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امل�سبار العربي الأول ل�ستك�ساف 
املريخ هو »الأمل« اجلديد

ع�سام حجي: ملحة �سخ�سية

 القرويني: 
اجلامعة الأقدم يف العامل الإ�سالمي

 »هجرة العقول« تهدد 
م�ستقبل العلم العربي 

طريان الإن�سان ما بني املغامرة 
واملاأ�ساة

اخليال العلمي العربي

قبل نيوتن كان هناك ابن الهيثم

 اأكرث ع�رسة علماء عرب 
موؤثرين بني املا�سي واحلا�رس

ِعلم م�رس: رحلتان لأكادمييني

خبري الت�سالت حامت زغلول

عمر ياغي: خيميائي الع�رس احلديث

الزجاج العربي الإ�سالمي

دباغة اجللود و�سباغة الأن�سجة

معاناة العلماء

»امِلَج�ْسطّي« لكلوديو�س بطليمو�س
 

 »األف اخرتاع واخرتاع«: معر�س 
دويل يج�سد نتاج األف عام من 

احل�سارة الإ�سالمية

بقلم: ماي�سة عزب

العامل  لهيكل  املنهجية  الدرا�سة  ي�سمل  الذي  والعملي  الفكري  »الن�ساط 
كلمة  املعجم  ي�رشح  هكذا  والتجربة«؛  املالحظة  خالل  من  و�سلوكه  الطبيعي 
الفهم،  اإىل  يهدف  ن�ساط غريزي  الب�رش؛  به  يقوم  ن�ساط  ن�ساط؛  اإًذا  العلم  علم. 

والك�سف، والتقليد، والتح�سني؛ لن�سبح اأف�سل، لن�سبح اأقوى...اإلخ.
من  تتعجب  التي  الب�رشية  الطبيعة  الب�رشية؛  الطبيعة  من  جزء  اإًذا  فالعلم 
اأو  اإىل  منجذبني  جميعهم  فلي�س  �سواء؛  لي�سوا  جميًعا  الب�رش  اأن  اإال  الطبيعة. 
قادرين على تكري�س حياتهم للمالحظة، والتاأمل، والتحقق، والتجربة، ومن ثمَّ 

االكت�ساف. فقط قليلون هم من يفعلون ذلك، ولذلك هم مميزون.
لهذا ال�سبب نكر�س اأعداد جملة  »كوكب العلم« لعام 2016 اإىل »اأهل العلم«. 
قررنا  حقهم،  العلم  اأهل  جميع  نعطي  اأن  ن�ستطيع  ال  والأننا  احلال،  وبطبيعة 
اأنهم   – املجلة  حترير  فريق  نحن   – نعتقد  منهم  جمموعات  اأربع  على  الرتكيز 

االأقرب واالأهم بالن�سبة للم�رشيني يف وقتنا احلايل.
من هذا املنطلق نقدم هذا العدد االأول لعام 2016 عن العلماء العرب. فعلى 
الرغم من املحاوالت امل�سنية لتعتيم االآثار التاريخية الهائلة للعرب على العلوم، 
ورغم التحديات واملعوقات املتعددة التي تقف يف طريق الطموحات واملجهودات 
العلمية للعرب حديًثا، فاإن االإجنازات العلمية العربية، قدمًيا وحديًثا، ال ميكن 

اإغفالها اأو جتاهلها.
املا�سي  من  املتميزين  العرب  علماء  بع�س  نربز  اأن  نحاول  العدد  هذا  يف 
العلوم،  الكبري يف خمتلف  اإجنازاتهم واأثرها  ال�سوء على  واحلا�رش، م�سلطني 
ومن ثمَّ يف حياتنا وحياة الب�رش جميًعا. كما نحاول ت�سليط ال�سوء على الفر�س 

يف مقابل التحديات التي يواجهها العرب، وباالأخ�س العلماء منهم.
جملة كوكب العلم يقوم باإعدادها فريق االإ�سدارات بقطاع التوا�سل الثقايف، 
وي�سدرها مركز القبة ال�سماوية العلمي حتت مظلة اأن�سطته الهادفة اإىل تو�سيل 
الثقايف،  التوا�سل  قطاع  اأ�رشة  من  املتميزة  االإ�سهامات  بتقدمي  فنفخر  العلوم. 
ومنها يف هذا العدد كتابات الدكتور حممد �سليمان والدكتورة �سيماء ال�رشيف، 

باالإ�سافة اإىل ر�سوم حممد خمي�س.
نتمنى لكم عاًما جديًدا �سعيًدا مبارًكا؛ وحافاًل باالإجناز والتقدم.
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بقلم: معتز عبد املجيد

كان بديع الزمان اجلزري عامل هند�سة وخمرتًعا عربيًّا عا�س يف الفرتة التي 
والثالث  ع�رش  الـثاين  القرنني  خالل  لالإ�سالم«  الذهبي  »الع�رش  عليها  ُيطلق 
ع�رش. ومن بني اخرتاعاته العديدة كانت �ساعة الفيل، التي حتتوي على اآلية 
ال�ساعة موجودة  اآ�سيوي. جميع عنا�رش  بالوزن على �سكل فيل  مائية تعمل 
ن�سف  كل  �سوًتا  وت�سدر  لتتحرك  �سممت  حيث  الفيل؛  فوق  بيت  داخل 
�ساعة. بجانب معرفة الوقت، حتتفل ال�ساعة ب�سمولية االإ�سالم من خالل دمج 

العنا�رش من ال�سني، وم�رش، والهند، والعراق، وفينيقيا، واإ�سبانيا.
�سمم اجلزري �ساعته على �سكل فيل يحمل كر�سيًّا على كتفيه؛ حيث توجد 
فوق عمود زوايا الكر�سي قلعة ذات قبة �سغرية عليها طائر. وهناك �رشفة على 
ال�رشفة وعلى جانبيه  الفيل؛ حيث يجل�س رجل داخل  راأ�س  ناحية  القلعة من 
اأن هناك  اأعمدة ال�رشفة توجد ذراع يلتف حولها ثعبانان، كما  �سقران. بني 
اإىل من�سة بها كاتب بيده قلم.  الكر�سي، باالإ�سافة  ن�سف كرة على منت�سف 
�سائق  ويجل�س  ون�سف.  درجات  �سبع  اإىل  منق�سمة  قو�س  املن�سة  على  يوجد 
الي�رشى ع�ًسا، وتوجد  يده  فاأ�ًسا ويف  الُيمنى  يده  الفيل على رقبته مم�سًكا يف 

زهريتان على جانبي رقبة الفيل.
عندما ي�سل القلم اإىل �سبع درجات ون�سف يف ن�سف �ساعة يبداأ الطائر يف 
الغناء ويتلون ن�سف الفتحة باللون االأبي�س؛ ثم يرفع الرجل اجلال�س بال�رشفة 
يده اليمنى من على ال�سقر على اجلانب االأمين وي�سع الي�رشى على ال�سقر 

على اجلانب االأي�رش. وتقع الكرة من على ال�سقر على اجلانب االأمين لتدخل 
على  الزهرية  اإىل  الكرة  الثعبان  يحمل  االأمين؛ حيث  اجلانب  على  الثعبان  فم 

كتف الفيل االأمين.
يرفع  ثم  الفاأ�س؛  با�ستخدام  راأ�سه  على  الفيل  ب�رشب  الفيل  �سائق  يقوم 
يده املم�سكة بالع�سا وي�رشب الفيل على راأ�سه. تخرج الكرة من �سدر الفيل، 
قد  �ساعة  ن�سف  اأن  معلًنا  �سوًتا  لي�سدر  بطنه؛  على  املعلق  اجلر�س  وي�سقط 
مرت. يخرج قلم الكاتب من عالمة الدرجات، ومن ثمَّ تتكرر نف�س العملية عند 
هذه  الفتحة  ت�سبح  حيث  االأي�رش؛  اجلانب  على  املوجودين  والثعبان  ال�سقر 

املرة كلها بي�ساء معلنة اأن �ساعة قد مرت.
تعترب �ساعة اجلزري االآلية التي تبلغ من العمر 900 عام، والتي عر�ست 
مبادئ الفيزياء والهند�سة امليكانيكية - مثااًل لريادة امل�سلمني يف جمال االآلية 
احلديثة والروبوتات. ومت تو�سيح ر�سومات الت�سميم التف�سيلية والتعليمات 
يف كتاب معرفة االأجهزة امليكانيكية الذكية، والذي كتبه اجلزري يف عام 1206، 
االآيل،  واالإن�سان  االآلية،  احليوانات  مثل  اآلة  لـخم�سني  و�سف  على  ويحتوي 

والبوابات االآلية، ف�ساًل عن ال�ساعات.
 املراجع

http://www.1001inventions.com/
http://museum.kaust.edu.sa/
http://inhabitat.com/

على الغالف
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بقلم: ملياء غنيم

التفتت جميع االأنظار موؤخًرا اإىل املريخ تزامًنا مع اإعالن وكالة نا�سا الف�سائية اكت�ساف مياه على 
�سطح الكوكب املجاور لنا. وقد ا�ستهدفت اال�ستك�سافات االإن�سانية كوكب املريخ منذ عدة اأعوام؛ حيث 
اإنه الكوكب االأقرب اإىل اإمكانية العي�س بعد االأر�س، االأمر الذي اأكده االكت�ساف االأخري. وحتوم طوافات 
اإىل االأقمار اال�سطناعية التي تدور حوله؛ جلمع املعلومات وا�ستك�ساف  عدة �سطح املريخ، باالإ�سافة 

�سطح الكوكب وغالفه اجلوي.

هكذا ين�سم العرب اإىل العامل يف �سباق ا�ستك�ساف 
املريخ؛ حيث ت�ستعد دولة االإمارات العربية املتحدة 
الغالف  ال�ستك�ساف  االأول  العربي  امل�سبار  الإر�سال 
وامل�سبار   .2021 عام  يف  وذلك  املريخي،  اجلوي 
الطموح امل�سمى »االأمل« م�سمم بالكامل يف االإمارات 
اجلوي  الغالف  بدرا�سة  يقوم  و�سوف  املتحدة، 
اأربعة  �سيق�سي  حيث  بالتف�سيل؛  ومناخه  للكوكب 
املدمج  النموذج  عمل  بهدف  املريخ  مدار  يف  اأعوام 

االأول للغالف اجلوي املريخي.
العربية؛  للتكنولوجيا  عمالقة  قفزة  تلك  تعد 
مما  الف�ساء،  تكنولوجيا  خريطة  على  ت�سعنا  حيث 
العرب  واملهند�سني  للعلماء  والتفاوؤل  باالأمل  يوؤ�رش 
املريخ  مهمة  م�رشوع  مدير  قال  فكما  مكان.  كل  يف 
االإماراتية عمران �رشف: »اإذا ا�ستطاعت دولة عربية 
�سيء  اأي  فاإن  املريخ،  اإىل  الو�سول  و�سابة  �سغرية 

ممكن«.
باملالحني  املزودة  غري  املهمة  اإطالق  املقرر  من 
اخلم�سني  الذكرى  مع  تواكًبا  وذلك   ،2021 عام  يف 
يفرت�س  حيث  املتحدة؛  االإمارات  دولة  لتاأ�سي�س 
اأ�سهر.  ت�سعة  اإىل  �سبعة  غ�سون  يف  املريخ  و�سولها 
الغالف اجلوي  امل�سبار حتليل  �سي�سمل عمل  وهناك 
الألغاز  اإجابات  اإىل  الو�سول  اأمل  على  املريخي 
املدى  على  للمياه  املريخ  بفقدان  تتعلق  م�ستمرة 
للغالف اجلوي،  ال�سوئي  التفكك  الطويل من خالل 
وهو التحلل الكيميائي املتفاعل للماء بفعل الفوتونات 

االآتية من ال�سم�س.
االأوىل  هي  املريخية  االإمارات  مهمة  �ستكون 
اجلوي  الغالف  يف  الديناميكية  التغريات  درا�سة  يف 

الغالف  تغري  لكيفية  عاملية  �سورة  لًة  م�سكِّ املريخي؛ 
اجلوي املريخي اأثناء اليوم وبني الف�سول. و�ستمكن 
مراقبة  من  العلماء  املتخ�س�سة  ومعداتها  اأجهزتها 
الظواهر اجلوية؛ مثل ال�سحب والعوا�سف الرتابية، 
والثلج،  والرتاب،  احلرارية،  التغريات  وكذلك 
والغازات، مبا يف ذلك بخار املاء عرب طبقات الغالف 

اجلوي.
م�سغوطة  ف�سائية  مركبة  امل�سبار  �سيكون 
ينطلق  و�سوف  �سغرية.  �سيارة  ووزن  حجم  يف 
امل�سبار على منت �ساروخ اإطالق، ومن ثم �سينف�سل 
لي�رشع اإىل اأعماق الف�ساء؛ حيث �ست�سل �رشعته اإىل 
126.000 كم يف ال�ساعة مل�سافة 600 مليون كم حول 
�ست�ستغرق  التي  الرحلة  وهي  املريخ،  نحو  ال�سم�س 

حوايل مائتي يوم.
�ساعة   55 مدته  ا  بي�ساويًّ مداًرا  يتخذ  اأن  بعد 
»االأمل«  �سي�ستكمل   ،2021 عام  من  االأول  الربع  يف 
كم   22.000 من  ترتاوح  ارتفاعات  على  مهمته 
معرفة  تعميق  اإىل  وباالإ�سافة  كم.  اإىل44.000 
املناخ  علماء  البيانات  �ست�ساعد  باملريخ،  الب�رشية 
على فهم تغريات الغالف اجلوي االأر�سي على مدار 
ماليني االأعوام. و�ست�ساعد تلك املعرفة علماء الف�ساء 
حديثة  الكواكب  الآالف  اجلوية  االأغلفة  تقييم  على 
قد  منها  اأي  لتحديد  وذلك  املجرة؛  عرب  االكت�ساف 
يكون له غالف جوي من �ساأنه دعم احلياة يف الف�ساء 

اخلارجي.
االأحمر  الكوكب  حول  امل�سبار  يدور  و�سوف 
حتى عام 2023، مع اإمكانية مد املهمة حتى 2025. 
و�سوف ير�سل اأكرث من األف جيجابايت من البيانات 

لتحللها فرق من الباحثني يف االإمارات املتحدة. كما 
�سيتم م�ساركة البيانات من املهمة الف�سائية مع اأكرث 
لن�رش  العامل؛ وذلك  من مائتي جامعة ومنظمة حول 
املنظمات  جلميع  املتبادل  االنتفاع  وبهدف  املعرفة 

الف�سائية.
يعملون  مهند�ًسا   75 حوايل  هناك  االآن  حتى 
اإىل  العدد  هذا  يزيد  اأن  املتوقع  ومن  امل�رشوع،  على 
ال�سعف بحلول عام 2020؛ وامل�رشوع 100٪ عربي 

بعمالة حملية بالكامل من املهند�سني والعلماء.
تعرف على م�سبار »الأمل«

�ستكون املركبة الف�سائية اخلا�سة مبهمة املريخ 
االإماراتية م�سغوطة وذات قطع �سدا�سي، و�ست�سنع 
الوزن  خفيف  �سلب  هيكل  �سكل  يف  االألومينيوم  من 
وجهية  ب�سفيحة  ومغطى  النحل،  خلية  هيئة  على 
ُمركبة قوية. عندما ت�سبح املركبة يف الف�ساء، �سوف 
األواح  ثالثة  با�ستخدام  بطارياتها  ب�سحن  تقوم 
مع  تتوا�سل  و�سوف  وات؛   600 قوتها  �سم�سية 
ذي  التغذية  عايل  هوائي  با�ستخدام  املهمة  مراقبة 

طبق عر�سه 1.5م.



�ستجهز املركبة مبج�سات متتبعة للنجوم لتحديد 
موقعها عن طريق درا�سة عالقة املجموعات النجمية 
الدفاعات  من  مبجموعتني  جتهز  و�سوف  بال�سم�س. 
ال�ساروخية: اأربعة اإىل �ستة دفاعات من فئة »دلتا يف« 
وخف�سها؛  ال�رشعة  لزيادة  ت�ستخدم  التي  الكبرية، 
وثمانية اإىل اثني ع�رش دفاع نظام التحكم يف التفاعل 
ت�ستخدم  �سوف  كما  الدقيقة.  للتحركات  �سغرية 
جمموعة من عجالت التفاعل الداخلية، وهي عجالت 
امل�سبار؛ وذلك حتى  الإدارة  طريان تدور خللق زخم 
يعيد توجيه نف�سه يف الف�ساء. و�سيكون عقل املركبة 
راقية  بربامج  جمهًزا  كمبيوتر  جهاز  الف�سائية 
متكنه من املناورة يف مدار املريخ ب�سورة ذاتية دون 
املعدات  يحمل  و�سوف  ب�رشي.  توجيه  اإىل  احلاجة 
بدرا�سة  اخلا�سة  ملهمته  الالزمة  الثالثة  العلمية 

الغالف اجلوي املريخي:
امل�سور، وهو كامريا رقمية الإر�سال �سور ملونة  ●

عالية اجلودة.
اأمناط  ● لدرا�سة  االأحمر  حتت  الطيف  مقيا�س 

احلرارة، والثلج، وبخار املاء، والرتاب.
مقيا�س الطيف فوق البنف�سجي لدرا�سة الغالف  ●

والهيدروجني  االأك�سجني  واآثار  العلوي  اجلوي 
يف الف�ساء االأبعد.

