
 

 

 

 

 

  

 

 6341
 Shamfuture 

 

Shamfuture 

 

 

 

 [ــــــــــــــنالعيـــــــــــ]
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 ألُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػساف:              
 

 اًخـصف ؿىل اًـني ومىوانهتا. 

 بًٓية اًصؤئة واملعاتلة. 

اًخـصف ؿىل كسرت اًـني ؿىل  

 متيزي ألًوان .

 تـغ ٔبمصاض اًـني ؤبس حاهيا. 

 ظصق ؿالهجا. 

 حصاحة املاء ألتيغ. 
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 مةسّ ػػػػػػػػػػػػػػػاملل  
 

اًـني ؾضو رمم خسا ًإلوسان وكس احمتؽ اًـٌَلء ًيك يىدضفوا  ٕاصاكًية اًححر:

ا .وثوظَو  ًيخاجئ اًيت سوف هسرسِا يف ُشا اًححر.  بًٓية معَِا ؤبرساُر

 جساؤالث اًححر:
 هيف يصى اإلوسان ألص ياء؟

 ما مىوانث اًـني؟

 هيف ميزي اإلوسان ألًوان؟

ُي ثعاة اًـني تبٔمصاض؟ ما 

 ٔبس حاهبا؟

 ما ظصق اًـالح؟

 

اإلتعار, املفذاخ  ؾضو ميىٌيا من

واحلجم واحلصنة  إلدراك اًضلك

انفشت ؿىل    واملسافة وألًوان 

الٓدصين ثـّّب ؾن اًفصخ واحلزن 

واًلضة فمتىٌّيا ابًخايل من اًخـامي 

واًخّواظي مؽ الٓدصين.ُي ؾصفمت ما 

 يه ؟ ٕاهنا اًـني.
يىون اًحرص دكيلا, فٕاهَ ال يىفي ٔبن يىون سَامي ابًًّس حة ًلّك ؿني ؿىل حس       ت, تيًو

  يسمح جصؤية زيائيّة ومزتامٌة ًٔلص ياء.ٔبن يىون نشكل ابًًّس حة ٌَـييني مـا ذّما جية 

هبا هللا ًإلوسان فِى  اًىت متسان  ال صم ٔبن حاسة اًحرص ىه من ٔبمه احلواس اًىت ُو

ابملـَوماث ؾن ما حوًيا من ٔبص ياء سواء اكهت ُشٍ ألص ياء كصيحة خسا و تـيست خسا 

ٔبصـة مٌا ٔبو فامي تني ذكل . و يمت اإلحساس ابًصؤية ؾن ظصيق اًـني حير متص 
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اًضوء من اجلسم ذالل اجلزء ألمازم 

اًضفاف من هصت اًـني و ثيفش ذالل اجلزء 

ازلاذىل ٌَـني ٕاىل ٔبن ثعي ٕاىل ظحلة من 

ألوسجة احلاسة ٌَضوء و يًذج ؾهنا 

هحضاث وِصتية ثًذلي ٕاىل املخ ؾن ظصيق 

ديوط من ألؾعاة و ُياك ثثري 

  اإلحساس ابًصؤية .

 

 املححر ألول:                  

 املعَة ألول: اًـني و مىوانهتا:

ا واحس توظة فلط  ثـخّب ظلريت احلجم حير اًـني ابًصمغ من ٔبن ؿني يحَف كعُص

ٕاال ٔبن ًِا وػيفة ُامة خسا ٔبال ويه اًصؤية. وثـخّب  مس 0.1اإلوسان اًحاًف يعي ٕاىل 

اًـني ابًاكمريا حير من بٔنرث احلواس ارلسة اس خزساما ًإلوسان. ويمت جضخيَ  اًصؤية

من اخلالاي  ظحلةتخجميؽ اًضوء مث ثلوم تخحويهل ٕاىل ظورت ؾن ظصيق اس خزسام  ثلوم

وثخىون من ؾؼم اخلس   ُو حزء من اًخجويف ادلجمي اشلي جس خلص اًـني تساذهل. .

, و Temple , اًـؼم اًعسقيforehead , اجلهبةcheekbone (اًوحين )اًـؼم

اًـني مس خلصت ومس يودت داذي حمجص اًـني تواسعة وسادت من  خاهة ألهف. وحىون

  .اًـني حٌلية اكمةل ٌَـني من ٔبي ظسماث ٔبو رضر ازلُون. وتشكل يوفص حمجص
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اًيت ثلؽ حتت  Lacrimal gland وحيخوي حمجص اًـني ٔبيضا ؿىل اًلست ازلمـية

وٕافصاز ازلموع اخلاريج من اجلفن اًـَوي ٌَـني. وثلوم اًلست ازلمـية إبهخاح  اجلزء

ازلمـية اًيت ثـمي  واًعحلة

ؿىل اًرتظية املس متص ٌَـني 

ؤبتـاد ٔبي حسم قصية كس 

ويمت ثرصيف  .يسذي ٌَـني

ازلموع من ذالل اًلٌات 

 ازلمـية ألهفية

Nasolacrimal duct 

اًزاوية ازلاذَية  اًيت ثلؽ يف

 . ٌَـني

 Eyelids and Eyelashes اجلفون واًصموش

  

ا, نشكل  ؿىلثـمي اجلفون  حٌلية اًـني من ٔبي ٔبحسام قصيحة مثي ألحصتة وكرُي

اًلوية اًيت  حتمي اًـني من اإلضاءت

  .كس ثؤذي اًـني

وؾيس حتصيم حفن اًـني يـمي ؿىل 

سعح اًـني  ورش ظحلة دمـية ؿىل

  .حفافِا فيجـي اًـني رظحة و مييؽ

وثـمي رموش اًـني ؿىل حٌلية اًـني 

اكٔلحصتة  من ددول ٔبي ٔبحسام دكيلة

ا   .واًحىرتاي وكرُي

 

http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http://www.sehha.com/diseases/eyes/dryeye1.htm
http://forum.stop55.com/urls.php?ref=http://www.sehha.com/diseases/eyes/dryeye1.htm
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 مىوانث اًـني:
  ألحزاء اًخاًية: ثخىون اًـني من

دم ثلصيحا, ًوهنا ٔبتيغ هبا من 4اًعحلة اخلارحية ويحَف مسىِا  )تياض اًـني(:اًعَحة

وثعحح صفّافة وجسّم   ذَف زلة ميّص مٌَ اًـعة اًحرصي,ٔبّما من ألمام فرتّق 

 اًلصهية.

 )قضاء ذَوي خماظي(:املَخحمة ·

ؾحارت ؾن ظحلة واكية ركيلة, من 

   اخلالاي ثلعي سعح اًلصهية.

ثَخعق ابًوخَ اًحاظين  املض ميّية:

ٌَعَحة وثخىّون من وس يج مَّون 

ابٔلسود حبير جيـي داذي اًـني 

 قصفة مؼَمة

  ٌَـني اشلي يوسؽ ويلَط اًفذحة املصنزية ٌَـني. اجلزء املَون املصيئ, اًلزحية:

  )اًحؤتؤ(: اًفذحة املصنزية اًيت جسمح ٌَضوء ابملصور زلاذي اًـني. احلسكة 

 

 :(Ciliary body) اجلسم اًِسىب

و ؾحارت ؾن ؾضالث ثخحنك ىف  يخعي اجلسم اًِسىب ابجلسم اًزخاىج من ألمام ُو
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اًـني ٔبما ٕاذا  صلك ؿسسة اًـني ٌَصؤية, فٕاذا ثلَعت ُشٍ اًـضالث يلي حتسة

اإلتعار  ارختت يزيس حتسة اًـسسة وتشكل يرتنز اًضوء ؿىل اًض حىية من ٔبخي

 .ؿىل حسة تـس اجلسم ؾن اًـني

ٌَضوء يحعن احلائط اخلَفي ٌَـني. ص حىية  ؾحارت ؾن قضاء حساس اًض حىية:

اًضوء ٕاىل هحضاث وِصابئية حصسي ؾن  اًـني يه اجلزء املسرك من اًـني واًيت حتول

 ويه ثخىون من ؾرشت ظحلاث ظصيق اًـعة اًحرصي ٕاىل ازلماغ ٌَرتمجة اًفورية.

  وثخىون اًض حىية من وريلذني ٌُل:

 ية ذارحية.وريلة ظحاق  -4

 وريلة ؾعحية داذَية. -0

  ة:اًوريلة اًعحاقية اخلارحي

ثَخعق ابًوخَ ازلاذًل ٌَمض ميية, 

وحتوي ذالايُا ظحاكا ٔبسود يلوم 

 توػيفذني:

 ٓ جيـي حوف هصت اًـني مؼٌَل  -ب

 فيحلق وضوخ اًصؤية.

 .Aخيزتن هكياث هحريت من فيخامني  -ة

 :اًوريلة اًـعحية ازلاذَية
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ظحلاث ذَوية ؾعحية ثفعي تيهنا ظحلذان من املضاتم ويه ثخبًٔف من زالج 

  ابًرتثية من اخلارح ٕاىل ازلاذي:

ظحلة اخلالاي اًحرصية: ويه ؾعحوانث زيائية اًلعة يوخس مهنا منعان ٌُل  -4

 اًـيص, واخملاريط.

 اًعحلة اًوسع : وحتوي ٔبمناظا ذَوية ؿسيست وخباظة ؾعحوانث زياية اًلعة. -0

 املضاتم ازلاذَية. ظحلة -3

ظحلة ؾلسية: وحتوي ؾعحوانث مذـسدت ألكعاة جضلك ٔبًيافِا اًـعة  -1

 اًحرصي.

 ثوخس يف اًض حىية مٌاظق ذمزيت من حير تييهتا ودورُا:

ويه ابحة ؿىل اًض حىية ملاتي فذحة اًـني حىرث فهيا اخملاريط وثلي اٌَعزة اًعفصاء:

 اًـيص.

فغ ظلري يف مصنز اٌَعزة اًعفصاء حتوي يف ويه مٌراحلفريت املصنزية)اًيلصت(:

ا خماريط فلط وال حتوي ؾعيا ولك خمصوط فهيا يخلاتي مؽ ًيف ؾعيب واحس  مصنُز

 من ٔبًياف اًـعة اًحرصي شلكل حىون حست اإلتعار ؿاًية.

ؾعية  022ثيـسم فهيا اخملاريط وحتوي ؾعيا فلعولك اًض حىية الٔنرث حميعية:

 اًياف اًـعة اًحرصي. ثخلاتي مؽ ًيف ؾعيب واحس من

ويه مٌعلة دصوح ٔبًياف اًـعة اًحرصي ويه ذاًية من اًـيص  اًيلعة اًـمياء:

 واخملاريط شلكل حىون فهيا حست اإلتعار مـسومة وكري حساسة ٌَضوء.
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 يه اخلَط املايئ و اخلَط اًزخايج واًلصهية واًـسسة. ألوساط اًضفّافة ٌَـني:

مصن تَوري صفاف, حمسة اًوهجني يفيس يف كصص ) اجلسم اًحَوري(:اًـسسة

ويلؽ ذَف احلسكة. جس يعص ؾضالث ؿىل صلك اًـسسة تعصيلة ثَلائية ًيمت  اًرتنزي,

ومعاظيهتا, وجسم  ُشٍ احلاةل ثلسمٌا يف اًـمص ثلي مصوهة اًـسسة  اًرتنزي. لكٌل

ٔبو ذما يؤدي ٕاىل ظـوتة يف اًرتنزي ؿىل ألص ياء اًلصيحة مثي حصيفة  " ترص "كرص

شا ُو سخة احذياح اًحـغ ًيؼارت كصاءت تـس سن ألرتـني . نخاة.  ُو

ثضلك هصوي, ثلوم تسور انفشت اًـني. اًلصهية  وس يج كوي صفاف, ملوس, اًلصهية:

 يسذي اًضوء اًـني ييىرس تواسعة ابًلصهية. يه ؾيرص اًرتنزي اًصئييس ٌَـني. حفني

 

  يوخس يف اًخجويف ألماسم اخلَط املايئ:

و ؾحارت ؾن سائي  تني اًلصهية و اًلزحية ُو

 يض حَ املاء يف كوامَ.

ُو  )اخلَط اًزخايج(: اجلسم اًزخايجّ 

سائي صفاف رحصاح مئل اًخجويف اخلَفي 

 ٌَـني.

