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 املقدمة:

  هللا،كلنا نعلم أن العني هي العضو البشري الذي يساعدان على رؤية كل ما خلقه 

 ما هي الطريقة اليت من خالهلا نستطيع رؤية األشياء؟

 وكيف منّيز األلوان؟ 

تسمح للعني ابلتمييز بني األلوان أو رؤيتها؟ واليت الوما هي األمراض اليت قد تصيب العني   

البحث:الغاية من   

اللونية لدى البشر وكيفية الرؤيةالتعرف أكثر على العني   

كافة  واألشكال أببعادهاالتعرف إىل الطريقة اليت من خالهلا حتلل العني األلوان   



 

 

  عالجها(طرق  تشخيصها، )أسباهبا،التعرف إىل بعض األمراض اليت قد تصيب العني 

إىل بعض احليواانت اليت تشبه رؤيتها اللونية إىل حد ما الرؤية اللونية لدى اإلنسان أو التعرف 

 ختتلف عنها.

 

؟كيف نرى األلوان األول:الفصل   

 تقوم العني ابلتعاون مع أقسام الرؤاي والذاكرة والتفكري يف الدماغ بعمليات 

  رؤيتها.معقدة ال تستغرق إال أجزاء قليلة من الثانية، وما يهمنا هو عملية متييز األلوان وآلية 

ذه املقولة أبن اهليثم صحح ه ابنكان االعتقاد السائد قدمياً أن العني تصدر شعاع ضوئي ميكنها من رؤية األشياء لكن 

الضوء أييت العني منعكسًا أو منكسرًا عن األشياء وليس العكس واستدل على ذلك بعدم قدرة العني على الرؤاي يف 

 الظالم. 

ي هو عبارة عن شكل من أشكال القدرة الكهرطيسية عرب البؤبؤ وئية( والذيسقط الشعاع الضوئي ) الفوتوانت الض

الشفافية يف العني ) اخللط املائي، اجلسم البلوري، اخللط الزجاجي( ليسقط على الشبكية واليت حتوي  متجاوزاً األخالط

 مليون خلية بصرية، تقوم هذه اخلالاي بتحويل املعلومات اليت تنقلها الفوتوانت ) بفضل تفكك ماديت اإليودوبسني 021

لدماغ التفاعالت الكيميائية، هذه الومضات تتجه ل والريودوبسني ( إىل ومضات كهرابئية خاصة بسلسلة معقدة من

مليون عصبون(، ويف الدماغ ابلتعاون بني  0عرب العصبوانت فالعصب البصري لكل عني ) حيوي العصب البصري 

أقسام الذاكرة والرؤاي والتفكري جيري حتليل هذه املعلومات لتعطي الصور أببعادها املختلفة، لتعطي الصور أببعادها 

لفة، وهذا ما يقول عنه العلماء أبن الرؤاي ابلنسبة آللية الرؤاي أما ابلنسبة لرؤية األلوان فيمكن أن نبسط األمر مبا املخت

 (0)يلي: 



 

 

 متييز األلوان: 

، الربتقال، األصفر، األخضر، األزرق، النيلي، )األمحرالضوء ميكن أن حيلل بواسطة املوشور إىل سبعة ألوان هي 

 البنفسجي(. 

م وميكن أن يعاد جتميع هذه احلزم مرة اثنية بواسطة املوشور لتعطي الضوء األبيض الطبيعي   0161شف نيوتن كما اكت

  أغمق(.أننا ميكن أن ننتج لوانً أفتح من ألوان  )أيكما اكتشف العامل يونغ 

 211   األلوان بنيأن لكل لون من األلوان طول موجة خاصة وتواتر خاص ومها يتناسبان عكساً، يرتاوح تواتر وكما 

فالعني ال تستطيع رؤية األشعة فوق  اث.  ترليون هرتز 611-211  ترليون هرتز  اث والعني تستطيع رؤية   011 –

 البنفسجية وحتت احلمراء(. 