املراجع
www.emiratesmarsmission.ae
http://phys.org
http://www.forbes.com

بقلم: �ساهندة اأمين

م�ستقبلنا  طفولتنا  وطموحات  اأحالم  ت�سكل  قد 
فيقوم  لتحقيقها؛  جهدنا  اأق�سى  وبذلنا  بها  اآمنا  اإذا 
اآمنوا  الأنهم  واالبتكار  بالبحث  العلماء  من  كثري 
باأحالمهم. ولد الدكتور ع�سام حجي يف واحة �سغرية 
ا�ستك�ساف  بكيفية  �سغوًفا  كان  وقد  ال�سحراء،  يف 
مناطق وجود املياه وفهم �سبب ملعان النجوم يف �سماء 
الدكتور  احللمان  هذان  الزم  ال�سافية.  ال�سحراء 
باحًثا  املطاف  به  انتهى  حتى  طفولته؛  خالل  ع�سام 
عن املياه واملواد املتطايرة على اأ�سطح القمر، واملريخ، 

واأج�سام النظام ال�سم�سي االأخرى.
جمال  يف  المًعا  ا�سًما  حجي  ع�سام  الدكتور  يعد 
نا�سا  بوكالة  بارز  عربي  عامل  وهو  الف�ساء،  علوم 
يف  واإ�سهاماتهم  العرب  لرتاث  م�ستكمل  الف�سائية، 
العلوم. وهو يعمل حاليًّا باحًثا مبجموعة علوم الرادار 
وزمياًل  النفاث،  للدفع  الف�سائية  نا�سا  وكالة  مبخترب 
التقني.  كاليفورنيا  مبعهد  اجليولوجيا  بق�سم  زائًرا 
ح�سل حجي على بكالوريو�س علوم الفلك من جامعة 
مرتبة  مع  الدكتوراه  درجة  على  ح�سل  ثم  القاهرة؛ 
ال�رشف يف عام 2002 من جامعة ال�سوربون بفرن�سا.

الف�ساء  علوم  يف  الرئي�سية  حجي  واهتمامات 
والقمر،  املريخ،  كوكب  هي  الكواكب  اأ�سطح  وفيزياء 
من  القريبة  واالأج�سام  اجلليدية،  ال�سناعية  واالأقمار 
كوكب االأر�س. ويتمحور بحثه حول فح�س العنا�رش 
البيئات  يف  املوجودة  والربكانية  واملائية،  الهيكلية، 
خمتلفة  اأنواع  با�ستخدام  الكواكب  وبيئات  االأر�سية 
اإىل  بالرادار،  وال�سوتي  املرئي  الت�سوير  تقنيات  من 
جانب قيا�س اخل�سائ�س الكهرومغناطي�سية لل�سخور 

يف نطاق تردد الرادار.
االأكادميي،  بالتدري�س  حجي  يقوم  وكذلك 
الدكتوراه  ر�سائل  من  عديد  على  باالإ�رشاف  ويقوم 
كاليفورنيا  بجامعة  العليا  الدرا�سات  طالب  واأبحاث 

واجلامعة  كامربيدج،  وبجامعة  اأجنلو�س،  بلو�س 
ومعهد  باري�س،  جامعات  من  وال�سابعة  ال�ساد�سة 
لالأ�ساتذة، وجامعة  العليا  واملدر�سة  االأر�س،  فيزياء 

هيو�سنت، وجامعة ترنتو، وجامعة كولومبيا.
ومبا اأن تخ�س�سه هو ا�ستخدام الرادار املخرتق 
للرتبة للك�سف عن املياه واالأج�سام املدفونة يف باطن 
االأر�س والتعرف عليها، فقد انغم�س حجي يف عدد من 
امل�رشوعات مع وكالة نا�سا الف�سائية ووكالة الف�ساء 
ا�ستخدام  فت�سمن  االأول  امل�رشوع  اأما  االأوروبية. 
الرتبة  �سطح  ال�سوتي حتت  االرتفاع  مقيا�س  رادار 
�سور  اللتقاط  اإك�سربي�س؛  مار�س  املهمة  منت  على 
الثاين،  امل�رشوع  واأما  املريخ.  كوكب  �سطح  حتت 
مهمة  على منت  للرتبة  رادار خمرتق  بتطوير  فتعلق 
كوكب  �سطح  على  هبط  م�سبار  وهو  اإك�سو-مار�س، 

املريخ يف عام 2012.
بالفريق  ع�سو  حجي  ع�سام  الدكتور  حاليًّا 
العلمي امل�سئول عن رادار مقيا�س االرتفاع ال�سوتي 
مار�س  املهمة  منت  على  املوجود  الرتبة  �سطح  حتت 
اال�سطناعية  الفتحة  ذي  والرادار  اإك�سربي�س، 
 ،1 �ساندريان  املهمة  منت  على  املوجود  امل�سغر 
على  املوجودة  امل�سغرة  الراديوية  الرتددات  واأداة 
نواة  ر�سد  وجتربة  املداري،  القمر  م�ستك�سف  منت 
الراديو  موجات  )اإر�سال(  انتقال  بوا�سطة  املذنبات 
عامل  اأنه  كما  الف�سائية؛  روزيتا  �سفينة  منت  على 
والر�سد  الت�سوير  جتارب  من  العديد  يف  م�سارك 
يف  اأي�ًسا  و�سارك  واالأر�سي،  الكوكبي  الراداري 
الف�سائية  نا�سا  وكالة  مهمات  من  العديد  ت�سميم 

الرادارية مبخترب الدفع النفاث بالوكالة.
املراجع

http://rosetta.jpl.nasa.gov
www.turkishweekly.net
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بقلم: جيالن �سامل

العامل،  حول  اجلامعات  من  عديد  هناك 
من  املاليني  اإليها  ينجذب  للمعرفة  منارات  وهي 
م�سافات  عرب  اإليها  م�سافرين  ا،  �سنويًّ الب�رش 
مداركهم  تو�سيع  اأمل  على  بها  ليلتحقوا  طويلة؛ 
اجلامعات  اإحدى  نالت  وقد  مبعارفها.  والتنور 
الرغم من  االأقدم؛ وعلى  لقب اجلامعة  املغرب  يف 
معار�سة البع�س لهذا اللقب، فاإنها ح�سب منظمة 
القيا�سية  لالأرقام  جيني�س  ومو�سوعة  اليون�سكو 
هي اأقدم موؤ�س�سة تعليمية مل تتوقف قط عن اأداء 
ر�سالتها منذ ن�ساأتها، وكذلك هي املوؤ�س�سة االأوىل 

التي متنح ال�سهادات االأكادميية.
جامعة  وهي  القرويني،  جامعة  هي  تلك 
اأ�س�ستها  حيث  بالقرون؛  عمرها   يح�سى 
عائلة  عا�ست  ا.  ميالديًّ  859 عام  الفهري  فاطمة 
يف  لت�ستقر  هاجرت  ثم  ومن  تون�س،  يف  فاطمة 
مدينة فا�س باملغرب. كانت فا�س يف القرن التا�سع 
عاملية ومزدحمة ب�سفتها مركًزا موؤثًرا يف  مدينة 
العامل االإ�سالمي، وقد اأفرزت عديًدا من املفكرين، 

كما حفلت بالتاأثريات التقليدية والعاملية.
كانت  حيث  اأعمال؛  رجل  فاطمة  اأبو  كان 
بداياته متوا�سعة، اإال اأنه ح�سد النجاح والرثاء 
اأبوها  تويف  وعندما  العمل.  يف  ا�ستمراره  مع 
فاطمة  ح�سلت  زوجها،  بعدهما  ومن  واأخوها، 
قد  والأنهما  فاح�سة.  ثروة  على  مرمي  واأختها 
يف  اأموالهما  ا�ستثمرتا  جيد،  تعليم  على  ح�سلتا 
من  كلٌّ  بنت  حيث  للمجتمع؛  مفيدة  م�رشوعات 
بنته  الذي  بامل�سجد  اأحلق  وقد  م�سجًدا،  االأختني 
فاطمة مدر�سة، حتولت فيما بعد اإىل جامعة تعمل 

اإىل يومنا هذا.
يقال اإن فاطمة اأ�رشفت بنف�سها على عملية بناء 
القرويني، واهتمت بجميع التفا�سيل على الرغم 
جمموعة  ُدِر�َست  وقد  معمارية.  كونها  عدم  من 
من  اجلامعة،  تلك  يف  املواد  من  ومتنوعة  كبرية 
والطب،  االإ�سالمي،  والالهوت  القراآن،  بينها: 
والفلك،  والريا�سيات،  والكيمياء،  والتاريخ، 
وغريها الكثري. كما در�س فيها كثري من املفكرين 
امل�سهورين والبارزين، وكانوا طلبة فيها اأي�ًسا؛ 

القرن  يف  الطيبة  اجلامعة  �سمعة  جذبت  حيث 
الرابع ع�رش 8000 طالب للعلم.

املعروفني  الباحثني  من  كبري  عدد  در�س  لقد 
يف  مبا  درو�ًسا،  فيها  اأعطوا  اأو  القرويني  يف 
ُعدَّ  الذي   – ال�سهري  املوؤرخ   – خلدون  ابن  ذلك 
ي�ستهر  احلديث.  االجتماع  علم  موؤ�س�سي  اأحد 
فل�سفة  عن  وهو  »املقدمة«،  بكتابه  خلدون  ابن 
وعلماء  املوؤرخني  يف  كبري  اأثر  له  وكان  التاريخ، 

االجتماع فيما بعد.
بجامعة  ا�سمه  يرتبط  اآخر  �سهري  عامل 
القرويني هو البطروجي، وهو عامل فلك معروف 
عا�س يف القرن الثاين ع�رش. وقد حقق اإجنازات 
عظيمة يف جماله، وي�ستهر بكتابة »كتاب احلياة«، 
كتابه هذا  النظري. يف  الفلك  علم  كتاب عن  وهو 
قدم البطروجي نظرية حلركة الكواكب تبتعد عن 
نظام بطليمو�س الفلكي، الذي كان �سائًدا يف ذلك 

الوقت، مقدًما منوذًجا بدياًل.
اأحد املغامرين العظماء من القرن ال�ساد�س ع�رش 
اأنه  اإال  االإفريقي،  بيون  ويعرف  بالقرويني؛  در�س 
عائلته  ا�ستقرت  وقد  الفا�سي.  الوزان  يدعى ح�سن 
يف فا�س؛ حيث در�س باجلامعة، ومن بعد ا�ستكمال 
باختالف  ا  مهتمًّ فكان  كثرًيا.  ارحتل  درا�سته 
ي�سمى  كتاًبا  وكتب  اآخر،  اإىل  مكان  من  اجلغرافيا 

»التاريخ اجلغرايف الإفريقيا«.
منه  اأكرث  املو�سوعة  مبثابة  العمل  ذلك  كان 
كتاًبا، وقد قوبل بحفاوة وترجم اإىل لغات عدة؛ 

من  لفرتة  للمو�سوع  االأ�سا�سي  كاملرجع  ليخدم 
ن العمل من ت�سعة اأجزاء حتدثت  الزمن. وقد تكوَّ
�سمال  يف  املختلفة  للمناطق  املختلف  املناخ  عن 
اإفريقيا، وكذلك �سفات النا�س واملجتمعات التي 

عا�ست يف هذه املنطقة.
القرن من  امراأة  حلم  البداية  كانت   لقد 

 التا�سع بتقدمي عمل م�ستمر يفيد جمتمعها؛ مكاًنا 
العلم.  طالبو  وكذلك  امل�سلني،  احتواء  ميكنه 
تغريات  وجامعته  القرويني  م�سجد  �سهد  لقد 
ومتت  اإليهما  اأ�سيف  فقد  القرون؛  عرب  كثرية 
تو�سعتهما لتمتعهما برعاية احلكام واالأ�رش ذات 
من  جزًءا  يكونوا  اأن  يف  رغبوا  والذين  ال�سلطة، 
تلك  تزال  ال  اليوم  هذا  حتى  امل�سع.  املكان  ذلك 
فاحتة  �ساخمة،  تقف  للتعليم  املحققة  الروؤية 

اأبوابها لطالبي العلم.

املراجع
http://english.ahram.org.eg
http://insideislam.wisc.edu
http://jenkinsmuslimscientistsandinventors.blogspot.
com.eg
http://muslimheritage.com
https://theurbanmuslimwomen.wordpress.com
www.whyislam.org
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تهدد مستقبل العلم العربي
بقلم: ملياء غنيم

يف  ندرة  اأية  من  العربي  العامل  يعاين  ال 
الطب،  يف  متخ�س�سون  فهناك  الكفاءات؛ 
من  وغريها  والفلك،  والهند�سة،  والفيزياء، 
يتميزون  حت�سى،  وال  تعد  ال  التي  املجاالت 
اإًذا  فلماذا  امل�ستويات.  جميع  على  ويبتكرون 
العلمي  التقدم  حتقيق  يف  العربي  العامل  يتباطاأ 
والتكنولوجي؟ فاإذا كان هناك كثري من املواهب 
يف بالدنا، فِلَم ال ميكننا حتقيق وثبات �رشيعة يف 
االأكرث  البلدان  من  غرينا  مثل  العلمية  املجاالت 

تقدًما؟
بينما  اأنه  وهو  لذلك،  وا�سح  �سبب  هناك 
ما  عادة  فهم  عدة،  جماالت  يف  العرب  يتفوق 
يتفوقون بعيًدا عن اأوطانهم. فتعد ظاهرة هجرة 
العقول«–  »هجرة  ا�سم  عليها  ويطلق   – العلماء 
مقدمة  عن  العربية  الدول  تقهقر  اأ�سباب  اأحد 
وقد  فيما م�سى.  قادوها  التي  العلمية  املجاالت 
من  الكفاءات،  هجرة  يف  عوامل  عدة  �ساهمت 
بينها: غياب اال�ستثمار يف االأبحاث، وقلة فر�س 
االجتماعي  اال�ستقرار  اإىل  واالفتقار  العمل، 
بيئة  وجود  وعدم  املوارد،  وندرة  وال�سيا�سي، 
تعليمية مو�سلة. وكل ما �سبق دفع تلك الكفاءات 
اآخر غري  اإظهار مواهبها يف مكان  الرغبة يف  اإىل 

بلدانها التي تغفلها يف كثري من االأحيان.
اخلليج  مركز  اأجراها  درا�سة  وجدت 
هجرة  اأن  بالقاهرة  اال�سرتاتيجية  للدرا�سات 
ثلث  نحو  متثل  العربي  العامل  من  املثقفني 
الدول  من  العقول«  »هجرة  ظاهرة  جمموع 
نحو  خ�سارة  ذلك  وي�سكل  الغرب.  اإىل  النامية 
املوؤهلني حديًثا، ونحو 23٪ من  اأطبائنا  ن�سف 
عام؛  كل  علمائنا  من   ٪15 وقرابة  املهند�سني، 
اململكة  اإىل  العدد  هذا  اأرباع  ثالثة  ينتقل  حيث 
تلك  وتقدر  وكندا.  املتحدة،  والواليات  املتحدة، 
اخل�سارة ال�سنوية للدول العربية ما يعادل اأكرث 

من ملياري دوالر!
املتخ�س�سني  هوؤالء  من  كثري  اأ�سبح  واالآن، 
ناجحني للغاية؛ فيمثلون نحو 2٪ من املنا�سب 
والواليات  اأوروبا  يف  مرموقة  موؤ�س�سات  يف 
املتحدة، وي�ساهمون ب�سكل كبري يف تطور العلوم 
ال�سهرية  االأمثلة  من  الغرب.  يف  والتكنولوجيا 
االإجنازات  اأعلى  حتقيق  على  القائمني  لهوؤالء 
العربي:  الوطن  اأرا�سي  عن  بعيًدا  العلمية 
القلوب« كما  »ملك  اأو   – الدكتور جمدي يعقوب 

يطلق عليه من قبل اجلمعية امللكية – احلائز على 
واأ�سطورة  زويل،  اأحمد  الدكتور  نوبل  جائزة 
اإىل  باالإ�سافة  الباز،  فاروق  الدكتور  الف�ساء 

اأمثلة اأخرى عديدة من عباقرة العقول العربية.
مت  هوؤالء  مواهب  ا�ستغالل  كان  لو  تخيل 
ال يف بلدانهم االأ�سلية؛ فكم كان ميكن  ب�سكل َفعَّ

حتقيقه من بحوث عربية ومن تطور علمي؟
حتقيق  ا�ستطاعوا  من  معظم  يحاول  وبينما 
جناحات يف اخلارج رد اجلميل الأوطانهم، فغالًبا 
ب�سبب  روؤاهم  تنفيذ  يف  �سعوبات  يواجهون  ما 
الواجب  اال�ستمارات  وكم  املطولة،  االإجراءات 
غري  البريوقراطية  القانونية  واجلوانب  ملوؤها، 
تغري  موؤخًرا  هناك  اأ�سبح  ذلك،  ومع  املتناهية. 
ملحوظ يف تقدير البحث العلمي وتطوره يف الدول 
خطوات  الدول  من  عديد  تتخذ  حيث  العربية؛ 
اأن يقلل ويحد من  ناأمل يف  نحو االإ�سالح، الذي 