 (Collagen) :اًىوالخني  

 Connective) مادت اًىوالخني ىه اًّبوثني ألساىس ىف ألوسجة اًضامة
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tissues).  من وس حة ٕاحٌلىل مىوانث اًّبوثني, وختخَف12وحىون تًس حة % 

 .وػيفهتا ؾن اإلىزمياث وىه مادت كريمصهة

ىف حصهية اًلضاريف وألرتعة, ىف  من وػائف مادت اًىوالخني املخـسدت: ثسذي

مس ئوةل ؾن ابًخواخس مؽ مادت  حصهية اًـؼام وألس يان, نٌل ٔبن مادت اًىوالخني

ٔلوسجة اجلسم اًلصهية اكٔلػافص  ًيف  يُضلك ألساس اًىميياىئاًلصثني )وىه جصوثني 

اًوكت. امضحالل ُشٍ املادت  واًلصون واحلوافص( ؾن كوت اجلسل ومصوهخَ ىف هفس

 .يؤدى ٕاىل اًخجاؾيس اًىت ثعاحة اًخلسم ىف اًسن

مادت اًىوالخني ألوؾية ازلموية نٌل ثَـة دوراً ُامًا ىف منو ألوسجة,  ثلوى

املادت ىف ؿسسة اًـني واًلصهية ىف صلك تََورى. جس خزسم مادت  ُشٍوثخواخس 

اًخجميَية من صس اًضفاٍ ؿىل اًصمغ ػِور اًحسائي ًِا من  اًىوالخني ىف اجلصاحاث

 .(Hyaluronic acid) احللن حبامغ اًِياًيوروهم

 :(Eyebrow): احلاحة -

احلاحة  ةحاحدان اًـني ُو ذكل اًضـص اشلى يوخس فوق حفن اًـني, وػيف

اًـني.  ألساس ية ُو ٕاؿادت اجتاٍ املواد اًسائةل من اًـصق ٔبو مياٍ ألمعار تـيساً ؾن

 من املمىن ٔبن يلري املاء داذي اًـني اخلواص اإلىىسارية ًِا ذما جيـي اًصؤية

 مضوصة كري واحضة هبا
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  :(Anterior chamber) اًلصفة ألمامية- 

 .واًلزحية اًفصاغ ما تني اًلصهية

 :(Posterior chamber) اًلصفة اخلَفية 

 .اًـني واًلزحية اًفصاغ ما تني ؿسسة

 :(Schlemm canal) كٌات صَمي 

اًزاوية تني اًلصهية واًلزحية ىف اًلصفة ألمامية, وىه دائصية  اًلٌات اًىت ثلؽ ىف

حمَول اخلَط املاىئ" من اًلصفة اخلَفية وٕارساهل ٕاىل اجلسم " اًضلك ووػيفهتا مجؽ

 .ازلم ذالل اًرشاين ىف جمصى من

 :(Intraocular pressure) ضلط اًـني 

ومن املمىن ٔبن يصثفؽ ُشا اًضلط ثسخة تـغ  ُو ضلط اًسائي داذي اًـني,

ٔبو ًـوامي ورازية ٔبو وـصض خاهىب  الاضعصاابث اًىت حتسج من اٍهتاابث ابًـني,

 .ٔلحس ألدوية
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 اين:ػػػػػػػػػػاملعَة اًث  

   اًـضالث اًيت حُتصك اًـني يه :  

و يه ثَف اًـني ٌَزارح اي اًـضةل املس خلمية اًوحض ية )اجلاهخية(:       

 اًيؼص ٌَجاهة اخلاريج )ظصف اًـني(. 

اًـضةل املس خلمية اإلوس ية       

و يه ثَف اًـني ٕاىل  )ازلاذَية(:

 ازلاذي ٌَيؼص ظوة ألهف. 

: و يه اًـضةل املس خلمية اًـَوية      

 ثَف اًـني ٌَيؼص ًٔلؿىل وٌسلاذي. 

و  اًـضةل املس خلمية اًسفَية:      

يه ثَف اًـني ٌَيؼص ًٔلسفي 

 ٌوسلاذي. 

 و يه ثَف اًـني ٌَيؼص ًٔلسفي و ٌَزارح.  اًـضةل املائةل اًـَوية:      

  و يه ثَف اًـني ٌَيؼص ًٔلؿىل و ٌَزارح. اًـضةل املائةل اًسفَية:      

 

 املعَة اًثاًر:
 جضلك اًـني يف املصحةل اجلييًية:

خمخَفة , اًعحلة ازلاذَية و جسم  ألدمة اًحاظية  ثخىون املضلة من زالج ظحلاث

اجلِاز اًِضمي ٌَجيني .و اًعحلة اًوسع  و ثسؾ   و يًضبٔ مهنا اًصئخان و اًىدس و

ن و ألؾضاء اًـؼام و اًـضالث و اًلكيخا ألدمة املخوسعة س يًضبٔ ؾهنا الحلاً 

اًؼاُصت ٔبو اًعحلة اخلارحية ثـعي الحلًا اجلسل  اًخياسَية و اًلَة . و ٔبذرياً ألدمة

ثحسٔب اًـييان يف ُشا ألس حوع ابٍمنو  6االس حوعو اًضـص و اًـييني و اجلِاز اًـعحي

 8االس حوعنٌل يحسٔب ثعور ؿسسة اًـييي7ٌاالس حوعؿىل خاهيب اًصٔبس
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ثحسٔب كزحية اًـني 44االس حوعاجلسل فوق اًـييني ًخىون اجلفٌ ثامتيز زًياث

 48االس حوعنخحصيم اًـييني خاهحًا و ثلعية اًوهج46الاس حوعابًخعور

جس متص ؾييا اًعفي ابًخعور ٔبيضًا حير كس جس خعيؽ ص حىيهتا وضف ضوء اًفالش 

 07الس حوعثوحهيَ ٕاىل اًصحٌل ٕاذا مت

ألصِص املاضية ) ٌَسٌلخ تخعور  ابًصمغ من تلاء ؾييا ظفكِل ملَلذان ذالل

فٕاهنٌل سددسبٓن ابًصفيف ُشا ألس حوع . خيخَف ًون اًـني اؾامتداً ؿىل  ( اًض حىية

ؾيون تـغ ألظفال ابٌَون ألزرق ٔبو ألزرق اًصمادي ) من  اًـصق : ثخَون

ألوىل من اًـمص ( ٔبو ابٌَون اًحين ٔبو  6ألصِص ال  املمىن ثحسل ُشا اٌَون ذالل

رموصَ و ؾيياٍ 08الاس حوع. صـص اًصٔبس . يس متص منو رموش اًـني و ألسود

ٔبن ؾيًيَ كادراتن الٓن ؿىل احلصنة و جس خجيحان ٔبيضا ًٌَيور 09الاس حوعمىمتةل اٍمنو

يعحح كادرا ؿَىاًصؤية ) ثضلك قميي ( , جس خعيؽ حسكذا 33االس حوعو اًؼالم

 جصؤية ٔبصاكل ابُخة يسمح ًعفكلِ  اجليني وضف اًضوء و اإلهلداض و اإلجساع ذما

ييام اجليني مـؼم اًوكت و كس حتسج زليَ اًيوم املرتافق مؽ حصاكث اًـني اًرسيـة .

 ) فرتت ألحالم(.

 

ابًضوء وابزلم اشلي يلوم تخلشية  حتخوي ص حىية اًـني ؿًل ٔبؾعاة ذاظة جضـص

  .اًـني

ؿًل اًض حىة حساس ية يه مٌعلة جسمي )تلـة كصهية( واًيت حتخوي  بٔنرث مٌاظق

  .تحـضِا يف هنايهتا بآلف ألؾعاة اًيت ثَخعق

ثلوم ص حىية اًـني تـس  .لكٌل اكهت ُشٍ اٍهناايث بٔنرث نثافة لكٌل اكهت اًصؤية ٔبوحض

ظصيق ؾعة  ذكل تيلي اًعور املصئية ٕايل هحضاث وِصابئية حصسي ٕايل املخ ؾن

  .اًصؤية

اًـعحية ثًذلي ٕايل  ؾعة اًصؤية يلوم تخوظيي ص حىية اًـني ابملخ. هعف ألًياف

ألماسم من  اجلاهة الٓدص ًخعي ٕايل اًخعاًة اًحرصي ويه مٌعلة حتت اجلزء

اجلزء  املخ. مث ثلوم ٍلوؿة ألًياف اًـعحية ابًخجمؽ مصت ٔبدصي كدي اًوظول ٕايل
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ا )حصمجهتا ٕايل ٔبص ياء   .(اخلَفي من املخ, حير يمت اًضـور ابًصؤية وثفسرُي

  .ني, لك كسم ميخَئ ابًسوائيثيلسم ملةل اًـني ٕايل كسم

اًلصهية ٕايل ؿسساث اًـني, ٔبما اجلزء اخلَفي فميخس من  ميخس اًلسم ألماسم من

  .ص حىية اًـني ألظصاف اخلَفية ٌَـسساث ٕايل

 

 

  .رظوتة اًـني واشلي يلوم تخلشية اًخىوين ازلاذًل حيخوي اجلزء ألماسم ؿًل سائي

شٍ اًسوائيحيخوي اجلزء اخلَفي ؿًل مادت ًزخة ج  جساؿس  سمي اًسائي اًزخايج. ُو

 اًـني ؿًل احلفاظ ؿًل صلكِا. اًلسم ألماسم يخىون من قصفذني, اًلصفة ألمامية

 متخس من اًلصهية ٕايل كزحية اًـني ٔبما اجلزء اخلَفي فميخس من كزحية اًـني وحىت

ل اًـسساث.يمت ٕافصاز سائي رظوتة اًـني يف اًلصفة اخلَفية حير متص من ذال

احلسكة يف اًـني ٕاىل اًلصفة ألمامية مث ختصح من اًـني من ذالل كٌواث اًخسفق 

 ؿىل حافة كزحية اًـني.

 ٔبهواع اًـني:
ذاث سعح ملـص واحس مس خلدي  ؾيون ثس يعة",وميىن ثعييف ٔبهواع اًـني ٕاىل "

ويه ثضم ؿسدا من اًـسساث حمستة فصدية حبير يمتىن "ؾيون مصهحة" ٌَضوء, و

اظة واًخـليس اًاكئن احلي من اًصؤاي ابنرث من زواية.ثخفاوث اًـيون من حير اًخس

 حسة اًحيئة احمليعة
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 املححػػػػػر اًثػػػػػػاين
 املعَة ألول:

 هيف حصى اًـني؟
ميىٌيا ان وض حَ فىصت معي اًـني ابًاكمريا اًيت وس خزسرما يف اًخعويص اًفوثوقصايف, 

ثكل اًـمَية اًيت ثلوم فهيا اًاكمريا تخجميؽ اًضوء امليـىس ؾن اجلسم تواسعة 

ؿسسة اًاكمريا ؿىل اًفيمل وتـسُا ثمت اًـمَية اًىمييائية ًخحويي اًعورت اخملزتهة يف 

ؾهتا ؿىل اًورق ًيحعي ؿىل ظورت تني ايسييا ملضِس اًفيمل ٕاىل ظورت ميىن ظحا

, واًـني  مـني مت ثعويٍص

ثلوم ٔبيضا تخجميؽ 

اًضوءامليـىس ؾن اجلسم 

او املضِس اشلي هيؼص اًيَ 

وحصنٍز يف داذي اًـني. 

ًوخوضيح هيف ثمت معَية 

اًصؤية دؾيا هيؼص ٕاىل 

 حصهية اًـني.

اًـني هصت جموفة.. ٔبول ما 

, اًـضةل ازلائصية املَوهة اًيت ثـعيم ًون اًـني ادليي Irisكة يلاتكل فهيا ُو احلس

ا تؤتؤ اًـني Melanocytesحبسة ما فهيا من ذالاي امليالهني  , يلؽ يف مصنُز

و اشلي يسمح تسدول اًضوء ٕاىل اًض حىية, وثخحنك Pupilاملـصوف ابًنن  , ُو

 احلسكة يف صست اًضوء من ذالل ثضييق ٔبو ثوس يؽ اًحؤتؤ.

 

, ويه اًيت ثلعي احلسكة Corneaاًسعح اخلاريج اًضفاف يسم  ابًلصهية 
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 واًحؤتؤ, واملسخدة يف ذَق ظورت حادت جسلط ؿىل اًض حىية يف مؤدصت اًـني.

 

.. مث Eyeballابًلصهية وثـخّب خسارا مسؾٌل مللةل اًـني  Scleraيخعي تياض اًـني 

جساؿس يف احلعول ؿىل ظورت , ويه اًحؤرت ازلاذَية اًيت Lensثبئت ؿسسة اًـني 

ٔبوحض. يسلط اًضوء ؿىل اًض حىية ويه املىوهة من ظحلذني: واحست جسّم  

, وألدصى قضاء ظحلي ميس اًـيون ابحذياخاهتا Neural Retinaابًـعحية 

 ألساس ية من اًعـام ذَف اًعحلةألوىل تـيًسا ؾن اًضوء.

 

&  Rodsَضوءجسم  ة حتمي اًض حىية اًـعحية هوؿا من اخلالاي املس خلدةل ٌ

Cones  خيصح من اًض حىية نخةل ؾعحيةGanglion cells "ويه "ألسالك ,

 , ومٌَ ٕاىل ازلماغ. Optic Nerveاًيت حتمي اًصسائي ٕاىل اًـعة اًحرصي 

حيامن يسلط اًضوء ؿىل اخلالاي اًضوئية يف اًض حىية حتوًِا ٕاىل هحضاث وِصابئية 

 رت يف معَية جسّم  ة "اًصؤية". دكيلة ثًذلي ٕاىل ازلماغ, وثخىون اًعو 

 

ثـمتس دكة اًصؤية ووضوهحا ؿىل املصحةل الاويل ٌَجزء الاماسم ٌَـني واًيت يمت فهيا 

حصنزي اًضوء تواسعة اًلصهية وؿسسة اًـني ؿىل اًض حىية, وابًخايل فٕان صلك الًك 

 من اًلصهية واًـسسة ابالضافة ٕاىل مصوهة حصنهتٌل ومصوهة اًـضالث اًيت ثخحنك

 حبصنة اًـني ولك لكِا ثَـة دوراً مذاكماًل يف حصنزي اًضوء ؿىل ص حىية اًـني.

