law or Newton’s first Law êi
ينص عRى أن الجسم
ﬂ Ö]<…ç’ÏÖ]<æ_<íÖ^ŞÃÖ]<áçÞ^Î .1.2
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
املادي يظهر مقاومة ّ
ألي تغي ( ;ي حركته .أي إذا لم تؤثر أي قوة خارج ّية عRى الجسم املادي ،فإنه إذا كان
ّ
متحركا ،بحيث هذا يبقى محافظا عRى حركة مستقيمة منتظمة.
ساكنا يبقى ساكنا ،وإذا كان
ّ
ّ
فمثال هل يمكن لعاقل أن يعتقد أن جسما ّ
ماديا تحت املواصفات ّ
السابقة" ،عاطل"؟ وليكن ساكن مثال
ّ
ّ
يمكنه أن يبدي حركة من تلقاء نفسه!!! .هذا القانون الطبيàي الهام صاغه نيوتن بصورة رياض ّية حيث
ّ
ّ
ّ
استطاع أن يمثل العطالة ;ي ثبوت كتلة الجسم  mوثبوت متجه سرعته وصاغه باملعادلة التالية:
ّ
 : Newton’s second Law (êÞ^ﬂnÖ]<áçÞ^ÏÖ]E<VÔè†vjﬂ Ö]<áçÞ^Î .2.2أو ما يعرف بالقانون الثاني وهو
ّ
ّ
قانون مشتق أو مستنتج من قانون العطالة األسا ،³ÊÐحيث ينص عRى أنه إذا أبدى الجسم املادي تغي (ا ما
ّ
ّ
ّ
ّ
فإن هذا راجع ملجموعة تأث (ات خارج ّية أي مجموعة قوى
الحركية ،فهذا ليس منه ألنه "عاطل"
من حالته
ّ
ّ
ّ
حركية .وهذا ّ
الته ال ّ
يتقبله العقل ألن الجسم
محصل¿>ا غ ( معدومةs ،ي ال ³²تسبب تغ ّ ( ;ي ح
خارج ّية
ّ
املادي املعزول أو شبه املعزول أو القريب من املعزول ،ال يمكن أن يغ ّ ( من حالته الحرك ّية من تلقائه أي بحد
ّ
جية ) ّ
محصلة غ ( معدومة ملجموع من القوى الخار ّ
الته الحرك ّية ناتج عن تأث (ات خار ّ
جية(.
ذاته .فتغ ّ ( ح
وهكذا استطاع اسحاق نيوتن صياغة ما ذكر آنفا ;ي ش ّ
كل قانون كما يRيJP. Pérez (1961):
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املتحركة  mمع ّ
الزمن ،أي حركة الجسم ّ
ّ
املادي ال يرافقها تغ ّ ( ;ي كتلته ،تأخذ
;ي حالة ثبوت الكتلة
ّ
ّ
ّ
السابقة ّ
ّ
العالقة ّ
املوالية :يع ³Ùهذا القانون والذي هو مستنبط من القانون الثاني ،عRى أنه بما أن
الصورة
ّ
محصلة غ ( معدومة لقوى خار ّ
جية ،هذﻩ
سبب تغ ّ ( حالة حركة الجسم غ ( العاطل ناتج عن تأث ( خارåي أي
ّ
ّ
ّ
القوى منبثقة بالطبع من جسم أو أجسام أخرى ،وبالتاhي فهو كذلك )أي الجسم( يؤثر بدورﻩ عRى الجسم أو
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
األجسام املؤثر عليه ،بنفس مقدار التأث ( .يدzى هذا التبادل ;ي التأث ( ب ن املؤثر واملؤثر عليه ،بقوتي :الفعل
ّ
ّ
ور ّد الفعل .بالطبع هذﻩ التأث (ات املتبادلة sي مجموعة قوى متبادلة.
ّ ّ
ّ
أن ّ
التأث ( الخارåي ما هو إال ّ
قوة خار ّ
يع)( اسحاق نيوتن عن هذا
جية .ومنه استطاع
وكما رأينا أعالﻩ أن
القانون رياض ّيا كما يRي:

3 .2
Newton’s third Law<<o
ﬂ Ö^ﬂnÖ]<áçÞ^ÏÖ]<æ_<VØÃËÖ]<…æ<ØÃËÖ]<áçÞ^Î 3.2
ّ
يع)( ّ
ّ
الدليالن  i،jعن الجسم ن املتبادل ن التأث ( الجسم  iوالجسم  .jبمع ÆÙهو ترم  لتأث ( الجسم  iعRى
الجسم ) jالفعل( و هو ترم  لتأث ( الجسم  jعRى الجسم ) iرد الفعل( .والفعل ور ّد الفعل هما ّ
قوتان
حيث ّأ>wما:
ّ
 متساويتان ;ي الشدة؛ّ
 متعاكستان ;ي االتجاﻩ؛ من نفس ّالصنف؛
ّ
 يؤثران عRى جسم ن مختلف ن.ّ
ّ
التعامل مع ّ
كميات شعاع ّية
ونظرا لصعوبة التعامل مع قوان ن الحركة أعالﻩ لنيوتن وذلك لوجوب
ّ
املكونة من ّ
ّ
وخاصة ;ي حالة الجمل ّ
عدة عناصر ،جاء ّ
كل من العلماء لقرانج هاملتون
يصعب التعامل معها،
ّ
ّ
ّ
حركيات الجمل بسهولة كب (ة نظرا ألن
وداملب ( وغ (هم بأفكار مبن ّية عRى طاقات وأعمال الجمل ح Æ²تعالج
ّ
مقدار الطاقة مقدار سلمي ليس كحالة القوى حيث هو مقدار شعاzي.
_<< :Lagrange< ÔéÞ^ÓéÚ Iبنيت فكرة نيوتن ;ي دراسة حركيات جملة ف يائ ّية عRى أساس مبدأ
ّ
ّ
ّ ّ
حتميا يعتمد عRى ّ
الكميات الف يائ ّية ال³²
السببية الغائية ،حيث الجسم املادي يسلك مسارا ]S [ path
ّ
ّ
تصف الحركة وتع ّ ن مسارها،و ال ³²يرمز له ب •  ، q ، qوأن مسلكه هذا أو مسارﻩ حقق املعادلة " الفعل
k

k

األدنى"L. Landau et Lifchitz (1969).
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t2

t2

S[ path] = ∫ L(q k , q , t)dt ⇒ ∂S = ∂∫ L(q k , qk• , t )dt = 0
•
k

t1

t1

d ∂L
∂L
( •)−
= 0 where L = T − V calledthe Action
dt ∂qk ∂qk

we gettheequation

ّ
ّ
معادالت تفاضل ّية من ّ
التاhي وباستخدام العالقة أعالﻩ يمكن الحصول عRى ّ
الدرجة الثان ّية تصف
وب
ّ
حركيات جملة ما.

)B(t2
)A(t1
ّ
مالحظةّ :
الكميتان q k ، q k• ،يمكن قياسهما بدقة و;ي آن واحد ولذلك يمكن تحديد مسار حركة الجسم
ّ
املادي ،هذا يستحيل ;ي ميكانيك ّ
الكم الغ ( حتمي كما س(éى الحقا.
 :Hamilton ÔéÞ^ÓéÚ I<<hجاء هاملتون بمعادالت الحركة لجملة ف يائ ّية اعتمادا تابعه الذي
ّ
= ، Hحيث
يمثل الطاقة امليكانيك ّية للجملة اعتمادا تحويلة لوجندر لتابع لغرانج كما يRي:
ّ
ّ
يمثل ّ
تحصل عRى معادالت تفاضل ّية من ّ
ّ
الدفع الخطي(.
الدرجة األوhى لوصف حركة الجملة) :حيث
)L. Landau et Lifchitz (1969

