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ؽجةضر ٔٛدً إال أْ ٌؾٕز ( 2016فذشث٠ش )ثٌضٟ ثوضشفش ِٛؽجس ثٌؾجرد١ز لذً ػجَ  LIGOصصخ فٟ صجٌح صؾشدز  وجٔش ثٌضٛلؼجس

ٚدجٌضحذ٠ذ إٌٝ عالعز ػٍّجء ( Condensed Matter Physics)عضز٘خ إٌٝ ف١ض٠جء ثٌّجدر ثٌّىغفز  2016 ٌؼجَأػٍٕش أْ ثٌؾجةضر ي

ٚد١جْ  ٌزٌه عٕحجٚي صذغ١طٗ. عّغ دٗ ِٓ لذًٚسدّج ٌُ ْؽ١ز، ٘زث ثٌّٛضٛع غش٠خ دٌٌٛٛذسثعز ثٌٕظش٠ز ٌحجالس ثٌّجدر ثٌشلجِٛث دج

 .ػج١ٌّج أ١ّ٘ضٗ ثٌضٟ ؽؼٍضٗ ٠غضحك ثٌؾجةضر ثألشٙش

 

: َىبمجائزة تزجًت انبٍاٌ انصحفً انذي أصدرته نجُت ستكىٌ بانبداٌت 

ثٌغجٟٔ إٌٝ  ِٓ ؽجِؼز ٚثشٕطٓ، ٚثٌٕصف( David Thouless)إٌٝ د٠ف١ذ عجٌٚض  2016صُّٕح ٔصف ؽجةضر ٔٛدً فٟ ثٌف١ض٠جء 

 .John M)ِٓ ؽجِؼز دش٠ٕغضْٛ ٚؽْٛ ِج٠ىً وٛعضش١ٌضض ( Frederick Duncan Haldane)فش٠ذس٠ه دثٔىٓ ٘جٌذ٠ٓ 

Kosterlitz )ْٚؽجِؼز دشث ِٓ. 

ثٌفجةضْٚ ٘زٖ ثٌّشر فضحٛث ثٌذجح ٌؼجٌُ ِؾٙٛي صىْٛ ف١ٗ ثٌّجدر فٟ حجالس غش٠ذز، فمذ ثعضخذِٛث أدٚثس س٠جض١ز ِضمذِز ٌذسثعز 

ٚدفضٍُٙ ٠غؼٝ ثٌؼٍّجء فٟ ٠ِٕٛج ٘زث إٌٝ . غ١ش ػجد٠ز ٌٍّجدر وجٌّٛصالس ثٌفجةمز ٚثٌّٛثةغ ثٌفجةمز ٚثألغش١ز ثٌّغٕجط١غ١ز حجالس

. ثوضشجف حجالس أغشح ِٓ ثٌّجدر، ٠أًِ ثٌىغ١ش ِٓ ثٌٕجط أْ صىْٛ ٌٙج صطذ١مجس ِغضمذ١ٍز فٟ ػٍَٛ ثٌّٛثد ٚثإلٌىضش١ٔٚجس

ج دٌٛٛؽ١جثعضخذثَ ثٌفجةضْٚ ٌّذجدا ثٌش ًّ ٘ٛ فشع ثٌش٠جض١جس ثٌزٞ ٠صف ( Topology)دٌٛٛؽٟ فجٌٓ. فٟ ثوضشجفجصُٙ وجْ حجع

دٌٛٛؽٟ لجِٛث دئدٙجس ثٌخذشثء؛ ففٟ أٚثةً ثٌغذؼ١ٕجس أعذش ِج٠ىً لظ دخطٛثس ِحذدر، ٚدجعضخذثُِٙ ثٌشثٌخٛثص ثٌضٟ صضغ١ش ف

حذط فٟ ثٌطذمجس ثٌشل١مز، ػٍٝ ػىظ ِج وجْ عجةذث فٟ رٌه وٛعضش١ٌضض ٚد٠فذ عجٌٚض أْ ثٌضٛص١ٍ١ز ثٌفجةمز ٚث١ٌّٛػز ثٌفجةمز ٠ُّىٓ أْ س

فمذ د١ٕٛث أٔٙج ٠ُّىٓ أْ صصذح ِٛصاًل فجةمًج، ٚأ٠ًضج ٚضحٛث ث١ٌ٢ز ثٌضٟ صخضفٟ دٙج خجص١ز ثٌضٛص١ً ثٌفجةك ػٕذ سفغ دسؽز . ثٌٛلش

