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كتاب فريد مليء باالكتشافات دانيـال مكالين يعري قوس القزح

Zoom

قوس ً
قزح كامال

زياد منى
َ
ُ َ
«قـ ـ ــوس ق ـ ـ ــزح :ال ـط ـب ـي ـعــة وال ـث ـقــافــة»
( Rainbows Nature and Cultureـ ـ
 Reaktion Booksـ ـ ـ  )2018لــدانـيــال
ّ
مكالني ،جذب انتباهنا ألنه يتناول
ظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرة أو م ـ ـ ُـوض ـ ــوع ـ ــا ال ي ـم ـك ــن
اإلمساك به ،كاألفق .فمن غير املمكن
لـلـمــرء االق ـت ــراب مــن ق ــوس ال ـقــزح أو
اإلمـ ـ ـس ـ ــاك ب ـ ــه .مـ ــن ض ـم ــن األسـ ـب ــاب
األخ ــرى الـتــي جــذبــت اهتمامنا إلــى
الـ ـكـ ـت ــاب هـ ــو ألـ ـ ـ ــوان ه ـ ــذه ال ـظ ــاه ــرة
ّ
ال ـفــريــدة ،إذ يعلمنا الـكـتــاب الكثير
ّ
ع ــن ق ــوس ال ـق ــزح م ـثــل أن ك ــل واح ــد

صـ ــورة مـ ـح ـ ّـورة ع ــن ال ـش ـم ــس ،وأن ــه
كان سيظهر على شكل دائرة لوال أن
سطح األرض جعله قوسًا.
إضــافــة إلــى ذل ــك ،فــإن كــل قــوس قزح
ي ـ ــراه ال ـن ــاظ ــر ف ــريـ ـدًا .م ــع أنـ ــه يمكن
لـ ـع ــدة أشـ ـخ ــاص رؤيـ ـ ــة الـ ـق ــوس فــي
مـكــان مـحــدد ،إال أنــه مــن غير املمكن
ألك ـ ـثـ ــر م ـ ــن شـ ـخ ــص رؤيـ ـ ـ ــة الـ ـق ــوس
ّ
نفسه .السبب أن مــركــز كــل «دائ ــرة»
قـ ــوس ي ـقــع ع ـلــى خ ــط وه ـم ــي يمتد
من الشمس إلــى خلف رأس الناظر،
ومن هناك إلى العينني ،ثم إلى ظله.
وألن ظــاهــرة قــوس الـقــزح هــي نتاج
انكسار ضوء الشمس في قطرات ماء

املـطــر فــي ال ـه ــواء ،وألن األخ ـي ــرة في
حــالــة حــركــة مستمرة غـيــر منقطعة
ن ـح ــو األرض ،فـ ــإن ال ـن ــاظ ــر ال ي ــرى
القوس نفسه ،وإنما سلسلة أقواس
متشابهة نــاتـجــة عــن رؤي ــة انكسار
الضوء الذي يراه الناظر في قطرات
املطر املتساقطة باستمرار.
يـ ـ ـق ـ ــول ال ـ ـك ـ ــات ـ ــب« :عـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـقـ ــوس
وارتـفــاعــه يـســاويــان درجـتــن ،يظهر
في زاوية  42-40فوق الخط الوهمي
املشار إليه أعاله .هذا يعني ،والكالم
للعلماء الذين استشارهم الكاتب ،أن
أكبر حجم ظاهر للقوس هو عندما
تكون الشمس في أدنى ارتفاعاتها،
أي عـنــد ال ـشــروق وال ـغ ــروب .الناظر
الواقف على الساحل ،يراه على شكل
ً
نـصــف دائ ــرة أو حـتــى قــوســا كــامــا،
بينما يمكن رؤيته على شكل دائرة
مكتملة مــن أعــالــي الـجـبــال املرتفعة
أو من داخــل طــائــرة» .قديمًا ،لم يكن
ثـمــة تــوافــق بــن الـعـلـمــاء عـلــى أل ــوان
الـ ـ ـق ـ ــوس .فـ ـق ــط فـ ــي ال ـ ـقـ ــرن ال ـس ــاب ــع
عشر ،تم االتفاق على أنــه ذو سبعة
ألــوان هي النيلي واألزرق واألخضر
تمييز أشرطة األلوان يتم في الدماغ فقط
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واألصفر والبرتقالي واألحمر ،التي
ُ
تتداخل فيما بينها كما تظهر ذلك
ص ــور ال ـق ــوس بــاألب ـيــض واألس ـ ــود.
أم ـ ــا األل ـ ـ ـ ــوان ،ف ـت ـظ ـهــر م ــن خـ ــال مــا
يسمى  metamerismال ــذي يعني أن
عني البشر تحوي ثالثة متلقيات أو
خــايــا حساسة ألم ــواج الـضــوء هي
األزرق ( 440نــانــوم ـت ـرًا) واألخ ـضــر
( 540نــانــوم ـت ـرًا) والـبــرتـقــالــي (570
ن ــان ــوم ـت ـرًا) .ول ــذل ــك ف ـمــن الـصـعــوبــة
ب ـم ـك ــان ع ـل ــى ال ـب ـش ــر إدراك ال ـل ــون
األحمر ( 700نانومتر) ،لكن من غير
املمكن إدراك أي مــوجــة ضــوء أطــول
من  810نانومترات.
يلفت املؤلف إلى أن ثمة «أقواس قزح»
أخرى ناتجة من ضوء القمر وتعرف
باللغة اإلنكليزية باسم Moonbows
(أق ـ ــواس ال ـق ـمــر) ،ال ـتــي ت ـحــوي أل ــوان
ق ــوس ال ـق ــزح الـشـمـسـيــة وبــالـتــرتـيــب
ذات ـ ــه ،ألن ض ــوء ال ـق ـمــر ه ــو انـعـكــاس
ل ـضــوء ال ـش ـمــس .لـكــن ن ـظ ـرًا إل ــى كــون
سـطــح الـقـمــر غـيــر أم ـلــس ،وألن كمية
الضوء التي يعكسها قليلة ،فإن قوس
القزح القمري يظهر باهتًا ،بل حتى

