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مبا يتفوق على أى جهاز كمبيوتر معروف فى عاملنا اليوم، تستطيع األذن البشرية التمييز بني 40 ألف 
صوت مختلف، وتضم نحو مائة ألف خلية سمعية، ونحو ٩٢ ألف وتر صوتى، ومع ذلك فعلى غرار 

محدودية بصر اإلنسان، حيث ال ميكنه الرؤية إال فى حدود مكونات الضوء األبيض )ألوان الطيف( وهى 
األحمر والبرتقالى واألصفر واألخضر واألزرق والنيلى والبنفسجى، وما ينتج عن اختالطها ببعضها 

من ألوان متعددة، أما ما تعدى حدود ذلك من موجات ضوئية فال يستطيع اإلنسان أن مييزها.

األذن
تلتقط 20 ألف ذبذبة فى الثانية الواحدة

يقدمه: أشرف شهاب
التكنولوجيا و اإلنسان
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ونف���س احل���ال ينطب���ق عل���ى األذن البش���رية، التى ال تس���تطيع أن تس���تمع ألى 
أص���وات تقل ش���دتها عن 20 هرت���ز )الهرت���ز = الذبذبة فى الثاني���ة(، وال ميكنه 
حتم���ل األص���وات الت���ى تزيد ش���دتها على 20000 هرت���ز أى 20 أل���ف ذبذبة فى 

الثانية.

الصوت

الص���وت ص���ورة م���ن صور الطاق���ة احلركي���ة التى تنج���م عن اهتزاز األجس���ام 
املصدرة للصوت، فينتشر الصوت خالل املاء أو الهواء أو األجسام الصلبة على 

شكل موجات صوتية طولية فى جميع االجتاهات.

سرعات الصوت

ينتق���ل الص���وت كموجة من خصائصها الس���رعة والتردد والش���دة. فس���رعة 
الص���وت ف���ى اله���واء تصل إل���ى 340 مت���ًرا ل���كل ثاني���ة، وتتأثر س���رعة الصوت 
باحلرارة، فتصل إلى 331 متًرا لكل ثانية عند درجة صفر مئوية، وتصل إلى 

20 مئوية. ثانية عند درجة حرارة  لكل  343 متًرا 
كما ينتقل الصوت فى السوائل بسرعات أكبر تصل إلى 1440 متر لكل ثانية 
فى املاء، وإلى 3500 متر لكل ثانية فى املواد الصلبة كالنحاس و 5000 متر فى 

الثانية فى الفوالذ.
أما التردد فهو الذى يحدد احليز املسموح وغير املسموح به، فإن األذن البشرية 
تس���تطيع أن متيز األصوات ما بني درجة ت���ردد 20 هرتز )هرتز = الذبذبة فى 
الثاني���ة( إلى درجة تردد 20000 هرتز، أما خارج ه���ذا النطاق فهناك املوجات 
ف���وق الس���معية التى ال يس���تطيع اإلنس���ان س���ماعها، ويك���ون تردده���ا أكثر من 
20000 هرتز. وهناك أيضا املوجات حتت السمعية، التى ال يستطيع اإلنسان 

سماعها، ويكون ترددها أقل من 20 هيرتز.

قياس الصوت

يس���تخدم العلماء وحدة تس���مى الديسيبلdBلقياس مس���توى شدة الصوت. 
والنب���رة ذات الت���ردد 3000 هرت���ز وذات مس���توى الش���دة صفر ديس���يبل، هي 
فاصل عتبة الس���مع، أي أضعف صوت تس���تطيع األذن البش���رية الطبيعية أن 
تس���معه. ومس���توى ش���دة الصوت الذي قيمته 140 ديس���يبال هو مؤشر عتبة 
األل���م. وال حت���دث األص���وات ذات 140 ديس���يبال، أو أكثر، إحساس���ا بالس���مع فى 

األذن، وإمنا حتدث إحساسا باأللم.
ولتمثيل شدة الصوت، نعطى أمثلة التالية:

 130ديسيبل: ضجيج محرك طائرة عند اإلقالع من بعد 25 مترا.
120ديسيبل: صوت رعد.