 

 فـيسما هيؼص ٕاىل حسم ما فٕان زالزة ٔبص ياء حتسج فوراً وثَلائيا ًويه:

 

 .ثعلري جحم اًعورت ًخياسة جحم ص حىية اًـني.4

 ؿىل اًض حىية. focus.جتميؽ اًضوء املدضدت ؾن اجلسم وحصنٍز 0

هة ؿىل اًض حىية جية ان حىون مٌحيية ًخياسة صلك اًض حىية .اًعورت املخىو 3

 متامًا.
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ٕان اًضوء املار ذالل اًلصهية وحسكة اًـني ييحين وفزيايئيا هلول اهَ ييىرس 

refractive  تواسعة اًـسسة ًيعي ٕاىل هلعة ؿىل اًض حىية هلول ؾهنا هلعة اًرتنزي

تشكل يف اًاكمريا فامه دعوت  حير ثدضلك اًعورت متامًا نٌل هلوم focusاو اًخحئري 

ًا واشلي يمت اوثوماثيىي focusingٌَحعول ؿىل ظورت واحضة ان هضحط اًرتنزي 

 يف مـؼم اًاكمرياث اًـادية.

 َـني واًعورت ثرتنز ؿىل اًض حىيةاًضوء يسذي ٌ

ًوـمي لك ذكل فٕان اًـني متخكل ؿسسة ثلؽ يف مصنز اًـييخني اًض حىية واحلسكة 

صفافة جسم  اًلصهية ثـمي نيافشت ذلاية اًـسسة. الك من  وثلعي اًـسسة ظحلة

 اًـسس واًلصهية ثـمالن مؽ تـضٌِل اًحـغ ًرتنزي اًعورت ؿىل اًض حىية.

 

 

 

 اين:ػػػػػػاملعَة اًث

 اًـني واًلصاءت
ٕان ؿني اًلارئ ثًساة فوق اًلكٌلث ثسِوةل و ٕاذا حعي ُشا فٕاهنا ًن حصى صيئا 

ٔلن اًـني ميىن ٔبن حصى ألص ياء ثضلك واحض ؾيسما جس خعيؽ ٔبن ثخوكف ؿَهيا و 

 ثبٔذش ظورت واحضة مهنا و حىون ُشٍ اًعورت ىف اًلصاءت ؾحارت ؾن وحست اًرتنزي.

اثتخَ ًخمتىن من مضاُسثَ و اذا  شلا اذا تل  حسم اثتت فبٔن اًـني جية ٔبن ثحل 

 حتصك فان اًـني جية ان ثخحصك ذَفَ ًىك جضاُسٍ.

ؾيسما يلصٔب اإلوسان سعصًا فٕان ؾيًيَ ثخحصاكن ىف سَسة من اًلفزاث اًرسيـة 

ميىن يخزََِا وكفاث و ؿىل فرتاث حمسدت ٕان ُشٍ اًلفزاث رسيـة خسا حبير ال 

اًرتنزي من رتؽ اثهية اىل اثهية و  زاث تني وحساثلفمالحؼهتا ًىن ثلسر رسؿة اً

لكمة  422هعف و ىف ٔبتعبٔ رسؿة كصاءت يعي مـسل كصاءت اًضرط ٕاىل ٔبكي من 
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ىف ازلكيلة و ُىشا فٕان 

اًـني ثبٔذش حصؿاث كعريت 

من املـَوماث ىف هلاط 

اًخوكف فِى  ال حصى صيئا 

ىف احلليلة تي فلط ثًذلي 

من هلعة اىل ادصى و حنن 

 ال هالحغ ُشٍ اًلفزاث

ٔلن املـَوماث املخاكمةل و 

املخخاتـة احملموةل ٕاىل ازلماغ مس خلات من وحساث اًرتنزي اًواحست ثَو ألدصى و شلا 

فٕاهَ ال ميىٌيا ٔبن حنلق مسحًا سَسًا ٌَلكٌلث دون اًخوكف تيهنا مؽ احملافؼة ؿىل 

 كصاءت سَمية.

اًـني اثتخة ٕان اًـني اندرا ما ثخوكف لٔنرث من هعف اثهية حىت ؾيسما جضـص ٔبن 

ابًاكمي مفثالؾيسما ثيؼص تثداث ؿىل هلعة اثتخة فٕان اًـني ىف احلليلة ثلوم تـسد من 

احلصاكث اًعلريت حول اًيلعة ٔلن اًـني ٕاذا مل ثخحصك هبشٍ اًعصيلة ظاهـة وحساث 

 حصنزي خسيست ًِا فٕان ذكل س يؤدى اىل ٔبن حهبت اًعورت ثرسؿة و ختخف .

ىل رتؽ اثهية ىف لك هلعة حصنزي شلا فِى  حمسدت حبواىل ثبٔذش اًـني كري املسرتة حوا

ٔبرتـة هلاط حصنزي ىف اًثاهية ذما يـىن ٔبن اًلارئ املخوسط اشلى يبٔذش من لكمة ٕاىل 

لكمخني ىف وحست اًرتنزياًواحست و ًىك يلصٔب سعصا ؿىل ُشٍ اًعفحة فٕاهنا س خبٔذش 

 مٌَ تني زالزة ٕاىل س خة وحساث حصنزي .

 

ا ٔبن مست اًوكفاث و ؿسد اًلكٌلث اًىت يمت ٔبذشُا ىف لك وحست و ذما الصم فيَ ٔبيض

حصنزي ثخفاوث ٕاىل حس هحري فامي تيهنا هؼصا ٔلدذالف املادت امللصوءت و اًضرط 

اًلارئ و ابًصمغ من ٔبن بٔنرث اإلدرااكث اًحرصية اًىت ثسرك تـيسا ؾن مصنز ما حزال 

 peripheralة احمليعية ) ذمىٌة اًصؤية ًىن توضوخ ٔبكي ُشٍ اًصؤية جسم  اًصؤي

vision  و ىه ثؤدى وػيفة رمبا ثـس ألمثن ٔبزياء اًلصاءت حير ٔبن اًلكٌلث اًىت )
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ثبىٔت تـس وحستاًرتنزي احلاًية ) اًىت ثلوم اًـني تلصاءهتا ( مدارشت حىون كس 

حسوج  ٔبس خَمت ثضلك حزىئ من ذالل اًـني و ٔبرسَت ٌسلماغ و ٕان ٕاحامتًية

ُشا ألمص هحريت ٔلن اًلكٌلث ميىن ٔبن ثسرك وىه ىف جمال اًصؤية احمليعية ىف هفس 

 اًوكت اشلى حىون فيَ ألحصف اًفصدية مضوصة خسا و ال ميىن اًخـصف ؿَهيا .

و ؿىل ُشا ألساس فٕان اًصؤية املضوصة ٔبو كرياًواحضة تـغ اًضئ ملا ُو ٔبث 

وط اًـني ىف احلصنة اًلادمة و ٔبين ُو املاكن ختّب ازلماغ ٔبين ُو املاكن الىٓت ًسل

املياسة ٌَخوكف و ُىشا فٕان اًـني ال ثخحصك ىف سَسة مٌخؼمة من اًلفزاث 

ثضلك مدساو ًىهنا ثلفز ؾن اًلكٌلث املعوةل و حصنز ؿىل اًلكٌلث ألمه ىف اًيط 

 ) اًفصيست و املمزيت (.

حمخوى املـَوماث املخوفص  يـمتس مسى اشلاهصت اًفورى ؿىل ؿسد اجلصؿاث تساًل من

حير ٔبهيا ؾيسما هلصٔب وس خعيؽ ٔبن هبٔذش حواىل مخس حصؿاث فىوكت واحس و 

اجلصؿة اًواحست كس حىون حصف ملعؽ ٔبو لكمة ٔبو حىت ؾحارت ظلريت و لكٌل اكهت 

 اجلصؿة بٔنّب اكن اًفِم ٔبسِي.

ما ؾيس اًلارئ املمتصس فٕان وحساث اًرتنزي ثخجمؽ ىف مٌخعف سعص اًعحاؿة فـيس

هنا ؿادت ال ثشُة اىل تساية اًسعص تي تسال من إ سعص خسيس فثشُة اًـني اىل 

ذكل ثحسٔب تـس لكمة او لكمخني من احلافة اما ابًًس حة ٌسلماغ فٕاهَ يىون كس هون 

ندس هبا ذالل ألسعصاًساتلة اٌلث اًىت س خبىٔت من اخلّبت اًىت فىصت حيست ؾن اًلك

( ٌَخبٔنس تبٔن  peripheral visionرحية ) و ُو حباخة فلط إلسدضارت اًصؤية اخلا

اًلكٌلث ألوىل ىه فـال نٌل ثوكـِا ٔبم ال و تيفس اًعصيلة ثـمي اًـني و ازلماغ مـا 

 هبشا اًخيامغ ىف هناية اًسعص.

اًلارئ اًحعئ اشلى يخوكف ؾيس لك لكمة و من مث يلفز ٌَلكمة اًخاًية س يلوم تلصاءت 

و ًن يىون كادرا ؿىل فِم مـؼم ما يلصٔب و هفس اًلكمة مصثني اىل زالج مصاث فِ

ؾيس هناية اًفلصت فٕان املفِوم يىون كس ضاع ثسخة ظول اًوكت واًخىصار املمي مٌش 

 تساية كصاءت اًفلصت.

ٔبزياء معَية اؿادت اًلصاءت فٕان كسراثَ ؿىل اًخشهص حىون كس ضـفت و يىون كس ابء 
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 تال صم ىف كسراثَ ؿىل اًخشهص معَلا.

 من مئة س ية اس خًذج اخلّباء ىف احللي اًعىب و اًححر اًيفى مسى انرث فـىل

% فلط من كسراهتم اًـلَية ىف مجيؽ هوىح  42% :  1تبٔن بٔنرث اًخرشيس خـمَون 

 حياهتم.

جرسيؽ معَية مثي اًلصاءت ىه ظصيلة فـاةل خسا ٍمتىني اًياس من زايدت وس حة 

يلومون ابس خلالًِا ؿىل الاسديـاة زلهيم واس خلالل اًلسراث املِسرت اشلين ال 

اهكي وخَ الن اًلصاءتاًرسيـة حتسن اًفِم الن مس خوى اًلارئ ىف اًرتنزي يعحح 

اؿىل مؽ ثلَيي اًوكت ذما يلَي من اًخوحص و الاالم اًعحيـية مثي اًعساع .......... 

 اخل

 :املعَة اًثاًر

 Mechanism of accommodationبًٓية املعاتلة
هسريت ثلصيحا  01هسريت ٕاىل  02ميىن زايدت اًلوت اًاكرست ًـسسة اًـني ٕاراداي من

شٍ يه املعاتلة اًلكية واًيت جساوي  هسريت وحلسوج  41ؾيس ألظفال اًعلار ُو

ة ٕاىل ؿسسة صسيست ؿسسة اًـني من ؿسسة مـخسةل اًخحسذكل يخلري صلك 

 اًخحسة.

 و بًٓية ذكل يه اًخاًية:

اًضرط اًيافؽ من حمفؼة مصهة كوية ذمَوءت تبًٔياف جصوثيًية  سة ؾيسثخىون اًـس

ًززخة صفافة ,فـيسما 

حىون ؿسسة اًـني يف 

حاةل اًصاحة دون ثعحيق 

ٔبي صس ؿىل احملفؼة 

فٕاهنا ثخزش صالك هصواي 

و يوخس ما يلارة  ثلصيحا

تعة رابظا )ألر  72
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سسة حنو املـَلة ٌَـسسة(مثحخة ثضلك صـاؾي  حول اًـسسة ساحدة حواف اًـ

احلواف ألمامية ٌَض حىية و حصثحط ُشٍ ألرتعة من اًياحية ألدصى مؽ اًـضةل 

 اًِستية.

يؤدي ثلَط اًـضةل اًِستيية ٕاىل ارختاء ألرتعة املخعةل مبحفؼة اًـسسة فذخزش 

اًـسسة صالك بٔنرث هصوية وثعحح اكًحاًون ثسخة املصوهة اًعحيـية حملفؼهتا يس خًذج 

اكرست ٌَـسسة حىون يف حسودُا ازلهيا ؾيسما حىون اًـضةل من ذكل ٔبن اًلوت اً

 اًِستية حباةل ارختاء وثعحح تبٔكىص كوهتا ؾيسما ثخلَط.