. ثٌحشثسر

ٚفٟ ثٌغّج١ٕ١ٔجس لجَ عجٌٚض دضفغ١ش صؾشدز عجدمز صّش ػٍٝ طذمجس سل١مز ِٓ ِجدر ِٛصٍز ُػ١ِّٓ ف١ٙج ثٌضغ١ش فٟ ثٌضٛص١ٍ١ز ثٌىٙشد١ز 

ٚفٟ ثٌفضشر ٔفغٙج وجْ دثٔىٓ ٘جٌذ٠ٓ لذ ثوضشف . دٌٛٛؽ١زعجٌٚض أْ ٘زٖ ثٌخطٛثس ٟ٘ خطٛثس سدخطٛثس ِٓ أػذثد صح١حز، ٚد١ّٓ 

. فٟ دسثعز خٛثص ثٌغالعً ثٌّغٕجط١غ١ز ثٌضٟ صٛؽذ فٟ دؼض ثٌّٛثد و١ف١ز ثعضخذثَ ثٌطٛدٌٛٛؽٟ

فٟ ٚ. دٌٛٛؽ١ز ٌٍّجدر؛ ١ٌظ فمظ فٟ ثٌطذمجس ثٌشل١مز، دً أ٠ًضج فٟ ثٌّٛثد ثٌؼجد٠ز عالع١ز ثألدؼجدث٢ْ ٔؼشف ثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌحجالس ثٌشٔحٓ 

٠ظ ثٌغذخ أٔٙج لذ صُغضخذَ فمظ فٟ صٕغ ؽ١ً ؽذ٠ذ ِٓ ٚي. دٌٛٛؽ١ز ثٌذحظ فٟ ف١ض٠جء ثٌّجدر ثٌّىغفزثٌؼمذ ثٌغجدك دفؼش ثٌّٛثد ثٌش



ثإلٌىضش١ٔٚجس أٚ ثٌّٛصالس ثٌفجةمز أٚ حضٝ فٟ صٕغ ثٌحجعٛح ثٌىّٟ، ٌٚىٓ ثٌذحظ ثٌحجٌٟ ثٌزٞ ٠ىشف أعشثس حجالس ثٌّجدر 

. ثٌغش٠ذز ٘ٛ دفضً ؽٙٛد ٘ؤالء ثٌؼٍّجء

 

 :بعد قزاءة انبٍاٌ انصحفً نُىضح بعض انًفاهٍى

 
 

ٚثٌّجدر ٠ُّىٓ أْ صىْٛ فٟ أوغش ِٓ حجٌز؛ فّغاًل ثٌّجء ٠ىْٛ عجةال أٚ . صٍذز، عجةٍز، غجص٠ز: حجالس ثٌّجدر ثٌؼجد٠ز ٟ٘ ٔحٓ ٔؼشف ثْ

شَغً دجَي ػٍّجء ثٌف١ض٠جء ٌغٕٛثس ط٠ٍٛز، ف١ُّىٕه صح٠ًٛ حجٌز  Phase Transitionغجصث أٚ صٍذج، ٚثٌضغ١ش فٟ حجالس ثٌّجدر أٚ ثٌـ 

فؼٍٝ عذ١ً ثٌّغجي؛ ٌضح٠ًٛ ثٌّجء ثٌغجةً إٌٝ غجص ػ١ٍه صغخ١ٓ ثٌغجةً ٌذسؽز حشثسر ِؼ١ٕز ،دؼذ٘ج . سرثٌّجدر دضغ١١ش دسؽز ثٌحشث

. ٌٚضُؼ١ذ ثٌذخجس إٌٝ ثٌحجٌز ثٌغجةٍز ٠ؾخ صىغ١فٗ دضم١ًٍ دسؽز ثٌحشثسر. ٠ضحٛي إٌٝ دخجس

لُّٕج دضذش٠ذ ثٌّٛثد إٌٝ دسؽجس حشثسر دسعٗ ٘ٛ أٔٗ إرث ٌٚىٓ ِج ٌُ ْ. ثٌّذسعز أٚ ثٌؾجِؼزفٟ  حغٕج، ٘زث سدّج ٔىْٛ لذ دسعٕجٖ

-فؼٍٝ عذ١ً ثٌّغجي؛ دؼض ثٌّٛثد ػٕذ صذش٠ذ٘ج ٌذسؽجس ِٕخفضز صمضشح ِٓ . ِٕخفضز ٌٍغج٠ز عٕحصً ػٍٝ حجٌز غش٠ذز ِٓ ثٌّجدر

ِجةؼج  ع١ٍض٠ٛط ٠ُصذح 271-ٚأ٠ًضج ػٕذ صذش٠ذ ث١ٍ١ٌَٙٛ إٌٝ . ع١ٍض٠ٛط صخضفٟ ِٕٙج ثٌّمجِٚز ثٌىٙشد١ز ٚصصذح ِٛصالس فجةمز 273