110ديسيبل: ضجيج قطار مير عن قرب.
100ديسيبل:ضجيج ورشة حدادة.

الشارع. 90ديسيبل: ضجيج مكثف فى 
80ديسيبل: ضجيج فى قاعة اجتماعات.

70ديسيبل: ضجيج داخل قطار يجرى.
60ديسيبل: صوت محادثة عادية.

الصوت داخل شقة عادية. 50ديسيبل: 
الريف. أو فى  40ديسيبل: حى هادئ 

30ديسيبل: شقة فى حى هادئ.

20ديسيبل: منطقة هادئة جدا.
للتسجيالت. 10ديسيبل: ستوديو 

السمع، أضعف صوت ميكن لإلنسان سماعه. 0ديسيبل: عتبة 
وتختلف أقصى مدة ميكن أن يتعرض لها اإلنس���ان حسب شدة األصوات. فإذا 
وصل���ت ش���دة الص���وت إلى 45 ديس���يبل ال يس���تطيع الف���رد الع���ادى أن ينام فى 
ه���دوء. وعند 85 ديس���يبل تب���دأ آالم األذنني، وإذا وصلت ش���دة الصوت إلى 90 
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ديسيبل، فال يستطيع اإلنسان أن يتحمل ذلك ألكثر من ثمانى ساعات. أما إذا 
زادت إلى 100 ديسيبل فإن هذه املدة تتناقص إلى ساعتني فقط، وإذا وصلت 
إل���ى 110 ديس���يبل تناقصت مدة س���المة اإلنس���ان إلى نصف س���اعة فقط. أما 
إذا وصلت ش���دة الصوت إلى 160 ديس���يبل فإن اإلنس���ان يصاب بالصمم التام، 
لذل���ك جند كثيرا م���ن العاملني فى مجاالت ذات درجة ضوضاء عالية، وبعض 
املوس���يقيني يصاب���ون بالصم���م نتيج���ة تعرضهم لألص���وات الش���ديدة لفترة 

طويلة.

كيف نسمع األصوات؟

عن���د وصول املوجات الصوتية إلى أذن اإلنس���ان يقوم صي���وان األذن بتجميعها 
وتركيزه���ا خ���الل القن���اة الس���معية لتص���ل إلى غش���اء الطبل���ة ال���ذى يتأثر بها 
ويهت���ز اهتزازات مماثلة )بنفس درجة تردد الصوت( ثم يتم نقلها بواس���طة 
عظيمات األذن الوسطى التى تقوم بتضخيم هذه االهتزازات ونقلها إلى األذن 
الداخلي���ة محدثة اهت���زازات مماثلة وقوية فى الس���ائل الليمفاوى اخلارجى، 

ومن خالل هذا الس���ائل تس���رى الذبذبات إلى قوقع���ة األذن، فتؤدى إلى إهتزاز 
ج���دار القوقع���ة، وبالتال���ى إهت���زاز الس���ائل الليمف���اوى الداخلى، فيت���م تنبيه 
اخلاليا احلسية الشعرية، التى تقوم على الفور بتوليد إشارات كهربائية معينة 
تس���رى منها إلى األلياف العصبية الس���معية، وتنقل عبر العصب السمعى إلى 
مركز الس���مع العليا فى املخ. وتعتبر اخلاليا الشعرية مبثابة »محول كهربائى« 

يحول املوجات الصوتية إلى إشارات كهربائية.
ويس���مع اإلنس���ان صوته اخلاص بطريقت���ني. األولى عن طريق صوته املنتش���ر 
عبر املوجات فى الهواء، واجلزء الثانى يس���معه بسبب انتقال الصوت رأسا عبر 
عظام الفك إلى عظام اجلمجمة، ثم إلى السائل الليمفاوى فى األذن الداخلية.