يخحنك اجلِاز اًـعيب اًالودي ثضلك اكمي ثلصيحا ابًـضةل اًِستية, وثيلي اًخيخهياث 

خيَ ٕاىل  اًـضةل اًِستية تواسعة اًـعة اًلحفي اًثاًر )احملصك اًـيين(شلكل فٕان ثي 

ُشا اًـعة يؤدي ٕاىل ثلَط اًـضةل اًِستية ذما يؤ دي ٕاىل ارختاء ٔبرتعة اًـسسة 

ذما يؤدي ٕاىل زايدت اًلوت اًاكرستٌَـني.وميكل اًخبٔزري اًودي ثبٔزريا ضـيفا يف ٕارذاء 

 اًـضةل اًِستية ًوىن ذكل يَـة دورا كَيال خسا يف بًٓية املعاتلة اًسوية.

 

 

 :املعَة اًصاتػػػػػػػؽ

 :املَوهة اًصؤية

 وضف اٌَون تواسعة الًٓية زالًثية ألًوان:

اؾمتسث مجيؽ هؼصايث اًصؤية املَوهة ؿىل املالحؼة مـصوفة حيسا ويه ٔبن اًـني 

اًخرشية جس خعيؽ اندضاف مجيؽ درخاث ألًوان ٕاذا ماذَعت ألضواء وحيست 

 اٌَون ألزرق وألمحص والادرض ترتاهية خمخَفة ثضلك مذياسة.

 احلساس ية اًعيفية ًٔلمناط اًثالزة من اخلاريط:

ان ؿىل ٔبن احلساس ية اًعيفية ًٔلمناط  اؾامتدا ؿىل ادذحاراث اًصؤية املَوهة مت اًُّب

اًثالًثة اخملخَفة من اخملاريط يف اًاكئن اًخرشي متازي ثضلك ٔبسايس مٌحييٌاث 

 ط اخلاظة هبا.امذعاص اًضوء ًٔلمناط اًثالزة من ألظحلة املوحودت يف اخملاري
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 ثفسري اٌَون يف اجلِاز اًـعيب:

يس خعيؽ اًضرط ٔبن يصى ٔبن  اًضوء  اًّبثلايل وحيس اٌَون واشلي ظول 

% من 99)ٔبي 99انهومرت يًدَ اخملاريط اذلص ٕاىل كمية ثيخهيية ثحَف حنو  182موحذَ

ية مقة اًخًدَ ؾيس ظول املوخة ألمثي( يف حني يًدَ اخملاريط اخلرض ٕاىل كمية ثيخهي 

 ًوىٌَ ال يًدَ اخملاريط اًزرق ٔبظالكا. 10ثحَف حنو 

وتشكل حىون وسة ثيخيَ ألمناط اًثالزة اخملخَفة من اخملاريط يف ُشا 

ويفرس اجلِاز اًـعيب ُشٍ اجملموؿة من اًًسة إكحساس ابٌَون 0:42:99املثال

ز ثفرس تواسعة اجلِا 97:0:0اًّبثلايل وؾيسما متون اًًسة ؿىل اًضلك اًخايل 

ابٌَون ألظفص وؾيسما حىون  0:83:83اًـعيب ؿىل ٔبهنا ٔبزرق و ؾيسما حىون 

 ثفرس ابٌَون ألدرض.36:67:31

 ٕادراك اٌَون ألتيغ:
جصؤية  يـعي اًخيخيَ املدساوي ثلصيحا ذليؽ اخملاريط )اذلص واًزرق واخلرض(ٕاحساسا

اٌَون ألتيغ ٕاذ ال يوخس ٌَون ألتيغ ظول موخة ضوئية ذاظة تَ تي ُو احامتع 

 مجيؽ ٔبظوال موخاث اًعيف.

 

 

 
 

 

 

 

 

                             

 

الرؤيت الملىوت واتجت عه تىبيه أوىاع 

المخاريط  الثالث بذرجاث متفاوتت و 

المسؤول عىها هى المخاريط حيج أن جميع 

واجت واألسىد وما بيىهما(األلىان )عذا األبيض 

عه خليط مه األلىان األزرق واألحمر واألخضر بىسب 

 مختلفت
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 املححػػػػػػػػػػػر اًثاًر                   
الٔنرث ركة  ًـني اإلوسان دعوظيهتا يف اًخـامي ؾن سائص بٔؾضاء اجلسس, فِىي

 ميىن مالمسة واكؽ ماوحساس ية سواء من اجلاهة اًدرشحيي ٔبو اًوػيفي, وال 

 واإلملام تَ من دون اًيؼص ٕاًيَ واًخبٔنس مٌَ, فىٌل جس خعيؽ اًـني وضف احللائق

وألحساج, ميىهنا ٔبن ثـىس اًىثري ؾن ألصزاص وحاالهتم اًيفس ية ٔبو املصضية, 

 . مؤرشًا ٕاىل وحود ؿةل ما جس خسؾي مصاحـة اًعحية سواء اًـيون ٔبو كرٍي ًخـمي

 

 جهتيج اًـييني ٔبو جضوشفٕاذا صـص اإلوسان 

ابًصؤية ٔبزياء اًـمي, فلس يىون ذكل هديجة 

َ فرتاث ظويةل ٔبمام صاصة اًوكحيوحص,  ًلضائ

ص فميىن ٔبن يىون دًياًل  ٔبما وحود تلؽ مُحْ

 ؿىل ارثفاع ضلط ازلم, تيامن كس يسل وحود

امحصار إبحسى اًـييني بٔو لكخهيٌل ٕاىل وحود 

  اٍهتاة يف اًـني,

 املعَة ألول:

 ا يه ٔبمصاض ًـيون الٔنرث ص يوؿاً مف

 ؟

 مهنا؟ وما ظصق ؿالهجا واًوكاية

 

 ؤبس حاهبا ثـسد ألمصاض
اًـاملي, فٕان ُشٍ ألمصاض  ُياك كامئة ظويةل من ٔبمصاض اًـيون, وؿىل املس خوى

ا اًرتادوما وٕاظاتة اًـني ابملياٍ اًحيضاء  هتسد ثضلك بٔنّب ازلول اًفلريت, ومن ٔبدعُص
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 . ٔبو املياٍ اًزركاء

 

اًـاملية, فٕان ؿسد املعاتني ابًـم  اًلكي يف خمخَف ٔبحناء اًـامل  ووفلًا مليؼمة اًعحة

 . خشط, ثرتنز ٔبكَحيهتم يف ازلول اًيامية مَيون 13يخجاوز 

 

فٕاهنا حمتثي يف اجلِي وألمية واهـسام املخاتـة  ٔبما ألس حاة اًصئيسة ًِشٍ املضلكة

ث املؤسساث اًعحية يف ثكل ازلول حىت ٕاماكان اًعحية ًٔلرماث احلوامي, وثسين

اًيت ثؤدي ٕاىل اًـم  احلمتي ؾيس  ؿىل مس خوى جضريط تـغ ألؾصاض اًخس يعة

احليات واًسَوك واملٌلرساث  ٕاٌُلًِا . نٌل ثَـة اًـوامي اًحيئية ؤبساًية ؤبمناط

 يف اهدضار ٔبمصاض اًـيون اًيومية ًٔلفصاد, وتـغ اًـاداث الاحامتؾية دوراً دعصاً 

. 

 ألرست الٔنرث اهدضارًا ودور

اًيامج ؾن اًحىذرياي, ٔبو  يالحغ ٔبن اًصمس مبرخَف ٔبهواؿَ, مثي اًصمس اًعسيسي

اشلي ييجم ؾن ٕاظاتة  اًصمس احلحييب اشلي يسخدَ فريوس دعص, ٔبو اًصمس اًصتيـي

حبصارت اجلو  مَخحمة اًـني ابحلساس ية, حتسج ثسخة تـغ املؤثصاث املصثحعة

  ثـاكة اًفعولواًلحار مؽ 

سِوةل اهخلاًِا تني اًخجمـاث اًساكهية املىذؼة,  وحزداد ُشٍ ألمصاض ثـليساً ثسخة

املسارس وؿىل مس خوى ألرست اًواحست,  وحىت يف املياظق اًصيفية تني ظالة

املالمسة املحارشت ٔبو ؾن  وؿىل سخيي املثال ييدرش مصض اًرتادوما ؾن ظصيق

املضاؾفاث  خشط معاة تَ, وكس يعي حس ظصيق اس خـٌلل مالثس ٔبو مٌاصف

 املؤمل ٕاىل اًـم  اًلكي, مؽ ٔبن ٔبكَحية ألصزاص املعاتني تَ يسددـسون ُشا املعري

ياك كامئة ظويةل من ؾيوة اإلتعار اًيت يعاة هبا ألصزاص يف خمخَف مصاحي  ُو

ا اهدضاراً يه كرص اًحرص, ٔبي ؿسم كسرت اًعفي ؿىل اًصؤية  حياهتم, ًوىن بٔنرُث

ملثاًية ؾن كصة, ؿىل اًـىس من ظول اًحرص, ويه مضلكة يزداد احامتل حسوهثا ا

معص اإلوسان, والاٍهتاابث ذاظة اًفريوس ية واحلساس ية اًيت ًِا ؿالكة  مؽ ثلسم
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اكؾخالل اًض حىية واًسىصي واملياٍ اًحيضاء اًيت حزيس وسخهتا ؾيس  تبٔمصاض اجلسم

 . ابًسىصي ٕاظاتة املصيغ

 

ثـود  بٔس حاتَ مذـسدت, ويخـَق تـضِا تبٔمصاض مـصوفة, فامئبما ضـف اًحرص ف

ألدصى ٕاىل ٔبس حاة ورازية يعـة اًخىِن توكت حعوًِا, كري ٔبن مصاحـة 

مٌخؼم واؾامتد اًفحط ازلوري حلاةل اًحرص ميىهنٌل ثلَيي وس حة  اًعحية ثضلك

 . ُشا اجلزء احلساس اخملاظص اًيت كس ثعية

اًـيون, ذاظة ٔبن  ألظفال من خماظص ٕاظاابثًؤلرست دور هحري يف حٌلية 

احلادت  ألظفال حىت سن مذلسمة ال ميىهنم ٕادراك خماظص اٌَـة يف ألحسام

مـِا  واًلاظـة, وكس يَحلون تـيوهنم, وذاظة اًلصهية, ٔبرضاراً كس يخـشر اًخـامي

 . حصاحيًا . وجسجي ؾياداث اًعوارئ اًىثري من احلاالث اخلعصت

 وهنمٔبظفاًيا وحصة ؾي

ا اًضوء ٕاىل  املـصوف ٔبن اًلصهية يه انفشت اًـني ألمامية اًضفافة اًيت ييفش ؿُّب

ٕاظاتة اًلصهية حبوادج ٔبو ٔبمصاض مـسية ٔبو حاالث  اًـني ًرتى توضوخ, وكس ثؤدي

ٔبو ػِور اًيسوة ؿَهيا, ومن تني احلوادج  مصضية ورازية, ٕاىل ٕاؾخارما ٔبو جضوُِا

ألظفال ابٔلحسام احلادت, مثي  , ٕاظاتة ؾيوناًيت جس خلدَِا ؾياداث اًعوارئ

ورذاذ اًزيت اًسادن من  اًساكنني ؤبكالم اًصظاص واملواد اًىاميوية املزًنية

 . املعحخ

سواء اكهت جىذريية ٔبو فعصية ٔبو  وثخسُور حصة اًلصهية ؾيس ٕاظاجهتا ابًـسوى,

 . فريوس ية

ة واًّبد, يـمس اًعحية احلعحة ٔبو اذل  اًيىفي وؾيس اإلظاتة مبصض فريويس, مثي

ٕاىل اًـعة اًحرصي املسؤول ؾن هلي  ٕاىل مذاتـة ٔبي ٔبؾصاض خاهخية كس ثعي

وِصابئية, وؾيس حسوج ٕاظاتة  اًعور اًيت حصاُا اًـييان ٕاىل املخ ؿىل ُيئة هحضاث

اًـعحية ذَي يف ظحيـة  من ُشا اًيوع, ثخورم ٔبوسجة اًـعة, ويـرتي ألًياف

ٕاحسى  ا اص خىك املصيغ ؿسم وضوخ اًصؤية يفمعَِا, وجية حفط اًـعة ٕاذ
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 . اًـييني ثضلك مفاحئ

ياك هوع من اًلَوهوما  ألظفال نيوع من اًـيوة اخلَلية  , ثعية”املياٍ اًزركاء“ُو

ويؤدي ذكل ٕاىل ثَف  . وثسخة ُشٍ املضلكة يصثفؽ مس خوى اًضلط يف اًـني,

ثسرجيي, ومن تني  ثضلكاًـعة اًحرصي, ما كس هيسد تفلسان اًلسرت ؿىل اإلتعار 

اًـييني, وزايدت  ألؾصاض اًيت ميىن مالحؼهتا ؿىل اًعفي, قزارت اهنٌلل ازلمؽ من

 . كعص سوادٌُل

اخلَلية, يًدلي اإلرساع يف ؿالهجا ذلاية  وؾيس اًخبٔنس من ٕاظاتة اًعفي ابًلَوهوما

 . ابًىسي اًـعة اًحرصي, وحٌلية اًـييني من اإلظاتة

 

