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 نن هى العالو بن هيثو ؟

  سنةهى أبى علي الحسن بن الهيثو، عالو عربّي، ونسلو، ولد في البصرة العراق
 الرياضيات، والطب، وغيرها، ودرس  و هَ اهتّو بدراسة علو البصريات354

  . الضىء، وكيفّية انتقاله، وعهل علً تحليل األلىان
هى أول عالو تهّكن نن تشريح العين،  و درس ابن الهيثو العدسات بأنىاعها

: والتي قال فيها ووصف أجزائها بدقة، وأعطً تفسيرًا علهّيًا واضحًا لكيفية الرؤية
إّن اإلنسان يتهكن نن الرؤية، عن طريق ضىء يصدر نن العين نحى األشياء "

 أّن النظر يحدث نن خٍل الشعاع الذي يصدر عن األجسام  والتي تحيط فيها
.  "الهرئّية التي تحيط باإلنسان، والذي يتىّجه نحى العين

 :تعريف الّضىء بالّنسبة ٌبن الهيثو 
الّضىء بالّنسبة ٌبن الهيثو هى جسو ناّدي يتأّلف نن أشّعة لها طىل وعرض ، 

وكّل شعاع نهها كان صغيرا فإّن له عرضا ، أّنا الّشعاع فهى عبارة عن حبال الّنىر 

 تفسير عهلّية الّرؤية ٌبن الهيثو
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نىع ذاتي يصدر : والّضىء نىعان . الّتي تنبعث نن األجسام ذوات األضىاء الّذاتية 
ونىع نضاء يصدر نن األجسام الّتي ... نن األجسام الهضيئة بنفسها كالّشهس 

 ...تعكس ضىء غيرها كالقهر 
 :كيفّية رؤية األجسام بالّنسبة ٌبن الهيثو 

تعتهد الّرؤية علً حساسّية شبكة العين للّضىء الهنبعث نن األجسام الهضيئة 
والّضىء يكىن نن نصدر طبيعي كالشهس . أو الهنعكس علً األجسام الهضاءة 

 .والّنجىم أو نن نصدر اصطناعي كالهصابيح والّشهىع 
وناقض ابن الهيثو نظرية بطليهىس واقليدس القائلة أّن الرؤية تتّو بإرسال 
العين شعاعات إلً األجسام التي تراها  و قّدم وصفا صحيحا ألجزاء العين 

نىّضحا أّن األجسام هي الّتي تصدر . وأعطً تفسيرا للكيفّية التي تري بها 
 .الّشعاعات وليست العين 

ونن هنا يتبّين لنا أّن رؤية األجسام تتّو بعنصرين أساسيين هها الّضىء 
 .والعين

 : عٍقة العين باإلضاءة 
اإلضاءة هي العنصر الهاّم و األساسي لعهلّية الّرؤية والّتىزيع الجّيد لإلضاءة 

يحهي العين نن اإلجهاد ويهنع وقىع الحىادث ويزيد نن قدرة الّشخص علً 
 : تصنيفات 3ولإلضاءة . العطاء في العهل 

.هي التي تضيء الهكان وتحّقق الّضىء العام للغرفة: إضاءة عاّنة   
هي التي تعطي دعها ونزيدا نن الّضىء الهباشر لهراكز العهل : إضاءة نركّزة 

 .والّنشاط في الغرفة 
هي التي تستخدم لتبرز نقاط الجهال في الهنزل وتلفت الّنظر : إضاءة نىّجهة 

 .إليها كالتحف أو الّلىحات 