ّ
ّ
بما أنه قام علماء آخرون بمجهودات أخرى للتعب ( عن وصف الحركة ،ارتأينا أن نقتصر عRى ما سبق
ذكرﻩ.
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] oÖ^ﬂnÖ]ðˆ¢
 Üﬂ ÓÖ]ÔéÞ^ÓéÚ
ّ
ن ّ
التاسع عشر وبدا ّية القرن العشرين ،وهذا عندما ّ
ظهر ميكانيك ّ
تطورت التجارب
الكم ;ي أواخر القر
ّ
ّ
ّ
ّ
أن تصرف ّ
الدقائق عRى هذا املستوى ال يمكن
ح Æ²بلغت تجرى عRى املستوى الذري ،ع>ا ّبيت هذﻩ التجارب
ّ
أن ّ
يفسر نتائجها ،نذكر م>ا عRى سبيل املثال " تجارب استقرار
للفلسفة املب ³Ùعل>Jا امليكانيك الكالسيكي
ّ
ّ
ّ
أن ّ
الدقائق من سلم الذرة تبدي تصرفا عند حركا?>ا
الذرة ،وتجربة إشعاع الجسم األود" ،حيث لوحظ
تصرفا عند حركا?>ا ّ
أحيانا ّ
ّ
وكأ>wا
وكأ>wا جسيمات ،كما هو الحال ;ي امليكانيك الكالسيكي ،وأحيانا تبدي
ّ
أمواجّ ،
مما يؤدي اhى عدم استمرا ّرية ;ي طاق¿>ا ،وظهور مفهوم تكميم الطاقة.
ّ
ّ
لحركيات ّ
ّ
أن ميكانيك ّ
و ّ
الدقائق ال ³²من رتبة أو سلم الذرة ومكوناته.
الكم هو وصف
مما سبق نقر ب
ّ
ونتيجة ملا ذكرناﻩ ظهر ت ّ
عدة أفكار ّ
تطورت بعد ذلك إhى مدارس فكرية ،تحاول إعطاء تفس (ات يمك>ا أن
ّ
تتما ÆÊËمع نتائج التجربة.
و من املدارس املعت)(ة اآلن ،مدرستان ،إحداهما مدرسة جماعة كوب>اغن للف يائي ن )بور( و)ه ن)(غ(
للعلم هذﻩ املدرسة sي ال ³²تتبع ;ي تدريس ميكانيك ّ
الكم ;ي ّ
كل جامعات العالم ،هذﻩ املدرسة مبن ّية عRى
أساس يناقض تم ّأما مبدأ الحتم ّية ومبدأ ّ
السبب ّية الغائ ّية املب ³Ùعل>Jا امليكانيك الكالسيكي .ومدرسة
ّ
أخرى تدzى مد سة ّ
املتعددة ،لصاح>îا إف (يت هوغ ،وال ³²تتب ÆÙمبدأ الحتمية ،ومبدأ ّ
السبب ّية
عدة العوالم
ر
الغائية.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
نذكر أن االختالف ب ن املدرست ن ليس النتائج وإنما تفس ( النتائج التجريبية.
_ <VD>íéÖ^Ûju÷]><<<íﬂéÛju<Æ<í‰…‚ÚE àÆ^ãßeçÒ<íÂ^¶<í‰…‚ÚI
جاءت نظرة مد سة كوب>اغن إلعطاء تفس ( لحركيات ّ
الدقائق امليكروسكوبية ،وبنيت هذﻩ املدرسة عRى
ر
مبدأين أساس ن ومفهوم ريا.³Êï
 االكتمال ،ل"بور". مبدأ عدم قدرة القياس ل ه ن)(غ.ّ
 مفهوم كثافة احتمال التابع املوجيل ماكس بورن.Davidov, A.S. (1965) ،ّ
ّ
ّ
أن ّ
الدقائق ;ي ّ
السلم الذري لهما صفتان ،أو يمكن أن تظهر بإحداهما ،أال
• مع ÆÙمبدأ االكتمال هو
ّ
ّ
الصفة املوجية ،ولكن ال يمك>ا أن تظهر >ما ;ي آن واحد ،مع أن ّ
الصفة الجسيم ّية أو ّ
وهما ّ
الصفت ن هما
كل م>ما ّ
عريضتان للدقيقة وليستا جوهرا ،بحيث ّ
يكمل اآلخر.Beller, M. (1992)◌ٍ ،
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يقول )بور( عميد مدرسة كوب>اغن حول املوضوع مايRي:
"Which asserts that a particle: is whatever it is measured is to be; a wave or a particle but that
it cannot be assumed to have specific properties, or even to exist, until it is measured.
By other word, the concepts wave and corpuscle of the object are not an intrinsic aspect, but
are only appearances", Bohr, N. (1933–1957).
ّ
الصفة املوج ّية و ّ
يع)( عن هذا املبدأ رياضيا بالعالقت ن املواليت ن اللت ن تحمالن ّ
الصفة الجسيم ّية
معا.
ّ
 العالقة األوhى تدzى العالقة األوhى بعالقة دي)(اي  λ = hنالحظ أن العالقة تحمل مقدارا موجياp
ّ