 :ؾيون اخلسح

ثفاع املس خوى اًعحي اًـاليج ًٔلظفال اخلسح )املًوودين كدي ٕانٌلل مست ار  ٕان

انكيص اًوزن, ٔبدى ٕاىل احلاخة ٕاىل هكياث حمفزت من الٔهسجني, ما كس  اذلي( ٔبو

 جمنو كري ظحيـي يؤدي ٕاىل اإلظاتة

 . ًٔلوؾية ازلموية ٌَض حىية

 

ون, ؾضو ادذعايص )ٔب( ظة وحصاحة اًـي ويلول ازلنخور مٌخرص ظالخ ازلين,

اٍمنو كري اًعحيـي كس يخىور ًزنف  اًلكية املَىية جلصايح اًـيون )ًيسن(, ٕان ُشا

احلاالث املخبٔدصت ٕاىل اهفعام  ابًض حىية ٔبو اجلسم اًزخايج, نٌل كس يؤدي يف

شا كس يؤدي ٕاىل فلس اإلتعار إبحسى ٔبو لكخا  . اًـييني ابًض حىية, ُو

 

ثوس يؽ حسكة  ول زمين حمسد يمت ذالهلًِشا يخحمت مذاتـة اًصضيؽ وفق خس“وكال: 

ٔبي  اًـييني ورؤية اًض حىية ٌَخـصف ٕاىل اًخبٔزري يف وكت مدىص, وؾيس اًخـصف ٕاىل

تساية مؤثصت ًؼِور ٔبوؾية دموية خسيست يمت ؿالح اًض حىية ؾن ظصيق اٌَزير, نٌل 

يف احلاالث املخلسمة واًيادرت كس يَزم اًخسذي اجلصايح وذكل ًخعحيح اهفعام  ٔبهَ

وميىٌيا اًلول ٕان املخاتـة ازلكيلة واًـالح املحىص ُو املفذاخ ٌَيجاخ, وٕان  اًض حىية,
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 . ”اًـؼم  من احلاالث ال حتخاح ٕاىل ٔبي هوع من اًـالح ألكَحية

 احلول ؾيس ألظفال

اخلَلية ٔبيضًا, وابًًس حة ٕاىل ٕاظاتة ألظفال ابحلول  وحول اًـييني ُو من اًـيوة

كاًحًا ما “ادذعايص ظة وحصاحة اًـيون كائاًل:  ٌَعيف,يلول ازلنخور ؾٌلد ؾحسا

و ؾحارت ؾن احنصاف حمور اًـني من ازلاذي ٔبو اخلارح  يالحغ من كدي ألُي, ُو

اًحرصية يف اًـني ٔلس حاة ترصية, ٔبو  ويىون تبٔس حاة ؿست ثخسرح من ثسين اًلسرت

د ٔبمصاض اًزائس هديجة وحو  حصمان اًـني من وظول اًضوء اًاكيف ٔبو ظول اًيؼص

 (.ؾضوية داذي اًـني مثي املياٍ اًحيضاء )اًىذارهت

 ٔبظحح من اًواحض متامًا ٔبن احلول اشلي حيسج تـس تَوغ اًعفي سن“ؤبضاف: 

اًساتـة يىون ظـحًا وؾعيًا ؿىل اًـالح, شلا فٕان وظف هؼارت ظحية ٌَعفي اشلي 

 . ”ُشٍ احلاةلخماظص اإلظاتة ابحلول, ميىن ٔبن يساؿس نثرياً ؿىل جتية مثي  حيمي

 وكال: ٕان ما يلال ؾن خماظص احلول ييعحق ٔبيضًا ؿىل تـس اًيؼص وحتسة اًلصهية

, نٌل ميىن ًلآبء مالحؼة تـغ املؼاُص يف ٔبسَوة حتسيق ٔبتياهئم ”الاس خجٌلحزم“

ألص ياء ؾن تـس ٔبو ؾن كصة مهنا, ٔبو ؿسم اًلسرت ؿىل فذح اًـييني ؾيس  حنو

 . ساظؽًيور اًضمس اً  اًخـصض املفاحئ

ترصية حصيحة ٕاىل ازلماغ,  ومن املـصوف ٔبهَ ٕاذا مل جس خعؽ اًـني ٕارسال ٕارصاداث

املواًيس اجلسد ميىن ٔبن  فٕاهيا ىىون ٕازاء ما يـصف ابحلول اًوالدي, حصيح ٔبن مجيؽ

مهنم يىوهون يف حاةل  يخـصضوا ٕاىل اخنفاض يف اًلسرت ؿىل اإلتعار, ٕاال ٔبن تـضاً 

لٔنرث من  ما اس متص اًصضيؽ ؿىل حاةل احلول ضـف ترصي ػاُص ومزمن, وٕاذا

 زالزة ٔبصِص تـس اًوالدت, فٕان ُشا يـين رضورت اٌَجوء ٕاىل ؿالح ظيب ؿاخي

إلهلاذٍ من حول دامئ, وجيزم املخرععون يف ظة اًـيون ٔبن ٌَحول خشوراً 

 . اهخلاًِا من ألخساد ٔبو الآبء ٕاىل ألتياء ورازية ميىن

 :املياٍ اًحيضاء

ؤبس حاهبا وظصق ؿالهجا, كال اًّبوفيسور اًصويس  املياٍ اًحيضاء وؾن ثـصيف

اًحيضاء, مسدضف  دار اًـيون, ٕاهنا ؾحارت  يوري اتنخيف, حصاحة اًـيون واملياٍ
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اًضفافة وجسخة ثسين ثسرجيي حلست  ؾن نثافة ثدضلك ثسرجييًا يف ؿسسة اًـني

ت, وحىون معاحدة اًوك اإلتعار كاًحًا ثعية اًـني, ًوىن ًيس ابًرضورت تيفس

مبصض اًسىصي وٕاذا  ٌَخلسم يف اًـمص وحزيس يف اًحالد احلارت ويف حاالث اإلظاتة

 اًحيضاء تيهنم معاتون ابملياٍ 42خشط معاة ابًسىصي فيوخس  422اكن ُياك 

. 

اًـمص, حير  ؤبضاف ٔبن ألس حاة اًضائـة ًإلظاتة ابملياٍ اًحيضاء يه اًخلسم يف

 من اًـمص زلهيم ُشا املصض, وحزداد وسة 62ل % من ألصزاص فوق ا12ٕان 

اإلظاتة ؾيس مصىض اًسىصي ألمصاض املزمٌة يف اًـني, وؾيس اإلظاتة جصضوض 

واس خزسام اًىورثزيون ثضلك مفصط, وكس يعاة هبا ألظفال مٌش اًوالدت  اًـني

% من حاالث املياٍ اًحيضاء جمِوةل اًسخة 12ورازية, حير ٕان  هديجة ٔلس حاة

 . ورازية ومسخداث اس خلالتية واإلهخاانث داذي اجلسم ة ثخوزع تني ٔبس حاةواًحلي

ٕاىل ٔبؾصاض املياٍ اًحيضاء اًيت حمتثي يف فلسان ثسرجيي  ؤبصار اًّبوفيسور يوري

املخبٔدصت فذىون ٔبؾصاض ٔبدصى, ويمت اًـالح تـمَية حصاحية  ٌَحرص, ٔبما يف احلاالث

ة دكيلة ابًلصهية اس خزسام يمت من ذالل فذح ؿادت حتت ختسيص موضـي حير

ٔبحسج ظصق اًـالح, وذكل ًسحة املياٍ  املوخاث فوق اًعوثية واٌَزير اًيت متثي

ٌَخَف ؾوضًا ؾن اًـسسة  اًحيضاء مث يمت زرع ؿسسة مٌاس حة دامئة كري كاتةل

ترصٍ مبجصد ٕازاةل  ألظَية, وجس خلصق ُشٍ اًـمَية دكائق مـسودت, ويسرتد املصيغ

 املياٍ ثسرجيياً   مـؼم احلاالث ًوىن يف تـغ احلاالث يس خـيسٍاملياٍ اًحيضاء يف

 اًزركاء

زواح ألكارة وحمتثي يف ٔبمصاض  ٔبما ؾن ألمصاض اًورازية يف ازلوةل اًيت ثًذج ؾن

, ”اًلَوهوما”و” ضلط اًـني ارثفاع”اًض حىية اًيت مهنا املياٍ اًزركاء اًيت جسم  ة

% من 0حنو  ارثفاع ضلط اًـني يعيةكال ازلنخور مٌخرص ظالخ ازلين, ٕان 

 ألصزاص ؿامليًا, واًيوع اًضائؽ مٌَ ُو اشلي ًيس هل ٔبؾصاض ويمت اندضافَ

ِشا ييعح ملن مه فوق سن ال مبصاحـة  12ابًعسفة ٔبو يف املصاحي املخبٔدصت مٌَ, ًو

اًـيون ٌَفحط ازلوري ذاظة من هل ٔبكارة من ازلرخة ألوىل اكًوازلين ٔبو  ظحية
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 . عاتني ابرثفاع ضلط اًـنيامل اإلدوت

مصثفـًا, ًوىن ٕاذا اكن ضلط  ؤبصار ٕاىل ٔبهَ ال يوخس حس فاظي الؾخحار اًضلط

يا 04اًـني بٔنرث من  يس خوحة حفط كاع اًـني  مَميرتاً زئحليًا فيـخّب مصثفـًا, ُو

ارثفاع اًضلط نٌل  زلراسة اًـعة اًحرصي, نٌل جية حفط جمال اًحرص ملـصفة ثبٔزري

 . اًـييني حفعًا اكمالً  ييعح تفحط

اإلظاتة تَ يَزم مصاحـة اًعحية تعورت دورية مسى اًـمص,  ويف حاةل اًخبٔنس من

خمفضة ٌَضلط, وميىن ٔبن يىفي هوع واحس ٔبو بٔنرث,  وكس حيخاح املصيغ ٕاىل كعصاث

 . ٌَـالح ابٌَزير ٔبو اجلصاحة نٌل يف تـغ احلاالث كس خيضؽ املصيغ

 

 واًـيون اًسىصي

يف دوةل اإلماراث  خور مٌخرص ٔبن مصض اًسىصي اًواسؽ الاهدضارؤبوحض ازلن 

ازلوةل, وؾزا  حيسج ارثفاؿًا مَحوػًا تبٔؿساد املعاتني مبصض اؾخالل اًض حىية يف

حىت  اًسخة ٕاىل ٔبن مـؼم املعاتني تَ ال يصاحـون ٔبظحاء اًـيون تعورت اكفية

 اًـالح ٔبمصاً مصاحي مذلسمة من ادذالل اًض حىية, ألمص اشلي جيـي من مسبةٔل

 . اًعـوتة تلاية

اًـني يف  ؤبصار ٕاىل رضورت اًليام تفحوص دورية مس متصت الندضاف ٔبي ٕاظاتة يف

 مصاحَِا ألوىل ومساؿست املصيغ ؿىل اس خـادت اًصؤية اًسوية, حير ٕان مصىض

شٍ  اًسىصي ثضلك ؿام يصاحـون اًعحية تـسس يواث من تسء اؾخالل اًض حىية ُو

ال ميىن ؾيسُا ٕاال اًـمي ؿىل ٕاظالخ ٔبحزاء من اًض حىية خسًا  مصاحي مذلسمة

 . ألحزاء اًيت ثـمي واحلس من ثفيش اخلَي ٕاىل

 اًؼفصت مصض

و ؾحارت ؾن زائست من املَخحمة يف اجلزء  ؤبصار ٕاىل مصض اًؼفصت )اٌَحمية(, ُو

ثسخة اًخـصض  ازلاذًل من اًـني, وحىون صائـة يف اًحالد احلارت مثي اإلماراث

مزمن  اًفوق اًحيفسجية, وكس ثؤدي ٕاىل ثلري يف اىىسار اًـني وامحصار ًٔلصـة

 . واًـالح يىون ابًخسذي اجلصايح واسدئعال اجلزء اًزائس
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 اًـضا اٌَيًل