. فجةمج صخضفٟ ِٕٗ ثٌٍضٚؽز

 

: نًىضىع جائزة َىبمَعىد االٌ 

ي ثٌّجدر أٚ صحٛي ثٌطٛس  ُّٛ فٟ ( Phase Transition)أحذ أعذجح ِٕح ؽجةضر ٔٛدً ث١ٌَٛ ٌغجٌٚض ٚوٛعضش١ٌضض ٘ٛ دسثعضُٙ ٌؼ١ٍّز صح

عضذِش ثٌٕظجَ ثٌّضشثصف فٟ ثٌطذمجس ثٌشل١مز، ففٟ ثٌغجدك وجْ ثٌؼٍّجء ٠ؼضمذْٚ أْ ٔض١ؾز ثالضطشثدجس ثٌحشثس٠ز . ثٌطذمجس ثٌشل١مز

. حضٝ ػٕذ ثٌصفش ثٌّطٍك، ٚإرث غجح ثٌٕظجَ فال ٠ٛؽذ صحٛي فٟ ثٌطٛس

دٌٛٛؽٟ أٔٗ ٠ٛؽذ صحٛي فٟ ثٌطٛس، ٌٚىٕٗ ١ٌظ صحٛال ػجد٠جً ٘زث ثٌّٛضٛع ٚٚؽذث دجعضخذثَ ثٌش ٌٚىٓ عجٌٚض ٚوٛعضش١ٌضض لجِج دذسثعز

. ٖ شىً ِخضٍف ِٓ أشىجي ثٌضحٛيوجٌزٞ ٠حذط فٟ ثٌّٛثد ثٌؼجد٠ز، ٌٚىٓ

  

 
 إٔضمجي ثٌطٛس ثٌطٛدٌٛٛؽٟ ػٕذ ص٠جدر دسؽز ثٌحشثسر

 

ػٕذ ثٌذسؽجس ثٌّٕخفضز صىْٛ ٘زٖ ثٌذٚثِجس أصٚثًؽج ِضشثدطز، ٚإرث . صٛؽذ دٚثِجس صغ١شر( عٕجة١ز ثألدؼجد)فٟ ثٌّٛثد ثٌّغطحز 



: ػٛد ٚٔضزوش ثٌذ١جْ ثٌصحفٌٟٚٓ. ٌضحٛي فٟ ثٌطٛسُسفؼش دسؽز ثٌحشثسر صٕفصً ٘زٖ ثألصٚثػ دؼضٙج ػٓ دؼض، ٚ٘زث ٘ٛ ث

، ٘زث ٘ٛ ثٌضحٛي «٘ٛ فشع ثٌش٠جض١جس ثٌزٞ ٠صف ثٌخٛثص ثٌضٟ صضغ١ش فمظ دخطٛثس ِحذدر( Topology)دٌٛٛؽٟ فجٌش»

. ثٌطٛدٌٛٛؽٟ فٟ ثٌطٛس

ٖ، ٌٚىٓ صشفجٌش ِّٛ ظَّ ثٌؾغُ أٚ ُش ُِ ُدٌٛٛؽٟ ٘ٛ ثٌؼٍُ ثٌزٞ ٠ذسط ثٌخٛثص ثٌضٟ صظً عجدضز حضٝ ٌٚٛ  فّغال ثٌىشر ٚثٌّىؼخ . غ١ش إرث لُغِّ

ِضىجفتجْ طٛدٌٛٛؽ١ًج، ٚثٌطٛق ٚوٛح ثٌمٙٛر ِضىجفتجْ طٛدٌٛٛؽ١ًج أ٠ًضج، ف١ُّىٓ صح٠ًٛ ثٌطٛق إٌٝ وٛح لٙٛر ٚثٌحفجظ ػٍٝ ػذد 

. ثٌغمٛح عجدضًج

 
 صىجفب ثٌطٛق ٚوٛح ثٌمٙٛر طٛدٌٛٛؽ١ًج

 

 Klaus)أ٠ًضج دضفغ١ش صؾشدز أؽشث٘ج ثٌؼجٌُ ثألٌّجٟٔ والٚط فْٛ و١ٍضض٠ٕؼ ٘زث ١ٌظ وً ِج فٟ ثٌّٛضٛع، ففٟ ثٌغّج١ٕ١ٔجس لجَ عجٌٚض 

von Kliztzin- )ً٘زٖ ثٌضؾشدز أدس ٌظٙٛس ِج ٠ؼشف دضأع١ش ٘ٛي ثٌىّٟ . -ثٌحجةض أ٠ًضج ػٍٝ ؽجةضر ٔٛد(Quantum Hall 

Effect.) 