ظاهرة »هجرة العقول«.
ففي دول اخلليج العربي، مت اإن�ساء عديد من 
اجلديدة؛  العلمية  واملوؤ�س�سات  البحثية  املراكز 
والتكنولوجيا  للعلوم  اهلل  عبد  امللك  جامعة  مثل: 
العلوم  وواحة  ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف 
افتتاحها  مت  منهما  وكلٌّ  قطر،  يف  والتكنولوجيا 
يف عام 2009. كما ت�ستفيد اأي�ًسا املراكز البحثية 
االأ�سا�سية  البحوث  ميزانيات  زيادة  من  القائمة 
علماء  بجذب  لها  ي�سمح  مما  والتطبيقية، 
م�سهورين من اخلارج، واال�ستثمار يف اإمكانيات 
زيادة  اإىل  هذا  اأدى  وقد  عالية.  تكنولوجيا  ذات 
املنح  من  ومزيد  البحوث،  متويل  فر�س  توافر 
من  ومزيد  ترعاها احلكومة،  التي  وامل�رشوعات 

االإ�سدارات وبراءات االخرتاع.
امل�رشية  احلكومة  اأعلنت   ،2011 عام  ويف 
االنتقالية زيادة هائلة تبلغ نحو ع�رشة اأ�سعاف 

وخلق   ،2014 عام  حتى  العلوم  على  االإنفاق 
بتمويل  البحث،  جمال  يف  وظيفة   50.000 نحو 
من  يورو  مليون   20 قدرها  منحة  من  جزئي 
 املفو�سية االأوروبية. كما ن�س الد�ستور اجلديد 
االإنفاق  يقل  اأال  ينبغي  اأنه  على   2014 لعام 
االإجمايل على البحث والتطوير عن 1٪ من الناجت 
عن  ملحوظة  زيادة  يف  للبالد  االإجمايل  املحلي 
ن�سبة 0.43٪ يف عام 2011. وقد �سهد ذلك العام 
والتكنولوجيا،  للعلوم  زويل  مدينة  اإن�ساء  اأي�ًسا 
دوالر  ملياري  نحو  تكلفته  تبلغ  م�رشوع  وهو 

اأمريكي ويحمل ا�سم الدكتور اأحمد زويل.
القيام  ميكن  الكثري  هناك  زال  فما  ذلك،  مع 
املثال  �سبيل  على  باإمكانها  العربية  فالدول  به؛ 
للعلماء  ودليل  رابطة  خلق  على  ت�ساعد  اأن 
جانب  اإىل  اخلارج،  يف  العرب  والتكنولوجيني 
اخلارج  يف  العلماء  بني  التعاون  يدعم  اأ�سا�س 
ال�سغرية  اخلطوة  تلك  اأوطانهم.  يف  ونظرائهم 
يف  والتكنولوجيا  البحث  تعزز  اأن  �ساأنها  من 
ثروة  ُينتج  قد  التعاون  اأن  كما  العربية،  الدول 
من امللكية الفكرية امل�سرتكة بني اجلانبني، قادرة 
االإ�سايف  التمويل  وحتفيز  من  اال�ستفادة  على 
والت�سويق التجاري، مما يوؤدي اإىل نقلة حقيقية 

يف اخلربة والتكنولوجيا.

املراجع
http://techreviewpanarab.com
www.scidev.net
www.theguardian.com
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بقلم: جيالن �ساملحك

فبمجرد  االإن�سان؛  الطبيعة  األهمت  طاملا 
مراقبة ما يدور حوله، �سعى عديد من املخرتعني 
االآليات  خلق  واإعادة  الطبيعية  االأحداث  لتقليد 
االأحداث  التي يرونها. ومن بني تلك  والعمليات 
طريان الطيور؛ فطاملا انبهرت الب�رشية بالطيور 

وحتليقها املهيب عرب الهواء.
العتيقة  الديانات  من  كثري  اتخذت  هكذا 
االأ�ساطري  من  عديد  و�رشدت  اآلهة،  الطيور  من 
التحليق،  ت�ستطيع  هجينة  كائنات  عن  حكايات 
وعن اأبطال خارقني ميكنهم الطريان اأو حاولوا 
الطريان. لذلك فمن البديهي اأن جند عرب تاريخنا 
حاول  حيث  واأخطاء؛  وحماوالت  عدة  حوادث 

الب�رش حول العامل الطريان.
هي  �سهرة  املبكرة  االأ�ساطري  اأكرث  اإحدى 
اأ�سطورة اإيكارو�س اليونانية. فقد كان اإيكارو�س 
متاهة  ببناء  قام  حريف  وهو  لديدالو�س،  ابًنا 
ل�سيد املينوتور – كائن اأ�سطوري ن�سفه اإن�سان 
ون�سفه االآخر ثور – على جزيرة كريت؛ اإال اأنه 
وجد نف�سه حبي�ًسا يف متاهته، وليهرب من م�سري 
ماأ�سوي �سنع جناحات لنف�سه والبنه اإيكارو�س.

ال�سمع  من  االأجنحة  ديدالو�س  �سنع  وقد 
ابنه قبل الطريان من االقرتاب  والري�س؛ فحذر 
اأقلع  ال�سمع.  يذوب  ال  حتى  ال�سم�س  من 
ديدالو�س اأواًل، يف حني اأ�رشت التجربة اإيكارو�س 
مرحلة  اإىل  و�سل  حتى  واأعلى  اأعلى  يحلق  فظل 
�سعر  عندها  الري�س.  و�سقط  اأجنحته  فيها  ذابت 
فقط  بل  باأجنحته  ي�رشب  ال  باأنه  اإيكارو�س 

ذراعيه، ومن ثم �سقط يف البحر ليلقى حتفه.
مبحاولة  فعليًّا  يقوم  اإن�سان  اأول  كان 
اأبو  هو  االأجنحة  ت�سبه  اآلة  با�ستخدام  للطريان 
الذي  وردو�س،  بن  فرنا�س  بن  عبا�س  القا�سم 

يف  ا  بربريًّ فرنا�س  ابن  ولد  فرنا�س.  بابن  عرف 
جنوب  يف  مدينة  وهي  روندا،  يف  التا�سع  القرن 
كان  الحًقا.  قرطبة  اإىل  انتقل  وقد   اإ�سبانيا؛ 
تعرف  مل  املواهب  متعدد  رجاًل  فرنا�س  ابن 
قدراته واإمكانياته حدوًدا؛ فيتجلى يف احلكايات 
مدى  واملنتقاة  املتنوعة  مغامراته  تق�س  التي 

ات�ساع خياله.
ت�سمل بع�س اإجنازاته ابتكار »حجرة حماكية 
اآالت  على  احتوت  حيث  منزله؛  يف  لل�سماء« 
واآليات خفية من �ساأنها حماكاة حركة الكواكب، 
كما  والربق.  الرعد  حتى  وال�سحب،  والنجوم، 
وقد  ال�سخري،  الكري�ستال  لقطع  و�سيلة  طور 
مل  حيث  االإ�سباين؛  لل�سعب  للغاية  مفيدة  كانت 
للقيام بذلك فكانوا يعتمدون  تكن لديهم املعرفة 
بهم  اخلا�س  ال�سخري  الكري�ستال  اإر�سال  على 

اإىل م�رش ليقطع ويجلى.
كما عرف ابن فرنا�س بابتكار ال�ساعة املائية 
على  �ساعدته  تكون  قد  والتي  بامليقاتة،  امل�سماة 
ا�ستك�ساف اإيقاعات خمتلفة؛ حيث كان مو�سيقيًّا 
الإجنازات  وافية  قائمة  تعترب  ال  وتلك  اأي�ًسا. 
التاريخ  يف  ا�سمه  ر�سخ  ما  اأن  اإال  مة؛  الَعالَّ ذلك 

حماولته الناجحة للطريان.
فقد كان ابن فرنا�س ماأخوًذا بفكرة الطريان، 
اآلة  بناء  على  قدرته  يف  اعتقد  الطيور  ومبراقبة 
يف  االأوىل  حماولته  كانت  الطريان.  من  متكنه 
نعرفه  مبا  �سبيهة  اآلة  بنى  حيث  852م؛  عام 
من  بالقفز  باختبارها  وقام  بالبارا�سوت  اليوم 
�ساعده  وقد  قرطبة.  يف  الكبري  امل�سجد  مئذنة 
على  فعالية  االأكرث  يكن  مل  واإن  البارا�سوت  ذلك 
تاأثر  اأنه  اإال  الهبوط،  اأثناء  �رشعته  من  االإبطاء 

ببع�س االإ�سابات الب�سيطة.

املحاولة  لتلك  الن�سبي  النجاح   �سجع 
ابن فرنا�س على مالحقة حلمه بابتكار اآلة ت�سمح 
له باالنزالق عرب الهواء مثل الطري. هكذا كر�س 
نف�سه يف العقدين التاليني لدرا�سة الطيور وبناء 
اأو  اإن�سان  يقودها  طائرة  وهو  االأورنيثوبرت، 
اأن  الرغم من  االأجنحة. على   اآلة وحتلق ب�رشب 
ابن فرنا�س قد بنى �سكاًل مبكًرا من االأورنيثوبرت؛ 
فاإنه على االأرجح قد جنح يف الطريان عن طريق 
مما  بناها،  التي  االأجنحة  ب�رشب  ولي�س  التزلج 

يجعل من اآلته طائرة �رشاعية يدوية.
االأجنحة  من  جمموعتان  لت�سميمه  كان 
اأثناء  وارتفاعه  م�ساره  تعديل  على  لت�ساعداه 
اخلام�سة  يناهز  عمر  يف  اآلته  طريَّ  وقد  التحليق. 
وال�ستني يف عام 875م، مما يثبت اأن ال�سن جمرد 
رقم. وين�سب اإليه اأنه قال: »االآن اأ�ستاأذن منكم؛ 
�سوف  واأ�سفل  اأعلى  اإىل  االأجنحة  تلك  فب�رشب 
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�سارت  واإذا  الطيور.  مثل  التحليق  اأ�ستطيع 
االأمور كما يجب، فبعد التحليق لفرتة �سيمكنني 
وقبالة  ثم،  ومن  جواركم«.  اإىل  ب�سالم  العودة 
العظيمة،  التجربة  تلك  لي�سهد  جاء  كبري  جمع 
ح�سب  جبل.  اأعلى  من  بنف�سه  فرنا�س  ابن  دفع 
قول �سهود العيان فقد حلق حلوايل ع�رش دقائق؛ 
فيها  يطري  التي  االأوىل  املرة  هي  تلك  فكانت 

اإن�سان.
ولكن كيف ا�ستطاع ابن فرنا�س القيام بذلك؟ 
فما االآلية التي �سمحت له بتحقيق ذلك االإجناز؟ 
كيفية  على  نظرة  نلِق  فهيا  الطيور؛  يف  االإجابة 

طريان الطيور.
هناك اأربع قوى تعمل مًعا عند طريان الطري: 
الوزن  اأما  وال�سحب.  والدفع،  والرفع،  الوزن، 
اإىل  الطري  جتذب  التي  اجلاذبية  اء  جرَّ فيتولد 
االأر�س؛ واأما الرفع فهو القوة التي تقاوم ذلك، 
اأعلى،  اإىل  التحرك  القدرة على  الطائر  مما مينح 
والذي يحدث مع حركة الهواء فوق جناح الطائر 

واأ�سفله.
اأجنحته  حترك  التي  الطائر  ع�سالت  ومتنح 
االأمام؛  اإىل  بالتحرك  له  ت�سمح  التي  الدفع  قوة 
بينما تت�سبب مقاومة الهواء يف قوة ال�سحب، يف 
حني حتدث يف االجتاه املعار�س لتحليق الطائر. 
التي  ال�سحب  قوة  بخلق  الطائر  ذيل  فيقوم 
كما  الهبوط؛  عند  �رشعته  من  لالإبطاء  يحتاجها 
م�سارها.  توجيه  على  الطيور  الذيول  ت�ساعد 
الرفع  من  مزيًدا  الطيور  تخلق  الطريان  واأثناء 

واالتزان عن طريق فرد ري�س ذيلها.
بوظيفة  خا�س  ب�سكل  فرنا�س  ابن  اهتم  لقد 
اأجنحة الطري، والحظ اأهمية �سكل اجلناح الإنتاج 
قوة الرفع الالزمة للطريان. فبف�سل �سكل جناح 
الطائر – وهو م�ستدير وكبري من االأمام، يف حني 
ب�سكل  الهواء  يتفاعل   – النهاية  باجتاه  ينحرف 
ا مير اأ�سفله.  خمتلف عندما مير باأعلى اجلناح عمَّ
فالهواء يتحرك ب�رشعة اأكرب اأعلى اجلناح مقلاًل 
اأقل  ب�رشعة  يتحرك  حني  يف  الهواء،  �سغط  من 
اأكرب،  هواء  �سغط  هناك  فيكون  اجلناح؛  اأ�سفل 
مما يخلق قوة رفع ت�ساعد الطائر على الطريان.

درا�سة  يف  عاًما  ع�رشين  فرنا�س  ابن  ق�سى 
منا�سبة  تكون  حتى  �رشاعيته؛  وبناء  الطريان 
لوزنه وحجمه. وقد بنى �رشاعيته من اخل�سب، 
احلقيقي.  والري�س  احلرير  من  االأجنحة  و�سنع 
وال بد اأنه قد اهتم ب�سكل خا�س بجعلها اأخف ما 
ميكن؛ حيث ي�ساعد الطيور خفة وزنها الن�سبية.

جمع  ت�سميمه  من  فرنا�س  ابن  انتهى  عندما 
ا�ستطاع  حيث  جبل؛  اأعلى  من  وقفز  جمهوًرا 
التحليق حلوايل ع�رش دقائق. اإال اأنه ن�سي اأمر الذيل 
يف اآلته؛ فبدون و�سيلة الإبطاء �رشعته اأثناء الهبوط 
ا�سطدم باالأر�س. فكان ذلك ال�سهو من جانبه �سبًبا 
يف معاناته من اآالم الظهر ملا تبقى من عمره؛ حيث 
اأي  القى حتفه عن عمر يناهز ال�سابعة وال�سبعني، 

بعد اثنتي ع�رشة �سنة من جتربته الناجحة.
حماولة  يف  فرنا�س  بابن  اآخرون  حلق 
الطريان؛ ففي القرن احلادي ع�رش حاول راهب 
ل�سق  طريق  عن  الطريان  اإملر  يدعى  اإجنلرتا  يف 
 – اإيكارو�س  اأ�سطورة  من  م�ستلهًما  بيديه؛  جناحني 
مما  اأي�ًسا  ا�ستلهم  اأنه  التكهنات  بع�س  وهناك 
اأجنحة  ف�سنع   – فرنا�س  ابن  جناح  عن  �سمع 
اأنه  من  الرغم  وعلى  الطريان.  وحاول  لنف�سه 
ا�ستطاع التزلج؛ فاإنه حلق لفرتة وجيزة للغاية، 
ي�ستطع  مل  ولكنه  مرت.  املائتي  قرابة  عابًرا 
وك�رشت  باالأر�س  فارتطم  جيد؛  ب�سكل  الهبوط 

�ساقاه، مما اأ�سابه بالعجز بقية حياته.
الطريان  تكرار  من  متكن  من  اأول  كان 
التزجلي اأوتو ليلينثال، وهو اأملاين عا�س يف القرن 

عدة  �رشاعيات  بنى  حياته  يف  ع�رش.  التا�سع 
الهوائية؛  الديناميكا  لدرا�سات  كثرًيا  واأ�ساف 
وقد مهد جناحه الطريق البتكار االآالت الطائرة. 
اأوتو مفعًما باحلما�س جتاه م�سعاه؛ فالقى  كان 
حتفه اإثر اإ�سابته عندما فقد التحكم يف �رشاعيته 

وا�سطدم بها يف عام 1896م.
عليه؛  تفكريك  ركزت  ما  اإذا  ممكن  �سيء  كل 
االإن�سان  لطريان  التاريخي  امل�سار  اإىل  فبالنظر 
ينده�س املرء من العبقرية وال�سجاعة التي حتلى 
بها هوؤالء الذين حلموا بالتحليق يف ال�سماوات، 
لهوؤالء  اأحالمهم.  حتقيق  على  بالفعل  وجراأوا 
التي  البذرة  غر�سوا  من  فهم  بالعرفان؛  ندين 
اأنبتت تلك ال�سبكة الهائلة من املطارات وخطوط 
الطريان التي ميكننا من خاللها ال�سفر اإىل جميع 

اأنحاء العامل يف ع�رشنا هذا.

