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انتشار الضوء يف اخلالء

6102-6102

يعود الفضل يف اكتشاف األمواج الكهرطيسية لعامل الفيزياء اإلسكتلندي جيمس كالرك ماكسويل .لقد متكن
ماكسويل يف عام 0681م من صياغة مجيع القوانني املتعلقة بالكهربائية واملغناطيسية وتفاعلهما مع بعضهما البعض يف
أربع معادالت تفاضلية .ومل يتوقف األمر عند هذا احلد بل استطاع من خالل حل هذه املعادالت التنبؤ بوجود ما
يسمى باملوجات الكهرطيسية واليت مت التحقق من وجودها وإجياد طرق لتوليدها على يد عامل الفيزياء األملاين هينرتش
هيرتز وذلك يف عام 0661م .وإن لألمواج الكهرطيسية العديد من األنواع وختتلف حسب طول املوجة ،لقد سهلت
املوجات الكهرطيسية عملية نقل خمتلف أنواع املعلومات بطريقة السلكية إىل أي مكان على سط هذه األر بل
وتعداها إىل الفضاء اخلارجي.
ومن هنا انطلقنا حيث أن األمواج الكهرطيسية ال حتتاج إىل وسط مادي لكي تنتقل فهي تنتقل يف الفضاء وعرب
األشياء املادية بسهولة فكيف ُّ
نعد "اخلالء" وسطاً النتشارها؟
كما أن األمر ليس هكذا فحسب بل إن هناك قضية أخرى وهي قضية الفوتونات واليت تعترب الضوء جسيمات أو
باألحرى كمات طاقية بالغة الصغر ومعدومة الكتلة وانتشارها عرب اخلالء أيضاً.
هناك العديد من الفرضيات اليت تتكلم عن هذا اخلالء منها نظرية األثري اليت متّ نقضها بعد ظهور النسبية واليت

سأناقشها فيما بعد وسأذكر اخلالء وكيفية انتقال املادة والطاقة فيه وكيفية انتشار األمواج الكهرطيسية فيه حيث تبلغ
سرعة االنتشار يف الفضاء احلر ثالمثائة ألف كيلومرت يف الثانية تقريبا وهي نفس سرعة الضوء يف الفراغ والذي ما هو إال
أحد أشكال املوجات الكهرطيسية كما اكتشف ذلك ماكسويل.

إشكالية البحث:
-0املوجة تنتشر ضمن وسط حمدد وميكن أن يكون مادياً أو غري مادي فإذا كان غري مادي فكيف يتم االنتشار؟
-2هتتز جزيئات الوسط املادي عند مرور املوجات الصوتية فيه بتواتر حمدد لكن يف حالة األمواج الكهرطيسية يكون
الوسط غري مادي فكيف تنتقل املوجات ومن حيملها وهل هتتز أي "جزيئات" بتأثري تواترها؟
-3إذا كان الضوء عبارة عن كمات من الطاقة تدعى الفوتونات فكيف تنتشر هذه الكمات يف اخلالء؟
-4وضعت فرضيات كثرية عن اخلالء يف القرن السابق منها مازال قيد الصياغة ومنها ما مت إثباته وكل منها تعر
وجهة نظر خمتلفة فكيف تصف كل منها طريقة االنتشار؟ وأيها تصف انتشار الضوء بالطريقة األكثر قرباً من الواقع؟

بعد ظهور النسبية حلت الكثري من املشاكل الفيزيائية وبدأت مرحلة
تفسر كل
جديدة من الفيزياء تركز على إجياد نظرية شاملة متكاملة ّ

ما حيدث يف الكون من تغريات أو ملعرفة ماهيته ومسعاه ولكن املتعة
ليست يف إجياد تلك النظرية بل يف البحث عنها وهذا ما جيعل
عقول الفيزيائيني يف كل مكان تعمل لكي جتد تلك النظرية رغم

وحب املعرفة واإلميان
عدم معرفتنا ببعدها أو قرهبا ّإال أن الفضول ّ
بوجودها يدفعنا إىل القيام بالبحث املستمر.

الشكل  :0الكون الواسع يدفعنا للبحث المستمر
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أن تسافر متأمالً أفضل من أن تصل.

تقر الفيزياء احلديثة بالعديد من الفرضيات اليت تصف اخلالء بالرغم من وجود اخلالف العظيم بني الفالسفة عن وجود
ّ
اخلالء ولكننا لسنا بصدد الفلسفة بل نريد وصفاً معقوالً له ميكننا من وصف حركة األمواج الكهرطيسية فيه مبا فيها

الضوء نفسه.

األثير:

2

يف البداية اعتقد انتشار الضوء ضمن اهلواء ولكن جتربة بسيطة هي جتربة احلجرة املفرغة من اهلواء حيث انتشر
الضوء فيها بشكل طبيعي ألغت فكرة أن اهلواء ينقل الضوء وفتحت الباب لفكرة جديدة هي فكرة املادة املوجودة يف
ومسي اخلالء بالوسط األثريي وهكذا وحسب تلك الرؤية
اخلالء ومساها العلماء باألثري واعتُقد بأهنا من ينقل الضوء َ

أصب الكون مؤلفاً من مادة وطاقة وأثري وال وجود للخالء ولكنها بقيت حمض ختمني حىت جميء العاملني ميكسيلون

وموريل اللذين أجريا جتربة حامسة بغر التأكد من األثري ووجوده والتجربة بسيطة فباعتبار األر تدور حول الشمس

بسرعة عشرين ميالً يف الثانية أي إهنا حتدث تياراً يف األثري بتلك السرعة فقاما بإسقاط حزمة ضوئية باجتاه التيار على

السط للتأكد من ازدياد أو سرعة الضوء والغريب أن السرعة مل تتغري بل بقيت ثابتة وهذا ما دفع العلماء إىل استبعاد
فكرة األثري متاماً واعتبارها كالماً فارغاً.

