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لقد تطور فھم اإلنسان لألشیاء من حولھ عبر الَبحث واالستكشاف، وبسبب ھذه األبحاث تكونت لدینا العلوم المختلفة، بجھود العلماء
وأدمغتھم التي وضعت النظریات وقامت بالتجارب وفشلت مراراً حتى نجحت، وخرجت إلینا بالقوانین الھامة في العلوم المختلفة،

ومن ھذه العلوم تأتي علوم الفیزیاء، التي تدرس الظواھر وخواصھا الفیزیائیة، وما الّضوء إال فصل من فصول الدراسة فیھا، وفي
مقالنا الیوم سوف نقدم َبحث عن الّطبیعة الَموجیة لِلضوء بعناصره الكاملة.

مقدمة بحث عن الطبیعة الموجیة للضوء
لطالما كانت الظواھر الطبیعیة التي تدور حولنا، ھي محط اھتمام العلماء، وبشكل أدق، ھذه الظواھر كانت وال تزال تثیر فضول

العلماء، وھذا الفضول ھو ما دفعھم الكتشاف األشیاء من حولھم، لیعود علینا بالنفع العلمي وقدرتنا على تفسیر األشیاء، والّضوء من
أولى األشیاء التي عرفھا اإلنسان القدیم، والذي كان یتمثل بالبدایة باألْضواء الطبیعیة، مثل َضوء الشمس والّضوء الناتج عن البرق

وما إلى ذلك، ثم تطور تدریجیاً ھذا المفھوم، لنعرف إلى األَضواء األخرى التي كانت من ابتكار الناس أو اكتشافاتھم، مثل َضوء
النار الذي ظھر مع اكتشاف النار، واألَضواء التي تعتمد علیھا مثل الشموع والمشاعل وغیرھا، ومن بعدھا األَضواء التي نعرفھا
الیوم بسبب اكتشاف الكھرباء، وكل ھذا جر الكثیر من االكتشافات التي أجابت على الكثیر من التساؤالت، مثل ما ھو الَضوء وما

ھي خصائصھ وكیف تراه أعیننا وما ھي مكوناتھ، وھذه األسئلة ھي التي سوف نتناولھا في بحثنا ھذا.
بحث عن الطبیعة الموجیة للضوء

الَموجات، وتعتبرالطبیعة الموجیة للضوء المقصود فیھا الطبیعة األساسیة للضوء من حیث مكوناتھ والطریقة التي ینتقل بھا
الّضوئیة، ھي جزء من االكتشافات الھامة والمذھلة التي تتعلق بھذه الظاھرة، وقبل التعمق فیھا یجب أن نقوم بتعریف الّضوء نفسھ
ومكوناتھ وخصائصھ، حتى نتدرج في ھذه المعلومات ونحیط بھا من كافة جوانبھا، ولذلك سوف نتدرج في فقرات بحثنا ھذا وفق

اآلتي:
الضوء في الفیزیاء

بالتعریف البسیط، الّضوء ھو عبارة عن موجة كھرومغناطیسیة عرضیة یمكن أن یراھا اإلنسان العادي، وعلى مدى قرون من
الزمن، كان ھناك خالف بین العلماء حول طبیعة الّضوء وكیفیة انتقالھ وكیف نراه، ویمكن حصر الخالف بین العلماء على ھذه

الَطبیعة في موقفین، ھما الصف األول من العلماء الذین دافعوا عن نظریة أن الّضوء ھو عبارة عن جسیمات في َطبیعتھ، ورواد
النظریة الثانیة الذین دافعوا على أن الّضوء ھو عبارة عن َموجات في َطبیعتھ، وفي سیاق ھذا الَبحث سوف نتكلم عن النظریتین.

ما ھي خصائص الضوء
یتمتع الضوء بعدة خصائص توصل إلیھا العلماء بالدراسة الحثیثة، وھي التالي:

مستقیم.حیث أثبت العلماء أن الّضوء ینتقل في خطاالستقامة:●
ث./م10⁸×3بسرعةالّضوءینتقلحیثالصوت،منأسرعالّضوءالسرعة:●
ما، حیث یرتد الّضوء عند سقوطھ على سطح آخر إلى الوسیطھو الظاھرة التي ینتقل فیھا الضوء في وسطاالنعكاس:●

األول، وتكون زاویة السقوط ھي نفس زاویة االنعكاس.
حیث ینتقل من وسط إلى آخر ویحدث انحناء لشعاع الضوء،وھو ظاھرة یحدث فیھا تغیر في سرعة الضوء،االنكسار:●

ویقع كل من الشعاع الساقط والشعاع المنكسر والشعاع العادي على السطح عند نقطة الوقوع في نفس المستوى.
المكونة لھ.وھي انقسام  شعاع الضوء األبیض إلى األلوانالتشتت:●
وتعدیھا على منطقة الظل الھندسي.وھي انحناء الضوء حول زوایا العوائق الصغیرة،الحیود:●
عمودي على انتشار الضوء، واالستقطاب یحدث عندمایھتز الّضوء الطبیعي في جمیع االتجاھات بشكلاالستقطاب:●