املع)( عنه ب ، λ :والذي يدzى طول املوجة ،ومقدار جسيمي مع)( عنه ب ، :الذي يدzى الدفع الخطي
p

. p = mv
ّ
ّ
 ّأما العالقة الثان ّية وsي بمثابة عالقة التحريك ;ي امليكانيك الكالسيكي ف ³øمعادلة شرودينجر sيّ
ّ
ّ
يمثل ّ
ّ
الجسيمية ،وsي معالة
الصفة
كذلك تحمل مقدار عطاhى يمثل التجسيم أال وهو  mوتابع موåي
ّ
كل القيم ال ³²نريد معرف¿>ا عRى ّ
الدقيقة ،من طاقة ،ودفع خطي و ّ
حلها ّ
السبب ن ...
تفاضل ّية حلها يعطي لنا
للدقيقة ،ال ³²تكتب كما يRي:
∂
; is called energy operator
∂t

iℏ

;

⌢
∂ψ
Hψ = iℏ
∂t

⌢ ⌢
⌢ ⌢ p2
+V
= H = Ec + V
2m

ّ
ّ
• ّأما مبدأ عدم التحديد له ن)(غ فهو يشمل عالقت ن ،عالقة عدم قدرة التحديد ب ن موضع وسرعة )أو
ّ
ّ
التحديد ب ن طاقة وزمن ;ي نفس الوقت ّ
الخطي( ;ي نفس الوقت ّ
الدقيقة.
للدقيقة ،وعالقة عدم
ا ّلدفع
⌢
∆x..∆p x ≈ ℏ
∆t..∆E ≈ ℏ