)Hawking. Stephen. The Universe in a Nutshell. Bantam; 1st edition (November 6, 2001
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وهذا يقود إىل أن الضوء ينتشر يف الفراغ وأن الفراغ ال حيوي مادة لينتقل الضوء عربها كما قد يكون الكون مؤلفاً
من مادة وطاقة تسبحان يف اخلالء ...

تقودنا النسبية إلى...

3

انفجرت االعرتاضات واالتفاقات منذ عام  0011حىت اللحظة ،حول أمر النسبية اليت كشف فيها أينشتاين عن
العالقة املتبادلة بني الطاقة والكتلة واليت أثارت جدالً وماتزال تثري جدالً يف كل النقاشات املتعلقة بالفيزياء احلديثة.
صرح أينشتاين بأن اخلالء ال حيوي مادة وأن املادة ال ختتلف عن الطاقة كما ال خيتلف اجلليد عن
تقتضي النسبية كما ّ

املاء سوى باملظهر اخلارجي ،كما وتنفي وجود األثري وختربنا النظرية بأن الكون مؤلف من أبعاد أربعة وأهنا مرتبطة
ببعضها ارتباطاً وثيقاً كما وتفسر اجلاذبية بطريقة أخرى بوصف املادة مسبباً الحنناء األبعاد أي أن النسيج الكوين

حتكمه األبعاد الثالثة املكانية والزمن ووجود املادة يف مكان معني من اخلالء يسبب احنناءً يف هذه األبعاد أي احنناءً يف

النسيج الكوين ولكن هذا ال يعطينا تفسرياً عن ماهية اخلالء بل عن عالقته باملادة وهذا ما قاله أينشتاين بأن العلم

يدرس عالقات بني املوجودات فيمكنه مثالً حتديد طبيعة الضوء املزدوجة ولكنه ال يستطيع اجلزم مباهيته احلقيقية إمنا

يعطي العلم وصفاً للواقع ولكنها تبقى جمرد وجهة نظر.

لو قمنا اآلن بربط املفاهيم سوياً؛ بالنسبة لألثري فقد نقضناه متاماً ،ولنتطرق إىل مفهوم الطاقة اليت نشعر بتأثريها

علينا وعلى ما حولنا -ولن أذكر الكتلة ألهنا أحد أشكال الطاقة حسب النسبية -ولنقل بأنه حيكمها اجملال املكاين
الزماين الذي حتدث عنه أينشتاين وميكن افرتا

هذا من نتائج األحباث العلمية إال أن النسبية العامة مل تكتف بذلك

بل وعرضت مفهوم األمواج الثقالية؛ واليت اعتمدت على النتيجة اهلامة للنظرية العامة للنسبية واليت تقضي بأن احلزم
الضوئية تنحين بفعل حقل اجلاذبية املتولد عن جسم ذو كتلة -وهذا بالنسبة ملراقب خارجي -ومن البديهي اشتداد
االحنناء كلما كان احلقل أكثر قوة فيظهر االحنناء يف الكتل اهلائلة يف نطاق حقل اجلاذبية املتولد عن النجوم أو
الكواكب ،4ومبا أن الكتل الضخمة تتحرك بتأثري قوى التجاذب بينها أو بتأثري قوى أخرى أحياناً فإهنا تولد تغريات يف
الزمكان تأخذ شكل األمواج فتؤثر يف حركة الضوء ضمن اجملال الزمكاين.

نظرية األوتار الفائقة واألبعاد الكثيرة
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مل تقف األمور هكذا فحسب بل طرحت يف العقود األخرية نظرية مدهشة وهي نظرية األوتار واليت تنبئ بأ ّن
الكواركات الضئيلة مؤلفة من جدائل طاقية متناهية الصغر تسمى باألوتار وهي إما تأخذ شكالً إهليلجياً فال ميكن
معرفة بدايتها من هنايتها وإما أن تأخذ شكالً بنهايتني مثبتاً هبما إىل النسيج املكاين وهكذا تتألف املادة من الطاقة

ونستطيع تفسري التحول يف عامل ميكانيكا الكم كما وتنبأت النظرية بوجود أوتار طاقية مسببة للجاذبية "اجلرافيتون"
محمود .مصطفى .أينشتين والنسبية
هيفن.كيندال .قصة أعظم  011اكتشاف علمي على مر الزمن.صفحة  .022ترجمة د.جكر الريكاني .الطبعة األولى  .6101دار
الزمان للطباعة والنشر.دمشق.سوريا
5
Video: National Science Foundation “nsf”.The Elegant Universe .Hosted by: Brain Greene. Edited by:
Dick Bartlett .written &produced &directed by: Julia Cort & Joseph Mcmaster. The 11 thDimintion
3
4

ب افرتا
ولكن ومثناً هلذه النظرية الثورية واليت أثبتت الكثري ّ
توج َ

أحد عشر بعداً والسبب إتاحة جماالت احلرية أمام

األوتار وختربنا النظرية بوجود متزقات يف النسيج املكاين بني الذرات بسبب العشوائية الشديدة وأن األوتار املتحركة تقوم

