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توابل

فضاءات

ديفيد هيوم

المعرفة

اللون
فيلسوف واقتصادي
ومؤرخ اسكتلندي
ولد ديفيد هيوم في مدينة أدنبرة
باسكتلندا شمال إجنلترا سنة 1711
ألب يعمل محامياً .توفى أبوه وهو في
الثالثة
ورباه عمه جورج الذي كان راعي
كنيسة متشدد.
وفي سنة  1722التحق هيوم وهو
في احلادية عشر مبدرسة أدنبرة
ودرس فيها علم الفيزياء الذي كان
يسمى آنذاك بالفلسفة الطبيعية،

وت��ع��رف فيها ع��ل��ى نظرية
نيوتن،وتلقى تعليما ً في اآلداب
الكالسيكية الالتينية التي عرفته على
أعمال املدارس اليونانية األبيقورية
والرواقية التي سوف تسهم في
تشكيل فكره الفلسفي .
يعتبر أكبر فالسفة املذهب التجريبي
 .تأثر به عدة فالسفة في أوروبا و
أمريكا  ،فهو فيلسوف واقتصادي
ومؤرخ اسكتلندي وشخصية مهمة

في الفلسفة الغربية وتاريخ التنوير
االسكتلندي.
اشتهر كمؤؤخ بداية ،لكن األكادمييني
في السنوات األخيرة ركزوا على
كتاباته الفلسفية
كان أول فيلسوف كبير في العصر
احلديث يطرح فلسفة طبيعية شاملة
تألفت جزئيا من رفض الفكرة السائدة
تاريخيا بأن العقول البشرية نسخ
مصغرة عن «العقل اإللهي».

امش عكس االتجاه لتحفز عقلك !

اكدت الدراسات احلديثة أن املشي
عكس االجتاه أو عكس اجلاذبية
االرضية ،للخلف ،يساعد بشكل
كبير في شحذ العقل ليصبح التفكير
أكثر صفاء.
وينصح االطباء بأنه كلما واجه
االنسان مشكلة أو موقفا صعبا
يحتاج فيه إلى فكر وقرار سليم
عليه أن يجري مترينا للمشي عكس
االجتاه لعدة دقائق ،مما يعزز كفاءة

فيزياء اللون

وق��درة عقله على اتخاذ القرار
السليم.
وأرجع الباحثون هذة الظاهرة
إلى أن مخ االنسان يصبح في
أعلى مستويات احلظر واحليطة
عند السير عكس االجتاه وهو ما
يعد مبنزلة مترين حيوي للحفاظ
على حيويته ونشاطه ،مما يساعد
االنسان على اتخاذ القرار السليم
في حال مواجهة املشكالت.

لــقــد علـمتني الحيـاة
بأنـي مــزيـج تـراب وروح ومـاء
وأنــي ضـعـيــف إذا كــنت وحدي
وأنـي قـــوي بـرب السـمــاء

أفقيا :

�إدراك اللون
توج��د ظاه��رة مش��وقة حت��دث عندما
يستخدم أى رس��ام لوحة ألوان محدودة,
وذلك أن العني متيل لتتعويض برؤية اللون
الرمادى أو األلوان املتعادلة بصفة عامة كما
لو كان اللون الناقص ف��ي لوحة األلوان.
فمثال ,في لوحة أل��وان تتكون من األحمر,
األصفر ,األسود ,األبيض ,فإن اخلليط من
األسود واألصفر سيبدو كدرجات مختلفة
لألخضر ,كما أن اخلليط من األحمر واألسود
سيظهر كدرجات لإلرجواني ,بينما الرمادى
سيظهر مزرق.
وعندما تفقد الع�ين تركيزها بعد النظر
إلى لون لفترة من الوقت ,فإن األحس��اس
باللون املكم��ل (اللون املعاكس لذلك اللون
في عجلة األلوان) لذلك اللون سيالزم العني
أينما نظرت لبعض الوقت .وقد مت مالحظة
هذه الظاهرة بواسطة فينسنت فان غوخ.

�إعداد� /أ�شواق �صالح

عموديا :

 - 1اسم اخلوارزمي.
 - 2إجابة املسألة  -أحرف متشابهة  -حيوان أليف.
 - 3مخترع  -طني .
 - 4أحد الوالدين  -كائن بحري .
 - 5مؤذن الرسول صلى الله علية وسلم .
 - 6قيمة (معكوسة)  -عاصفة (معكوسة)  -حرف موسيقي.
 - 7غير ناضج  -آلة موسيقية .
 - 8طريق  -منقوش على اخلشب .
 - 9يقف علية اخلطيب يوم اجلمعة (معكوسة)
 بلك (يستخدم للبناء) . - 10املنتزه أو مدينة األلعاب  -يابسة .
 - 11نصف الثلث  -خداع  -دق اجلرس (معكوسة).
- 12ربان أو مالح  -مخلوقات خفية  -عاشق ليلى .