ّ
ّ
تع ³Ùالعالقتان أعالﻩ أن توجد مقادير ف يائ ّية مرتبطة ;ي ما بي>ا ،بحيث عند قياس أحد املقدارين يتأثر
ّ
ّ
ّ
الثانيّ ،
مما يب ّ ن أن عمليات القياس أو املالحظة ملقادير ف يائ ّية مختلفة ،ليست دوما مستقلة عن
املقدار
ّ
حركيات ّ
ّ
الدقائق ;ي الوصف ّ
الكمي حسب نظرة جماعة كوب>اغن غ (
الجملة الف يائ ّية املدروسة .أي أن
حتم ّية كما هو الحال ;ي امليكانيك الكالسيكي وتقاس املقادير أو ّ
الكميات الف يائ ّية حسب جماعة كوب>اغن
ّ
ّ ّ
ّ
التدقيق ;ي موضع ّ
ّ
الدقيقة أي كلما حاولنا حصرها
احتماليا .مع ÆÙالعالقة األوhى أنه كلما حاولنا
قياسا
ّ
ّ
)  ( ∆x → 0كلما فقدنا ّ
الدقة ;ي قياس سرع¿>ا أو دفعها الخطي ( ∆p → ∞ ) ،والعكس صحيح ،نفس ال³ÊÏ
ب ن طاقة ّ
الدقيقة و ّ
الزمن املقابل لها.(Heisenberg, W. (1955)),
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ّ
يقول )ه ن)(غ( ;ي هذا املوضوع ما يRي :يمكن لإلنسان ;ي يوم ما أن يصنع جهازا يمكنه من نقل األشياء
ّ
ّ
لكنه ال يمكنه قياس موضع و ّ
ع)( ّ
الدفع الخطي للدقيقة ;ي نفس الوقت.
املجرات،
Human beings may someday build a device capable of transporting objects across the
galaxy, but no one will ever be able to measure both the momentum and the position of an
object at the same time, (Heisenberg, W. (1955))..
ّ
ّ
الثالث والذي يع ّ ن كثافة احتمال تواجد ّ
الدقيقة لبورن ماكس هو :بما أنه ال يمكن تع ّ ن
• ّأما املبدأ
ّ
ّ
التحديد ،ونظرا ّأن ّ
موضع ّ
الدقيقة لها مفهوم موåي يحقق
الدقيقة بدقة كاملة ،نظرا ملا جاء ;ي مبدأ عدم
ّ
شروطا ف يائ ّية تتما ÆÊËو ّ
ّ
ومستمر ومتقارب ،فإن
الصفة الجسيم ّية للدقيقة ،حيث أنه تابع موåي عقدي
ّ
الكثافة االحتمال ّية لتواجد ّ
الدقيقة ضمن صف¿>ا املوحية ّ
املع)( ع>ا بالتابع:
∞〈) (Born, M. (1954)) . ψ (r, t ) 2 = ψ * ( x, t ).ψ ' x, t
< <Díéﬂ Ûju<í‰…‚ÚE<]çÂ<ìﬂ‚Â<í‰…‚Ú I<<h
ّ
ّ
إن فكرة ّ
الكم لصاح>îا "هوق إفريست"ّ ،
عدة عوالم ;ي تفس ( ميكانيك ّ
املتعددة
تأسست مدرسة العوالم
من طرف إفريست سنة 1957
ّ
الحتمية ،وتعت)( ثاني مدرسة تفس ّ(ية اعتبارا بعد مدرسة كوب>اغن
 ،فكر?>ا مبن ّية عRى مبدأ
االحتمالية .حيث ّأ>wا ّ
"عدة عوالم" ّ
ّ
مؤيدة من قبل أغلب ّية علماء الف ياء املعاصرين ،م>م "ستيفن
هاوكيغ"" ،ريتشارد فايمان" ،و"موراي جال-مان" الخ......
ّ ّ
ّ
للتطبيق )الوجود( ،ينقسم العالم اhى ّ
عدة عوالم
يعتقد هوغ إفريت أنه كلما كانت إمكان ّية قابلة
متشابكة ) (Entangled statesومتوازّية وذلك حسب اإلمكان ّية املتاحة ،بحيث يحتوي ّ
كل عالم عRى
إمكان ّية مالحظة واحد ،من طرف مالحظ واحد ،(Everett H. (1957)) ،وهذﻩ العوالم تكون متوا ّزية ;ي ما
ّ
بي>ا ،ال يمكن أن يكون أي نقل للمعلومة ب ن هذﻩ العوالم ،تدzى كذلك العوالم باألكوان.
لقد نشرنا مقاال حول هذﻩ املدرسة ،بحيث قمنا بنمذجة أصل ّية لطرح فكرة هذﻩ املدرسة ّ
مزودة بتطبيق
)).(R.Ladj(2017
ّ
ّ
و بالتاhي يمكن كتابة التابع »  «The Universal Wave Function ψبداللة العواhي املمكنة املنقسمة منه
 ϕ nكما يRي:
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n