بإصالح هذه التمزقات وهذا ما مينع من إحداث كارثة كونية بسبب التمزق.
تتنبأ النظرية بأن الكون أكثر تغرياً وحركة مما كان يظنه أينشتاين لدرجة ميكن وصفه بالعشوائي ولكنه عشوائي

بالنسبة ملن ال يعرف النظرية اليت تصف كل شيء أي عشوائي بالنسبة لنا ،أما بالعودة للخالء ففي عامل الكوانتم
املهتزة إثر
"العشوائي" تصف نظرية األوتار بعض ما حيدث ولكنها ال تقدم ما يصف طبيعته؛ حيث تصف األوتار ّ

الطاقة وهي إما مثبتة بالنسيج الزمكاين أو حرة تتنقل بني األبعاد املفرتضة  ،وهنا ميكن القول أن هناك شبكة كونية
افرتاضية (كاإلنرتنت) تسمى بالنسيج الزمكاين مثبت عليها جدائل طاقية وهي البنية األساسية للكون سواءً يف اخلالء
أو املادة.

األمواج الكهرطيسية يف كل مكان تتعر هلا أجسامنا كل يوم وكل حلظة واعتدنا عليها فهي موجودة قبل أن نوجد
حنن ونرى آثارها دوماً وتتميز األمواج الكهرطيسية بالعديد من امليزات فهي ال حتتاج وسطاً مادياً النتشارها وتنتشر

بسرعة الضوء العظيمة لذا متَّ استخدامها يف اإلعالم (التلفاز والراديو واإلنرتنت )...وتعد القوة الكهرطيسية من أهم

القوى يف الطبيعة ومن أكثر القوى تأثرياً حيث أهنا أكثر قوة من اجلاذبية بباليني املرات كما أهنا السبب يف انتشار
الضوء واملسؤولة عن الكهرباء والصواعق يف السماء وطبعاً بسبب الطاقة العظيمة يف الفوتونات.

القوة فيزيائياً هي املوجهة اليت تسري الطاقة للقيام بوظيفة حمددة والقوة الكهرطيسية فهي القوة املسببة حلركة الفوتونات مما
جيعل املصابي تنري يف منازلنا وهي ذات القوة املسببة جلذب األجسام احلديدية إىل مغناطيس كما أهنا القوة املسببة
للموجات اخلفية كموجات املايكرويف .فالكهرباء واملغناطيسية وجهان لعملة واحدة وميكن حتويل كل منهما إىل
اآلخر ،كان االعتقاد السائد أن القوة املغناطيسية منفصلة عن القوة الكهربائية ولكن عام  0631اكتشف عامل الفيزياء
والرياضيات اإلسكتلندي جيمس ماكسويل أهنما عبارة عن قوة واحدة فوضعهما حتت لواء نظرية مساها النظرية
الكهرطيسية.
عرف ماكسويل أنه ميكن النظر إىل احلقل الكهربائي واحلقل املغناطيسي كحقلي قوة منتشرين يف كل أرجاء الفضاء
ميكن متثيل حقلي القوة هذين بشبكة غري منتهية من األسهم املنبعثة بنعومة من شحنة كهربائية.

أحبر ماكسويل يف ختيالته أبعد من ذلك متصوراً مقدرة احلقلني الكهربائي واملغناطيسي على االهتزاز بتناغم دقيق
ميكنهما من توليد موجة تستطيع االرحتال بذاهتا عرب الفضاء دون احلاجة ألي مساعدة خارجية.
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هتدف دراسة هذه النظرية إىل معرفة كيف تتفاعل األجسام املشحونة مع بعضها البعض ومع احلقول املغناطيسية.
إن القوة الكهرطيسية من أهم القوى املكتشفة يف
علم الفيزياء وهي واحدة من القوى األساسية األربعة

الشكل :الموجات الكهرطيسية على محاور األبعاد الثالثة

(القوى األخرى هي النووية الشديدة والنووية الضعيفة
واجلاذبية الكتلية).
تتمثل القوة الكهرطيسية باملوجات الكهرطيسية املميزة واليت تتكون من جمال كهربائي وآخر مغناطيسي متعامدان على
بعضهما البعض يف الفضاء ويتغريان بشكل دوري مع الزمن وحبيث تنتشر املوجة باجتاه يتعامد مع اجتاهي اجملالني
الكهربائي واملغناطيسي حسب قاعدة معينة.
إن نسبة شدة اجملال الكهربائي إىل شدة اجملال املغناطيسي يف املوجة الكهرطيسية يسمى املعاوقة املتأصلة واليت تساوي
اجلذر الرتبيعي حلاصل قسمة النفاذية على السماحية للوسط الذي تنتشر فيه هذه املوجة .وتسري املوجات الكهرطيسية
يف الفراغ أو يف أي وسط متجانس على شكل خطوط مستقيمة ولكنها قد تتعر لظواهر عدة عند انتقاهلا من وسط
إىل وسط وهي ظواهر االنعكاس واالنكسار واحليود والتشتت.
فعند انتقال موجة كهرطيسية من وسط إىل وسط بينهما حد منتظم غري متعرج فإن جزءا من هذه املوجة سينعكس
راجعاً يف الوسط الذي جاء منه وحبيث تساوي زاوية االنعكاس زاوية السقوط بينما ينفذ اجلزء املتبقي من املوجة

الساقطة إىل الوسط الثاين ويسري فيه بشكل منكسر حيث تتحدد زاوية االنكسار من زاوية السقوط وكذلك معامالت