يصعب رؤية ألوانه.
إضافة إلى ذلك ،فمن املمكن لكريستال
ال ـث ـل ــوج ال ـس ــاق ـط ــة أن ت ـن ـتــج ظ ــاه ــرة
«قوس قزح» مماثلة.
ويــاحــظ الـنــاظــر إل ــى ق ــوس ق ــزح أنــه
ـان،
ع ـ ــادة مـ ــا ي ـظ ـهــر ب ــرف ـق ــة ق ـ ــوس ث ـ ـ ٍ
أكـبــر حـجـمــا ،لكنه أق ــل سـطــوعــا (بــن
الــدرج ـتــن  51و ،)54وي ـك ــون عــرضــه
ضـعــف ع ــرض األول ،وسـبــب ظـهــوره
هــو انـعـكــاس ثـنــائــي ألش ـعــة الشمس
في قطرة املطر الساقطة (عند اختراق
األشعة سطح القطرة ومرة ثانية عند
خروجه منها).
يـقــول ال ـكــاتــب« :ف ــي بـعــض األح ـيــان،
يظهر قــوس قــزح ثالث وراب ــع وحتى
خامس .لكن من غير الصحيح الخلط
بينها وبني ما يسمى supernumerary
ال ـت ــي تـظـهــر ع ـلــى أش ـك ــال أق ـ ــواس أو
أشــرطــة إضــافـيــة ،ع ــادة عـنــدمــا تكون
قطرات املطر صغيرة (قطرها بني 650
و 750نانومترًا) ،وكذلك بني األقواس
اإلضافية التي تظهر أحيانًا ،باللون
األرجواني أو األخضر.
ك ـمــا ي ـت ـنــاول امل ــؤل ــف ال ـش ـيــق ظــاهــرة