املراجع
www.academia.edu
www.flyingmachines.org
www.grouporigin.com
www.saudiaramcoworld.com
http://thedailybeagle.net
https://askabiologist.asu.edu



بقلم: اإ�رشاء علي

قامو�س  ُيعرفه  كما  العلمي،   اخليال 
ب�سكل  يتناول  اأدبي  �سكل  هو  ويب�سرت،  مرييام 
اأو  املجتمع  يف  خيايل  اأو  فعلي  علم  تاأثري  رئي�سي 
الغرب  يف  االأدبي  النوع  هذا  ازدهر  وقد  االأفراد. 
�رشيًعا. نعترب اخليال العلمي يف عاملنا العربي االآن 
لي�س  اأنه  من  الرغم  على  اأجنبي،  لرتاث  امتداًدا 
اأنتجوا  قد  فالعرب  ثقافتنا.  على  غريًبا  اأو  جديًدا 
كثرًيا من الروايات اخليالية واأعمال اخليال العلمي 

امل�ستقبلية، اإال اأنها مل تكن دائًما يف دائرة ال�سوء.
اخليال  ظهور  تاريخ  كثريون  يرجع 
اأوروبا؛  يف  ع�رش  التا�سع  القرن  اإىل  العلمي 
وروايات  العلمية  فرين  جول  رومان�سيات  اإىل 
هربرت جورج ويلز، اأو قبل ذلك بب�سع �سنوات 
الرائدة  »فرانكن�ستاين«  رواية  �سدور   عند 
اأعمال  اأن  اآخرون  يرى  حني  يف  �سيلي؛  ملاري 
التنوير  ع�رشي  يف  ن�ساأت  قد  العلمي  اخليال 
والثامن  ع�رش  ال�ساد�س  القرنني  بني  والعقل، 
التي  العلمي  اخليال  اأعمال  اأول  مبيالد  ع�رش، 
يف  الكربى  واالكت�سافات  العلمية  الثورة  اأعقبت 

علوم الفلك، والفيزياء، والريا�سيات.
العلمي  اخليال  تاريخ  يعود  الواقع،  ويف 
اأمثلة  فهناك  ال�رشق؛  يف  �سابقة  قرون  عدة  اإىل 
ملحوظة لق�س�س اخليال العلمي البدائية الواردة 
اأن نتعرف  يف حكايات »األف ليلة وليلة«. وميكننا 
على بع�س هذه احلكايات؛ فنجد ق�سة »مغامرات 
بولوقيا« التي ت�سور التعددية الكونية من خالل 
اخللود  ع�سبة  عن  يبحث  الذي  بولوقيا  �سخ�سية 
وكذلك  خمتلفة.  عوامل  اإىل  الكون  عرب  في�سافر 
حيث  البحري«؛  اهلل  وعبد  الربي  اهلل  »عبد  ق�سة 
ا  ي�ستك�سف عبد اهلل - بطل الرواية - جمتمًعا بحريًّ
يعي�س حتت املاء بعدما اكت�سب القدرة على التنف�س 
التي  الطائر«  »احل�سان  ق�سة  وهناك  املاء.  حتت 
على  القدرة  لديه  ميكانيكي  ح�سان  ق�سة  تروي 
الطريان اإىل الف�ساء اخلارجي. ف�ساًل عن حكايات 
اأخرى معروفة مثل »مغامرات ال�سندباد البحري« 

و»عالء الدين وامل�سباح ال�سحري«.

خارقة للطبيعة اأو اأ�سطورية. فعلى �سبيل املثال، 
نظريته  بتقدمي  البدين  البعث  النفي�س  ابن  ف�رش 
كما  الغذائي،  التمثيل  بعملية  اخلا�سة  العلمية 
بالدورة  اخلا�س  العلمي  اكت�سافه  اإىل  اأ�سار 
الدموية الرئوية. عالوة على ذلك، حتتوي حكاية 
التي  اأنفاق«،  بن  »اأواج  امل�ستقبلية  القزويني 
اخليال  اأدب  عنا�رش  1250م،  عام  نحو  ُكتبت 
االأويل؛ حيث تروي ق�سة رجل جاء من  العلمي 

كوكب بعيد اإىل كوكب االأر�س.
ويف الع�رش احلديث �سهد اأدب اخليال العلمي 
ي�سيطر  كان  بعدما  واهتماًما  �سحوة  العربي 
قرون.  لعدة  غربية  اأعمال  عن  ترجمات  عليه 
اأ�سدر  املا�سي  القرن  خم�سينيات  اأواخر   ففي 
توفيق احلكيم م�رشحيته »رحلة اإىل الغد«، وجاء 
الذي كتب روايات خيال  بعده م�سطفى حممود 
و�سجعت  »العنكبوت«.  ومنها  �سهرية،  علمي 
اأنحاء  جميع  يف  اآخرين  اًبا  ُكتَّ املوؤلفني  اأعمال 
م�رش،  من  فاروق  نبيل  منهم  فنذكر  املنطقة؛ 
وحممد  امل�ستقبل«؛  »ملف  ب�سل�سلة  املعروف 
برواية  املعروف  املغرب،  من  حلبابي  العزيز 
العراق،  من  اخلطاط  وقا�سم  احلياة«؛  »اإك�سري 
وتلك  اخل�رشاء«.  »البقعة  برواية  املعروف 
االأ�سماء اأمثلة من قائمة طويلة بها اأ�سماء عديدة؛ 
مما يدل على اهتمام وا�سع من العرب بهذا النوع 
اآملني  التغيري  اإىل  منهم  �سعي  يف  االأدب،  من 

الو�سول اإىل م�ستقبل يختلف عن حا�رشنا.
املراجع
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حتتوي  احلكايات  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى 
فاإن  خمتلفة،  اأكوان  عرب  خيالية  رحالت  على 
ينتهي  وال  يبداأ  ال  ال�رشق  يف  العلمي  اخليال 
»تاريخ  كتاب  فيعد  وليلة«.  ليلة  »األف  بحكايات 
العلمي؛  اخليال  اأعمال  اأقدم  من  حقيقي« 
ملوؤلفه  امليالدي  الثاين  القرن  يف  ُكتب  حيث 
اليونانية  باللغة  الناطق  االأ�سوري   الكاتب 
لوقيان ال�سمي�ساطي. ويروي الكتاب ق�سة رحلة 
الكواكب،  بني  وحروب  اخلارجي،  الف�ساء  اإىل 
اإىل  ي�سار  كما  ف�سائية؛  كائنات  مع  ولقاءات 
تلك الرواية على اأنها »اأقدم ن�س معروف ميكن 

و�سفه باأنه من اأدب اخليال العلمي«.
اأعمال  اأول  من  طويل  تاريخ  اأي�ًسا  وهناك 
اخليال العلمي العربية التي يرجع تاريخها اإىل ما 
بني القرنني الثامن والثالث ع�رش. فنجد اأن هناك 
عديًدا من اأعمال اخليال العلمي العربية التي األفها 
واالأ�سطورة.  اخليال  من  كالًّ  و�سملت  مثقفون، 
من  �سنة   500 نحو  قبل  اأي  التا�سع  القرن  ففي 
و�سف  »يوتوبيا«،  لكتابه  مور  توما�س  اإ�سدار 
الفا�سلة«  املدينة  اأهل  »اآراء  كتابه  يف  الفارابي 

جمتمًعا مثاليًّا �سابًقا لع�رشه.
الثاين  القرن  يف  طفيل  ابن  كتب  وكذلك 
مثااًل  ُتعد  التي  يقظان«،  بن  »حي  رواية  ع�رش 
الكتب  اأهم  واأحد  العلمي،  اخليال  الأدب  مبكًرا 
القرن  ويف  الفل�سفة.  علم  يف  العميق  التاأثري   ذات 
يقظان«  بن  »حي  رواية  األهمت  ع�رش  الثالث 
لكتابة  النفي�س  ابن  العربي  املو�سوعي  العامل 
رواية »كتاب فا�سل بن ناطق«، التي ُتعد من اأدب 
من  طفل  ق�سة  الرواية  وت�رشد  العلمي.  اخليال 
تطور  على جزيرة مهجورة، ومع  يعي�س  الربية 
اأحداث الرواية تن�ساأ عنا�رش من علم امل�ستقبل، 

والدمار املروع، ومفاهيم �سارية اأخرى.
واأو�سح ابن النفي�س تلك العنا�رش با�ستخدام 
واالأحياء،  الت�رشيح،  علوم  يف  علمية  مفاهيم 
الكونيات،  وعلم  والفلك،  الوظائف،  وعلم 
تف�سريات  تقدمي  عن  ا  عو�سً واجليولوجيا، 
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علم  اأبو  وهو  العلمي،  املنهج  اأنتج  الذي  العربي  العامل  هو 
الب�رشيات احلديث. هو اأي�ًسا العامل اجلريء الذي ادعى اجلنون 
املهمة  يف  ف�سل  اأن  بعد  الفاطمي  اخلليفة  جنون  من  للهروب 
و�سخ�سية  ا،  عبقريًّ جامًعا  عاملًا  كان  لقد  بها.  املنوط  امل�ستحيلة 

ا. جدالية، وعقاًل فذًّ
ال�سبعة  اأطروحته ذات  االألفية لظهور  الذكرى  عام 2015 هو 
الذكرى  بتلك  فنحتفل  املناظري«.  »كتاب  الب�رشيات  عن  اأجزاء 
ب�رشد ق�سته على قدر ما ن�ستطيع من الدقة للباحثني عن احلقيقة.

يف يوم من ذات الأيام
قبل األف عام، فيما نعرف اليوم بالعراق، ولد احل�سن بن الهيثم يف مدينة 
الب�رشة اأثناء حكم اخلالفة العبا�سية. وال نعرف الكثري عن حياته يف ال�سغر 
يف العراق على الرغم من وجود �سرية ذاتية كتبها بنف�سه عام 1027م؛ فالأنه 
اأي �سيء عن حياته ال�سخ�سية، بل تركز  ا تكاد تخلو كتاباته من  عامل حقًّ

على عبقريته العقلية.
ليكون موظًفا مدنيًّا، واأنه  اأن�سئ  اأنه  املبكرة هو  ما يعرف عن �سنواته 
وزيًرا  لي�سبح  تدرج  وقد  وبغداد؛  الب�رشة  يف  االإ�سالمية  الدرا�سات  تعلم 
للب�رشة واملنطقة املجاورة. حُماًطا بثقافة التعلم يف العراق والع�رش الذهبي 
العلم  على  اهتمامه  تركيز  يف  بداأ  االإ�سالمية.  احل�سارة  يف  العلمي  للتقدم 

ومو�سوعات جتريبية اأخرى.
ويف الدرا�سة العلمية وجد ابن الهيثم �سغفه وقيمته؛ حتى اإنه ترك عمله 
عدوة  وهي   – الفاطمية  اآنذاك اخلالفة  يحكمها  كان  التي  اإىل م�رش  ورحل 

اخلالفة العراقية – وذلك للتعمق يف درا�ساته العلمية.

يف اأر�ض النيل
يف م�رش تاألق ابن الهيثم ومنت �سمعته العلمية؛ حتى ذاع �سيت معرفته 
الفيزيائية مبا يكفي للفت نظر اخلليفة الفاطمي حينذاك: احلكيم. فقد كان 
�سيته  من  بالرغم  اأنه  اإال  الفلك؛  وباالأخ�س  بالعلوم،  ا  مهتمًّ نف�سه  احلكيم 

ب�سفته راعًيا للعلوم وداعًما للعلماء، فقد عرف بق�سوته وغرابة اأطواره.
تقليل  بهدف  النيل  مياه  جريان  تنظيم  كيفية  يدر�س  الهيثم  ابن  كان 
الفي�سان؛ ف�سمع احلكيم بغايته واأمره بتويل املهمة على الفور. ولكن على 
بعد  اأدرك  الهيثم  ابن  فاإن  الورق،  الظاهرة على  الفكرة  الرغم من رجاحة 
ال�سفر مع فريق عمل على طوال م�سار النيل �سمااًل وجنوًبا اأن تلك الفكرة 
ت�ستلزم تنفيذ �سد عمالق؛ االأمر الذي يحتاج اإىل معدات بناء عمالقة مل تكن 

متوافرة حينذاك.
ريثما اأدرك ابن الهيثم اأن عليه اإبالغ ف�سله للخليفة الذي ال ميكن التنبوؤ 
للهروب  حماولة  يف  اجلنون  ادعى  راأ�سه،  �سيفقد  ما  غالًبا  واأنه  فعله  برد 
اإعفاوؤه من مهامه  اإىل حدٍّ ما يف م�سعاه، فتم  من غ�سب احلكيم. وقد جنح 
اأعظم  اأحد  وحب�سه يف منزله؛ حيث كانت العزلة هي كل ما يحتاج لي�سبح 

العلماء يف التاريخ كله. 
�سجني منزله

لبقية حياته،  التالية، ويف ظل حب�سه مبنزله  �سنوات  الع�رش  على مدار 
ا�ستطاع ابن الهيثم تف�سري طبيعة ال�سوء ومتثيل النموذج ال�سحيح للب�رش، 

الذي اأ�ساء فهمه �سابًقا مفكرون موقرون؛ مثل اإقليد�س وبطليمو�س.
فقد كانت املعرفة ال�سائدة قبل ابن الهيثم هو اأننا نرى ب�سوء ت�سدره 
اأعيننا بنف�سها؛ حيث كانت نظريتهم اأن الب�رش يكون بفعل اأ�سعة من ال�سوء 
تبعثها االأعني مثل الك�سافات. اإال اأن هذا التف�سري مل يقنع ابن الهيثم؛ فاإذا 
كان ال�سوء ياأتي من العيون، فلماذا اإًذا نتاأمل عندما ننظر اإىل ال�سم�س؟ ذلك 
االإدراك الب�سيط دفعه اإىل البحث يف �سلوك ال�سوء وخ�سائ�سه، وذلك هو 

علم الب�رشيات.
وحلل تلك املع�سلة قام ابن الهيثم بابتكار منهجية للتحقيق تتميز برتكيز 
كبري على التجارب امل�سممة بدقة؛ وذلك الختبار النظريات واالفرتا�سيات 
والتحقق منها. هكذا ابتكر املنهج العلمي الذي ي�ستخدمه العلماء اليوم يف 

اأبحاثهم.
جنح ابن الهيثم باملنطق والتجربة على حدٍّ �سواء يف تو�سيح اأن ال�سوء 
جزء اأ�سا�سي وم�ستقل عن الب�رش؛ فقد تو�سل اإىل اأن الب�رش ال يحدث اإال 
اإذا وجد �سعاع �سوء من م�سدر م�سيء اأو منعك�س عنه قبل دخوله العني. 
احلجج  و�سع  كما  فقط،  م�ستقيمة  خطوط  يف  يتنقل  ال�سوء  اأن  اأثبت  وقد 
االأ�سياء  اأن  ما ف�رش كيف  اأكدت وجود ع�سب ب�رشي، وهو  التي  املبدئية 
التي تبعث باأ�سعة عدة للعني ُترى واإن مل يهم �سوى ال�سعاع العامودي. وقد 
ف�رش طريقة عمل املرايا، كما جادل باأن اأ�سعة ال�سوء ميكنها االلتواء عند 

التحرك خالل و�سائط خمتلفة مثل املاء على �سبيل املثال.
ل�رشح  املظلم«  »البيت  اأ�سماها  مظلمة  حجرة  الهيثم  ابن  ا�ستخدم 
 طبيعة ال�سوء والب�رش؛ فتعترب اآلته اأ�سا�س الت�سوير الفوتوغرايف. اإال اأن 
ابن الهيثم مل يكتِف بتو�سيح نظرياته لنف�سه فقط؛ فاأراد اأن يرى االآخرون 
وهو  الب�رشيات،  بكتاب  املنعزل  العمل  �سنوات  كللت  وقد  فعله.  قد  ما 
اأطروحة من �سبعة اأجزاء، و�سحت منهجه بقدر ما و�سحت اأفكاره الفعلية.
الباحثني  يف  الهيثم  ابن  اأفكار  اأثرت  الب�رشيات  كتاب  خالل  من 
علم  »اأبا  اعتربوه  الذين  االأوروبية،  النه�سة  علماء  ذلك  يف  مبا  االأوروبيني 
عن  كثرًيا  الهيثم  ابن  كتب  عزلته  �سنوات  واأثناء  احلديث«.  الب�رشيات 

الب�رشيات باإجمايل 96 كتاًبا وخمطوًطا جنا منها 55.

تتمة املقالة يف �سفحة 23



12

20
16

ء 
شتا

 |

علميًّا، يقا�س تاأثري اأي عامل وفًقا حل�سابات معقدة ومقايي�س اأداء هي نتاج قيم معينة؛ مثل: تقييمات 
االقتبا�س، وتقييمات البحث، ومقارنة نتائجهم بالنتائج التي تو�سل اإليها من �سبقوهم من علماء عظماء. 
اأكادميية  تقييمات  حتديد  حول  مهمتهم  تتمحور  الذين  املتخ�س�سني  الباحثني  عمل  هذا  فاإن  ا،  ونظريًّ
للباحثني والعلماء حول العامل ومقارنة بع�سها ببع�س. اأما بالن�سبة الأمثالنا من غري الباحثني االأكادمييني، 

فاإن تاأثري العلماء يقا�س بب�ساطة وفًقا ملدى تاأثري اأعمالهم يف حياتنا ويف العامل الذي نعي�س فيه.
اإال اأن اختيار اأكرث ع�رشة علماء عرب تاأثرًيا من املا�سي واحلا�رش مل يكن عماًل �سهاًل باملرة. ال يرجع 
ذلك اإىل الفقر يف العقول العربية العظيمة، ولكن اإىل �سعوبة التغا�سي عن اأحدهم. واالأ�سعب من ذلك كان 
ت�سنيفهم يف قائمة؛ ففي النهاية اخرتنا اأن نقوم برتتيبهم ع�سوائيًّا، رابطني العلماء القدامى بنظائرهم 

من احلا�رش.