توضوخ مساء, فبٔرحؽ ازلنخور مٌخرص سخة  ٔبما ؾن اًـضا اٌَيًل وؿسم اًصؤية

و مصض ق سواء يف ورايث مذـسد اًعص  حسوزَ ٕاىل اٍهتاة اًض حىية اًعحلي, ُو

احلاةل املصضية,  ظصق اًخورير ٔبو يف هوؾية ودرخة اإلظاتة, ونشكل يف ثعور

تـغ  وذكل ًيلط يف مس خلدالث اًضوء, نٌل ييحرس جمال اًصؤية كَياًل ويف

احلاالث املخلسمة يىون ُياك مضور يف اًـعة اًحرصي وؾخامة يف ؿسسة اًـني, 

 .  ثعية ٔبهجزت ٔبدصى يف اجلسمحىون ُياك تـغ احلاالث اًورازية اًيت نٌل كس

ألحيان يمت اًدضريط ابًفحط اإللكيًييك, ًوىن يف تـغ احلاالث كس  ويف ٔبكَة

اجلِس اًىِصابيئ ٌَض حىية ًخسؾمي اًدضريط, مضيفًا ٔبهَ من  يَزم معي حفط فصق

اًخارخي اًعيب ًٔلرست ملـصفة هيفية اًخورير, وذكل ًخلسمي  اًرضوري ٔبيضًا دراسة

حير ٕان تـغ احلاالث ثعية اشلهور فلط هوهنا مصثحعة  ُشا اجملال, اًيعيحة يف

ٔبدصى يىون اًخورير تعفة رمميية ٔبو مذيحية, ومذاتـة  ابًىصوموسوألهثوي ؤبحياانً 

 . ملواهحة ثعور احلاةل املصيغ ثـخّب رضورية وذكل

 ابًـيون ارثفاع ضلط ازلم وؿالكذَ

يـصف ؿالكذَ تبٔمصاض  مٌعلذيا ٔبن ارثفاع ضلط ازلم من ألمصاض اًضائـة يف ًو

ضلط ازلم ُو  اًـيون ٔبوحض ازلنخور ؾٌلد, ٔبن اًسخة الٔنرث ص يوؿًا الرثفاع

 ثعَة اًرشايني, واًرشايني اًيت ثلشي ص حىية اًـني ًيست اس خثٌاء, ففي

 املصاحي ألوىل اًيت جس متص س يني ظويةل يخـصف ظحية اًـيون ٕاىل الآثر ألًوية

ًوىن من اًيادر خساً ٔبن ثدسخة يف مضالكث ثخـَق ثرشايني الرثفاع ضلط ازلم 

ًوىن يف احلاالث املخلسمة يضـف اجلسار اًرشايين ويدسخة ُشا يف  اًض حىية,

مصنز اإلتعار وكس يؤثص يف وضوخ اًصؤية, نٌل ٔبهَ يف احلاالث  رخس مايئ يخجمؽ يف

شا يف ىزف ابًض حىية وجتمؽ مايئ يف اًـعة  املخلسمة خسًا كس يدسخة اًحرصي, ُو

  . ازلم واًـالح ابٌَزير ٌَض حىية ميىن ؿالخَ ابًس يعصت ؿىل ضلط

 

اًصؤية تعصق كري ثعَة رشايني  ؤبصار ٕاىل ٔبن ارثفاع ضلط ازلم كس يضـف
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اًـيييني من هجة ٔبو ًدسخدَ  اًض حىية وذكل ًخبٔزرٍي يف ألؾعاة احملصنة ًـضالث

اذلي اًيت يصثفؽ فهيا ضلط   حاالثيف اهفجار اًوريس اًصئيس ٌَض حىية, وهٍو تبٔهَ يف

 . اًض حىية ازلم يف مصاحي اذلي ألذريت كس حىون ُياك ثبٔزرياث يف

 املومسية حساس ية اًـيون وألمصاض

ٔبو اٍهتاابث مٌاؾية يف  الاٍهتاابث ازلاذَية ٌَـني اًيت حتسج ثسخة ميىصوة

ي تـالهجا يف اًخسذ اًعحلة ازلموية من اًـني, ال ميىن جتيهبا, ًوىن وس خعيؽ

مؽ ثلري اجلو  اًوكت املحىص, فاحلساس ية والاٍهتاابث اًفريوس ية اًيت ثعية اًـني

اجلسم  وادذالف درخاث احلصارت ثيدرش ثرسؿة ذاظة مؽ وحود اًِواء واًلحار, ٔلن

يخحسس ؾيس ددول قحار اًعَؽ ٔبو اًـادي خمَفًا حساس ية داذَية ٔبو ذارحية 

ل ازلنخورت رمي اًـلةل ظحيدة اًـيون يف ُشا اخلعوص وثلو . ٔبمصاضًا مٌاؾية ومسخداً 

ٔبوسجة اًـني ثخحسس ثسخة ؿامي مـني موحود يف قحار اًعَؽ ٔبو قحار  ٕان“

يف صلك حىة مؽ امحصار اًـني ؿىل صلك جهٌلث, ومن  املزنل ويؼِص اًخحسس

وجتية اًضمس وارثساء اًيؼارت اًضمس ية,  املِم اًوكاية من اًخـصض ًـامي حمسس

اًحاردت ًخرفيفِا ومـاجلهتا ابًىٌلداث  ن ؾيس اإلظاتة قسي اًـييني ابملياٍوميى

 . وكعصاث اًىورثزيون

 اًصمس اًصتيـي

شا  اًصمس اًصتيـي ُو ٔبحس ٔبهواع ٔبمصاض احلساس ية اًيت ثعية مَخحمة اًـني ُو

اٌَلاخ اًيت جسخة ُشا اًيوع من  اًصمس اص هتص حلسوزَ يف اًصتيؽ مؽ اهدضار حدوة

ـّس من ُشٍاحلساس ي و كري مـس,  ة, وٕان اكهت ٔبصـة اًضمس ثع املضلكة, ُو

ثعحح ُشٍ  ويعية اًـييني مـًا حبىة صسيست مؽ دصوح ٕافصازاث مائية, وكس

 اإلفصازاث ًزخة ٔبو خماظية يف تـغ احلاالث, ويىٍص املصيغ ٔبصـة اًضمس

ُحوط واًضوء, هديجة ؿسم اًلسرت ؿىل فذح اًـييني يف اًضوء املحارش, ويسخة 

اًـَوية واإلحساس جبسم قصية يف اًـني, مؽ زايدت ٕافصاز ازلموع,  ألحفان

ويسخة ضـف اًيؼص يف احلاالث املخلسمة هديجة اٍهتاابث ٔبو  وامحصار يف اًـييني,

ويىون اًدضريط تبٔذش مسحة من املَخحمة ًفحعِا يف  . ثلصحاث يف كصهية اًـني
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غ ألمصاض ألدصى اًيت جض هبِا يف من تـ اخملخّب حىت يمتىن من متيزي احلاةل

ألدصى, واًـالح يىون توضؽ نٌلداث  ألؾصاض مثي اًرتادوما واٍهتاابث املَخحمة

اًلحار وألحصتة واحلضائش,  ابردت والاتخـاد ؾن لك ما يسخة احلساس ية مثي

اس خـساد ورايث  وييدرش ُشا املصض ؾيس ساكن املياظق احلارت اشلين زلهيم

 . ٌَحساس ية

 

اإلتعار وال ٔبي دعورت ؿىل اًـني,  ًصمس اًصتيـي ًيس هل ٔبية مضاؾفاث كوت ؿىلوا

و من ألمصاض  ؿىل ؾىس اًصمس اًعسيسي اشلي يزداد يف اًصتيؽ واًعيف, ُو

اهدضار ألحصتة واشلابة  اخلعصت اًيت ثعية اًـني ٕاذا مل ثـاجل حيساً, وحيسج ثسخة

و  ومتخس اإلظاتة هبشا  ميىصوة كوي,اشلي ييلي امليىصوة املسخة ًِشا املصض ُو

يمت تلسي  املصض حلسوج ثورم يف اجلفون وامحصار صسيس يف املَخحمة واًـالح

 اًفم اًـني ابملاء اجلاري مؽ اس خزسام املضاداث احليوية موضـية اكهت ٔبم ؾن ظصيق

. 

اًعيف,  وحصثفؽ وس حة املصىض اشلين يـاهون ثلصحاث اًلصهية اجلصزومية يف فعي

 وامي ؿست مهنا ٔبن بٔنرثمه من هحار اًسن وزلهيم اٍهتاابث ومضالكث مزمٌةوذكل ًـ

يف اجلفون مؽ حفاف وهلط يف ازلموع, ويؤدي اًعلس ٔبحيااًن ٕاىل حىون تلؽ خافة 

اًلصهية ومن مث حسوج ذسوش ثَهتة وثخلصخ, وشلا ييعح مثي ُؤالء  ؿىل سعح

مؽ اسدضارت ظحية  اًلعصاث واملصامه املصظحة ثضلك مىثف املصىض ابس خزسام

 . اإلحساس تبٔي اٍهتاابث ٔبو امحصار يف اًـييني كدي اًسفص ابًعيف, ٔبو ؾيس

 اًـني: حفاف

ألرضار ابًـني, مفثاًل  كس يؤدي اس خزسامٌا ًحـغ ألهجزت اًيومية ٕاىل ٕاحلاق

وارثفاع درخة حصارت  اس خزسام امليىفاث والاس خزسام اًزائس ٌَوكحيوحص واًضاصاث

 . املياظق اجلافة واًعحصاوية يًرش حفاف اًـنياجلو يف 

ٕاىل  ؤبما ألس حاة اًيت ثؤدي ٕاٍهيا فذوحضِا ازلنخورت اًـلةل كائةل: يـزى اًسخة

هلط يف ٕافصاز اًلست ازلمـية ثضلك ؿام, ويحسٔب اًـالح ؿىل حسة حاةل املصيغ 



 

 
36 

 

 اجلفاف, فييعح املصيغ ابس خزسام تـغ اًلعصاث اًيت جساؿس ؿىل حصظية وصست

اًلعصاث اخلاًية من املواد احلافؼة, وٕاذا احذاح ألمص فلس يـع   اًـني, دعوظاً 

يس خزسرما ؾيس اًيوم جساؿس ؿىل حصظية اًـني ملست ٔبظول . ويف  املصيغ مصامه

اٍهتاة ابجلفون فٕاهَ حيخاح ٕاىل ؿالح اجلفون تحـغ املصامه  حاةل صىوى املصيغ من

مؽ اًلعصاث املصظحة ٌَـني, ٔبما ٕاذا اكن  تعصيلة مـيية اخلاظة مؽ ثيؼيف اجلفون

فلس حيخاح املصيغ ُيا ٕاىل ” اًعحلة ازلمـية اًسخة يف هلط”اجلفاف صسيساً و

من اًدرسة ؿّب جمصى ازلمؽ ٕاىل  ثسذي حصايح ثس يط مليؽ ما ثحل  من ازلمؽ

مثي جتية اًِواء اجلاف  ألهف, ُشا لكَ مؽ ٔبمهية حزويس املصيغ تيعاحئ وكائية

اًيؼاراث اًضمس ية,   ؿىل اًـييني ؾيس كيادت اًس يارت مثاًل, واس خزسامواملحارش

 . وكس حيخاحون ٕاىل وضؽ كعصاث مصظحة ٌَـني ٔبيضاً 

 ثاين:املعَــة اً 
 :وسائي االثعال ؤبؾيًٌا

ُشا اًـرص اهدرشث وسائي االثعال اًرسيؽ ما ٔبدى ٕاىل اجلَوس ًفرتاث ظويةل  يف

اق  ؿىل ُشٍ  اًـني وحفافِا واٍهتاة حواف ألحفان يف اًـني,ألهجزت مسخدة ٕاُر

يف حصكة يف اًـني مؽ حىة وامحصار اًـني واًضـور تـسم اًصاحة  وحمتثي ٔبؾصاضِا

 . ظوال اٍهنار

اإلنثار من رشة  مس خزسسم ألهجزت اإلًىرتوهية ابًـياية ابًـني من ذالليعح ي و 

يف قصفة  , وؿسم اجلَوساًسوائي حىت اٌَيرتين يوميًا ٌَحس من اإلظاتة ابجلفاف

ٔبن  مَيئة ابًلحار وازلذان, ؤبال يلرتتوا نثريًا من اًضاصة املوهيذور )حير جية

مس(, واجلَوس توضـية ال جتِس  62حىون اًضاصة تـيست ؾن اًـني مبا ال يلي ؾن 

 42حير يىون رٔبسم ٔبؿىل من مس خوى اًضاصة(, والاسرتاحة ملست ) اًـني

اًيافشت ٔبو ألاثج بٔو ٔبي يشء بٓدص مصحي تـيس ؾن  ٕاىل دكائق لك ساؿة واًيؼص

نٌل ٔبوحضت ٔبن اًلمز )ٕاكالق اجلفون وفذحِا(  . ٔبًوان ألهجزت احلادت ٔبو اًعاددة

ؿىل الاسرتذاء, وجية اًخبٔنس من  مصاث ؿست يف اًساؿة يساؿس ؾضالث اجلفون

ٕاهجاداً  مهبصت وال ضـيفة جسخة ٔبن اإلانرت يف اًلصفة اكفية, ٔبي ٔبن ال حىون كوية
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يىون مصت لك مخس  ٌَـني, وؿسم اًخحسيق ًفرتت ظويةل دون ثلميغ )جية ٔبن