قـ ــوس قـ ــزح األحـ ـم ــر ،وي ـظ ـهــر عـنــدمــا
تـ ـك ــون ال ـش ـم ــس م ـن ـخ ـف ـضــة ل ـل ـغــايــة.
ال ـس ـبــب أن ال ـش ـعــاع ي ـمــر ف ــي مـســافــة
أط ـ ــول فـ ــي ال ـ ـجـ ــو ،ح ـي ــث ي ـت ــم ت ـنــاثــر
مـ ــوجـ ــات األخ ـ ـضـ ــر واألزرق بـسـبــب
الـغـبــار وع ــوام ــل أخ ــرى ذات مــوجــات
أطول من تلك العائدة لألحمر.
وهـ ـن ــاك أي ـض ــا أقـ ـ ــواس قـ ــزح امل ـس ـمــاة
(glory, pilot›s glory, halos, mock
 )suns, sun dogsت ـن ــاول ـه ــا امل ــؤل ــف
بــاخ ـت ـصــار .ك ـمــا وج ــب تـمـيـيــز قــوس
قــزح مــن ظــواهــر أخ ــرى مشابهة مثل
الهالة الثلجية ( )Ice haloالتي تظهر
عـلــى شـكــل طـبــق (circumhorizontal
 )arcأسفل الهالة األصلية ،علمًا بأنه
يـطـلــق عـلــى ال ـظــاهــرة األولـ ــى أق ــواس
قــزح الـنــاريــة ( ،)fire rainbowsوعــادة
م ــا تـظـهــر ف ــي مـنــاطــق مـحـيــط البحر
األب ـيــض املـتــوســط بـعـيـدًا مــن القطب
الشمالي.
امل ـص ـط ـل ــح «أق ـ ـ ـ ــواس ق ـ ــزح الـ ـن ــاري ــة»
ي ـط ـلــق أي ـض ــا ع ـلــى أشـ ـك ــال س ـحــاب،
تظهر بسبب تداخل موجات الضوء
ول ـي ــس بـسـبــب ان ـع ـكــاس ـهــا .بـعــدهــا،
ينطلق الكاتب للحديث عــن الرحلة
ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـط ــوي ـل ــة الـ ـت ــي صــاح ـبــت
معرفة أسباب هذه الظاهرة املسماة
قـ ــوس ق ـ ــزح ،وخ ـص ــص ل ـه ــا الـفـصــل
ال ـث ــان ــي ب ـع ـن ــوان «أقـ ـ ـ ــواس قـ ــزح فــي
تاريخ األبحاث العلمية» .فمن املعلوم
أن أرس ـطــو ط ــرح نـظــريـتــه عــن قــوس
الـقــزح اعـتـمــادًا أيضًا على مــن سبقه
مــن اإلغــريــق ومنهم أنــاكـســوغــوراس
( )anaxagorasاملتوفى عــام  428ق ت
س ،وأنــاكـسـيـمـيـنــس مــن ميليتوس
()bce 550 ,anaximenes of miletus
وهـ ـسـ ـي ــودوس (.)bce 700 ,hsiod
ي ـ ـشـ ــرح ال ـ ـكـ ــاتـ ــب كـ ــافـ ــة الـ ـنـ ـظ ــري ــات
ال ـتــي طــرحــت ف ــي امل ــاض ــي واملـشــاكــل
ال ـع ـل ـم ـيــة الـ ـت ــي أث ــارتـ ـه ــا وجـعـلـتـهــا
غـيــر قــابـلــة لـلـحـيــاة .وم ــن الـنـظــريــات
الــاح ـقــة ال ـتــي طــرحــت تـلــك الـعــائــدة
إل ــى بــوس ـيــدون ـيــوس ()posidonius
وس ـ ِـنـ ـك ــا األصـ ـغ ــر امل ـت ــوف ــى ع ـ ــام 65
ِ
ت س ،واإلسـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدر األفـ ــرودي ـ ـسـ ــي
(،)ce 200 ,alexander of aphrodisias
وأوملبردس الصغير (olympiodorus
.)the younger
في القرن السابع من التأريخ السائد،
اق ـت ـح ــم الـ ــديـ ــن ع ــال ــم ال ـ ِـعـ ـل ــم وق ـ ــررت
الكنيسة أن ألــوان قوس القزح أربعة،
تشير إلى العناصر األربعة وهي املاء
والـهــواء واألرض والـنــار .هــذه الفكرة
الـجــديــدة تغلبت على نظرية ثالثية
األل ــوان الـتــي كــانــت قــد كسبت بعض
القبول بسبب إشارتها إلــى التثليث
ال ــاه ــوت ــي .ف ــال ـق ــدي ــس بـ ـي ــدا (Bēda
قوس قزح والقوس الثاني