االنكسار لكلي الوسطني حسب قانون سنل الشهري.
𝑛1 sin 𝜃1 = 𝑛2 sin 𝜃2
حيث  nمعامل االنكسار.
إن سرعة املوجة الكهرطيسية قد تبلغ سرعة الضوء يف أعلى درجة هلا وختتلف من وسط آلخر حيث حتتاج لوسط
انتشار مثايل تتحقق فيه السماحية الكهربائية والنفاذية املغناطيسية ويعد اخلالء الوسط األكثر مثاليةً النتشار املوجات

وتبلغ السرعة يف اخلالء  016×3وهي نفس سرعة الضوء والذي ما هو إال موجة كهرطيسية كما أكد ماكسويل.
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كاكو.ميشيو .ما بعد أينشتاين ترمجة د.فايز فوق العادة صفحة 34
الهوائيات وانتشار الموجات .الفيزياء التخصصية .االتصاالت.صفحة3
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إ ّن الضوء هلو من أعقد األلغاز يف الكون حيث خيتلف خبصائصه وطبيعته وطريقة انتشاره يف اخلالء مما حري العلماء
لعقود...

كل ما يف الفيزياء من قوانني للكهرباء واملغناطيسية يف أربع معادالت رئيسية تأخذ أشكاالً
وجاء ماكسويل .واختزل ّ
عدة وهي:8
𝑞
𝜖0

= 𝐴𝑑 ∮ 𝐸⃗ .

إهنا املعادلة األوىل وهي مشتقة من قانون جاوس للكهرباء والذي يبني توزيع الشحنات يف سط مغلق.
⃗ . 𝑑𝐴 = 0
𝐵∮
أما هذه فقد متَّ اشتقاقها من قانون جاوس للمغناطيسية والذي يقتضي بأن التدفق املغناطيسي خالل سط مغلق
مبعىن آخر إن خطوط احلقل املغناطيسي ال ميكن أن تبدأ أو أن تنتهي يف أي نقطة.
يساوي الصفر و ً
𝐵𝑑Φ
𝑡𝑑

∮ 𝐸⃗ . 𝑑𝐴 = −

واملعادلة الثالثة مشتقة من قانون فراداي الشهري والذي يصف كيف تنشأ احلقول الكهربائية عندما يتغري التدفق
املغناطيسي.
𝐸𝑑Φ
𝑡𝑑

⃗ . 𝑑𝑠 = 𝜇0 𝐼 + 𝜖0 𝜇0
𝐵∮

وتصف املعادلة األخرية نشأة احلقل املغناطيسي بتغري احلقل الكهربائي والتيار الكهربائي قد قام ماكسويل ببعض
التعديل على املعادلة إال أهنا مشتقة من قانون أمبري أساساً والذي هو:
𝐼 ⃗ . 𝑑𝑠 = 𝜇0
𝐵∮
حل تلك املعادالت حتديد سرعة املوجة واليت كانت نفسها سرعة الضوء (باملصادفة) ولكنها املصادفة اليت
نتج عن ّ

رفعت الغطاء عن أحد أعمق ألغاز الطبيعة (مملكة الفوتونات).
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وتبني أن الضوء ما هو إال أمواج مؤلفة من حقول
كهربائية تتحول إىل حقول مغناطيسية وبالعكس،
وبعد وفاته بعشر سنوات جاءَ عامل آخر امسه هينريخ

هرتز وأثبت صحة فرضية ماكسويل جتريبياً وفت
الباب إىل عص ٍر جديد واخرتاعات جديدة غري مألوفة
من قبل كالراديو والتلفاز وغريمها وبالرغم من أن
معادالت ماكسويل قد وضعت قوانني نيوتن جانباً
وتصرفت بالزمان واملكان حمدثة تشوهات إال أن أحداً

مل يلحظ ذلك حىت جاء فارس جديد على أر املعركة وامسه آلربت

الشكل ( :)6األمواج الكهرطيسية

أينشتاين وال داعي لذكر أي شيء آخر عنه فأينشتاين أشهر من نار على علم وقد أكسبته نظرياته الثورية شهرة الحد
هلا وإن من املعروف أن آينشتاين قد فسر معادالت ماكسويل بطريقة جديدة منشئَاً النظرية اجلديدة اليت غريت مفهوم

الزمان واملكان وتصوراتنا عن الضوء حىت يومنا هذا.

لقد كان االعتقاد آلالف السنني أن اجلسيمات واملوجات كينونات منفصلة لكن هذا التفريق سرعان ما اهنار مع مطلع
القرن التاسع عشر مل يقتصر األمر على ما أكده بالنك وأينشتاين من أن الضوء موجة ميتلك خصائص جسيمية فقد
أدت التجارب أن اجلسيمات بدورها تبدي مسلكاً موجياً وهذا ما لوحظ من سلوك اإللكرتون.

9

وتقدم عامل أملاين امسه "هايزنربج" وبرفقته عامل آخر "بور" ليقوال إنه من املمكن ختطي هذه الفجوة وأنه ال توجد
مشكلة يف كلي االعتبارين وقدم جمموعة من املعادالت ميكن عن طريقها حساب ما يتعلق بالضوء على أن الضوء
أمواج أو على أنه ذرات ،وملن يريد أن خيتار االفرتا
واحد.

الذي يعجبه وسيجد أن املعادالت تصل للغرضني يف وقت

10

والغريب يف هذا التصور الثنائي أنه يبدو كتناقض كبري ولكن احلقيقة أنه ازدواج وليس تناقضاً على اإلطالق ،فكما
يقال :العلم ال يدرك ماهيات بل يدرك سلوك املوجودات ضمن نطاقات حمددة.