 (4)  كالتايل:وميكن توضيح العالقة بني تواتر وأطوال املوجات  

 طول املوجة )ملي مكرون( /اث(زالتواتر )هرت اللون

 أخضر

 برتقايل

 أصفر

 أخضر

 أزرق

 نيلي

 بنفسجي

 ترليون 211-261

 ترليون 211-241

241-291  

291-121  

121-611  

611-611  

611-011  

011- 121 

121- 291 

201- 221 

231- 291 

201- 211 

221- 221 

231- 391 

 ( يوضح العالقة بني تواتر وأطوال املوجات ابلنسبة األلوان 0جدول رقم)    

  

  الطبيعة.فقط من الطيف الضوئي املوجود يف  %0ومن املفيد أو ننوه أن ما يراه اإلنسان هو 



 

 

كن بثالةة وهكذا مي أصفر.من املالحظات املهمة أن مزج لونني خمتلفني ينتج لوانً جديداً فمثاًل أخضر + أمحر =  -

 الطباعة أو يف العني. ، األخضر، األزرق( إنتاج مجيع األلوان كما حيدث يف )األمحرألوان هي 

 

 

 كيف نرى األلوان؟

إن موجات الضوء تسقط على األجسام املختلفة مث تنعكس عنها، لكن هذا االنعكاس ال يكون كاماًل فاألشياء   

السوداء متتص الشعاع الضوئي كاماًل بينما األشياء البيضاء تعكس الشعاع الضوئي ويتدرج انعكاس الطيف اللوين بني 

 تلفة. لكن هناك أمر مهم أن هناك طريقتني لظهور األلوان: األشياء السوداء والبيضاء مما جيعلنا نرى األلوان املخ

 ميكن أن نشاهد األصفر من امتصاص املوز أللوان الطيف وعكس األمحر + األخضر = األصفر. -0

 ميكن أن نشاهد الربتقايل مباشرة كأن يصدر عن حتليل الضوء ابملوشور. -4

ة املخاريط العصبوانت رؤية األشكال ووظيف )وظيفةريط لعني وهكذا جند أن احلزم الضوئية على عصبوانت العني وخما

متييز األلوان(. وهلذه املخاريط ةالةة أنواع تتأةر ابألمحر، األخضر، األزرق وهلذه املخاريط أطوال خمتلفة يتأةر كل منها 

وج الومضات عد خر بشدة وطول موجة معينة. وإن اإلاثرة النسبية هلذه املخاريط هي اليت تعطي التمايز اللوين، ب

 (4)  اللوين.الكهرابئية من املخاريط تذهب للدماغ وحتلل هناك مما يعطي للصور بعدها 

 



 

 

عيوب الرؤية اللونية: :الفصل الثاين  

اابً كان املرء مص  ا إنإىل وردة محراء متفتحة. أمضرة، أو يرى معظمنا العامل ملوانً وحنن نستمتع ابلنظر إىل مرج ايِنع اخل

ء فهو يرى تلك األشيا يف رؤية األلوان، أو بضعف مى األلوانهي ما يشار إليه غالباً ابسم "عؤية اللونية، و بعيوب الر 

تلف عن بقية الناسعلى حنو خم رؤية اللونني األمحر  هناك ةالةة أنواع رئيسية من عيوب الرؤية اللونية. وتعد عيوب .

عند الرجال منها عند النساء. أما النوعان اآلخران فهما أكثر انتشاراً  وتكون هذه احلالة رها شيوعاً.واألخضر أكث

مى األلوان الكاملرؤية اللونني األزرق واألصفر وع يوبع عن مشكالت  الرؤية اللونية انمجة غالباً ما تكون عيوب .

ف وراةية، لكن معظم املصابني هبا يستطيعون التكي

ر يف حياهتمةحنٍو جيعلها ال تؤ ه املشكلة على مع هذ .  