،)735 May 26 – 3/672 ,Venerābilis
وهو قسيس إنكليزي األصل طرح أن
العناصر األربعة آنفة الذكر تشير إلى
األلــوان األربعة وهــي األحمر واألزرق
واألخضر والبني.
مــن الطبيعي أن ظــاهــر ق ــوس الـقــزح
اس ـت ـق ـط ـب ــت اه ـ ـت ـ ـمـ ــام الـ ـعـ ـلـ ـم ــاء فــي
ال ـخــافــة اإلس ــام ـي ــة .ف ـمــع أن حــاكــم
مـصــر الـبـطـلـمــي بـطـلـيـمــوس الـثــانــي
( 246-309ق ت س) اب ـت ــاع كـمـيــات
ك ـب ـيــرة م ــن مــؤل ـفــات أرسـ ـط ــو ،إال أن
فـضــل ال ـع ــودة لـنـقــاش ظــاهــرة قــوس
ال ـ ـقـ ــزح تـ ـع ــود إل ـ ــى ع ـل ـم ــاء ال ـخ ــاف ــة
اإلسالمية الذين انصبوا على دراسة
املــؤلـفــات اإلغــريـقـيــة وترجمتها إلــى
ال ـع ــرب ـي ــة ث ــم ان ـت ـق ـل ــوا إلـ ــى ال ـتــأل ـيــف
واإلسـ ـه ــام ف ــي م ـس ــارات ال ـح ـضــارات
اإلنسانية .فقد قام الطبيب السوري/
السرياني أيــوب الــرهــاوي بمناقشة
نظرية أرسـطــو ،إال أن التفصيل في
ال ـن ـظــريــات أتـ ــى الح ـق ــا ع ـلــى ي ــد ابــن
سينا (توفي عــام  1037ت س) الذي
نظر في مسألة انقالب ترتيب األلوان
ف ــي قـ ــوس الـ ـق ــزح والـ ـق ــوس ال ـثــانــي.
ابــن الهيثم (تــوفــي عــام  1040ت س)
ك ــان أول م ــن وض ــع ق ــاع ــدة ريــاضـيــة
النكسار الضوء ،دومًا وفق ما أورده
كــاتــب ه ــذا امل ــؤل ــف .لـكــن قـطــب الــديــن
ال ـش ـيــرازي ( 1311-1236ت س) كــان
أول من وضــع أســس انكسار الضوء
فـ ــي ق ـ ـطـ ــرات املـ ـ ـ ــاء ،ان ـك ـس ــاره ــا عـلــى

اقتحم الدين عالم
العلم وقررت الكنيسة
ِ
أن ألوان قوس القزح
أربعة ،تشير إلى الماء
والهواء واألرض والنار

سطح قطرة املــاء وانكسارها الثاني
َفي داخل القطرة.
َ
ف ـ ــت ـ ـ َـح س ـ ـقـ ــوط األن ـ ــدل ـ ــس واح ـ ـتـ ــال
ال ـفــرن ـجــة مــدي ـنــة قــرط ـبــة ومـ ـص ــادرة
مكتبتها العظيمة ،املجال أمام علماء
الـ ـغ ــرب االط ـ ـ ــاع ع ـل ــى ك ـت ــاب ــات دي ــار
اإلس ــام العلمية العربية واملترجمة
عن اليونانية .يــورد الكاتب تفاصيل
تـ ـط ــور ال ـب ـح ــث ال ـع ـل ـم ــي ف ــي ظ ــاه ــرة
قوس القزح ،أو لنقل :ظواهر ،ويمكن
للراغب االطالع عليها في املؤلف .لكن