یكون الّضوء مقیداً باالھتزاز في مستوى معین واحد فقط.
توزیع الطاقة الضوئیة في منطقة تراكب موجتین ضوئیتین أووھي ظاھرة التعدیل في شدة الضوء بسبب إعادةالتداخل:●

أكثر.
ما ھي الطبیعة الموجیة للضوء

لقد رأینا بالسابق أن الّضوء ھو عبارة عن َموجة كھرومغناطیسیة، ولتفسیر معنى ذلك، یجب أوالً أن نعرف ما یعني الَموجات
الكھرومغناطیسیة، أو ما یسمى اإلشعاع الكھرومغناطیسي، وھي عبارة عن َموجات مكونة من مجاالت مغناطیسیة وكھربائیة

متذبذبة، ونطاقھا یشمل العدید من المواد التي تدرسھا الفیزیاء، مثل َموجات الرادیو والمیكروویف والَضوء المرئي وغیرھا، وھذه
النظریة عمل علیھا الفیزیائي الھولندي كریستیان ھیجنز، إذ كان یعتقد أن الضوء یتكون من موجات تھتز ألعلى وألسفل بشكل

متعامد مع اتجاه انتشار الموجة، وبالتالي صاغ طریقة لتصور انتشار الموجة، الذي أصبح معروًف باسم "مبدأ ھیجنز"، وقد صمدت
نظریة موجات الضوء التي اقترحھا كریستیان ھویجنز أمام اختبار الزمن، وھي تعتبر الیوم العمود الفقري للبصریات، وھذه ھي

الّطبیعیة أو النظریة الَموجیة لْلضوء.
خصائص موجات الضوء

خصائص َموجات الّضوء ھي ذاتھا خصائص الَموجات الكھرومغناطیسیة، َفالَضوء المرئي لیس سوى جزء صغیر من الطیف
الكھرومغناطیسي، والذي یحتوي على نطاق واسع من األطوال الَموجیة، وأما عن ھذه الخصائص فھي:



الَموجات الكھرومغناطیسیة عرضیة بطبیعتھا.●
تنتشر عن طریق المجاالت الكھربائیة والمجاالت المغناطیسیة المتغیرة.●
بحیث یكون ھذان المجاالن في زوایا قائمة مع بعضھما.●
ث.م/10⁸×3الَموجةسرعةفتكونالفراغ،فيثابتةبسرعةالكھرومغناطیسیةالَموجاتتنتقل●
الموجات الكھرومغناطیسیة ھي موجات غیر میكانیكیة، ولذلك ال تتطلب أي وسیط مادي للتكاثر.●
نسبة اتساع المجال الكھربائي والمجال المغناطیسي تساوي سرعة الَموجة.●
الطول الَموجي للَضوء ھو المسافة بین القمم المتتالیة لتلك الَموجة.●
التردد الَموجي للَضوء ھو عدد الموجات التي تمر بنقطة في الثانیة.●

الطبیعة الجسیمیة للضوء
في أواخر القرن السابع عشر، انخرط العلماء في نقاش حول الطبیعة األساسیة للَضوء، سواء كانت موجة أو جسیمات، وكان أبرز
مؤیدي نظریة الجسیمات للضوء السیر إسحاق نیوتن، وقد أدت تحقیقات نیوتن الدقیقة في خصائص الضوء إلى اكتشافھ أن الضوء

األبیض یتكون من مزیج من األلوان، وقد كافح مع صیاغة لطبیعة الضوء، وأكد في النھایة أن الضوء یتكون من تیار من
الجسیمات، وللتوفیق بین نموذج الجسیمات الخاص بھ وبین قانون االنكسار المعروف، توقع نیوتن أن األجسام الشفافة مثل الزجاج،
تمارس قوى جذابة على الجسیمات، ونتیجة لذلك تكون سرعة الضوء في وسط شفاف دائًما أكبر من سرعة الضوء في فراغ، كما

افترض أن الجسیمات ذات األلوان المختلفة لھا كتل مختلفة قلیالً، مما یؤدي إلى سرعات مختلفة في الوسائط الشفافة، وبالتالي زوایا
مختلفة من االنكسار، وفیما بعد، تم دحض ھذه التكھنات بعد أن تم إثبات الَطبیعة الَموجیة للضوء.

خاتمة بحث عن الطبیعة الموجیة للضوء
وفي نھایة ھذا الَبحث، یمكن الخروج بالخالصة التي تفضي إلى أن الّطبیعیة الَموجیة لْلضوء، ھي النظریة التي تم إثباتھا من قبل
العالم الفیزیائي الھولندي كریستیان ھیجنز، وھذه النظریة دحض فیھا نظریة السیر إسحق نیوتن التي دافع عنھا لسنوات، والتي

قضت بأن الّضوء بطبیعتھ یتكون من تیار من الجسیمات، وبفضل نظریة ھیجنز، أصبح لدینا معرفة شاملة بَطبیعة الّضوء، وتعتبر
نظریتھ الیوم العمود الفقري للبصریات، وقد اكتشفنا معاً أن النظریة الَموجیة للضوء ما ھي إال جزء من الَموجة كھرومغناطیسیة،

التي تتعلق بتطبیقات مختلفة بالحیاة مثل الرادیو وأشعة جاما واألشعة السینیة وغیرھا.