، ع الضوووووءهي جتمف التعقيداألمهية و  ابلغ العني عضووووو

ن من مكرة العني حبيوث نتة كؤخر ى موتقوم برتكيزه عل

ة يف مقووووودمووووووة العني. وهي اجلزء يووووو  تقع القرن .الرؤيوووووة

وُء يقع الضوووو .اف الذي يسوووومح بدخول الضوووووءالشووووف

دعى وتوووون من العني. و لامل ة، وهي اجلزءيووووحعلى القز 

 ل تغريل إىل العني من خالداخال الضووووووووووووووء ية يف كماحلدقة م ة. تتحكقحية ابسوووووووووووووم احلدلقز ة يف وسوووووووووووووط اعالواق الفتحة

كما تفعل   رة العني، متاماً رة كؤخمعلى افة تقوم برتكيزه قة عرب عدسووووووووة شووووووووفدوله من احلدخ الضوووووووووء بعد مير .اتسوووووووواِعها

ة. وهي تقوم بتحويل الضووووووء السووووواقط عليها إىل إشوووووارات  الشوووووبكيرة العني ابسوووووم رة كعى مؤخدت .آلة التصووووووير عدسوووووة

اإلشووووووووارات  جيري إرسووووووووالعصوووووووووية خروطية واخلالاي الاخلالاي امل :كهرابئية. حتوي الشووووووووبكيُة نوعني رئيسوووووووويني من اخلالاي

اإلنسوووووان على  قدرة إن .مبا يف ذلك األلوان ر نراهاصووووو م إىل ري. وهناك ترتجصوووووب البالكهرابئية إىل الدماغ عرب العصوووو

لرئيسووووووووووووووية هي: ا بني األلوان الرئيسوووووووووووووويوة. واأللوان موا يف الطيف من ألوان تعتمود على قودرة العني على التمييز رؤيوة كول



 

 

اج هذه نتيجة امتز  وان الطيف األخرى كلها ليسوووووووووووووت إالأل ألن وتدعى ابأللوان الرئيسوووووووووووووية األصوووووووووووووفر واألزرق واألمحر،

دعى ابسوووووووووم املخاريط. واملواد الكيميائية املوجودة يف هذه حسوووووووواسووووووووة ل لوان تيوجد يف شووووووووبكية العني خالاي  .األلوان

وم الدماغ فيق ريصمات أيضاً إىل الدماغ عرب العصب البل املعلو سومح ابلتمييز بني األلوان. وهي ترساملخاريط هي ما ي

ء قادراً فقد يكون املر  حلسووواسوووة للضووووءواد الكيميائية اة من املإذا كانت املخاريط مفتقرة إىل ماد .نةبتكوين الصوووورة امللو 

 .  متييز األلوانو مبيزتني الرؤية املركزة شديدة اإلانرة  طومتتاز املخاري ،فحسبعلى متييز لونني من األلوان الرئيسية 

ن إتتوضح لك االشياء شيئاً فشيئاً مث  الضياء أنك ال ترى شيئاً البتة إذا دخلت إىل الظالم فجأت بعد أن كنت يفف

فعندما تدخل الظالم تبدأ املخاريط عملها  لظالم بواسطة املخاريط والعصبات يعود إىل مطابقة العني من النور وا هذا

حق تصل قوة العني إىل مخسني ضعفاً فتشعر انك بدأت ترى االشياء أكثر وضوحاً ، ولكن اختصاص الرؤية الضعيفة 

( دقيقة حىت تصبح قوة العني يف التمييز 22ما أن تنقضي فرتة )أو الرؤاي الليلية يعود إىل العصيات فتبدأ عملها ، و 

( ضعف ، وقد وجد أن السر يعود يف هذا إىل مادة خاصة يف العصيات هي مادة الرودوبسني ، وهي مادة 211)

( الف ، وذات لون أمحر وهي تنقلب يف النور إىل مادة صفراء مبيضة ، وتتحلل 461بروتينية ذات وزن ذري يبلغ )

صلية دة االوينقلب الفيتامني آ إىل شكل جديد فعال هو الشكل املقرون ألنه سيقرتن من جديد ابملا  مادة الرتيننيىلإ

، وهكذا يتفكك الرودوبسني يف النور ويرتكب من جديد يف الظالم ويشرتك الفيتامني آ  خالل الليل، ويتم هذا االمر 