يمكن اختصار تلك املسيرة الحديثة،
وفــق الكاتب فــي «مــن ثـيــودوريــك إلى
ديكارتfrom theodric of freiberg to /
 .descartesعلمًا أن األول لم يكن قد اطلع
على كـتــابــات قطب الــديــن الـشـيــرازي،
دوم ـ ــا وفـ ــق ال ـك ــات ــب .لـفـتــت ال ـظــاهــرة
انتباه العلماء مــن كــافــة الفئات بمن
فيهم غــوتــه ال ــذي تـنــاولـهــا بالبحث.
خـ ـص ــص ال ـ ـكـ ــاتـ ــب الـ ـفـ ـص ــل الـ ـث ــال ــث
«أق ــواس الـقــزح والـخــرافــات» للحديث
فــي مــوقــع قــوس الـقــزح فــي األساطير
وال ـخــرافــات ،ويــذكــر كثيرًا منها ُعثر
عليها في مختلف الحضارات ولدى
أق ـ ـ ــوام ك ـث ـي ــرة ،ف ــي إف ــري ـق ـي ــا وش ـم ــال
أوروبـ ــا وشــرقــي آسـيــا وف ــي أساطير
وخــرافــات «هـنــادرة» (الهنود الحمر)
العالم الجديد وجــزر املحيط الهادي
وال ـه ـنــد وال ـصــن وال ـيــابــان وغـيــرهــا.
وق ــد ع ـثــر ال ـكــاتــب ع ـلــى ب ـعــض نـقــاط
ال ـل ـقــاء ب ــن أســاط ـيــر وخ ــراف ــات جــزر
املـحـيــط ال ـه ــادي م ــن جـهــة وأســاطـيــر
ـري ـ ِق ـ َّـي ــة وأخـ ـ ــرى ه ـن ــدري ــة ،والـقـســم
إف ـ ِ
الكبير منها مرتبط بأساطير بابل
وآش ـ ــور .كـمــا يـظـهــر ق ــوس ق ــزح على
هيئة قضيب مقطوع الرأس في بالي
واإللـهــة أوم ــا .مــن الطبيعي أن قسمًا
م ــن ال ـخ ــراف ــات ف ــي مـخـتـلــف املـنــاطــق
م ــرت ـب ــط ارتـ ـب ــاط ــا وث ـي ـق ــا بــأســاط ـيــر
العهد الـقــديــم عــن الفيضان العظيم،
وعـ ــن م ـي ـث ــاق إلـ ــه ال ـ ـتـ ــوراة ي ـه ــوه مــع
نــوح ،ووعــده له بــأن ال يبيد البشرية
املعادية له بالفيضان ،لكنه خصص
لهم اإلبادة عبر األوبئة وما إلى ذلك.
وه ـنــاك ات ـفــاق بــن أه ــل االخـتـصــاص
على أن حكاية الـتــوراة عــن الفيضان
العظيم مــأخــوذة مــن ال ـتــراث البابلي
واآلش ــوري .فعشتار هي إلهة الحرب
والجنس والخصوبة.
فـ ــي األس ــاطـ ـي ــر الـ ـت ــي سـ ـ ــرد ال ـك ــات ــب
بـ ـعـ ـضـ ـه ــا يـ ـظـ ـه ــر قـ ـ ـ ــوس قـ ـ ـ ــزح ع ـلــى
هـيـئــة قـ ــوس ،وه ــو كــذلــك ف ــي ال ـتــراث
امل ـس ـي ـحــي-ال ـي ـهــوذي .وع ـنــدمــا يظهر
على هيئة قــوس ،فإنه ســاح للحرب
أو ل ـل ـص ـي ــد ،وه ـ ــو ي ـظ ـه ــر ع ـل ــى ه ــذا
ال ـن ـح ــو ف ــي ب ـع ــض أس ــاط ـي ــر ال ـه ـنــد،
وليس ثمة من مجال في هذا العرض
املختصر للخوض فــي تفاصيل تلك
األس ــاط ـي ــر وال ـخ ــراف ــات امل ـث ـي ــرة ،رغــم
متعة قراءتها .مع أن قوس قزح يظهر
فــي األســاطـيــر على هيئة بـنــاء كوني
أيضًا ،إال أنه يتجلى في الوقت نفسه
على هيئة مخلوق .فاإللهة اإلغريقية-
الرومانية إريــس هي تجسيد لقوس
قــزح ،ويظهر كمخلوق في الحكايات
في الغرب وفي قصص األطفال .وفي
أســاط ـيــر أخـ ــرى ،يـظـهــر ال ـق ــوس على
هيئة الحظ والـخــوف ،ونــرى ذلــك في

ألـبــانـيــا وبــوهـيـمـيــا وفــرن ـســا واملـجــر
وص ــربـ ـي ــا .ال ـف ـص ــل الـ ــرابـ ــع خـصـصــه
ال ـكــاتــب لـلـحــديــث ف ــي ق ــوس ق ــزح في
األدب والشعر واملوسيقى ،في الغرب
على نحو عام.
تـحــدث الـكــاتــب فــي الفصل الخامس
ع ــن ق ــوس ق ــزح ف ــي ال ـف ــن والـسـيـنـمــا.
وفي ما يخص األفــام ،ننوه هنا إلى
قــول الـكــاتــب بــأن لــون خلفية ملصق
فيلم  Eyes wide shutالشهير يربط
ب ـط ـلــه بـ ـل ــون ق ـ ــوس الـ ـق ــزح ال ـس ـف ـلــي.

قوس قزح عند شالالت فكتوريا

الـفـصــل ال ـس ــادس واألخ ـي ــر خصصه
الكاتب للحديث في دور قوس القزح
في السياسة والثقافة الشعبية ،مثل
شـعــار حــركــة الـســام العاملية (-1800
 ،)2000وح ــرك ــات املـثـلـيــن وال ـي ـســار
الجديد ( ،)2000-1969وفي التحالفات
ً
السياسية (مثال شعار تحالف القس
ج ـس ــي ج ــاك ـس ــون امل ـ ـعـ ــادي لـلــرئـيــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي رونـ ـ ــالـ ـ ــد ريـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــان) ،وف ــي
إفــريـقـيــا مــا بـعــد االس ـت ـع ـمــار ،وكــذلــك
معاداة قوس.
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