جابر بن حيان )721م–815 م(
الكيمياء  علم  وموؤ�س�س  الكيمياء  باأبي  لقب 
علم  حول  من  اأول  هو  حيان  فابن  التجريبي؛ 
حتويل  على  ركز  زائف  علم  وهو   - اخليمياء 
الكيمياء  علم  اإىل   - ذهب  اإىل  الرخي�سة  املعادن 
العلم؛  غزير  حيان  ابن  كان  االآن.  نعرفه  الذي 
وفلكيًّا،  وفيل�سوًفا،  و�سيدليًّا،  خيميائيًّا،  فكان 
واالأكرث  االأبرز  اإ�سهاماته  اأن  اإال  وفيزيائيًّا، 

تاأثرًيا يف عاملنا كانت يف جمال الكيمياء.
واالأحما�س،  املعادن  من  عديًدا  اكت�سف  فقد 
التبلور،  مثل  اأ�سا�سية  جتريبية  تقنيات  وطور 
والتقطري، والتكلي�س، والت�سامي، والتبخر؛ كما 
التجارب.  تلك  اإجراء  اأجل  اأدوات من  عدة  ر  طوَّ
اإال اأن تركيزه على التجريب املمنهج هو اأبرز ما 

قام به، وهو �سبب ت�سميته اأبا الكيمياء.
ومن بني اإ�سهاماته يف جمال الكيمياء تطوير 
ومقاومة  املعادن،  من  عديد  وحت�سري  ال�سلب، 
اأك�سيد  ثاين  وا�ستخدام  الذهب،  ونق�س  ال�سداأ، 
املالب�س  و�سباغة  الزجاج،  ت�سنيع  يف  املنجنيز 
للماء،  املقاومة  املالب�س  وطلي  اجللود،  ودباغة 
وحتديد الدهانات وال�سحوم. ي�ستهر ابن حيان 
يف الغرب با�سم »جابر«، وكان لكتاباته العديدة 

تاأثري بالغ يف تطوير املعرفة الكيميائية الغربية.
اأحمد زويل )1964م–(

الدكتور  كيمياء،  الفيمتو  باأبي   �سمي 
اأحمد زويل هو اأول م�رشي وعربي يح�سل على 
الرائد  عمله  فكان  علمي؛  جمال  يف  نوبل  جائزة 
على  ح�سوله  يف  �سبًبا  كيمياء  الفيمتو  جمال  يف 
جائزة نوبل يف الكيمياء عام 1999. ولكن، بعيًدا 
عن تاأثريه يف ماليني العرب واإلهامهم لل�سعي من 
اأجل حتقيق اأحالمهم ودرا�سة العلوم، كيف اأثر 

عمله يف جمال الفيمتو كيمياء يف حياتنا؟

وم�سات  ا�ستخدام  هي  كيمياء  الفيمتو 
تفاعالت  لر�سد  الليزر  اأ�سعة  من  للغاية  ق�سرية 
ثانية؛  الفيمتو  خالل  حتدث  اأ�سا�سية  كيميائية 
ال�سبب وراء حدوث  الذي ميكننا من فهم  االأمر 
اأخرى،  تفاعالت كيميائية معينة ولي�س تفاعالت 
و�سبب اعتماد �رشعة التفاعالت واإنتاجيتها على 
احلرارة. كما ميكننا من درا�سة عمليات التحليل 
الطيفي للغازات، وال�سوائل، واملواد ال�سلبة على 

االأ�سطح ويف البوليمرات خالل الفيمتو ثانية.
ومتفاوتة؛  كثرية  كيمياء  الفيمتو  وتطبيقات 
مكونات  وت�سميم  املحفزة  املواد  اإنتاج  من 
اإلكرتونية جزئية اإىل االآليات الدقيقة يف العمليات 
االحتماالت  اأن  كما  االأدوية.  وجتهيز  احليوية 
من  املزيد  اكت�ساب  من  هائلة؛  امل�ستقبلية 
اإمكانية  اإىل  الكيميائية  التفاعالت  على  ال�سيطرة 

القيام بعملية متثيل �سوئي ا�سطناعية.
ابن النفي�ض )1213م–1288م(

يف  االأع�ساء  وظائف  لعلم  اأًبا  اختياره  مت 
طبيب  اأول  النفي�س  ابن  فكان  الدموية؛  الدورة 
يقوم باكت�ساف القلب الب�رشي. فهو من اكت�سف 
وظيفة  بدقة  وو�سف  الرئوية  الدموية  الدورة 
اجلانب  من  الدم  تدفق  وكيفية  والدم،  القلب 
االأمين للقلب اإىل اجلانب االأي�رش عن طريق الرئة.
القلب  علماء  اأخطاء  بت�سحيح  قام  وكذلك 
اإليها  تو�سل  التي  النتائج  ووثق  �سبقوه،  الذين 
يف اأكرث من 110 اأجزاء من الكتب الطبية. وكتابه 
وهو   - القانون«  ت�رشيح  »�رشح  هو  االأ�سهر 
 - �سينا  البن  القانون  ت�رشيح  كتاب  على  تعليق 
وقد ترجمت اأجزاء منه؛ فاأثرت يف عمل االأطباء 

االأوروبيني الذي خلفوه.

جمدي يعقوب )1935م–(
يف  العامل  واأ�سطورة  للقلوب  ملًكا  اختياره  مت 
الطب، امل�رشي جمدي يعقوب هو اأف�سل جراح 
عمليات  اأجرى  حيث  املتحدة؛  اململكة  يف  قلب 
العامل،  يف  اآخر  جراح  اأي  من  اأكرث  قلب  زراعة 
فاإجمااًل،  العامل.  حول  احليوات  اآالف  منقًذا 

اأجرى حوايل 20.000 عملية قلب حرجة.
اأ�سبح الدكتور جمدي يعقوب يف عام 1983 
اأول �سخ�س يف اململكة املتحدة يقوم بعملية زرع 
قلب ورئة يف اآن واحد. وقام باإجراء اأول عملية 
تربع  حيث  1987؛  عام  يف  دومينو  قلب  زرع 
ورئة  قلب  زرع  عملية  له  اأجريت  الذي  املري�س 
يعقوب  الدكتور  اأجرى  كما  اآخر.  ملري�س  بقلبه 
عملية زرع قلب الأ�سغر مري�س يف اململكة املتحدة 
لطفل عمره ع�رشة اأيام فقط. وقد ح�سل الدكتور 
جمدي يعقوب على عديد من اجلوائز واالأو�سمة، 
وهو م�ستمر يف اإنقاذ الكثري من احليوات والعمل 

على اأبحاث من �ساأنها تغيري العامل.
اأبو عبد اهلل البتاين )858م–929م(

العامل،  يف  الفلك  علماء  اأوائل  من  باعتباره 
اأ�سا�ًسا  الفلك  يف  البارزة  البتاين  اإجنازات  تعترب 
لكثري من العلوم الفلكية احلديثة. وقد اأثر كتابه 
»اجلدول الريا�سي ال�سابئ يف التقومي الفلكي« - 
من  الكثري  يف   - ال�سابئ  الزيج  با�سم  املعروف 

خلفائه من العلماء.
النجوم،  تاأكيد مواقع كثري من  وقد جنح يف 
وحدد بدقة املعامالت الفلكية، واكت�سف حتركات 
القمر والكواكب املتحركة. كما عمل على حتديد 
وال�سنة  ال�سم�سية  ال�سنة  ومدة  الهالل،  مواعيد 
الفلكية، والتنبوؤ بالك�سوف واخل�سوف، وظاهرة 
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اختالف املنظر )التزيح(، وكذلك �سحح نظريات 
بطليمو�س بخ�سو�س االأوج ال�سم�سي.

البتاين يف  اإىل  الف�سل  الفلك، يرجع  بجانب علم 
ابتكار �سل�سلة من �سيغ ح�ساب املثلثات، مثل قواعد 

جيب الزاوية )جا( وجيب متام الزاوية )جتا(.
فاروق الباز )1938م–(

نا�سا  وكالة  �ساعد  عامل  اأهم  بكونه  ا�ستهر 
املهمة  لهبوط  موقع  اأف�سل  حتديد  على  الف�سائية 
 15 اأبولو  مهمة  ثمَّ  ومن   ،1969 عام  يف   11 اأبولو 
الباز  فاروق  امل�رشي   .1971 عام  يف  اال�ستك�سافية 
االأو�سمة  من  كثري  على  بارز ح�سل  ف�ساء  عامل  هو 
من جميع اأنحاء العامل. وهو خبري معروف يف درا�سة 
البيئات  يف  املياه  على  العثور  وكيفية  ال�سحاري 

اجلافة واحلفاظ عليها مثل ال�سحراء العربية.
هو اأي�ًسا اأحد رواد ا�ستخدام تقنية احلا�سب 
الف�ساء  لو�سف اجلغرافيا، وتدريب رواد  االآيل 
على املهارات الهامة للر�سد الب�رشي والت�سوير 
الف�سائي، اإىل جانب تدريب اأع�ساء الطاقم على 
من  الرتبة  ال�سخور، وطريقة جمع  كيفية جمع 

�سطح القمر.
اأبو علي احل�سن بن الهيثم )965م-1040م(

وعامل  ا،  هامًّ فيزيائيًّا  الهيثم  ابن  كان 
املنهج  ابتكر  الذي  وهو  فلك،  وعامل  ريا�سيات، 
جمال  يف  بارزة  اإ�سهامات  الهيثم  البن  العلمي. 
وعلم  والهند�سة،  االأرقام،  ونظرية  الب�رشيات، 
الهيثم  البن  ين�سب  الطبيعية.  والفل�سفة  الفلك، 
وخا�سًة  الب�رشيات،  علم  يف  عدة  اإجنازات 
الرتكيز على املنهج التجريبي؛ فح�سل على لقب 
اأبي علم الب�رشيات احلديثة؛ حيث �رشح طبيعة 

ال�سوء و�سحح منوذج بطليمو�س الب�رشي.

م�سطفى ال�سيد )1933م–(
مبجل�س  وع�سو  اأ�ستاذ  هو  ال�سيد  م�سطفى 
معهد جورجيا للتكنولوجيا؛ فهو من اأبرز علماء 
الفيزياء الكيميائية وباحث ريادي يف جمال علوم 
وقد  املطيافية.  القاعدة  �ساحب  وهو  النانو، 
عمله  نتيجة  العامل  اأنحاء  جميع  يف  �سيته  ذاع 
تقنيات  وا�ستحداث  اجلزيئية،  املطيافية  على 
للمطيافية اجلزيئية ل�رشح االآليات والديناميكيات 
واملواد  الغازي،  الطور  وجمموعات  اجلزيئية، 

ال�سلبة، ونظم ال�سور البيولوجية.
البحثي  ال�سيد  م�سطفى  فريق  ركز  موؤخًرا 
على تطوير مواد على مقيا�س النانو وا�ستخدامها 
لهذا  وكان  واال�ست�سعار.  والطب،  التحفيز،  يف 
وفًقا  املذكورة  املجاالت  يف  ملحوظ  تاأثري  العمل 

ل�سهادة كثري من اجلهات.
�سمرية مو�سى )1917م–1952م(

الن�ساء.  من  رائداتنا  ذكر  بدون  القائمة  تكتمل  لن 
والدكتورة �سمرية مو�سى هي اأول عاملة ذرة م�رشية 
العربيات  الن�ساء  ملاليني  اإلهاًما  فكانت  وعربية؛ 
لل�سري على خطاها يف درا�سة العلوم. ح�سلت �سمرية 
مو�سى على بكالوريو�س الطب االإ�سعاعي مع مرتبة 
نتيجة   ،1939 عام  يف  االأوىل  الدرجة  من  ال�رشف 
لبحثها الرائد يف تاأثري اأ�سعة اإك�س يف املواد املختلفة.
اأجل  من  »الذرة  بفكرة  توؤمن  كانت  وقد 
العالج  اأجعل  »�سوف  اأقوالها:  فمن  ال�سالم«؛ 
النووي يف متناول اجلميع مثل االأ�سربين«. فعملت 
تقرتب  وكادت  الهدف،  ذلك  حتقيق  اأجل  من  بكد 
من اكت�ساف معادلة من �ساأنها امل�ساعدة على ك�رش 
ممهدة  النحا�س،  مثل  الرخي�سة  املعادن  ذرات 
مع  لكن  الثمن.  رخي�سة  النووية  للطاقة  الطريق 
قبل  ماأ�ساوي  حادث  اء  جرَّ املنية  وافتها  االأ�سف، 

اكتمال عملها؛ اإال اأن اإرثها العلمي قد بقي.

حياة ال�سندي )1991م–(
من  رائداتنا  ذكر  بدون  القائمة  تكتمل  لن 
هي  ال�سندي  حياة  ال�سابة  والدكتورة  الن�ساء. 
طبيبة �سعودية وواحدة من الرائدات يف ع�سوية 
جمل�س ال�سورى ال�سعودي. هي اأول امراأة عربية 
التكنولوجيا  يف  الدكتوراه  درجة  على  حت�سل 
احليوية من جامعة كامربيدج، وهي االآن باحثة 
على  وتعمل  النانو،  تكنولوجيا  جمال  يف  بارزة 
للرعاية  التنفيذ  �سهلة  ت�سخي�سية  حلول  حتقيق 
ال�رشيرية يف دول العامل النامي من خالل املنظمة 

غري الهادفة للربح »الت�سخي�س للجميع«.
الت�سخي�س  اأداة  االآن  ابتكاراتها حتى  اأعظم 
عن  االأمرا�س  عن  تك�سف  التي  التكلفة  قليلة 
ويف  بخ�س  ب�سعر  اجل�سم  �سوائل  حتليل  طريق 
اإال  االختبار،  قيد  االأداة  تزال  دقيقة. ال  اأقل من 
البلدان  اإنقاذ ماليني احليوات يف  اأنه من �ساأنها 
مركز  الإن�ساء  خطط  اأي�ًسا  ولل�سندي  الفقرية. 
عاملي  م�ستوى  على  احليوية  للتكنولوجيا  رائد 
يف اململكة العربية ال�سعودية بالتعاون مع جامعة 

هارفارد ومعهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا.

املراجع
Encyclopedia Britannica 
Introductory Chemistry: An Active Learning Ap-
proach, by Mark Cracolice, Ed Peters.
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www.encyclopedia.com
www.nationalgeographic.com
www.nobelprize.org
www.rbht.nhs.uk
www.sciencemuseum.org.uk
www.usasciencefestival.org
www.wikipedia.com
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بقلم: جيالن �سامل ياة
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التاريخ.  عبق  على  ي�سهد  ا�سم  م�رش 
اأر�سها يقطنها ال�سكان منذ اآالف ال�سنني؛ 
النيل  نهر  على  دائًما  اعتمدوا  حيث 
كثريون  فيقول  رزقهم.  على  للح�سول 
كانت  ملا  وبدونه  النيل،  هبة  م�رش  اإن 
هناك م�رش التي نعرفها اليوم. لذلك قدم 
امل�رشيون القدماء الت�سحيات لنهر النيل 
كي يعربوا عن امتنانهم لوجوده، ول�سمان 
ا�ستمرار تدفقه. فمنذ زمن بعيد، تتمركز 
النيل؛  نهر  جمرى  حول  املزارعني  حياة 
العايل  ال�سد  يلعب  احلديث  ع�رشنا  ويف 

ا يف حياة امل�رشيني. باأ�سوان دوًرا مركزيًّ
ومناظرها  الفريد  م�رش  موقع  األهم 
م�رش.  اأر�س  لدرا�سة  كثريين  الطبيعية 
 - ا�ستهرا  اأكادمييني  بالذكر  نخ�س 
يف  مثابرتهما  بف�سل   - جماله  يف  كلٌّ 
�سعيد  ر�سدي  وهما:  م�رش؛   درا�سة 
جيولوجي  اأحدهما  حمدان.  وجمال 
واالآخر جغرايف، وكالهما ق�سى حياته يف 
درا�سة العلوم التي جعلت من اأر�س م�رش 

ما هي عليه. �سربا  حي  يف   1920 عام  �سعيد  ر�سدي  ولد 
حمافظة  اإىل  اأ�سلها  يرجع  لعائلة  ابًنا  بالقاهرة؛ 
اأ�سيوط. در�س يف كلية العلوم بجامعة القاهرة وبرع 
يف درا�سته؛ فتخرج مع مرتبة ال�رشف يف عام 1941. 
بعد اأن عمل حما�رًشا يف كلية العلوم بجامعة القاهرة، 
اأكمل درا�سته يف جامعة زيورخ ب�سوي�رشا، ثم ح�سل يف 
وقت الحق على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد. 
باأبي  يلقب  وكان  اجليولوجيا  �سعيد  ر�سدي  در�س 

النيل؛ حيث كان رائًدا يف درا�سة جيولوجيا م�رش.
ما اجليولوجيا حتديًدا؟ هي جمال وا�سع يتلخ�س 
عن  ف�ساًل  االأر�س،  تكون  التي  املواد  درا�سة  يف 
العمليات التي حتدث عليها مثل الزالزل والفي�سانات؛ 
االأر�س،  مواد  وتغري  تطور  كيفية  درا�سة  ت�سمل  كما 

وعملياتها، وكائناتها، وتركيباتها مع مرور الزمن.
ميكن  االأر�س،  كوكب  ما�سي  درا�سة  خالل  ومن 
للجيولوجيني توقع م�ستقبل االأر�س ب�سورة اأف�سل. 
تغري  من  خمتلفة  مبراحل  مرت  قد  االأر�س  اأن  فبما 
املناخ، فاإن درا�سة تلك التغريات اجليولوجية املا�سية 
احلالية  املناخية  للتغريات  اال�ستعداد  من  متكننا 
وامل�ستقبلية ب�سكل اأف�سل. فاإذا تعر�ست منطقة معينة 
املنطقة  تلك  بدرا�سة  اجليولوجي  يقوم  للفي�سانات، 
والبيانات  املعلومات  وتعد  الفي�سان،  اأ�سباب  لفهم 

التي يكت�سفها مفتاًحا رئي�سيًّا يعتمد عليه من يرغبون 
يف تطوير تلك املناطق.