تامني أدى هذا االمر إىل خلل املطابقة للرؤية يف الظالم وحدوث بشكل كبري يف هذا العمل ، وإذا نقصت كمية الفي

ن ونتساءل ما هو السر يف ا والظالم،بضعف القدرة على التمييز يف الليل العشاوة أو ما يسمى ابلعمى الليلي وتتميز 

 هذه املادة إذا تركبت أةرت على الرؤية الليلية ونقلت سيالة عصبية معينة إىل قشر الدماغ؟ 

ان العني تضاعف من قدرهتا على  اآلن،إىل أسئلة أخرى ال يستطيع العلم أن جييب عنها  ابإلضافةهذا السؤال إن 

 ألمبريرتى يف وضح النهار حيث تكون االانرة متوسطة وتبلغ هذه واحد فالتمييز بشكل هائل ال يكاد يصدق 

مليون ضعف  41ضعف كما ميكن أن تنخفض إىل  01ولكن هذه القدرة ميكن أن ترتفع إىل  للرؤية(ضوئية  )وحدة

العني  فبإمكانمليون ضعف!!  41وهكذا يبلغ احساس العني ما بني احلدود الدنيا واحلدود القصوى ما ينوف على 



 

 

أن ترى حىت إذا بلغت الرؤية مقدار 

وإذا زادت عن احلدود  ألمبري، (1.1111116)

املقدار  إنكما   مؤمل،أحست العني بشعور  القصوى

 الضوئي إذا نزل إىل ما دون احلدود الدنيا مل تعد تشعر العني بشيء. 

(3) .  

مى األلوان:ع  

  .هو مرض مينعنا من التمييز بني األلوان وهو مرض وراثي فما هذا املرض؟

 األعراض

ميكن أن يكون املرء مصااب بعمى األلوان من غري أن يعرف ذلك وقد تستمر هذه احلالة من غري معاجلة حىت تكتشف 

 عند الشخص املصاب. 

بُعيوب الرؤية اللونية من مشكلة يف التمييز بني مُيكن أن يعاين املصاب   

 الدرجات املختلفة من األمحر واألخضر.  

  واألزرقالدرجات املختلفة من األصفر .  

 مجيع األلوان.  

طاً أو شديداً. وميكن أن يكون  صاحب الرؤية اللونية الضعيفة عاجزاً عن قد يكون عيب الرؤية اللونية خفيفاً أو متوس

.التفريق بني ألوان الطيف )قوس املطر( مثالً  .  

 األسباب



 

 

أن ينجم  عيُب الرؤية اللونية عن عيب  ي إىل ضعف الرؤية اللونية. و ميكنمن األسباب اليت ميكن أن تؤد هناك عدد

 ولاملسؤ  اجلني أحد أبويه. غالباً ما ينقل الرجليرث ذلك عن  ملرءا تكون هذه العيوب وراةية، أي أنجيين. وغالباً ما 

  الرؤية اللونية إىل أطفاله. عن عيب 

 

 

ب  ضعف الرؤية اللونية ومن هذه احلاالتهناك أيضا حاالت طبية ميكن أن تسب   

  هاميرز لامرض .  

 زِمن
ُ
  .إدمان الكحول امل

 الداء السُّكَّري.  

 (الزَّر ق )املياه الزرقاء.  

 ابِيضاض الدم.  

  َّكس البُوق عي للعنينالت .  

 داء ابركنسون.  

 الدم املِنج لي ر. فق   

األخرى. وقد عند  وجود حالة طبيَّة مسؤولة عن عيب الرؤية اللوين، مُيكن أن تصاب إحدى العينني أكثر من العني 

هناك أدويٌة ميكن أن ُتسبِّب  .يتحسَّن الوضع إذا كان املرُض املسؤول عن ظهور عيب الرؤية اللونية قابالً للمعاجلة

  :ُعيوب الرؤية اللونية. ومن هذه األدوية العقاقري املست خد مة يف معاجلة

 اضطراابت الق ل ق.  

 ض عف االنتصاب.  



 

 

 املشكالت القلبيَّة.  

  ضغط الدمارتفاع .  

 العدوى.  

 االضطراابت النفسية.  