كان هايزنربج قد اعترب معادالته قوانني احتمالية إحصائية تعرب عن سلوك جمموعات هائلة من باليني باليني الفوتونات
أما الفوتون نفسه فقد نفى هايزنربج امكانية حتديده أو توصيفه الستحالة "التقاطه" ودراسته.
حني ننظر إىل عامل الفوتونات جند عشوائية كبرية لدرجة نستطيع القول بأنه مزيج غري منتظم بل وجمنون من اإلشعاعات
غري املنتظمة خمتلفة الرتدد والطور ،إن هذه العشوائية هي ما يصعب الدراسة الفعلية ملاهية الفوتونات.

كاكو.ميشيو .ما بعد أينشتاين .ترمجة د .فايز فوق العادة صفحة 11
أينشتني والنسبية.حممود.مصطفى.صفحة21

9

10

واليوم أصب واضحاً أن الضوء هو التمثيل املرئي
لطيف كامل من املوجات الكهرطيسية

ويشمل هذا النطاق ما نطلق عليه حالياً
موجات الراديو اليت يبلغ طوهلا املوجي
 311ياردة واملايكرويف اليت يبلغ طوهلا

الشكل( :)3األمواج الكهرطيسية المرئية

ثالث بوصات ،وعندما تقصر األطوال املوجية ويزداد

الرتدد مع قصرها فإهنا تنتج الطيف الضوئي املرئي والذي يرتاوح بني األمحر ( 21من املليون من البوصة) إىل البنفسج
( 04من املليون من البوصة) ،واألطوال املوجية األكثر قصراً تنتج األشعة فوق البنفسجية واألشعة السينية وأشعة

غاما.

11

أي باختصار الضوء هو موجات كهرطيسية مرئية.

رمبا كانت ازدواجية الضوء شكالً طريفاً للجمال من صنع الطبيعة ولكنه رغم غرابته إال أنه مثري للدهشة والتفكري فقد
دفع العلماء إىل إجراء التجارب لعقود والتبني فيما بعد أهنم على بعد بعيد من اكتشاف الفيزياء.

كانت أوىل حماوالت توصيف جسيمات الفوتونات من قبل العامل العريب ابن اهليثم الذي ألف كتاب املناظر حيث
وصف الضوء ب ــ"حبال النور" وأنه "جمموعة من األشعة املادية اللطيفة هلا أطوال وعرو " وهذا التعبري كان األول يف
وصف ماهية الضوء ومل يكتف ابن اهليثم بذلك بل أشار إىل أنه"إذا سقطت هذه األشعة على جسم ما أسخنته وإذا
جتمعت خالل عدسة مرآة مقعرة يف بؤرة إىل جسم قابل لالحرتاق أحرقته" وكأنه يقول أن الضوء عبارة عن طاقة.

12

وبعد قرون أتى نيوتن ليؤكد كالمه وقال بأن الضوء عبارة عن جسيمات متناهية الصغر ،أما أينشتاين ففي تفسريه لألثر
الكهرضوئي أخربنا أن الضوء عبارة عن جسيمات ومساها الفوتونات وأن طاقة كل منها هي  hfحيث  hهو ثابت
بالنك و fتردد الضوء الساقط ويعطي كل فوتون ساقط كل طاقته لإللكرتون الذي يتحرر من املعدن.13
𝑓𝐸 = ℎ
بطريقة أوض  ،عندما يتم امتصاص الفوتون من قبل اإللكرتون يتم تدمري الفوتون بشكل كامل ،كما يتم نقل طاقته
بالكامل إىل اإللكرتون الذي يقفز بدوره إىل مستوى جديد من الطاقة ،وهكذا ال يعود هناك فوتون وهذا ما أنتجته

إيزاكسون.والرت.أينشتاين حياته وعامله.ترمجة هاشم أمحد صفحة 030
د.أحمد فؤاد باشا.كلية العلوم.جامعة القاهرة
13
كلية العلوم.جامعة اليرموك.إربد.األردن.قسم الفيزياء.الفصل الثاني.المحاضرة.2د.نضال رشيدات
11
12

املعادالت ،وحيدث عكس ذلك عند طرد اإللكرتون لفوتون حيث يهبط اإللكرتون إىل مستوى طاقة أقل حمرراً فوتوناً
14
فجأة.
قد يسأل سائل من أين يأيت الفوتون بتلك الطريقة املفاجئة؟ ولكن من األجدر أال ندخل يف التفاصيل ذات التعقيد
الفلسفي وأن نكتفي مبعرفة املوضوع كما يُرى من اخلارج ونطبق مقولة العامل ريتشارد فاينمان" :اسكت واحسب"،
ولنقم بالعمليات الالزمة الستنتاج حساب طاقة الفوتون بدءاً من معادلة أينشتاين:

 𝐸 = 𝐾 + 𝑚𝑐 2حيث  Kالطاقة احلركية
= 𝛾𝑚𝑐 2

𝑚𝑐 2
2
√1−𝑣2
𝑐

=𝐸

الطاقة الكلية جلسيم نسيب

ونذكر الزخم اخلطي جلسيم نسيب ويساوي:
𝑣𝑚𝛾 = 𝑝
مثَّ جند باالستفادة من املعامل:γ
𝐸 2 = 𝑝2 𝑐 2 + (𝑚𝑐 2 )2
وعندما اجلسم بوضع السكون ينعدم الزخم وتصب الطاقة الكلية مساوية للطاقة املتبقية (الطاقة غري احلركية) وبالنسبة
جلسيم عدمي الكتلة كالفوتون نعو