ويدر�س اجليولوجيون اأي�ًسا مواد االأر�س، وكيف 
من  ا�ستخراجها  ميكن  وكيف  وجدت،  واأين  تكونت، 
يدر�سون  كما  الب�رش؛  خلدمة  وت�سخريها  االأر�س 
اجلوفية،  واملياه  والغازات،  واملعادن،  الزيوت، 
وخطط  طرق  بو�سع  ويقومون  املواد؛  من  وغريها 

ال�ستخراجها وا�ستخدامها.
فلي�س من الغريب اإًذا اأن ن�سمع اأن ر�سدي �سعيد - وهو 
الوطنية  التعدين  منظمة  موؤ�س�س  هو   - جيولوجي 
امل�رشي  املركز  بعد  فيما  اأ�سبحت  التي  امل�رشية، 
�سغل  كما  التعدين؛  م�ساحة  وهيئة  للجيولوجيا 
من�سب وزير ال�سناعة، وكان له روؤى يف تطوير م�رش 
با�ستغالل اأرا�سيها ال�سا�سعة، وكذلك البحث عن طرق 

حلفظ اإيكولوجيا نهر النيل.
ودرا�سات  غزيرة  كتابات  �سعيد  لر�سدي  كان 
علم  واأي�ًسا  النيل،  ونهر  م�رش،  جيولوجيا  عن 
قام  النيل،  نهر  جيولوجيا  وبدرا�سة  الهيدرولوجيا. 
امل�ستقبلية،  ا�ستخداماته  عن  ف�ساًل  تاريخه  بدرا�سة 

بطريقة  اآمن  ب�سكل  ا�ستغالله  على  ُي�رش  وكان 
م�ستدامة؛ حيث اإنه عامل رئي�سي لرخاء م�رش.

حتت   1993 عام  يف  �سعيد  لر�سدي  كتاب  �سدر 
يف  مياهه  وا�ستخدام  ن�ساأته  النيل:  »نهر  عنوان 
املا�سي وامل�ستقبل«؛ حيث اأبحر يف كلِّ ما يخ�س نهر 
النيل، مو�سًحا تاريخ التطور اجليولوجي لنظام نهر 
النيل. يف هذا الكتاب تناول ر�سدي �سعيد اأ�سل النيل، 
فريًدا.  التي جتعله  له  املختلفة  للمزايا  تطرق  وكذلك 
منذ  النيل  لنهر  املختلفة  اال�ستخدامات  تناول  وكذلك 
قدم  حيث  احلديث؛  الع�رش  اإىل  القدمية  م�رش  عهد 
بدًءا  الع�سور،  مر  على  حدث  الذي  الزراعي  التطور 
على  تندفع  النيل  مياه  كانت  حني  االأرا�سي  ري  من 
�سفتيه با�ستمرار، اإىل اإن�ساء ال�سد العايل يف اأ�سوان، 
نهر  الزراعة وجيولوجيا  يف  اأحدثها  التي  والتغريات 

النيل.
يدر�س  من  لكلِّ  رئي�سيًّا  مرجًعا  الكتاب  هذا  يعد 
ب�سكل  اأ�سهم  وبالفعل  النيل،  نهر  بجيولوجيا  ويهتم 
كبري يف االأدب القائم اخلا�س بنهر النيل. كتب �سعيد 
»التطور  منها  االأخرى؛  الكتب  من  عديًدا  اأي�ًسا 
يف  وال�سيا�سة  والعلوم،  النيل،  لنهر  اجليولوجي 
م�رش: رحلة حياة«. وقد اأراد اال�ستفادة من ال�سحراء 
الغربية يف م�رش، وحتويلها اإىل مكان ي�سلح للعي�س؛ 
م�رشوًعا  فطرح  ال�سناعات.  تزدهر  اأن  ميكن  حيث 
لربط ال�سحراء الغربية بوادي النيل؛ حيث اأدرك اأن 
تلك املنطقة ذات املناخ املعتدل والت�ساري�س امل�سطحة 

قد تكون مكاًنا مثاليًّا لبناء املراكز احل�رشية.
ففي عام 2005 حني األقى خطاًبا يف حفل خريجي 
روؤيته  عن  حتدث  القاهرة،  يف  االأمريكية  اجلامعة 
اأن  يل  »ا�سمحوا  قائاًل:  م�رش  يف  اجلديدة  للتطورات 
اأ�سارككم روؤيتي مل�رش التي اأريد اأن اأحيا بها. م�رش 
التي اأرى حتول دلتاها ووادي نيلها اإىل حديقة كبرية 

ر�سدي �سعيد
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ا  كليًّ مكر�سة  ال�سناعة؛  من  خالية  طبيعية  وحممية 
ال�سكان كي يحيوا  للزراعة ويقطنها عدد حمدود من 
يف وئام مع بيئتهم ويحافظوا على حتقيق التوازن مع 
املوارد الطبيعية. فاأرى �سحاري م�رش متناثرة، وبها 
مراكز �سكنية متباعدة ومنظمة ب�سكل جيد مبنية حول 
قواعد �سناعية وا�سعة وتغذيها موارد الطاقة املتاحة 

حمليًّا«.

عقل  واإىل  اجلغرافيا  اإىل  ننتقل  اجليولوجيا  ومن 
الذي  اجلغرايف  ذلك  حمدان.  جمال  هو  اآخر  عظيم 
فقد  املنفتحة؛  �سعيد  ر�سدي  حياة  عك�س  حياته  كانت 
 عا�س جمال حمدان يف عزلة تامة، اأ�سبه بحياة زاهد. 
حياته  يكر�س  اأن  اختار  عظيم  مفكر  حمدان  وجمال 
اأ�سدر  نف�سه  على  فر�سها  التي  عزلته  ويف  للبحث؛ 

مو�سوعة جتلت فيها عبقريته.
القليوبية،  حمافظة  يف   1928 عام  حمدان  ولد 
يف  القاهرة  بجامعة  التحق  القاهرة.  يف  ن�ساأ  ولكنه 
يف  اجلغرافيا  بق�سم  والتحق  ع�رشة،  ال�ساد�سة  �سن 
وبف�سل   .1948 عام  فيها  تخرج  حيث  االآداب؛  كلية 
�سجله االأكادميي املمتاز، ُعر�س عليه اإكمال درا�سته يف 

جامعة ريدينغ باإجنلرتا.

درجة  على  ح�سوله  بعد  م�رش  اإىل  حمدان  عاد 
ق�سم  يف  مدر�ًسا  عمله  وبداأ   ،1953 عام  يف  الدكتوراه 
اجلغرافيا بكلية االآداب بجامعة القاهرة. ثم ترقى اإىل 
من�سب اأ�ستاذ م�ساعد يف عام 1958؛ ولكن بعد خم�س 
عمله  ا عن  فعو�سً من�سبه.  اال�ستقالة من  قرر  �سنوات 
باجلامعة، بداأ حياة العزلة كي يتفرغ لبحثه االأكادميي.

�سلكه  الذي  املجال  حتديًدا  ما   ولكن، 
هي  اجلغرافيا  ح�سًنا،  ال�سغف؟  بذلك  حمدان  جمال 
درا�سة االأرا�سي، والبيئات، و�سكانها، وخ�سائ�سها. 
ت�سعى  حيث  و�سامل؛  وا�سع  جمال  فاجلغرافيا 
للعثور على االأ�سباب الكامنة وراء الظواهر الطبيعية 
والب�رشية. فاجلغرافيا تربط تخ�س�سات خمتلفة مًعا، 
الب�رشية  اجلغرافيا  وهما:  رئي�سيني؛  فرعني  فت�سمل 

واجلغرافيا الطبيعية.
وتفاعل  عمل  كيفية  الب�رشية  اجلغرافيا  تتناول 
تتناول  حني  يف  واالقت�ساد؛  واملجتمعات،  الثقافات، 
املادية  الطبيعية  واملناظر  البيئة  الطبيعية  اجلغرافيا 
لكلِّ اإقليم. وكلٌّ من املجالني يت�سافر مع االآخر؛ حيث 
للعامل  واأعمق  اأف�سل  وعًيا  اجلغرافيا  درا�سة  ت�سكل 

الذي نحيا به.
الكتب واملقاالت،  �َسَدر جلمال حمدان عديد من 
ُن�رش  الذي  م�رش«،  »�سخ�سية  اأ�سهرها  يظل  ولكن 
وقت  يف  ن�رشه  اأعيد  وقد   .1967 عام  يف  مرة  الأول 
عدد  وي�سل  جملدات،  اأربعة  اإىل  ق�سم  حيث  الحق؛ 
�سنوات  لع�رش  تكلياًل  �سفحة؛   3552 اإىل  �سفحاته 
من البحث الدءوب، ومتثياًل لتفاين جمال حمدان يف 
هذا املو�سوع. ويعد ذلك العمل عظيًما؛ حيث يتعامل 

مع �سخ�سية م�رش كدولة.
اجلغرافية  املنهجية  حمدان  جمال  يتبع  ومل 
»مزج  حاول  ذلك،  عن  ا  فعو�سً بحثه؛  يف  التقليدية 

جمال حمدان

وقد  مو�سوعه.  فهم  اأجل  من  والتاريخ«  اجلغرافيا 
هي  التقليدية  االإقليمية  »اجلغرافيا  اأن  حمدان  اأدرك 
هي  االإقليمية  ال�سخ�سية  اإن  حني  يف  للمكان،  و�سف 
فل�سفة املكان؛ حيث تقدم االأوىل تقارير جغرافية فقط، 
يف حني تعد االأخرية جغرافيا فائقة وخارقة للطبيعة«.
تو�سع  م�رش«،  »�سخ�سية  من  االأول  املجلد  ففي 
االإقليمية«،  »ال�سخ�سية  مفهوم  يف  حمدان  جمال 
الدمج  تفوق  االإقليمية  ال�سخ�سية  اأن  وو�سح 
الريا�سي املجرد خل�سائ�س وتوزيع االأقاليم؛ اأي اإنها 
حتدد  فهي  االأقاليم.  من  جمردة  كتلة  كونها  تتجاوز 
ما مييز منطقة ما وما يفرقها عن غريها من املناطق، 
لتو�سيح  املكان«؛  »عبقرية  من  لالقرتاب  حماولة  يف 

»اإبداعه اخلا�س« الذي يحدد �سخ�سيته الكامنة.
 ،1993 عام  يف  عاملنا  عن  حمدان  جمال  رحل 
كالهما  وكان  2003؛  عام  يف  �سعيد  ر�سدي  وحلقه 
م�ساريهما  دفع  الذي  االأمر  م�رش،  باأر�س  �سغوًفا 
زلنا  ما  للمعرفة  منارتني  منهما  جاعاًل  االأكادمييني، 

نهتدي بهما، ونتوق اإىل االقتداء بهما.

املراجع
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بقلم: معتز عبد املجيد

اآالف االأ�سخا�س التطبيقات املالحية على هواتفهم اجلوالة،  كلَّ يوم ي�ستخدم 
اإىل  للو�سول  املثلى  والطرق  مواقعهم  لتحديد  العاملي  املواقع  حتديد  نظام  وكذلك 
االأماكن التي ي�ستهدفونها. تلك التقنية مت ت�سويقها للهواتف اجلوالة بف�سل عامل 
لت�سويق  االأوىل  اأنها  يعتقد  �رشكة  اأ�س�س  الذي  زغلول  حامت  امل�رشي  االت�ساالت 
من  عديد  من  واحدة  تلك  اجلوالة.  للهواتف  والطرق  املواقع  حتديد  تقنيات 
من  اأعوام  بف�سل  اليوم  بها  ن�ستمتع  التي  واالت�ساالتية  االإلكرتونية  االإمكانيات 

البحث واالخرتاعات التي طورها ذلك العامل املتميز.
لقد �سطع جنم حامت زغلول �رشيًعا بعد تخرجه يف جامعة القاهرة منذ خم�سة 
من  لواحدة  التنفيذي  واملدير  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اليوم  لي�سبح  عاًما؛  وثالثني 
ال�رشكات العاملية الرائدة يف ت�سميم وتطوير وتوزيع تقنيات ومنتجات ات�ساالت 
ن�رش  مت  كما  اخرتاعات،  �ستة  براءة  زغلول  حامت  يحمل  ال�رشعة.  عالية  ال�سلكية 
العديد من اأعماله يف الدوريات التقنية؛ اإال اأنه ي�ستهر باخرتاعه التكرار التق�سيمي 

املتعامد وا�سع املدى والطيف املنت�رش مبا�رش الت�سل�سل متعدد االأكواد.
الت�سل�سل متعدد  املنت�رش مبا�رش  للطيف  ا�سم حامت زغلول باخرتاعه   فريتبط 
لنقل  الطيفي  االنت�سار  ملحاكاة  منفرًدا  اجتاًها  قدمت  التي  التقنية  تلك  االأكواد؛ 
االإ�سارات الرقمية عرب موجات االأثري. ومن خالل تلك التقنية، يتم تق�سيم البيانات 
املطلوب اإر�سالها اإىل اأجزاء �سغرية، كل جزء منها يتم اإر�ساله خالل قناة ذات تردد 

منف�سل عرب املجال الطيفي.
يتم جتميع البيانات التي يتم اإر�سالها يف �سورة ت�سل�سل بيانات ذي �سعة ومعدل 
ي�ساعد  انت�سارها.  ن�سبة  ح�سب  البيانات  يق�سم   – التقطيع  بكود  يعرف  ما   – عاٍل 
وجود هذا الكود على منع اإعاقة اإر�سال البيانات، ويتيح ا�ستعادة البيانات االأ�سلية 

اإذا ما ت�رشرت وحدات البيانات اأثناء االنتقال.
طيف  انت�سار  عمليات  ت�ستخدم  كانت  التقنية،  تلك  زغلول  حامت  يقدم  اأن  قبل 
»الطيف املنت�رش ذو القفز الرتددي«، و»تق�سيم  تقليدية اأخرى؛ على �سبيل املثال: 
الكود ذو القفز الرتددي«. يف تلك العمليات، كانت تق�سم �رشيحة وا�سعة من الطيف 

البث للعديد من الرتددات البثية املمكنة.
على الرغم من اأن ذلك �ساعد اأجهزة قفز الرتدد على ا�ستخدام طاقة اأقل وعلى 
اإتاحتها ب�سعر اأقل، فاإن اأداء تقنية حامت زغلول اأثبتت فعاليتها االأعلى بكثري وكذلك 
من  التقليدية  تلك  فوائد  تفوق  التي  تقنيته  فوائد  وتنبع  عليها.  االعتماد  اإمكانية 
املقاومة العالية للت�سوي�س املق�سود وغري املق�سود، و�سهولة م�ساركة م�ستخدمني 
االإ�سارة  خلفية  �سو�ساء  م�ستوى  انخفا�س  فاإن  وكذلك  واحدة؛  لقناة  متعددين 
االإر�سال  جهازي  بني  الن�سبي  التوقيت  حتديد  اإىل  باالإ�سافة  االعرتا�س،  يعرقل 

واال�ستقبال.

عندما ظهرت تلك التقنية الأول مرة كانت اأعلى �سعًرا بكثري مقارنة بتقنيات قفز 
الرتدد التقليدية؛ فكان اجلي�س هو اأول �سوق يهتم بها. يرجع ذلك اإىل ا�ستخدامها 
اإ�سارات النطاق العري�س التي ي�سعب اكت�سافها، والتي تقاوم حماوالت الت�سوي�س، 

وهي مميزات كانت اجليو�س على ا�ستعداد لدفع الكثري للح�سول عليها.
لذلك هي  �سعًرا.  اأقل  فاأ�سبحت  التقنية ون�سجت؛  البحث منت  اأعوام من  بعد 
اليوم متاحة يف االأ�سواق مقابل اأ�سعار معقولة. فتطبق عمليات انت�سار الطيف االآن 
حملية  الال�سلكية  ال�سبكات  يف  ا  وخ�سو�سً عدة،  جتارية  اأغرا�س  يف  وا�سع  ب�سكل 

النطاق.
اإ�سهام هام اآخر قدمه حامت زغلول لعامل تكنولوجيا االت�ساالت اخرتاعه التكرار 
التق�سيمي املتعامد وا�سع املدى، وهو و�سيلة لت�سفري البيانات الرقمية على ترددات 
حاملة متعددة. وقد تطورت تلك التقنية �رشيًعا لت�سبح منظومة رائجة لالت�ساالت 
التلفزيون الرقمي والبث  الرقمية وا�سعة املدى، والتي ت�ستخدم يف تطبيقات مثل 
ال�سوتي، واإنرتنت خط امل�سرتك الرقمي، وال�سبكات الال�سلكية، و�سبكات خطوط 

الطاقة، وات�ساالت اجليل الرابع من الهواتف اجلوالة.
وامليزة االأولية لتلك التقنية على مناف�سيها – على �سبيل املثال منظومات الو�سط 
الواحد – هي قدرتها على التاأقلم مع ظروف القناة ال�سعبة دون مر�سحات تعادل 
معقدة. تعادل القنوات اأ�سبح اأب�سط؛ الأن هذه التقنية تعمل كاأنها ت�ستخدم الكثري 

من االإ�سارات املتقاربة حمدودة ال�رشعة بداًل من اإ�سارة واحدة فائقة ال�رشعة.
اليوم ت�ستخدم تقنية التكرار التق�سيمي املتعامد وا�سع املدى بكرثة يف تطبيقات 
املحلية  املنطقة  �سبكة  وتطبيقات  الرقمي،  والتلفزيون  الرقمي،  ال�سوتي  البث 
الرابع  اجليل  هواتف  ومقايي�س  املتماثل،  غري  الرقمي  امل�سرتك  وخط  الال�سلكية، 

