
  
  

  احتاج االنسان منذ القديم الى مصادر الضوء حتى يتمكن من رؤية األشياء حوله. 
منذ ان وجد االنسان على األرض استغل نور  : الشمس

اليومية اما في الليل فكان يضيء  بإشغالهالشمس و ضوئها للقيام 
    تية.الشموع او المصابيح الزي

حينما تكون السماء صافية ال غيوم فيها فان ضوء القمر  القمر:
 ان ينير األمكنة و لو بصورة ضعيفة.  بإمكانهكان بدرا  إذاخاصة 

  
كان سريعا فانه يستطيع ولو ان ضوء البرق  ضوء البرق :

اإلضاءة في الليل اضاءة قوية و لكن االنسان رغم تطوره العلمي 
  .اال انه عجز عن تطويعه و استغالله 

من المصادر الطبيعية , ضوء النجوم ليال  ضوء النجوم :
 ساعد الصيادين في عرض البحار على االهتداء  الى سبلهم خاصة 

  االستعانة بالنجمة القطبية.عند 
اكتشف االنسان النار منذ االف السنين و ذلك بفرك حجر  النار:

و فرك اغصان يابسة مما ساعده على تطوير حياته أالصوان 
دائي ببصورة كبيرة و لكن ضوء النار ظل حال صعبا ألن االنسان ال

ما يلزمها من حطب حتى تظل بمداد النار إكان عليه ان يسهر على 
 مشتعلة أطول مدة ممكنة.
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صنع االنسان الشموع من شحوم الحيوانات و كانت  الشموع :
عوضت ترك النار  اجديد الثمن و لكنها كانت حال باهظةأنذالك 

 مشتعلة و السهر عليها. 
صنع االنسان المصباح الزيتي من الطين  المصباح الزيتي :

ل الزيوت النباتية او شحوم الحيوانات المذابة غتساو الفخار و ا
  إلشعال النار فيه.

   
كانت الحياة قاسية صعبة جدا  :المصباح الكهربائياختراع 

يا المصباح حال عاد فأصبحقبل اختراع المصباح الكهربائي أما االن 
يكفي ان نقرص زرا حتى يشتعل  دوره:في حياتنا رغم عظم 

المصباح ليوفر اضاءة عالية نظيفة من روائح الزيوت. 

  
ينقطع النور  ويكفي انان نشكر هللا على وجودها في حياتنا.  الكبيرة علينا وهذه النعمة

ل كان ورغم ان االنسان األو حياتنا  والهلع فيوالقلق حتى تعم الفوضى  قصيرةالكهربائي لمدة 
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لنور لتعوده على وجود ا التأقلمليله في شبه ظالم أما االنسان الحالي فانه لن يستطيع  يقضي
  .اعتياديبشكل في حياته الكهربائي 

   
نه أنسان الحالي أن يعمل و يدرس و يعيش حياته بصورة طبيعية في الليل و كاستطاع اال كما

راخ فل المصباح الكهربائي مثل تسمين يشغتازدهرت ب األنشطةن بعض أفي النهار حتى 
  ؟ ف ذلك يفكالدجاج 

اإلضاءة في المدجنة مستمرة ليال كامال مربي الدواجن  جعلي
 لياليهم في االكل فقط فتسمن الفراخفيقضي الصيصان 

  بسرعة.
أما محاضن النباتات أيضا فان االنسان استعمل اإلضاءة المستمرة فيها حتى تكبر النباتات 

   بسرعة...

  
  

   الخالصة :
و النار أو اصطناعية  والنجوم ان مصادر اإلضاءة سواء كانت طبيعية مثل الشمس و القمر 

طته تسهل حياته و أنشمثل الشموع و القناديل و المصابيح تظل ذات قيمة كبرى في حياة انسان 
   و تطوره في كل المجاالت.
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