 . زوان(, وثبٔنس من هؼافة اًضاصة دامئاً 

 اًـسساث اًالظلة

احلاالث ٕاىل ثلري يف احنياء اًلصهية وثساذي  ثؤدي اًـسساث اًالظلة يف تـغ

الاٍهتاة  اًزائست وزايدت وس حة وظول الٔهسجني وامحصار اًـني واحلساس ية

ارثساهئا وقسي اًيسين كدي  اًحىذريي يف اًلصهية, شلا جية اًخبٔنس من هؼافهتا كدي

لٔنرث من خشط ٔلهنا من  اس خزسارما وؿسم ارثساهئا ٔبزياء اًيوم وؿسم اس خزسارما

وثضلك ؿام,  . ألدواث اًضرعية اًيت من املمىن ٔبن جسخة ٔبمصاضًا مـسية ٌَـني

فوق  س خزسام اًيؼارت اًضمس ية ٌَوكاية من ألصـةييعح مصىض اًـيون ترضورت ا

اًحيفسجية, واس خزسام اًلعصاث املصظحة دعوظًا يف حاالث اجلفاف, واًىضف 

ذاظة ملصىض اًسىصي وكياس ضلط اًـني وقسي اًيسين كدي مالمسة  ازلوري

 . اًـني

 اًـمص: زيت اًسمم يلي من ٔبمصاض اًـيون ؾيس اًخلسم يف

ما يساؿس ؿىل  يت اًسمم, ميخكل من اخلواص اًعحيـيةكاًت دراسة ظحية, ٕان ز 

 . اًوكاية من اإلظاتة تبٔمصاض اًـيون اًيامجة ؾن اًخلسم يف اًـمص

 ؤبصارث ازلراسة ٕاىل ٔبن فرئان اًخجارة اًيت مت ٕاظـارما حصؿاث من زيت اًسمم

حصاحـت مـسالث حصامك اجلزيئاث اًسامة يف حميط كصهية اًـني, تفـي اًخلسم يف 

 . ناًس

 واكن كس مت ٕاظـام ٍلوؿة فرئان اًخجارة اًيت ٔبدضـت ٌسلراسة جبصؿاث من زيت

 . اًسمم يف اًوكت اشلي ثياًوت فيَ اجملموؿة اًثاهية ؾلارًا زائفاً 

% يف فصص حصامك اجلزيئاث 11املخاتـة ٕاىل حسوج حتسن مَموس تًس حة  ؤبصارث

 ابمللارهة ابًـلار اًزائف ٔلمصاض اًـيون ثسخة اًخلسم يف اًـمص اًسامة املسخدة
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 املححػػػػػر اًػػػصاتػػػػػؽ                  

 

 املعَة ألول:

  :اء ألتيغػػػػػػػػػػػػػػػامل                          

ومـياُا ابٌَلة اًالثيًية اًضالل ألتيغ ٔلهنم اكهوا  املياٍ اًحيضاء ٔبو اًاكاترهت

يـخلسون يف املايض ٔبن ُشا املصض ؾحارت ؾن مياٍ هتحط من ٔبؿىل اًصٔبس ٔبو املخ 

 فذـىش اًـني. 

واملياٍ اًحيضاء ثضلك ثس يط يه ؾخامة 

اًـسسة داذي اًـني وزايدت اًـخامة 

ثسرجييًا حىت حتجة اًضوء ازلاذي ٕاىل 

كس حىون اًـخامة حزئيًا يف اًـني متامًا, و 

اًـسسة ٔبو لكيًا. وؿادت ما حىون صىوى 

اإلوسان املعاة ابملياٍ اًحيضاء ُو 

اًضـف اًخسرجيي يف اًحرص, وكس يض خيك 

اإلوسان من قضاوت يف اًـني ٔبو اًـييني 

وكس يض خيك من اًضوء اًضسيس هناراً ٔبو 

ون ُشٍ اًضىوى من ًياًل وؿىل حسة جحم ؾخامة اًـسسة داذي اًـني, وؿادت حى

تـغ ٔبهواع املياٍ اًحيضاء وذكل حسة موكؽ اًـخامة داذي اًـسسة وثوزيـِا, 

حبير ثؤدي ٕاىل اهلسام اًضوء ازلاذي ٕاىل اًـني ذما يؤدي ٕاىل ازدواحية ٔبو ثـسد 

 اًضوء واًعور ازلاذةل ٕاىل اًـني.
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 ٔبهواع املياٍ اًحيضاء:

ٔبهواع املاء ألتيغ مذـسدت مهنا ذَلي حير يوزل اًعفي وزليَ ماء ٔبتيغ وؿادت 

 , يىدضف يف اٌَحؼاث ألوىل تـس اًوالدت وكس يؼِص يف ألصِص ألوىل من معٍص

شا اًيوع جية ٕاحصاء اًـمَية إلزاًخَ تبرٔسع وكت ًخجية ما يسم  ابًىسي  ُو

و ما يسم  ص يروذة, اًوػيفي, نشكل املاء ألتيغ املعاحة ًخلسم اًـم ص ُو

ياك املياٍ اًحيضاء املىدس حة ٔبو اًثاهوية ًوحود مصض بٓدص يف اًـني ٔبو يف اجلسم  ُو

ٔبو ثياول ؾلاكري جسخة ؾخامة يف اًـسسة ومن ٔبمثةل ٔبمصاض اًـني اًيت جسخة مياٍ 

و  تيضاء الاٍهتاة اًلزيح واملياٍ اًزركاء واًزنيف داذي اًـني, واًيوع الٓدص ُو

 ٕاظاتة اًـني يف احلوادج اًـصضية.انجت ؾن 

  ٔبؾصاضِا:

ُياكل اًـسيس من ألؾصاض مهنا ضـف يف اًصؤية دون ٔبمل, اإلحساس توحود 

 Photophobiaحساتة ٔبمام اًـني ٔبو وحود ما يض حَ ازلذان, واًخحسس ٌَضوء 

و ؾحارت ؾن مضايلة اًيور )مثي هور املعحاخ ٔبو اًضمس( ٌَضرط, واحلاخة  ُو

صر ٌَيؼارت اًعحية, وازدواح اًصؤية يف اًـني اًواحست, واحلاخة ٕاىل ٕاىل ثليري مذى

ٕاضاءت كوية ٌَلصاءت, وضـف اًيؼص ًياًل, وؿسم وضوخ ألًوان مؽ ميَِا ٕاىل 

 الاظفصار. 

 ظصق ؿالهجا:

جية ملن ؾيسمه مصىض اًسىصي مـاجلخَ ثضلك حصيح ٔلن اًضحط اًس ئي 

م كَيةل, ونشكل ؿسم اًخـصض ٌَسىصي يؤدي ًدضلك املياٍ اًحيضاء ذالل ٔباي

املحارش ٌَضمس وألصـة فوق اًحيفسجية تَخس اًيؼاراث اًضمس ية املياس حة 

ومـاجلة مجيؽ ٔبمصاض اًـيون ٔبوال تبٔول, نٌل ٔبن اإلسِال يف اًعفوةل واجلفاف من 

ألس حاة املؤدية ٕاىل حسوج املياٍ اًحيضاء, فيجة مـاجلهتٌل ابًعصق اًسَمية 
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ألسَوة اجلصايح ُو اًـالح ألمثي ذاظة ؾيس جضريعَ,  املحىصت. ًوىن يؼي

وألساًية املخعورت املخـسدت إلزاةل املياٍ اًحيضاء مـمتسٍ ؿىل ٔبهواع املياٍ اًحيضاء 

ودرخة نثافهتا وثوافص الاماكانث اجلصاحية من ٔبهجزت ظحية حسيثة وجِاز فاهو 

phaco  اًعصيف اخلاص تيوات اشلي يـعي ألمان اًاكمي ٌَعحية يف ٕازاةل اجلزء

 اًـسسة ونشكل قصف معَياث مذعورت وٕاماكانث مادية.

 ؟ phacoما ألمور اًيت يمتزي هبا هجاز فاهو 

يـمي هجاز فاهو تخلٌية املوخاث فوق اًعوثية, ويمتزي تـست ذمزياث مهنا ٔبهَ مزود 

اشلي يـعي ألمان اًاكمي ٌَعحية يف ٕازاةل اجلزء  Global Binodeتّبانمج 

 Visocollea Sticاًعصيف اخلاص تيوات ؿسسة اًـني, نٌل يض متي ؿىل جصانمج 

اشلي يضمن ٕازاةل املادت اٌَزخة ٔبزياء زرع اًـسسة, نٌل ٔبن اجلِاز يمت جضليهل ؾن 

ي من حسوج ظصيق دواسة اًلسم ذما يديح اًس يعصت اًخامة ٔبزياء ٕاحصاء اًـمَية ويلَ

ٔبي ٔبدعاء ثرشية, نشكل يـمي ُشا اجلِاز ؿىل ثلَيي كوت املوخاث فوق اًعوثية 

 ADVANTECذما يؤدي ٕاىل مٌؽ ثورم اًـني تـس اًـمَية ابس خزسام هؼام 

SOFTWARE . 

نٌل ٔبن رسؿة اًضفاء إبذن هللا ثـاىل من ٔبمه ما ميزي ُشا اجلِاز, وثمت ٕازاةل املاء 

وضـي وال جس خزسم فيَ اخلياظة, حير يمت معي حصخ ألتيغ حتت اًخزسيص امل

مَميرت فال جس خزسم اخلياظة ٔبو اًلصز ذما يسِي  3.0ظلري يف اًـني ال يخجاوز 

 اًضفاء. 

نٌل ٔبن املصيغ يس خعيؽ اًـودت ٕاىل املزنل تـس ٔبكي من ساؿة من ٕاحصاء اًـمَية, 

مَية, وؾودثَ ٌَحيات وإبماكهَ ٔبداء اًعالت واًصهوع واًسجود تعورت ظحيـية تـس اًـ 

 اًعحيـية تـس اًـمَية تيوم واحس. 
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 هيف حىون اجلصاحة ؾن ظصيق ُشا اجلِاز؟ 

ٕان حصاحة اًفاهو ٔبحسج حىًٌووحيا حصاحية مس خزسمة ٌَس يعصت ؿىل املياٍ 

شٍ اجلصاحة حتخاح ٕاىل جتِزياث مذعورت ورماراث حصاحية ؿاًية زلى  اًحيضاء, ُو

ا ؾن اجلصاحة اًخلَيسية تسكة اًيخاجئ ورسؿة اًضفاء, حير  اًعامق, ٕاضافة ٕاىل متزُي

يلوم اًعحية تـمي فذحة ظلريت يف ظصف اًلصهية مث يلوم إبدذال جمس ظلري ؿّب 

ُشا اًثلة داذي اًـني, ؾيسئش يلوم ُشا اجملس إبظسار ٔبصـة ابملوخاث فوق 

 ومن اًعوثية اًيت ثلوم تسورُا تخفذيت اًلضاوت املوحودت يف مٌخعف ؿسسة اًـني

 مث يمت حسهبا من داذي اًـني. 

وما الآثر امليـىسة ؿىل اًـيون هديجة اإلظاتة ابًسىصي؟ وما ألحزاء الٔنرث 

 ؾصضة ًإلظاتة؟ 

يـخّب مصض اًسىصي من ٔبمه ٔبس حاة فلسان اًيؼص ملا هل من ثبٔزري مدارش يف خمخَف 

ملِمة اًيت ثخبٔثص ٔبحزاء اًـني اتخساء من اجلفون واىهتاء ابًض حىية, ومن ألحزاء ا

شٍ اًـسسة اًضفافة ثخبٔثص ثبٔثصاً  ابًسىصي يف اًـني ؿسسة اًـني "اًـسسة اًحَورية"ُو

مؤكذًا يف حاالث ارثفاع مس خوى اًسىص يف ازلم واخنفاضَ ذما يؤدي ٕاىل ثلري يف 

حست اإلتعار زلى املصيغ ًساؿاث ٔبو ٔبايم مث يـود اًيؼص ٕاىل ظحيـخَ تـس اهخؼام 

كل ال ييعح إبحصاء ثعحيح ٌَيؼص تواسعة اًيؼاراث ًخليري مس خوى اًسىص, شل

اًيؼاراث ٔبو ٕاؾعاء هؼارت خسيست ملصيغ اًسىصي ٕاال تـس اًخبٔنس من ٔبن مـسل 

اًسىص زليَ مضن احلسود اًعحيـية, ٔبما اًخبٔثص ازلامئ يف ؿسسة اًـني فيىون هديجة 

 حىون ؾخامة يف ُشٍ اًـسسة ٔبو ما يـصف ابملاء ألتيغ.

 

 احلسير ؾن هجاز اًفاهو هيف ثمت اًـمَياث اًخلَيسية؟  تـس
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ُو معي حصايح هحري ٔلن فيَ يخوحة فذح اًـني و اس خرصاح  :حصاحة املاء ألتيغ

 .ٔبحس مىوانهتا ازلاذَية ٔبال و ُو اجلسم اًحَوري 

كس ال ميىن ختسيص اًـني تواسعة اًلعصاث اًوضـية ٔبو اًخزسيص اجلزيئ :اًخزسيص

 . جبٔ ٕاىل اًخزسيص اًلكيحول اًـني فٌَ

يلوم اًعحية تـمي فذحة ظويةل يف ظصف كصهية اًـني ومن : ألتيغاس خرصاح املاء 

مث يزيي اجلزء اًلايس املوحود يف مٌخعف ؿسسة اًـني ويمت تـس ذكل حسة اجلزء 

 املخحلي من ؿسسة اًـني. 