ψ = ϕ 1 ⊗ ϕ 2 .........⊗ ϕ

), j(≤ n

n≥2

j +1

ψ = Πϕ j ⊗ ϕ
j =1

1,3,...(n −1); if ' n ' Even
1,3,.....n ; if ' n ' Odd

j(≤ n) = 
' n ' worlds' number
 ϕ j +1 = ϕ
n
 Max

ّ
وبإجراء ّ
املؤثر املقابل لها ;ي ّ
الكم ;ي ّ
كل عالم من
عملية القياس لكم ّية ف يائ ّية ما ،وذلك باستعمال
العوالم  ، ϕ nنحصل عRى:
n≥ 2 n ≥ 2

j

ψ = Π ∑ (±) i −1α iα j ϕ i ⊗ ϕ
j ≠ i i =1

ّ
ست عشرة مدرسة تفس ّ(ية مليكانيك ّ
الكم ،حيث تنطلق ّ
كل هذﻩ املدارس من
مالحظة - 1-توجد حواhي
ّ
ّ
ّ
تتحصل عRى نفس القيم املتطابقة مع القيم التطبيقات العملية ،لكن تختلف
معادلة شرودينجر وبالطبع
ّ
ّ
الحتمية ،وم>ا من تخرج ّ
عما هو مألوف وتعتمد مبدأ
فيما بي>ا ;ي تفس (ات النتائج ،م>ا من تعتمد مبدأ
غ ( الحتم ّي.
الكم لد اسة جملة ما من ّ
الدقائق ،Particles’ Systemال يمكن دراس¿>ا دقيقة
مالحظة ; – 2-ي ميكانيك ّ ر
ّ
بدقيقة وهذا عندما تكون متفاعلة ;ي ما بي>ا ،كما هو الحال ;ي امليكانيك الكالسيكي ،وإنما تدرس الجملة
ّ
ّ
ّ
وإنما ّ
كليا مع بعضها وهذا ما يجعل حل معادلة شرودينجر ليس لها ّ
تحل بإحدى الطرق
حل صحيح
ّ
الحل الوحيد ّ
التقر ّ
يبيةّ ،
الصحيح هو ;ي حالة ذ ّرة الهيدروج ن ذات اإللك(Èون الوحيد.
] Ví‘ø¤لقد قمنا بتقديم جزء ّ
هام من علوم الف ياء ،أال وهو ميدان امليكانيك عموما – ميكانيك
ّ
كالسيكي ،وميكانيك ّ
كم -بدراسة ابستيمولوجية ،حيث ّبينا أن قوان ن الف ياء sي قوان ن أو نواميس موجودة
ّ
تتصرف هذﻩ ّ
;ي ّ
ّ
املادة أي فهم النواميس ال ³²موجودة
املادة والكون فالف ياء sي فقط علم يحاول فهم كيف
ّ
ف>Jا وموجودة ;ي كو>wا ،ومن ّثمة محاولة صياغة قوان ن ياض ّية تربط ب ن ّ
مسببات ّ
تصرفا?>ا .لقد ّبينا أن
ر
ّ
نماذج هذﻩ القوان ن ّ
الرياض ّية ليست نماذج >wائ ّية أي قطع ّية بل هناك اختالف ;ي تفس (ها ح Æ²ب ن
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
خاصة ما ّ
الكم والنسبية( ،يبقى
يسمى الف ياء الحديثة) ،ميكانيك
مؤسس>Jا .وهذا لنب ّ ن أن عالم الف ياء
ّ
مجاال مفتوحا عRى التجديد واإلثراء من حقبة اhى أخرى.
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