د وبعض نائي السلفيةقدان الرؤية اللونية. ومن املعروف أنَّ كربون فلبعض املواد الكيميائية إىل  رضي التعدكن أن يؤ مي

سبباً يف ظهور عيوب الرؤية اللونية. وقد يعاين من يعملون على متاس  ناملواد املستخدمة يف األمسدة ميكن أن تكو 

ري جيأن  من املفيد ملحوظ جيعله غري دمتواصل مع هذه املواد من تراجع يف الرؤية اللونية يكون بسيطاً وتدرجيياً إىل ح

. هؤالء الناس فحوصاً دورية ألعينهم  

 اإلنسان على متييز األلوان ترتاجع تراجعاً  ةعف الرؤية اللونية؛ فقدر لض اسبب نيف الس مدالتق نكما ميكن أيضاً أن يكو 

من  ضعف انمجاً عن مر ض  ا إذا كان الملضعف الرؤية اللونية الوراةي؛ أ ج. ال يوجد عالالسن م يفدبطيئاً مع التق

(3) ذلك املرض مفيدة لتحسني حالة الرؤية اللونية ةاألمراض، فقد تكون معاجل .  

 التشخيص

يعاين من عدم القدرة على التمييز بني األلوان، فعليه أن يستشري طبيب العيون. ويستطيع الطبيُب  صالشخإذا كان 

جيب الرؤية اللونية. وغالباً مافحص  ذلك الشخص للتأكُّد من وجود عيب يف   

ليتمكن من   دة األلوان، وذلك لفحص الرؤية اللونيةدطية متعنقاملعتمدة على أشكال  النجاح يف عدة اختبارات

 معرفة إذا كان مصااب.

يف حال  .وجود عيب يف الرؤية اللونية، فسوف يتمكن املريض من رؤية األعداد واألشكال املخفية  يف حال عدم

.طيةقنسوم الر يف متييز بعض األشكال املخفية ضمن ال الرؤية اللونية، فسوف جيد املريض صعوبةً يف وجود عيب   

 



 

 

 املعاجلة

احلاالت الوحيدة القابلة للمعاجلة هي  طبية ملعظم أنواع عيوب الرؤية اللونية. إن الوقت احلايل معاجلةال تتوفر يف 

 املريض، حيث من املمكن أن تتحسن الرؤية اللونية بعد اهاوية أو عن معاجلات معينة يتلقاحلاالت الناجتة عن أد

ف عن تناول تلك األدويةهاء تلك املعاجلات أو بعد التوقانت املصابون بضعف الرؤية اللونية  قد يستفيد األشخاص .

نة. وقد يؤدِّي هذا إىل حتسني قدرة الشخص و  ، أو من استخدام عدسات عينية ملاراهتمنظمن وضع فلرت لوين على 

ن القدرة على رؤية األلوان احلقيقية نفسهاي إىل حتسى التمييز بني بعض األلوان، لكنه ال يؤدعل رغم عدم توفر  .

ون نن عيش حياة انجحة، ألهنم يتمكنون مب الرؤية اللونية الوراةية يتمكمن املصابني بُعيو  الج الشايف، فإن الكثريالع

.من العثور على طرق تساعدهم على جتاوز هذا النقص ر لتجاوز نقص الرؤية اللونية تذكستخد مة من الطرق امل .

 رادة السيارة مثاًل؛ فمن خالل تذكنة، من قبيل قيما يسمح للمريض بفعل أشياء معي ترتيب األشياء امللوَّنة. وهذا

الوقت الصحيح لالنطالق أو التمهُّل أو التوقُّف رة املرور الضوئية يستطيع املريض معرفةترتيب ألوان إشا وهناك  .

ات األلوان املختلفة. وهذا ما أخرى لتجاوز نقص الرؤية اللونية، أال وهي وضع عالمات لتمييز األجسام ذ طريقة

يساعد املريض على ترتيب مالبسه مثاًل، حبيث تكون ألواهنا متناسبة. حيتاج الشخُص يف البداية إىل مساعدٍة ملعرفة 

(2) األلوان املتناسبة، مث يستطيع بعد ذلك أن يتوىلَّ األمر  بنفسه .  