اجلوالة املتقدمة.
و�سل حامت زغلول لقمة جناحه املهني عام 2000؛ حيث مت االحتفاء باإ�سهاماته 
الكندية  لقبت جملة ماكلني  ب�سكل كبري على م�ستوى عاملي. وقد  العلمية والعملية 
حامت زغلول، الذي يحمل اجلن�سية الكندية اإىل جانب جن�سيته امل�رشية، باأحد اأعظم 

ع�رشة كنديني لعام 2000.
املراجع
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عمر ياغي هو كيميائي اأردين ُيحَتَفى به يف الو�سط العلمي الإ�سهاماته يف جمال 
علم املواد؛ فقد عمل عمر الأعوام على تطوير مواد جديدة ذات م�ساحة �سطحية عالية 
خم�سون  وعمره  ياغي  عمر  جنح  قد  واليوم  ا.  جدًّ منخف�سة  بلورية  وكثافة  للغاية 
عاًما يف اإنتاج فئات من املركبات تعرف باالأطر املعدنية الع�سوية واالأطر الع�سوية 
الب�سيطة  العلمية  االأ�سا�سيات  من  بدًءا  املواد  تلك  تطوير  يف  جنح  وقد  الت�سهامية. 
تخزين  ذلك  ومن  النظيفة،  الطاقة  تكنولوجيا  يف  النطاق  وا�سعة  التطبيقات  اإىل 

الهيدروجني وامليثان، وكذلك ف�سل غاز ثاين اأك�سيد الكربون وتخزينه.
مبداأ  ال�ستيعاب  اأواًل  املرء  يحتاج  ياغي،  عمر  طورها  التي  املواد  طبيعة  لفهم 
بلوري  تنظيم  من  يتكون  ما  ملعدن  املجهري  فالهيكل  املواد؛  علم  مبادئ  من  علمي 
من الذرات، واالأيونات، واجلزيئات. دعونا نت�سور ذلك الهيكل البلوري على �سكل 
�سندوق كبري مبني من م�سفوفة من ال�سناديق ال�سغرية؛ يف حني يتكون كل من تلك 
ال�سناديق ال�سغرية بدورها من �سناديق اأ�سغر، ويتكرر هذا االأمر اإىل ما ال نهاية يف 

جميع االجتاهات املكانية الثالثة.
على جميع  للحجم، وحتتوي  ال�سغرى  الوحدة  الوحدة اخللوية هي  تلك  مثل 
البيانات الهيكلية والتماثلية الالزمة لبناء الهيكل املجهري لل�سبكة املعدنية. تت�سل 
من  �سال�سل  لت�سكل  روابط  طريق  عن  خطيًّا  ببع�س  بع�سها  واجلزيئات  الذرات 
العام  الهيكل  لت�سكل  ببع�س  بع�سها  يرتابط  بدورها  ال�سال�سل  تلك  اجلزيئات. 

للمادة؛ حيث يكون لطبيعة تلك الروابط تاأثري كبري يف ال�سفات الفيزيائية للمادة.
طور عمر ياغي مادة جديدة هي االأطر املعدنية الع�سوية، وهي مركب يتكون 
من اأيونات معدنية م�سفوفة مع جزيئات ع�سوية لت�سكيل هياكل بعدية ذات م�سامية 
عالية. ت�سكلت تلك املادة عن طريق ربط الوحدات غري الع�سوية والع�سوية بروابط 
قوية؛ املرونة املتاحة يف تعديل هند�سة املكونات، ومقا�سها، ووظيفتها اأدت يف النهاية 
ن�رشها  التي  املختلفة  الع�سوية  املعدنية  االأطر  من   20.000 من  اأكرث  تطوير   اإىل 

عمر ياغي ودر�سها اأثناء العقد املن�رشم.
عند  تعطي  والتي  ال�سحنة،  �سلبية  جزيئات  الع�سوية  الوحدات  تكون  ما  عادة 
ربطها بالوحدات املحتوية على املعدن هياكل اأطر معدنية ع�سوية بلورية قوية البنيان 
ما ترتاوح  الع�سوية. وعادة  املعدنية  االأطر  بلور  تزيد على 50٪ من حجم  مب�سامية 
قيمة امل�ساحة ال�سطحية لتلك االأطر املعدنية الع�سوية من 1000 اإىل10.000 م2/جم؛ 

اأي تتفوق على املواد امل�سامية التقليدية مثل الزيوليتات والكربونات.
طورها  التي  الدائمة  امل�سامية  ذات  الع�سوية  املعدنية  االأطر  فاإن   واليوم، 
من  اأخرى  فئة  اأي  من  والتعددية  التنوع  حيث  من  نطاًقا؛  اأو�سع  هي  ياغي  عمر 

موادَّ  الع�سوية  املعدنية  االأطر  من  جعلت  املميزات  تلك  املعروفة.  امل�سامية  املواد 
مثالية لتخزين الوقود – الهيدروجني وامليثان – وف�سل غاز ثاين اأك�سيد الكربون 

والتطبيقات التحفيزية، على �سبيل املثال ولي�س احل�رش.
عمله  تركيز  ياغي  عمر  قرر  الع�سوية،  املعدنية  االأطر  تطوير  يف  جناحه  بعد 
للطاقة؛  امل�ستهلكة  ال�سناعات  يف  ا�ستخدامها  ميكن  منها  فرعية  فئة  تطوير  على 
اإمييدازوالت  اأطر  كانت  تلك  ملمو�س.  ب�سكل  والتكلفة  الطاقة  توفري  بغر�س  وذلك 

الزيوليتيك.
ت�سكل عمليات الف�سل ال�سناعية نحو 10٪ من الطلب العاملي على الطاقة؛ وذلك 
املثال  �سبيل  على  احلراري،  الف�سل  عمليات  ا�ستخدام  على  كبري  ب�سكل  العتمادها 
عملية التقطري. وقد در�س عمر ياغي تلك العمليات؛ فوجد اأنه ميكن توفري الطاقة 
والتكلفة ب�سكل كبري عن طريق ا�ستخدام تقنيات ف�سل متقدمة، مثل اأغ�سية الف�سل 

ومواد االمت�سا�س.
ومنتجة  الة  فعَّ مواد  تطوير  وهو  التقنيات  تلك  لتقبل  العوائق  اأهم  اأحد  يبقى 
قرر  ال�سبب  لهذا  قا�سية.  ظروف  ذات  �سناعية  عمليات  يف  ا�ستخدامها   عند 
م�ستقرة  فرعية  فئة  ب�سفتها  الزيوليتيك  اإمييدازوالت  اأطر  ا�ستخدام  ياغي  عمر 
اأطر  هياكل  ت�سخني  فيمكن  الع�سوية.  املعدنية  االأطر  من  وكيميائيًّا  ا  حراريًّ
كما  تتحلل،  اأن  دون  عالية  حرارة  درجات  اإىل  امل�سامية  الزيوليتيك  اإمييدازوالت 
ميكنها البقاء م�ستقرة عند غليها يف املاء اأو املذيبات ملدة اأ�سبوع؛ ولذلك هي منا�سبة 

لال�ستخدام يف بيئات �ساخنة منتجة للطاقة مثلما يف حمطات توليد الطاقة.
ومل يتوقف عمر ياغي عند ذلك؛ بل ا�ستمر يف االرتقاء بت�سميم الهياكل الع�سوية 
املمتدة البلورية وتوليفها، كما طور فئة فرعية اأخرى من االأطر املعدنية الع�سوية حيث 
ترتبط لبنات بناء ال�سبكة بروابط ت�ساهمية. تلك املواد املطورة هي مواد �سلبة بلورية 

م�سامية تتكون من وحدات بناء ثانوية تتجمع لت�سكل اإطاًرا متكرًرا عايل امل�سامية.
من  متنوعة  تركيبات  خالل  من  االأطر  من  يح�سى  ال  يكاد  عدد  ت�سكيل  ميكن 
الف�سل،  لتطبيقات  فريدة  مادية  خ�سائ�س  اإىل  يوؤدي  مما  الثانوية،  البناء  وحدات 
وهي  الت�ساهمية،  الع�سوية  االأطر  هي  تلك  املتجان�س.  غري  واحلفز  والتخزين، 
م�سامية، وبلورية، وم�سكلة بالكامل من عنا�رش خفيفة – الهيدروجني، والبورون، 
والكربون، والنيرتوجني، واالأك�سجني – ومعروفة بت�سكيل روابط ت�ساهمية قوية يف 

مواد نافعة �سديدة ال�سالبة، مثل االأملا�س، واجلرافيت، ونيرتيد البورون.
وقد اأدى الو�سول اإىل مواد االأطر الع�سوية الت�ساهمية ب�سكل ناجح عن طريق 
تطوير وحدات البناء اجلزيئية اإىل اأطر فريدة ميكن ا�ستخدامها يف عمل مواد خفيفة 

الوزن مثالية لتخزين الغازات، والتطبيقات ال�سوئية واحلفزية.
يف عام 2006 مت االعرتاف بعمل عمر ياغي اخلا�س بتخزين امليثان والهيدروجني 
يف عديد من االإ�سدارات، التي اأدرجته �سمن »اأكرث ع�رشة علماء ومهند�سني عبقرية يف 
 Science( وات�س«  »�ساين�س  جملة  ن�رشت   2010 ويف  االأمريكية«.  املتحدة  الواليات 
ياغي  عمر  ا�سم  ترتيب  اأتى  حيث  العامل«؛  يف  كيميائي  مائة  »اأف�سل  قائمة   )Watch

الثاين.
املراجع

Yaghi, Omar M. et al., “Effects of functionalization, catenation, and 
variation of the metal oxide and organic linking units on the low-pressure 
hydrogen adsorption properties of metal-organic frameworks”, 2006.
Yaghi, Omar M. et al., “Exceptional chemical and thermal stability of 
zeolitic imidazolate frameworks”, 2006.
Yaghi, O. M. et al., “Reticular synthesis and the design of new materials”, 2003.
http://yaghi.berkeley.edu
www.sciencedaily.com
www.sciencemag.org
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من املعروف اأن �سناعة الزجاج قد رافقت 
الب�رش منذ ع�سور ما قبل التاريخ، ولكنه غري 
اكت�سف  من  اأول  هو  من  االآن  حتى  معروف 
الفينيقيني  باأن  قائلة  رواية  هناك  �سناعتها. 
القدماء هم الذين قاموا باكت�سافها، حني نزل 
ال�ساحل  على  ب�سفنهم  البحارة  من  جمموعة 
يجدوا  فلم  الع�ساء  طهي  واأرادوا  ال�سوري 
فا�ستخدموا  القدور؛  عليها  ي�سعوا  حجارة 
موجودة  كانت  ال�سوديوم(  )مركبات  كتاًل 
النريان الحظوا  اأ�سعلوا  ال�سفينة. وعندما  يف 
اأن امتزاج تلك الكتل مع الرمال التي حتتوي 
�سفاف  �سائل  عنه  ينتج  ال�سيليكا  مادة  على 

المع؛ فكانت هذه بداية اكت�ساف الزجاج.
على  علمية  اأدلة  هناك  لي�س  حال،  كل  على 
�سحة تلك الرواية؛ ولكن من املوؤكد اأن �سناعة 
م�رش،  ح�سارات  يف  القدم  منذ  وجدت  الزجاج 
اليونانيني  اإىل  انتقلت  ثم  والعراق،  و�سوريا، 
خالل  من  العرب  ورثها  ثم  ومن  والرومانيني، 
والعراق،  اإيران،  يف  فتحوها  التي  البلدان 
الع�سور  يف  العرب  قام  وقد  وم�رش.  وال�سام، 
باإدخال تقنيات  ال�سناعة  الو�سطى بتطوير هذه 
جديدة، كما و�سلوا اإىل درجة عالية من االإتقان 
يف زخرفة الزجاج وذلك بف�سل تقدم علم الكيمياء 
يف تلك الفرتة، وت�سجيع ال�سالطني واالأمراء لهذه 
اإىل املنتجات الزجاجية يف  ال�سناعة، وحلاجتهم 
واملزهريات،  القوارير،  مثل  اليومية؛  حياتهم 
ومكاييل  والنوافذ،  وامل�سكاوات،  واالأكواب، 
كما  الطبية.  والو�سفات  والعطور،  ال�سوائل، 
وهو  الطبيعي،  البلور  امل�سلمني  علماء  عرف 
التعريف  بح�سب  الكري�ستال   - املمتاز  الزجاج 
ن�سب  على  يحتوي  الذي   - احلديث  الكيمياوي 
وا�ستخدموه  الر�سا�س،  اأكا�سيد  من  خمتلفة 
ل�سنع الكئو�س، واالأواين، والرثيات، واخلوامت.

ال�سناعات  اأعقد  من  الزجاج  �سناعة  وُتعد 
الكيميائية التي متر بالعديد من املراحل لي�سبح املنتج 

على ال�سكل والهيئة املطلوبة.
اأوًل: الإذابة

كيميائيًّا من خلط كميات حمددة  الزجاج  يرتكب 
من الرمل )ال�سيليكا(، وال�سودا، واجلري؛ ثم ُيو�سع 
تلك  تن�سهر  حتى  احلرارة  عايل  فرن  يف  اخلليط  هذا 
اإىل  ليتحول هذا اخلليط  املكونات ومتتزج مًعا جيًدا، 

عجينة طرية �سهلة الت�سكيل.
ثانًيا: الت�سكيل

ا وهو �ساخن بطريقتني؛  يتم ت�سكيل اخلليط يدويًّ
ال�سانع يف  ينفخ  الهواء«؛ حيث  »النفخ يف  االأوىل هي 
اأنبوب معدين ي�سع باآخره قطعة �سغرية من العجينة 
حتى تتحول اإىل فقاعة �سغرية، ثم تكرب مع ا�ستمرار 
اإىل ال�سكل املطلوب.  النفخ ويتم ت�سكيلها حتى ت�سل 
اأما الطريقة الثانية فهي »النفخ يف القالب«؛ حيث يقوم 
ال�سانع بنفخ العجينة يف قوالب من الطني اأو اخل�سب، 
يف  ال�سانع  يقوم  ثم  اأكرث،  اأو  قطعتني  من  وتكون 

النهاية بتجميع ول�سق القطع مًعا.
ثالًثا: الزخرفة

كانت الزخرفة تنفذ على الزجاج باأ�ساليب خمتلفة 
منها اإ�سافة قطع اأو خطوط زجاجية على بدن املنتج، 
اأو ال�سغط باالأختام املعدنية ذات الزخارف البارزة اأو 
الغائرة على الزجاج وهو �ساخن. وبعد اأن يتم تربيد 
الفنان  يطلق  املطلوب،  ال�سكل  وياأخذ  النهائي  املنتج 
م�ستخدًما  وزخرفته،  لتزيينه  العنان  خلياله  العربي 

دقته ومهارته الإنتاج اأجمل التحف الفنية.
الفن  �سمات  اأهم  من  اخلطية  الزخارف  وكانت 
تطويع  الفنان  ا�ستطاع  حيث  االإ�سالمي؛  العربي 
اخلط العربي باأنواعه املختلفة؛ مثل الن�سخ، والثلث، 
ودينية  وتذكارية،  تاريخية،  عبارات  لكتابة  والكويف 
يف  برع  كما  االأحيان.  من  كثري  يف  الذهب  با�ستخدام 
والنباتية  الهند�سية  الزخارف  من  رائع  مزيج  عمل 
ي�سمى  وفريًدا  جديًدا  فنًّا  منتًجا  واملتكررة  املتداخلة 
احليوانية  االأ�سكال  بع�س  جند  كما  باالأرابي�سك. 
واالآدمية على بع�س املنتجات التي ت�سور مناظر لعبة 

البولو، وحفالت ال�سيد، والبالط.