 
 ثٌضغ١ش فٟ ثٌضٛص١ٍ١ز ػٍٝ ١٘تز دسؽجس

ِٛصٍز د١ٓ شش٠حض١ٓ ِٓ ِجدر شذٗ ِٛصٍز ٚصُ صذش٠ذ٘ج ٌذسؽجس حشثسر ِٕخفضز ؽًذث ح١ٓ ٚضغ و١ٍضض٠ٕؼ طذمز سل١مز ِٓ ِجدر 

. ٚصؼش٠ضٙج أ٠ًضج ٌّؾجي ِغٕجط١غٟ لٛٞ، ٚؽذ و١ٍضض٠ٕؼ أْ صٛص١ٍ١ز ثٌّجدر ثٌشل١مز صضغ١ش دم١ُ ِحذدر، ٚ٘زث غ١ش ػجدٞ فٟ ثٌف١ض٠جء

ؽز ثٌحشثسر ٚو١ّز ثٌشٛثةخ فٟ ثٌّجدر شذٗ ثٌّٛصٍز، فؼٕذ ٌٚٛحظَش ثٌٕض١ؾز ٔفغٙج أ٠ضج حضٝ ِغ صغ١ش شذر ثٌّؾجي ثٌّغٕجط١غٟ ٚدس

. صغ١١ش ثٌّؾجي ثٌّغٕجط١غٟ دمذس ِؼ١ٓ صضغ١ش ثٌضٛص١ٍ١ز، ٌٚىٓ دخطٛثس عجدضز

 
 ثٌضٛص١ٍ١ز وحجٌز طٛدٌٛٛؽ١ز

 

دٌٛٛؽٟ ِغّجر دجٌشثٌٛص دؼصجٖ ثٌغحش٠ز ثي٘زٖ ثٌظج٘شر وجٔش غش٠ذز ٚال ٠ُّىٓ صفغ١ش٘ج دجٌف١ض٠جء ثٌّؼشٚفز فٟ رٌه ثٌٛلش، ٌزث ؽجء ط

 .ٚلذَ ثٌحً

ْ ِج ٠ُطٍك ػ١ٍٗ ثٌّجةغ ثٌش ثإلٌىضشٚٔجس صضحشن دحش٠ز فٟ ثٌطذمز ثٌّٛصٍز ثٌّٛؽٛدر د١ٓ ثٌّجدر ثٌشذٗ ثٌّٛصٍز، ٟٚ٘ ّٛ دٌٛٛؽٟ صى

ثٌخٛثص ال ٘زٖ . ٘زث ثٌّجةغ أٚ ثٌغجص ٠ّضٍه خٛثًصج غش٠ذز ػٍٝ ثٌّغضٜٛ ثٌىّٟ(. Topological Quantum Fluid)ثٌىّٟ 

. دٌٛٛؽ١ز إال إرث ٔظشٔج إٌٝ ثٌّجةغ وىً، ٚثٌطش٠مز ثٌٛح١ذر ٌٍضأوذ ِٓ رٌه ٘ٛ ل١جط ثٌضٛص١ٍ١ز٠ّىٓ ثٌضأوذ ِٓ أٔٙج س

دٌٛٛؽ١ز صضٛثؽذ أ٠ًضج فٟ ثٌطذمجس ثٌشل١مز ِٓ ثٌّٛثد شذٗ ثٌّٛصٍز، حضٝ فٟ ٘جٌذ٠ٓ؛ أٔٗ د١ّٓ أْ ثٌّٛثةغ ثٌشٚإٔؾجص آخش لجَ دٗ دثٔىٓ 

. غ١جح ثٌّؾجي ثٌّغٕجط١غٟ



: سٜ ػٓ أٔٛثع ؽذ٠ذر ِٓ ثٌّٛثد ثٌضذٌٛٛؽ١ز؛ ِٕٙجدٌٛٛؽٟ دف١ض٠جء ثٌّجدر ثٌّىغفز إٌٝ ظٙٛس أدحجط أخأدس ٘زٖ ثألدحجط ٚدِؼ ثٌش

 .دٌٛٛؽ١ز ٚثٌؼذ٠ذ ِٓ ثٌّٛثد ثٌغش٠ذز ثٌضٟ عضغجُ٘ دجٌضأو١ذ فٟ صمذَ ثٌذشش٠زثٌؼٛثصي ثٌضذٌٛٛؽ١ز ٚثٌّٛصالس ثٌفجةمز ثٌش
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