وتعدُّ ُعيوُب رؤية اللونني األمحر واألخضر أكثرها ُشيوعاً.  ةالةُة أنواع رئيسية من ُعيوب الرؤية اللونية. هناك اخلالصة

أمَّا النوعان اآلخران فهما ُعيوب رؤية اللونني األزرق واألصفر وع مى األلوان الكامل. لكنَّ ع مى األلوان الكامل حالٌة 

  .اندرة

ب  عن أحد والديه. إنَّ الرجال أكثر من غالباً ما تكون ُعيوُب الرؤية اللونية مِسًة وراةية، إذ يرث اإلنسان هذا العي

 الرؤية اللونية، لكن معظم املصابنيالنساء تعرُّضاً الحتمال وراةة هذا العيب عن آابئهم. ال توجد طريقٌة ملعاجلة ُعيوب 

م طرق تسمح هلم اباللتفاف عليهالهبا يستطيعون التكيف مع هذه املشكلة وتع األدوية واألمراض  هناك بعض .



 

 

تأةر كن أن تلة طبِّية، فإنَّ إحدى العينني ميمشك الرؤية اللونية. وإذا كان السبب العينية اليت قد تكون سبباً يف ُعيوب

ن ضعف الرؤية اللونيةجلة تلك املشكلة الطبية إىل حتسي معاأكثر من األخرى. وقد تؤد ه إذا شك اإلنسان يف أن .

 هفعليه استشارة طبيب العيون، ألنعف،  من ذلك الضته يعاينأحد أحب ن  أللوان، أو يف أية ايعاين من ضعف يف رؤ 

يوب يف الرؤية اللونيةختباراً للعينني للكشف عن وجود عيستطيع بسهولة أن جيري ا .  

هل يرى احليواانت األلوان كما يراه اإلنسان؟ الفصل الثالث:  

للقرود وكثري من أنواع الطيور وبعض أنواع األمساك إبصار ل لوان يشابه كثريا ما لدينا من إبصار ل لوان ومع ذلك 

فهناك عدد كبري من احليواانت األخرى يبصر األلوان بكيفية خمتلفة عن كيفيتنا مثال تدل البحوث على أن التماسيح 

ة اللون وأعني بعض حيواانت أخرى حساسة لضوء ال نستطيع أن ترى األلوان يف شكل ظالل متعددة الغمام رمادي

خرى نراه حنن مثال يستطيع النحل أن يرى أشعة الضوء فوق البنفسجية واليت هي غري مرئية لآلدميني ومن الناحية األ

 ال يستطيع النحل أن يرى اللون األمحر.

 اخلامتة:

هي العضو البشري الذي يساعدان على رؤية كل ما أبدعه هللا فهي حتلل األشكال الواردة  أن: العنيمما سبق نستنتج 

حيث متكننا العني  الصحيح،مث أييت دور الدماغ ليحلل هذا الشيء إىل شكله  وبشكل مقلوبإليها أببعادها كافة 

الدرجات.من رؤية األلوان كلها متعددة   

التحسس(. البهاق)املكتسبة اس أبمراض منها ولكن من املمكن أن يصاب هذا العضو احلسّ   

أعراضه و  وأسبابه الوراةيةالذي رّكزان عليه من بني األمراض اليت تصيب العني  وهو املرضاأللوان  عمى)الوراةية ومنها 

حيث أنه قد يستمر فرتة طويلة دون أن يعلم الشخص املصاب إبصابته. املرضية،  



 

 

بعض احليواانت يشابه إىل حد ما اإلبصار اللوين عند اإلنسان.كما أن حاسة اإلبصار اللوين لدى   

 

  



 

 

 املصادر واملراجع:

   (0)  www.mhcs.Health.nsw.gov.au 

     (4)  www.repository.sustech.edu 

   (3)  www.omu.edu.ly 

اإلنسان العجيب.لبريد وكروك.مطبعة وزارة  كتاب: جسم

(2) 0996الثقافة.دمشق.  
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