يف املعادلة السابقة قيمة الكتلة بالصفر لينتج لدينا القانون:15
𝑐𝑝 = 𝐸

إن تلك املعادلة تصف بالضبط الطاقة الكلية للفوتون والزخم اخلاص به.
تتفاعل الفوتونات مع املادة بطريقتني مها األثر الكهرضوئي وظاهرة كومبتون والفرق بينهما أنه يف األثر الكهرضوئي
يتخلى الفوتون عن كامل طاقته لإللكرتون ولكن يف بعض األحيان يسبب تشتت الفوتون عدم التخلي عن الطاقة كلها
بل عن جزء منها فقط وهذا ما يدعى بظاهرة كومبتون ،وقد قام العامل آرثر كومبتون بالتحقق من هذه الظاهرة عملياً
عام  0023فقام بإسقاط أشعة  Xعلى لوح من الكربون وحساب الفرق يف األطوال املوجية لألشعة املتشتتة ووجد
كومبتون أن األطوال املوجية املختلفة تعتمد على زاوية تشتت األشعة املتشتتة حيث تكون أعظمية عند .061°
يعطى حساب الفرق باألطوال املوجية بالعالقة:16
ℎ
)𝜃 (1 − cos
𝑐 𝑒𝑚

= 𝜆′ − 𝜆0

14
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يف احلقيقة تبدي االزدواجية أحياناً تضارب األمر من ناحية تلك الطبيعة املوجية اجلسيمية ولإلشارة فقط ،علق على
ذلك أحد الساخرين بأن قال :بالتبادل ،ثالثة ٍ
أيام من األسبوع تدعم فيها التجارب نظرية الفوتون ،بينما تثبت األدلة
يف ثالثة أيام أخرى نظرية املوجة ،وعليه من الضروري استخدام اليوم السابع من األسبوع للصالة من أجل اهلداية
اإلهلية.

17

ال حيتاج الضوء إىل وسط مادي لينتشر فيه فاألمواج الكهرطيسية ليست اهتزاز ذرات أو جزيئات كاألمواج امليكانيكية
بل تنتشر بذاهتا على هيئة حقلني مغناطيسي وكهربائي متعامدين ،ولكن كيف يتحقق هذا االنتظام الدقيق يف سري
احلقلني لتشكيل موجة كهرطيسية؟ ومن أين حتصل على الطاقة اليت تسريها عرب اخلالء ملسافات شاسعة قبل أن تتشتت
أو حتيد؟

لكي نعرف مصدر الطاقة يف األمواج الكهرطيسية جيب دراسة مثال عنها وليكن أشعة غاما  γمبا أهنا من أكثر األشعة
الكهرطيسية نفاذية.
تنطلق أشعة غاما من العناصر املشعة مثل اليورانيوم ،كما تنتج عن التفاعالت النووية يف الفضاء ،وهي قادرة على النفاذ
بشكل خارق لدرجة أننا حنتاج صفيحة مسيكة من الرصاص إليقافها .كما متتاز مب ٍ
ٍ
وجات قصرية جداً أي أن ترددها

العلو ،وهي أشعة مؤينة للمادة ،وقابلة للتشتت عند ارتطامها بالغالف اجلوي لألر .18
شديد ّ

نالحظ أن أشعة غاما تنتج عندما حتدث تغريات يف نواة العنصر (انشطار ،اندماج نووي ...إخل) ،أي إن أشعة غاما
هي الطاقة الزائدة عن التغريات أو ميكن القول إن طاقتها ناجتة عن إعادة ترتيب النكليونات يف النواة بشكل أكثر
استقراراً بعد تلك احلوادث مباشرةً ،19ومن الواض أن الطاقة اليت انطلقت ناجتة عن القوة النووية الشديدة اليت تربط
النكليونات داخل النواة ،ومبا أهنا قوة هائلة تتصف أشعة غاما بالنفوذية العالية.

إذاً إن مصدر طاقة الفوتونات يف أشعة غاما هو مصدر انطالقها أي من نواة العنصر فهي عبارة عن طاقة متحررة.
لندرس مثاالً آخر قبل التطرق إىل الضوء أال وهو األشعة السينية ،واليت تصدر عن ذرات العناصر الثقيلة بعد إثارهتا وهلا
طول موجي أقصر بكثري من أطوال األمواج الضوئية ،ومتتلك قدرة نفوذية عالية ،كما أن هلا القدرة على تأيني الغازات.

الصفحة  .622سبيلرج .نيثان .أندرسون .برايون .ترجمة أ.د .أحمد عبد هللا السماحي .أ.د .فتح هللا الشيخ .أفكار سبع هزت العالم.
كلمات عربية للترجمة والنشر
18
الكيمياء للصف الثالث الثانوي .المنهاج الرسمي السوري .لعام 6102-6102
19
Chemistry. The Central Science 13Th edition Theodore L. Brown - H. Eugene Lemay, Jr. Bruce E.
Bursten - Catherine J. Murphy - Patrick M. Woodward - Matthew W. Stoltzfus. Page 913
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أما عن طريقة انبعاثها فعند تسخني سلك من التنغستني تنبعث منه إلكرتونات يتم تسريعها وحني تصطدم
اإللكرتونات السريعة بذرات اهلدف فإن جزءاً منها يؤدي إىل انتزاع إلكرتون من الطبقات الداخلية يف ذرات اهلدف
ٍ
طبقات أعلى يف الذرة إىل املكان الشاغر وهنا تصدر فوتونات عالية
ويبقى مكانه شاغراً ،ينتقل أحد اإللكرتونات من
الطاقة هي األشعة السينية.20