سؤال العدد

 - 1اسم اإلمام الشافعي .
 - 2مدينة سورية  -أداة جزم  -معبود  -حيوان قطبي .
 - 3شاعر الرسول (معكوسة) .
 - 4ذكر الدجاج  -سئم .
 - 5فائز  -منفذ .
 - 6عود يتبخر به  -مضيء  -لبان.
 - 7جتمعات حضرية  -عذر(معكوسة)  -أهز .
- 8حب  -مهنة إنسانية  -أح َذر أو أش ِعر .
 - 9من أنواع العسل  -دولة عربية .
 - 10محو أو حذف  -أحد األنبياء  -عبودية .
 - 11أول ما خلق الله من األشياء  -عكس (بكر) .
 - 12طائر بحري  -دولة عربية بدون ال  -من الزهور .

يوصف اإلشعاع الكهرمغناطيسي بطول
املوجة وش��دته  ،وعندما يقع طول موجة
هذا اإلش��عاع ضمن املنطقة املرئية للعني
البشرية (تقريبا من  380نانومتر إلى 740
نانومتر) ،فيطلق عليه بالضوء املرئي.
تصدر معظم املناب��ع الضوئية ضوءًا ذا
أطوال موج��ات متنوعة ،وطيف املنبع هو
عبارة عن توزيع لشدة املنبع عند كل طول
موجي .وم��ع أن طيف الضوء الواصل إلى
العني من اجتاه ما يحدد اإلحساس اللوني
ف��ي ذلك االجت��اه ،فإنه يوج��د العديد من
ظواهر االندم��اج الطيفي الت��ي تغير هذا
اإلحساس اللوني .وقد يعرف أحدنا اللون
على أنه كل مدى من الطيف الذي يزيد من
اإلحساس اللوني نفس��ه ،مع أن هذا املدى
الطيفي ميكن أن يتغير كثي ًرا بني األجسام
املختلفة ،وبنحو أقل بني املراقبني املختلفني.
وتسمى أعضاء كل مدى طيفي مبتالونات
( )metamersاللون املنظور.

عين
الحكمة

الكلمات المتقاطعة

هو ما نراه عندما تقوم امللونات بتعديل
الضوء فيزيائيا بحيث تراه العني البشرية
(تس��مى عملية االس��تجابة) ويترجم في
الدماغ (تسمى عملية اإلدراك التي يدرسها
علم النفس) .والل��ون هو أثر فيزيولوجي
ينتج في شبكية العني ،حيث ميكن للخاليا
املخروطي��ة القي��ام بتحليل ثالث��ي اللون
للمشاهد ،سواء كان اللون ناجتا ً عن املادة
الصباغية امللونة أو عن الضوء امللون .إن
ارتباط اللون مع األشياء في لغتنا ،يظهر في
عبارات مثل «هذا الشيء أحمر اللون» ،هو
ارتباط مضلل ألنه ال ميكن إنكار أن اللون
هو إحساس غير موجود إال في الدماغ ،أو
اجلهاز العصبي للكائنات احلية.
«إن أش��عة الض��وء باملعن��ى الدقي��ق
للكلمة ليس��ت ملونة .ال يوجد في األشعة
س��وى طاقة محددة و قدرة على حتريض
الشعور بهذا اللون أو ذاك» (إسحاق نيوتن
)1730
إن اإلدراك اللوني يتأثر مبفهوم تاريخي
طويل املدى وفق طبيعة وثقافة املش��اهد،
وأيضا مفه��وم قصير املدى وه��و األلوان
املجاورة( .اقرأ أيضا علم النفس اللوني).

م�شاهدة اللون
بالرغم من ان احلالة الدقيقة للون حاليا
تقع حتت اجلدال الفلسفي ,فإن اللون قابل
أيضا للجدال من الناحية السيكوفيزيائية
التى تقع فقط في أدمغتنا (ش��اهد كواال).
التفاحة احلمراء ال تعطى ضوء أحمر ,وهذا
يؤدى بالطبع لس��وء فهم عند التفكير في
األش��ياء التى نراها ,أو الضوء نفس��ه ,إذا
ما كان ملون أم ال .كما أن التفاحة ببساطة
متتص الض��وء بأطوال موجي��ة مختلفة
ويشع عليها بدرجات متفاوتة ,بالطريقة
التى جتعل الض��وء الغير ممتص ينعكس
ليعطى اإلحساس ابللون األحمر .التفاحة
سببت اإلحس��اس باللون األحمر فقط ألن
رؤية اللون بالعني البشرية يحس بالضوء
الذى ل��ه أطوال موجي��ة مختلطة بطريقة
مختلف��ة  -ونحن لدينا لغ��ة لوصف هذا
اإلختالف .

حل العدد ال�سابق