ويف مـؼم معَياث املاء ألتيغ يمت اسددسال ؿسسة اًـني تـسسة اظعياؾية صفافة 

شا اًيوع من اًـسساث  ثوضؽ داذي ملةل اًـني يف ماكن اًـسسة اًعحيـية هفسِا ُو

ال يخعَة اًـياية ٔلهَ يعحح حزءا دامئًا من اًـني ًيلين ؾن ًخس اًيؼارت, وٕاحصاء 

يىصوسىوة اجلصايح وألدواث اجلصاحية ازلكيلة اًـمَية هبشٍ اًعصيلة ابس خزسام امل 

 بٓمٌة ويبئت تًذاجئ حيست ًوىن حيخاح ٕاىل فرتت هلاُة ٔبظول. 

 املعَة اًثاين:.
ٕاهنا كاًحا كَيةل خسا و فهيا كس هرصف اًيؼص ؾن زرع : ؾوائق اًـمَية اجلصاحية

 اًـسساث حتت اًـيًية

ىزع هكية من اخلَط اًزخايج و كس يخوحة ىزع حزء ظلري من كزحية اًـني ٔبو ٕاىل 

,نٌل ٔبن ثعور ألحساج يف ٕاحصاء اًـمَية كس يزيس ظـوتة تثلة كالف اجلسم 

 (.% من احلاالث1اًحَوري )يف ٔبكي من 

اس خرصاح املاء ألتيغ كس ال يىون اكمال مؽ احامتل ىزيف داذي اًـني يزول تـس 

 . تضـة ٔبايم

% ( اًـني اًيت ٔبس خرصح مهنا  91املست الاؾخيادية ٌَضفاء :يف ٔبكَة احلاالث )

املاء ألتيغ ال حتس ابٔلمل تـس ٕاحصاء اًـمَية اجلصاحية نٌل ثخحسن فهيا اًصؤية 

ثرسؿة ثسرجيية ,و كس يَجبٔ اًعحية املـاجل تـس تضـة ٔبساتيؽ ٕاىل وظف هؼاراث 

ظحية ثعحيحية ,نٌل ٔبن تـغ ألمصاض اًثاهوية كس ثـيق من اًخحسن اًرسيؽ 
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 ....... (مصض اًسىصي –ض اًض حىية ٌَصؤية )ٔبمصا

% من احلاالث و تـس مصور تضؽ س يني فٕان اًـني اًيت ٔبحصيت ًِا معَية  32يف  -

حصاحة املاء ألتيغ ثخـصض ًيلط صفافية كالف اجلسم اًحَوري ٕاهَ داء املاء 

ألتيغ اًثاهوي املسؤول مصت ٔبدصى ؾن هلط اًصؤية. و اًـالح يف ُشٍ احلاةل 

 .فذحة يف كالف اجلسم اًحَوري تواسعة اٌَزير ٔبو تواسعة اجلصاحةيخعَة ٕاحصاء 

و مؽ حتليق هخاجئ خس مصضية يف حصاحة داء املاء ألتيغ ٕاال ٔبهَ ال ميىن اًِصوة 

ال ثوخس حصاحة تسون دعص" , و ؿَيَ فٕاهَ  " : من اًلاؿست املـصوفة و اًيت ثلول

 . مَية اجلصاحيةيس خحيي ؿىل ظحيدنك املـاجل ٔبن جيزم ًنك تيجاخ اًـ 

يه اندرت خسا و كس جس خوحة ٕاحصاء  :اًـوائق اخلعريت يف ٕاحصاء معَية املاء ألتيغ

معَية حصاحية ٔبدصى ويف احلاالث اًلعوى ٕاىل فلس لكي ٌَصؤية ٔبو ٕاىل فلس اًـني 

  : يف حس ذاهتا و ذكل يف

حاةل ( ذاظة ؾيس  422حاالث من  3ٕايل  4حسوج ثـفن داذي اًـني ) -

 . ًسىصيمصىض ا

 . ثـصض اًـني حلادج ؾن ظصيق املصيغ هفسَ ٔبو ؾن ظصيق حميعَ -

 (حاةل 422من  1 )اإلهفعال اًلكي ًض حىية اًـني  -

 . اضعصاة اًلصبٓهية ٔبو اجلسم اًحَوري ٔبو اًلصفة ألمامية ٌَـني-

 ؿسم الاس خرصاح اًاكمي ٌٌَلء ألتيغ من اًـني  -

 . داذي اًـني من ماكهنادصوح اًـسسة الاظعياؾية املوحودت  -

 . احرتاق ص حىية اًـني تواسعة ضوء هجاز املىريوسىوة اجلصايح -

 .اًزنيف احلاد  -

 :ؾوائق ٔبدصى ٔبكي دعورت

 . رسؿة اًخبٓم اجلصخ حىون تعيئة -

 سلوط حزيئ ٔبو لكي ٌَجفن اًـَوي ٌَـني  -

 . مالحؼة ورم دموي يف تياض اًـني ٔبو يف حفين اًـني -

 .ًوحود ذابتة ظائصت ختيي اًـني  -
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 اإلحساس ابالىهبار و الاىزؿاح من اًضوء -

 .ارثفاع ضلط اًـني  -

 اٍهتاة اًـني -

 جضٍو يف كصهية اًـني -

 .رؤية ألص ياء مزدوخة  -

ألدعاء املوحودت ؾيس حساة كوت اًـسسة الاظعياؾية اندرت ٕان حنن متىٌا من  •

 .اًعيبٕاحصاء حساة ثسكيلي تواسعة هجاز اإلهوقصافيا 

 املعَة اًثاًر: 

 تـغ اًخجارة املىدضفةٌَـني:

 : وثحل  اتدسامذم  ئبهت ختخف

  
حير ثـخىون ؿىل   مــا , ثمت تواسعة اًـييني  و ٔبن اًصؤيةو ثفسري ذكل ُ

يضاُسٍ اإلوسان وكس  يظورت اًـميؼص ٔبو اجلسم اشل  هنٌلص حىية لك م

 ختـخَف اًعوراتن كَياًل .

 ياىل اًـمخ اشلإ  ًلك ؿني يرص حظصيػق اًـعة اً حصسي اًعوراتن ؾن و  

ظورت  ٕاىل  Fusion  يلوم تخحَيي اًعورثني وٕاحصاء معَيـة دمج ًػِـٌل

 وىف معَية ازلمج ُشٍ كس يػرخار املخ ٔبحزاء من لك من اًعورثني . , واحست

 

 

 اًــيـيني ٔبن حصى لك مهنـٌل  وىف ُشٍ اًخجصتة جس خزسم املصبٓت املس خوية ًـرنمغ

ىل ظورت إ ىل اًضرط اجلاًس وألدصى ثيؼص إ فٕاحساٌُل ثيؼص  مٌػؼصا خمـخَفـا

وحياول املخ دمج ُاثني اًعورثني وحىوين  احلائط ألتيغ واًيس املخحصنة ؿَيَ

ظورت واحست مهنٌل ابدذيار ٔبحزاء مهنٌل . وملا اكن املخ بٔنرث حساس ية ًٔلصـياء 

املخ يىون  عورت اًـمخىوهة يفية, شلكل فٕان اًاملخحصنة ؾن ألص ياء اًسان 

مـػؼم وخَ اًضرط اجلاًس سانيا وكس يددل   ييػرـخف مــؼمِا ٌَـيس املخحصنة و
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 من وهجَ اًفـم واًــييان فلط .

  

 
 : العصا الســحرية ا
( 13صلك  ) نٌل يف Projectorُشٍ اًخجصتة وس خزسم هجاز ٕاسلاط ظور  يف 

وهضؽ ٔبمامَ اًضاصة اًحيضاء ومن ما   ًـميؼص slide و هضؽ فيَ رشحية 

حبير ٕاذا   املس خحسن ٔبن ثوضؽ اًضـاصـة ٔبمام ابة مفذوخ ٔبو انفشت مفذوحة

 اًـمػوحػػود يف  رنى ظورت ٌَـميؼصٔبزيَت اًضـاصــة ال يؼػِص امليؼص. ٔبدر اجلِاز ً

 اًـميؼص . يـس اًضاصة ؾن مســـار اًضوء خيخفاًرشحية ؿىل اًضاصة مث ٔبت

 موضؽ اًضاصة حبير ثذـم احلصنة يف ىييا ٕاىل ٔبسفي وٕاىل ٔبؿىل ـعا رٔبســ حصك اً

اثتت ومن املس خحسن ٔبن حىون احلجصت مؼَمة . زد من رسؿة حصنة  مس خوى

اًِواء دون احلاخة  س رسؿة مـيية حصى ظورت اًـميؼص يفس خجس ٔبهَ ؾي  اًـعا

واين س خجس ٔبو ٔبسع ي. احـي حصنة اًـعا ؿىل سعح خمصوظىل وحود اًضاصة إ 

 اًِواء ٔبظححت مضوُة نٌل ًو اكهت جسـلط ؿىل صـاصــة ىفن اًعورت اًياجتة بٔ 

من حسم ما  ألصـة اًضوئية و ثفسري ذكل ُو ٔبهَ ؾيسما جسلطكري مس خوية 

واضػحة ٌَجسم ؿىل   ظػػورت ؿىل اًـني حىون اًـني تواسعة اًـلصهية واًـسسة

 ؿىل صــلك ثيــار اًعػػورت تـيلي ُــشٍ ياًــعــة اًدػرص  يلوم اًض حىية مث

 ابًعورت وؾيسما ييلعؽ اًضوء اإلحساس معَية ثـمت فيَ يىل املخ اشلإ  وِصيب

ىل املخ ًفرتت كعريت تـس اهلعاع إ ٕارسال اًيحضاث اًىِصتية  اًض حىية يف جس متص

 .من اًثاهية 01حزء من  ُشٍ اًفرتت اًزمٌية ٕاىل حوايل اًضوء ثعي
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 اخلــاثػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة                

  

هبا هللا ًإلوسان فِ  واس اًيتمن ٔبمه احل صم ٔبن حاسة اًحرص يهال متسان  اًيت ىيُو

ابملـَوماث ؾن ما حوًيا من ٔبص ياء سواء اكهت ُشٍ ألص ياء كصيحة خسا و تـيست 

 خسا مٌا ٔبو فامي تني ذكل
فداًـييني هسرك  ٕان اًيجاخ يف ازلراسة يخوكف ٕاىل حّس هحري ؿىل سالمة اًحرص

ألركام وألؿساد واًـمَياث وألصاكل اًِيسس ية وهبٌل ىصى اًّعحيـة وهالؾة 

 احلاسوة.

فاحلفاظ ؿىل ُشا اًىزن اًثّمني وحة اًدّضريط املحىص واًـالح اًرّسيؽ الدذالل 

 اًحرص ذمّا ثسمح ابحلس مٌَ ٔبو رتٌّل اًلضاء ؿَيَ متاما.

 مثّ  ,سّن ما تني اًثّاًثة واًّصاتـة ٕاثص اًوالدت ويفوشلا يخـنّي اًليام تفحط ٌَـييني 

اًليام تفحوص دوريّة لّك زالج ٔبو مخس س يواث حىّت يف قياة لّك مصض ٔبو 

 ذَي ترصي.

ُشا نٌل جية ؿىل لّك اشلين يض خىون من ذَي ترصي ٕاثحاع هعاحئ اًعحية 

 .اخملخّط جلك دكة ومحي هّؼاراهتم ابس متصار

ويف دذام ُشٍ احلَلة اًيت ٔبمتىن ٔبن حىون كس انًت ٕاجعاجنك واحذوث ؿىل تـغ 

ا  ٔبثوخَ ابًضىص ًإلدارت املصنز اًيت  اإلخاابث ًدساؤالحنك ؾن اًـني ؤبرساُر

 ّ و اًيت ة جصّ س يحت يل ُشٍ اًفصظة ٔلثـمل ؾن اًـني وبٔندضف ؾهنا وٌَمرشفة ذازلي

ّب زلييا هيف حتسج املعاتلة وتـغ حير رٔبيت يف اخمل ساؿسثين إبجناز ُشٍ احلَلة

وؾى هللا ٔبن يوفلين يف ُشا اًححر ؤبمتىن من ادليؽ ٔبن حيافغ  ؾيوة اًصؤية

 ثكل  اًيعاحئ ة ؿني الاؾخحار. اال يلسر جمثن ؤبن يبٔذشو  ؿىل ٔبؾيهنم فِىي نزن
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 ادرػػػػػػػػػػػؽ واملعػػػػػػػػػػػاملصاح           
 

 .حصجيورى نخاة اًلصاءت اًرسيـة ثبًٔيف تيرت ص يفصد و

 موسوؿة ويىديساي.

 .ملاةل هيف ثـمي ثلٌية اٌَزيك ثبًٔيف حازم سىيم

 .موسوؿة اًضوء

http://www.asnanaka.com/m/MedicalEncyclopedia/BodyH

ealth/EyeHealth/EyeAndVision.htm 

املؤسسة -041ظفحة  حياءزيين اجلزء ألول ؿمل الٔ نخاة املصنز اًوظين ٌَممت

 0240-0244اًـامة ٌَعحاؿة ًـام 

http://www.asnanaka.com/m/MedicalEncyclopedia/BodyHealth/EyeHealth/EyeAndVision.htm
http://www.asnanaka.com/m/MedicalEncyclopedia/BodyHealth/EyeHealth/EyeAndVision.htm
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