يف األشعة السينية تنشأ طاقة الفوتونات عن انتقال اإللكرتونات إىل سويات طاقية أدىن مما حيرر تلك الطاقة على شكل
كمات ،أي أنه يف األشعة السينية أيضاً تصدر طاقة الفوتونات عن مصدر اإلشعاع وهي أيضاً طاقة زائدة متحررة.
فوتوناهتا الطاقةَ من مصدر االنبعاث اإلشعاعي فالطاقة الضوئية
مما سبق جند أن األشعة الكهرطيسية بشكل عام تأخذ
ُ

الصادرة عن الشمس تأخذ فوتوناهتا الطاقة من تفاعالت االندماج النووي اليت حتدث يف الشمس .وهي طاقة زائدة
متحررة كباقي األشعة الكهرطيسية.

إن هذه الطاقة الكبرية جتعل األمواج الكهرطيسية حتافظ على طاقتها ملسافات كبرية وكلما كان طول املوجة أقل كلما
كان ذلك دليالً على أهنا ذات طاقة أعلى ألن ترددها سيكون أكرب وبالتايل سيكون من الصعب أن تتشتت ،وهذه

حال أشعة غاما ذات الرتدد العايل ،أما األشعة الضوئية ذات الرتدد املنخفض نسبياً فهي تتشتت بسرعة أكرب من سرعة

تشتت أشعة غاما  γألهنا ذات طول موجي قصري.

األمواج الضوئية من وجهة نظر النسبية:
يف نظرية النسبية يعر أينشتاين ما يسمى بالزمكان وميكن متثيله بشبكة إحداثيات ثنائية كما يف الشكل
تشوهاً يف هذا املسط كما أن الطاقة أيضاً تسبب احنناءً طفيفاً يف
يسبب وجود كتلة معينة احنناءً يف هذه الشبكة أي ُّ

الشبكة ،وبأية حال ،فإن األمواج الضوئية هي حقالن كهربائي ومغناطيسي يسبحان عرب اخلالء أي أهنما عبارة عن
طاقة ولكنها تأخذ شكالً منتظماً عند انتشارها.
أي أن حقالً مغناطيسياُ أفضى إىل حقل كهربائي أخذ بدوره باالهتزاز وأدى إىل حقل مغناطيسي آخر مل يلبث أن

يتحول إىل حقل كهربائي جديد وهكذا ،يف احلقيقة إن هذه السلسلة الطويلة جداً من احلقول الكهربائية واملغناطيسية

املهتزة ميكن أن ترحتل معتمدة على نفسها بشكل مشابه للموجة.21

ٍ
بشكل متناغم لتحقق شكل املوجة.
هكذا هي رحلة األمواج الكهرطيسية عرب اخلالء فهي طاقة خترج من املنبع وتنتشر
ٍ
بشكل اعتباطي؟
والسؤال هنا ملاذا تنتشر تلك الطاقة يف اخلالء بشكل موجة وليس
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يف الواقع لإلجابة على هذا السؤال جيب معرفة سبب تولد اإلشعاع بتلك الطريقة املنتظمة وبالنظر إىل النظرية
الكهرطيسية للضوء فإن حركة الشحنة ذهاباً وإياباً (التذبذب) تنتج طاقة اإلشعاع الكهرطيسي .فإذا كان التذبذب
عايل الرتدد مبا فيه الكفاية ،سيشع الضوء املرئي.22

بطريقة أخرى إن احلركة اليت تقوم هبا الشحنة هي ما يصدر الطاقة ومبا أهنا حركة متذبذبة فيظهر اإلشعاع بشكل موجة
متناظرة الشكل عرب الفضاء ثالثي األبعاد.
ينتقل الضوء عرب اجملال الزمكاين ولكنه ال يسبب التشوه امللحوظ ذاته الذي حتدثه املادة وهذا لسببني األول سرعته
اهلائلة اليت يتفوق هبا على مجيع السرعات املعروفة حىت اآلن يف الكون أي أن كل فوتون ال يلبث أن يبقى يف مكانه
ألقل من حلظة حىت ينتقل إىل ٍ
نقطة أخرى ،والسبب الثاين– وهو األوجه -أن الطاقة أصالً ليست بكثافة املادة أي أهنا
ال حتمل كتلة كافية وأنه حىت األجسام اليت حبجم اجلبال ال حتدث تشوهاً ملحوظاً يف اجملال الزمكاين ويلزم األمر أن
يكون اجلسم حبجم كو ٍ
كب أو حبجم الشمس لكي حيدث تشوهاً ملحوظاً.