وحتدث عملية سماع الصوت فى أقل من أعشار الثانية، مما ينتج عنه نبضة 
كهربائية محددة تنتقل إلى العصب الصادر من أس���فل اخللية الشعرية. ومن 
ث���م إل���ى العقدة العصبية للعصب الس���معى ث���م إلى مراكز الس���مع فى املخ. مع 
العل���م أن األص���وات الت���ى نس���معها عن طري���ق األذن اليمن���ى يت���م إيصالها إلى 
مراكز الس���مع العليا باجلانب األيس���ر من الدماغ، والعكس كذلك. كما أن مركز 

النطق عند الغالبية الناس فى اجلانب األيسر من الدماغ. 

كيف نسمع الصوت فى الهاتف؟

الهاتف. - تصدر موجات صوتية من   1
2 - تعبر موجات الصوت عبر قناة األذن اخلارجية، وتصطدم بطبلة األذن.

3 - تهت���ز طبل���ة األذن ث���م تنتق���ل ذبذباته���ا إل���ى عظيم���ات دقيق���ة احلج���م 
موجودة باألذن الوسطى.

4 - ترس���ل تل���ك العظيمات الذبذبات إلى القوقعة، وهو عضو يش���به ش���كل 
ال���دودة ذات القوقع���ة، وتوج���د ف���ى األذن الداخلي���ة، حيث تتح���رك الذبذبات 

فى دائرة.
5 - تهت���ز ش���عيرات دقيق���ة داخ���ل القوقع���ة فتش���كل إش���ارات ف���ى العص���ب 

السمعى.
6 - تنتقل اإلش���ارت عن طريق العصب الس���معى إلى مراكز الس���مع بالفص 
الصدغ���ى باملخ، حيث تتم ترجمة األص���وات، والتعرف عليها، ومطابقتها فى 
ج���زء الذاكرة فى املخ. وهك���ذا إذا تطابق الصوت املس���موع الصوت املخزن فى 

الذاكرة ميكننا أن نحدد من هو املتحدث معنا، حتى بدون سؤاله عن اسمه.

وظائف أخرى لألذن

يعتق���د الكثي���رون خطأ أن اإلنس���ان يس���ير عل���ى األرض متزنا بس���بب قدميه. 
وه���ذه معلوم���ة خاطئ���ة، فاإلنس���ان يس���ير متزن���ا بس���بب«أذنيه«. حي���ث أن 
القن���وات ش���به الهاللية املختصة بالت���وازن فى »األذن الداخلي���ة«، تعتبر إحدى 
معجزات الله فى اجلس���م البش���رى. وهذه القنوات نصف دائرية حتتوى على 
س���ائل. وكل قناة تأخذ اجتاها معينا، فهن���اك قناة فى وضع أفقى لكى تضبط 
»اتزان اإلنس���ان فى وضعه األفقى«، وقناة ثانية فى وضع رأسى لتضبط توازن 
وحت���ركات اإلنس���ان، وهو واق���ف على قدميه فى وضع رأس���ى، وقن���اة ثالثة فى 

وضع خلفى لتمنع اإلنسان من السقوط على ظهره أو إلى األمام.
وه���ذه القنوات ه���ى التى تتحك���م متاما فى توازن اإلنس���ان. وهك���ذا يتضح لنا 
أن اإلنس���ان ميش���ى على األرض متزنا بأذنيه وليس بقدمي���ه. وإذا زادت كمية 
الس���ائل ال���ذى ميأل إح���دى هذه القن���وات أو جميعه���ا عن معدل���ه، ولو بنصف 
قطرة ماء، س���وف يختل توازن اإلنس���ان، وت���دور به الدني���ا واألرض وما عليها، 

وتزداد نبضات قلبه، ويتدفق العرق الغزير منه.
وهك���ذا يتض���ح أن اإلب���داع ال���ذى أودعه املول���ى عز وج���ل فى مك���ون واحد من 
مكون���ات جس���م اإلنس���ان، يتف���وق مبراح���ل خيالي���ة على أرق���ى أن���واع اإلبداع 
البش���رى، والتقدم العلمى الذى وصلت إليه البشرية حتى يومنا هذا، فتبارك 

الله أحسن اخلالقني.