تعترب الفوتونات جسيمات أو كمات من الطاقة كما أهنا عدمية الكتلة كما ذكرنا ولكن هلا زخم حمدد وهذا ما يكسبها
الطبيعة املوجية ولكن هل تنتقل الفوتونات على شكل موجات فيبدو طيفها كأمواج كهرطيسية أم أن الطبيعة اجلسيمية
منفصلة متاماً عن الطبيعة املوجية للضوء فالفوتونات كينونات منفصلة عن األمواج الكهرطيسية وتنتقل بطريقة خاصة

هبا؟

حسناً من املعلوم أن ماكس بالنك وآلربت أينشتاين قد قاما بتوضي فكرة انتقال كمات الطاقة وافرت أينشتاين أن
كوانتم الطاقة هو الفوتون وأنه حزم مركزة ،محلت فرضية الفوتون هذه معها بعض التضمينات اليت مل تكن لتتوقعها

النظرية الكهرطيسية فمن ناحية ،كان من الضروري اعتبار أن الفوتونات مدجمة هندسياً ،أي أن الفوتون يتحرك مثل

القذيفة وليس كموجة ،وإال فإن طاقة فوتون فريد قد تنتشر يف جبهة موجة قطرها عدة أقدام أو حىت عدة ياردات.23

يف أوائل القرن العشرين كان الفيزيائيون يواجهون موضوع الطبيعة املزدوجة ففي جتارب معينة هلؤالء الذين يتعاملون
بصفة رئيسية مع انبثاق وامتصاص الضوء -كظاهرة األثر الكهرضوئي-كان تطبيق نظرية الفوتون منطقياً متاماً .وعلى

اجلانب اآلخر ويف جتارب أخرى مع الذين يتعاملون بشكل رئيسي مع انتشار الضوء (طريقة حركته من مكان إىل آخر)

تصل فرضية املوجة متاماً 24.لقد كان املوضوع أشبه بانتقاء األداة األفضل لتجربة ففرضية الفوتونات تارةً وفرضية
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األمواج الكهرطيسية تارةً أخرى حسب التجربة ،ولكن هذا ال مينع استخدام اخلصائص املعروفة للفوتونات لوصف
انتشار الضوء يف اخلالء ،بل طريقة لتسهيل احلسابات والرؤية املنطقية.

عند انتقال الفوتون يف الفضاء ال حيدث أي تأثري عليه وبالتايل فهو ال يفقد طاقة ولدراسة طبيعة الطاقة احملركة يف
الفوتون نعود إىل أثر كومبتون حيث إن الفوتون يفقد جزءاً من طاقته عند االرتطام بإلكرتونات وذلك بسبب زيادة
طول موجته ونقصان الرتدد ،ولكن بالطبع تبقى الطاقة الكلية حمفوظة أما الطاقة احملركة فقد يطرأ عليها تغيري.

وهناك مالحظة أخرى بالعودة لقانون سنل بأن انتشار الضوء يف األوساط الشفافة املغايرة للخالء كالزجاج فإن الضوء
مير فيه أبطأ من مروره يف اهلواء أو الفراغ.
كما ذكر يعترب النسيج الكوين مؤلفاً من شبكة احداثيات ثنائية تدعى الزمكان وأن املادة والطاقة تسبب احنناءً عربه
ولكن بالنسبة للفوتونات فهي كمات طاقة ضئيلة مما جيعل قدرهتا على حين الزمكان صغريًة جداً بل وتسعى إىل

الصفر.

وبالعودة إىل نظرية األوتار الفائقة ،جند أنَّه كما أن الفوتونات حزم طاقية واألوتار الفائقة جدائل طاقية واالختالف أن
الفوتون مركز يف حيز صغري للغاية ويتحرك حبرية يف اخلالء بينما الوتر الفائق فهو ليس مركزاً بل يأخذ شكل خط مغلق

أو مفتوح وقد يكون مثبتاً أو حراً.

ٍ
إجابات على أسئلة إشكالية البحث ،تلك األسئلة اليت كانت تطرق ذهين كلما
وبعد أن متَّ البحث بعون اهلل ،وضعت
أشعلت النور ،فقمت جبمع االستنتاجات لكي أعرضها يف النهاية على النحو التايل:
ـ ـ ـ ـ ـ يتم انتشار املوجة على هيئة حقلني مغناطيسي وكهربائي متعامدين على حماور األبعاد الثالثة وقد تتعر للحيود أو
التشتت.
ـ ـ ـ ـ ـ عند اهتزاز اإللكرتونات أو أي جسيم حيرر طيفاً أثناء حركته يف مصدر اإلشعاع تتولد طاقة تنتقل عرب اخلالء على
هيئة معينة كاحلرارة مثالً ولكن إذا كان االهتزاز متذبذباً أي متناغماً ،تتولد موجة كهرطيسية منتظمة ويكون اإلشعاع
على شكل كمات من الطاقة تدعى الفوتونات.

ـ ـ ـ ـ تنتقل الفوتونات عرب اخلالء بشكل قذائف وليس كموجات أي إهنا ال تنتشر يف اخلالء على توافق مع املوجات
الكهرطيسية بل إهنا مستقلة حركياً عن الشكل املوجي للضوء.
ـ ـ ـ ـ إن كل نظرية فيزيائية هلا ميزاهتا يف وصف انتقال الضوء فالنسبية العامة تفسر احنناء الضوء القادم من النجوم البعيدة
كما تصف النسبية الزخم اخلطي وحركة الفوتون ،أما األوتار الفائقة فهي تعر مفهوم الطاقة على حن ٍو خمتلف (بشكل
جدائل أو أوتار) وهذا بدوره يغري املفهوم العام جلسيم الفوتون والذي يعد مؤلفاً من طاقة ،ولكنها ال تعر تصوراً
جديداً عن انتقال الفوتونات أو األمواج الضوئية يف اخلالء.
حد معني ،بل يستمر يف التعمق أكثر فأكثر وكلما زاد التعمق زاد
أود اإلشارة إىل أن العلم ال يقف أبداً عند ٍّ
وأخرياً ّ

التعقيد وزاد فضولنا وزادت اكتشافاتنا وخرباتنا.
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