دور علم الكيمياء يف تطوير �سناعة الزجاج
تطوير  يف  بارًزا  دوًرا  االإ�سالمي  املجتمع  لعب 
ال�سناعات  من  العديد  تطوير  ثم  ومن  الكيمياء،  علم 
ال�سناعات  اأدق  من  ُتعد  التي  الزجاج  �سناعة  ومنها 
الكيمياوية واأعقدها من حيث حت�سري موادها االأولية، 
مبدعة  ماهرة  اأيٍد  اإىل  وحاجتها  �سنعها،  وطرق 
ا  وفنانة. كذلك اأبدى العديد من العلماء اهتماًما خا�سًّ
الزجاجية  االأدوات  ا�ستخدموا  حيث  ال�سناعة؛  بتلك 
املوؤلفات  من  هائاًل  اإرًثا  لنا  وتركوا  خمترباتهم،  يف 
فمثاًل  ال�سناعات.  من  العديد  عن  الوافية  التف�سيلية 
جند العامل الكيميائي جابر بن حيان ي�سف يف كتابه 
»الدرة املكنونة« 46 طريقة الإنتاج الزجاج امللون، كما 
ل�سناعة  امل�ستخدم  الزجاج  نوعية  حت�سني  من  متكن 
قام  الذي   -  Alembic االأنبيق   - التقطري  جهاز 

باخرتاعه.
تطوير  يف  كبرًيا  دوًرا  العرب  الكيميائيون  ولعب 
الزجاج  قطع  الإنتاج  امل�ستخدمة  املعدنية  االأ�سباغ 
اإىل يومنا هذا،  امللون، والذي ال يزال يحتفظ باألوانه 
على مدى  ال�سم�س  التقلبات اجلوية وحرارة  متحدًيا 

مئات ال�سنني املا�سية.
امل�سكاوات الزجاجية

امل�سكاوات  امل�سلم  العربي  ال�سانع  ابتكر 
املن�ساآت  وتزيني  اإ�ساءة  يف  ال�ستخدامها  الزجاجية 
واالأمراء،  ال�سالطني،  َتناف�س  التي  الفخمة  الدينية 
اأنواع  اأجود  من  �سنعت  وقد  بنائها.  يف  واالأغنياء 
لكتابة  الذهب  وا�ستخدم  املينا،  مبادة  املموه  الزجاج 
تعليقها  ليتم  بدنها؛  على  واالأدعية  القراآنية  االآيات 

ب�سال�سل من الف�سة اأو النحا�س االأ�سفر.
ا يف تطوير الزجاج،  اإًذا فقد لعب العرب دوًرا هامًّ
�سواء كان كيميائيًّا؛ من حيث طرق �سناعته وت�سكيله، 
اأو فنيًّا من حيث زخرفته وتلوينه. فما زالت امل�سنوعات 
الزجاجية االأثرية ُتعد من اأجمل التحف الفنية واأعالها 
والفنية  ال�سناعية  الطفرات  تعك�س  اأنها  كما  قيمة، 

لفرتة تاريخية م�رشقة وم�رشفة من تاريخ ال�رشق.
املراجع

سعاد ماهر، الفنون اإلسالمية، القاهرة للنشر والتوزيع، 2009.
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تعترب دباغة اجللود و�سباغة االأن�سجة من اأقدم املهن التي اختربت 
تطورات كثرية، وكان للعرب الريادة يف هاتني احلرفتني؛ حيث اأ�سهموا يف 
تطويرهما كثرًيا. فا�ستخدم احلرفيون العرب اجللود واالأن�سجة ل�سناعة 
قطع فنية رائعة ال تزال حتى االآن رمًزا لهوية احل�سارة العربية العريقة، 
وقد كان للجهود التي بذلها العلماء العرب الف�سل يف تطوير هذه احلرف.

اأما دباغة اجللود، فهي عملية معاجلة اجللود احليوانية كيميائيًّا؛ حيث تعتمد 
فكرة الدباغة على تفاعل األياف الكوالجني املوجودة باجللد مع عامل دباغة. يعمل 
البكرتيا،  ومنو  للماء،  ومقاوًما  متيًنا  جلعله  اجللد؛  من  املياه  �سحب  على  التفاعل 
والتاآكل. وت�ستخدم ثالثة اأنواع من اجللود يف عملية الدباغة: جلود املا�سية، وجلود 
مثل  االأخرى-  احليوانات  بع�س  جلود  ت�ستخدم  كما  اخلنزير؛  وجلود  اخلراف، 

التما�سيح والثعابني- الإنتاج منتجات جلدية فاخرة ومتميزة.
اجللود  دباغة  كانت  فيها  امل�ستخدمة  املواد  ووفرة  الدباغة  عملية  ول�سهولة 
بتغريات عديدة  القدمي. وقد مرت احلرفة  العامل  التي ظهرت يف  اأوىل احلرف  من 
دباغة  عوامل  ا�ستخدام  على  قدمًيا  الدباغة  طرق  فاعتمدت  وا�سحة.  وتطورات 
م�ستخرجة من م�سادر نباتية، وكانت اجللود تنقع يف �سل�سلة من االأحوا�س املليئة 
مب�ستخل�سات كيميائية تزداد ن�سبة تركيزها يف كلِّ حو�س تدريجيًّا؛ حيث ت�ستخرج 
حام�س  على  حتتوي  التي  النباتات  بع�س  وحلاء  اأوراق  من  امل�ستخل�سات  تلك 

التانيك، الذي يركز على املركبات الربوتينية املوجودة باجللود.
يف الع�سور احلديثة، وبف�سل التقدم العلمي، ظهرت طريقة اأخرى با�ستخدام 
اأمالح الكروم؛ حيث ت�ساف اأمالح الكروم للجلود، ثم يتم رفع درجة حمو�ستها 
ومنو  احلرارة  لدرجات  مقاومة  اأكرث  اجللد  جتعل  العملية  هذه  وببطء.  تدريجيًّا 
لدباغة  الكيميائية  املواد  من  كجم   300 عن  يقل  ال  ما  خاللها  وي�ستخدم  البكرتيا، 

طن واحد من اجللود.
تنقع  ما  وعادًة  لالأن�سجة.  االألوان  اإ�سافة  عملية  الن�سيج، فهي  �سباغة  واأما 
االأن�سجة يف حملول معني يحتوي على ال�سبغة ومواد كيميائية خا�سة؛ حيث تتكون 

بعد ال�سباغة رابطة كيميائية غري قابلة للك�رش بني جزيئات ال�سبغة واالأن�سجة.
�سباغة  يتم  كما  �سناعتها،  يف  امل�ستخدمة  اخليوط  اأو  االأن�سجة  �سباغة  ميكن 
نوع  الن�سيج  من  نوع  ولكلِّ  خمتلفة  طرق  ولل�سباغة  بالطباعة.  االأن�سجة  بع�س 
معني من ال�سبغات يختلف يف الرتكيب الكيميائي، والتاأثري، وطريقة ا�ستخدامه. 
ويعترب التحكم يف الوقت ودرجة حرارة عملية ال�سباغة العامل الرئي�سي لنجاحها. 

احليوانات  مثل  طبيعية  م�سادر  من  ت�ستخرج  ال�سبغة  مركبات  كانت  املا�سي  يف 
والنباتات. بعد ذلك ظهرت مركبات كيميائية �سناعية لل�سباغة اأكرث ثباًتا ومقاومًة 

للماء واال�ستخدام اليومي.
لقد اهتم العرب بتطوير الفنون واحلرف الالزمة للحياة، مبا يف ذلك ال�سباغة 
الكيمياء،  علوم  يف  العرب  العلماء  به  قام  الذي  العلمي  التطور  فاأثر  والدباغة. 
كما  النباتات؛  من  الكيميائية  وامل�ستخل�سات  والعقاقري،  واملعادن،  وال�سيدلة، 
الرازي،  بكر  واأبي  حيان،  بن  جابر  مثل:   – العلماء  م�ساهري  اكت�سافات  اأ�سهمت 

واأبي من�سور بن هراوي – يف تطوير تقنيات ال�سباغة واملواد امل�ستخدمة فيها.
من  العديد  ت�سمية  خالل  من  احلرف  هذه  يف  العرب  تاأثري  على  التعرف  ميكن 
�سبيل  والن�سيج. على  الغزل  امل�ستخدمة يف �سناعة  امل�سطلحات  ال�سبغات وبع�س 
املثال، ا�ستق ا�سم اللون النيلي من كلمة »النيل« العربية، التي ا�ستقت منها االأ�سماء 
اأ�سماء  الربتغالية )anil(، واالإيطالية )aniline(، واالإجنليزية )aniline(، وكلها 

للون ذاته.
وتوجد اأ�سهر املدابغ وامل�سابغ التقليدية يف املدن القدمية باملغرب، وهي جمهزة 
بعديد من االأحوا�س وتنتج جمموعة متنوعة من اجللود واالأن�سجة باألوان خمتلفة. 

وال تزال تلك الور�س تعمل حتى يومنا هذا، منتجة اأجود املنتجات يف العامل.
احتل العرب مركز ال�سدارة يف عديد من احلرف؛ حيث ا�ستهروا عامليًّا بدقتهم 
وابتكارهم؛ كما اهتم قادة العرب القدماء كثرًيا بتطوير هذه احلرف؛ االأمر الذي 
ال يحدث االآن مع االأ�سف. فقد فقدت هذه احلرف بريقها، وتخلى احلرفيون عن 
القراءة  فتعد  اإغفالها؛  ميكننا  ال  مهمة  وحرفنا  تقاليدنا  على  احلفاظ  اإن  حرفهم. 
والكتابة عن احلرف العربية خطوة هامة للحفاظ على تراثنا وانتقاله من جيل اإىل 

اآخر.
املراجع

https://books.google.com.eg
https://sites.google.com
www.britannica.com
www.epa.gov
www.fao.org
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بقلم: د. حممد �سليمان
مدير متحف املخطوطات، مكتبة االإ�سكندرية

اإن ما بني اأيدينا االآن من علوم ومعارف خمتلفة يف �ستى املجاالت، 
�سواء العلمية منها اأو االأدبية، مل تاأت اإلينا على طبق من ف�سة؛ ولكنها 
جاءت من خالل معاناة حقيقية الأ�سحابها. فقد �سهد التاريخ كثري من 
املعاناة التي تكبدها العلماء على مرِّ الع�سور املختلفة؛ فلم يكن طريقهم 
و�سحلهم،  العلماء،  بقتل  التاريخ  حفل  بل  والورود،  باالأزهار  ممهًدا 
اآراٍء  من  ُنوه  دوَّ ملا  وتكفريهم  ونفيهم،  اأو�سالهم،  وتقطيع  و�سلبهم، 
يف  ثابتة  وعلوم  حقائق  من  وقتها  متعارف  هو  ملا  خمالفة  ونظريات 
ع�سورهم، خا�سة من رجال الدين ورجال ال�سلطة. لذلك فمن الطبيعي 
ا خالل قراءتك ل�سري هوؤالء العلماء اأن تقراأ: »فقد مات م�سموًما«،  جدًّ
»مات  اأو  بال�سجن«،  »مات  اأو  حرًقا«،  »مات  اأو  وُقتل«،  »�ُسلب  اأو 

مبنفاه«... اإلخ.

فهل تعلم عزيزي القارئ مثاًل اأن العاملة ال�سكندرية هيباتيا، وهي الريا�سية، 
والفلكية، والفيل�سوفة، التي عا�ست يف القرن اخلام�س امليالدي مبدينة االإ�سكندرية 
اأنها  امل�سادر  فتذُكر  العريقة؟  �سوارع مدينتنا  اأروقة مكتبتها مت �سحلها يف  بني 
ماتت على يد ع�سبة من املتع�سبني دينيًّا بعد اتهامها بال�سحر والهرطقة. فعقب 
ثم  �سعرها،  من  ب�سحلها  الدين  با�سم  الغوغاء  قام  هيباتيا  اأقامتها  علمية  ندوة 
جتريدها من مالب�سها، وربطها من يديها، وجرها يف �سوارع وطرق االإ�سكندرية؛ 
اإمعاًنا يف  اأحرقوها؛  باتت جثة هامدة، وبعدها  لينف�سل جلدها عن حلمها حتى 

التمثيل بجثتها.
بها احل�سارة  تفخر  التي  االأ�سماء  بع�َس  هناك  اأن  القارئ  تعلم عزيزي  هل 
هرًبا  كانت  العلماء  هوؤالء  حياة  واأن  امليتات،  اأب�سع  اأ�سحابها  مات  االإن�سانية 
ومعاناة من رجال الدين، واتهامهم بالزندقة والكفر، اأو هرًبا من اأهواء امللوك 
واالأمراء؛ مما جعل اأندرو وايت يوؤلف كتاًبا بالقرن التا�سع ع�رش �سماه »النزاع 
التي  املعاناة  ومدى  اال�سطهاد  اأ�سكال  فيه  جمع  والدين«،  العلم  بني  القائم 
ذلك،  على  كثرية  اأمثلة  فيه  واأورد  وغريهم،  العرب  من  العلماء  هوؤالء  واجهها 
اأمثال نيكوال�س كوبرنيكو�س، وجاليليو، وكر�ستوفر كولومب�س، والكندي، واأبي 

بكر الرازي، وابن ر�سد، والفارابي، وغريهم.
الكيمياء والفل�سفة  اأحد عباقرة زمانه يف  الرازي  اأبا بكر  اأن  التاريخ  فيذكر 
حتى  �سعواء  حرًبا  عليه  �سنوا  الذين  الدين  رجال  قبل  من  راأ�سه  على  ُي�رشب 
التي  امليتات  اأب�سع  القارئ  عزيزي  واإليك  اأعمى.  بعدها  ومات  بالعمى  اأ�سيب 
واجهها ابن املقفع �ساحب الكتاب االأ�سهر »كليلة ودمنة«؛ حيث ُقطعت اأو�ساله، 
وُف�سل راأ�سه عن ج�سده، ثم اأُحرق باأمر من اخلليفة املن�سور الذي اتهمه بالكفر 

واالإحلاد.

ومن منا ال يعرف نكبة العامل والفيل�سوف ابن ر�سد الذي حالفه احلظ ومل 
وعزل  نفي  فقد  موؤلفاته.  ُحرقت  بل  والفال�سفة،  العلماء  من  كغريه  حرًقا  ميت 
قارب  حيث  قرطبة؛  مقاطعة  بلدات  اإحدى  وهي  اليهودية،  اأْلُي�َسانة  ببلدة  ذلياًل 
ال�سبعني من عمره، ليعاين هناك اأ�سد املعاناة وهو يف اأرذل العمر. هل تعلم اأي�ًسا 
يتجاوز  الطب« مات وهو مل  »القانون يف  �سينا �ساحب  ابن  اأن  القارئ  عزيزي 
اخلم�سني من عمره ب�سبب مر�س اأ�سابه اأثناء حب�سه وتعذيبه بعد هروبه مع اأحد 

اأ�سدقائه؛ التهامه بالكفر والزندقة، واالأمثلة كثرية يف هذا املقام.
الغزايل،  اأمثال  اال�سطهاد  اأنواع  من  العلماء  له  تعر�س  ما  غري   هذا 
وابن حيان، واجلاحظ، واملعري، والكواكبي، واملتنبي، ول�سان الدين اخلطيب، 
وابن الهيثم الذي ادعى اجلنون؛ هرًبا من بط�س اخلليفة احلاكم باأمر اهلل. ومن 
ناحية اأخرى جند امل�سادر الرتاثية تزخر بالق�س�س والروايات التي تك�سف لنا 

عن مدى تكبد العلماء امل�سقة، واجلهد، واالأ�سفار �سعًيا وراء العلم والتعلم.
القفطي  ابن  ذكره  ما  وهو  ذلك  عن  يعرب  كي  يكفي  واحًدا  مثااًل  منها  نذكر 
بكتابه »تاريخ احلكماء« متحدًثا عن حنني بن اإ�سحاق، الطبيب واملرتجم ال�سهري، 
يف �سبيل احل�سول على كتاب »الربهان« جلالينو�س، الذي كان وجوده نادًرا يف 
زمانه. فيذكر قول حنني بن اإ�سحاق يف طلبه لكتاب جالينو�س يف الطب ما يلي: 
»يقول حنني: اإنني بحثت عنه بحًثا دقيًقا وجْبت يف طلبه اأرجاء العراق، و�سوريا، 
وفل�سطني، وم�رش اإىل اأن و�سلت اإىل االإ�سكندرية؛ ولكن مل اأظفر اإال مبا يقرب من 
ن�سفه يف مدينة دم�سق«، مع الو�سع يف االعتبار كم كانت م�سقة ال�سفر وقتها يف 

القرن التا�سع امليالدي.
وتراجمهم  ومو�سوعاتهم،  كتبهم،  امل�سلمون  العلماء  األَّف  كيف  بالك  فما 
العلمية واالأدبية يف الع�سور ال�سابقة، والتي تخطت فيها املو�سوعة الواحدة اآالف 
االأوراق وال�سفحات. مما ال �سك فيه اأن هوؤالء العلماء بذلوا من اجلهد املُ�سني ما 
مل ي�ستطع اأحٌد فعله اإال اأ�سحاب العزمية القوية، واإمياًنا منهم باأن احل�سارة ال 
ُتبنى اإال بالعلم؛ فخلَّفوا تراًثا علميًّا واأدبيًّا كان له بالغ االأثر، ُيعد من اأهم العوامل 
التي اأدت اإىل �سناعة احل�سارة االإن�سانية كافة يف �ستى املجاالت، التي انطلق منها 

الغرب ل�سناعة ح�سارتهم، وتخلفنا نحن بعدها.
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د. �سيماء ال�سريف
م�سئول الربامج واالأن�سطة الثقافية مبركز االأن�سطة الفرنكوفونية مبكتبة االإ�سكندرية

الع�رش  �سالف  يف  ذلك  يكن  مل 
االأحالم،  دنيا  يف  يكن  ومل  واالأوان، 
احلكايات،  اأو  احلواديت  عامل  يف  وال 
بل كان واقًعا حيًّا عا�سته الدنيا الألف 
بالعربية،  يتحدث  كان  واقًعا  عام؛ 
العلم  وين�رش  بالعربية،  العلم  وينتج 
تعلم  اإىل  النا�س  ويدفع  بالعربية، 
علماء  كان  عندما  ذلك  كان  العربية. 
اأنهار  من  ينهلون  وامل�سلمني  العرب 
عليها  ويفي�سون  القدماء،  علوم 
واكت�سافاتهم،  واأبحاثهم،  بعلمهم، 
علموا  عندما  ذلك  كان  و�رشوحاتهم؛ 
من  عليه  وزادوا  املفقود  تراثه  العامل 

زاد علمهم.
املثال  ال�ساطع  النجم  هذا  يف  ولنا 
»املَِج�ْسطّي«،  كتاب  اإنه  البارع؛ 
اأهم  واأحد  الفلك،  علم  تاج  جوهرة 
العامل  اإىل  تنتمي  التي  العلم  مراجع 

القدمي.
للكلمة  تعريب  »املَِج�ْسطّي« 
تعني  التي   Mégistos اليونانية 
التي  ال�سفة  وهي  ا«،  جدًّ »الكبري 
حملها الكتاب الرائد يف علم الفلك رغم 
»االأطروحة  كان  االأ�سلي  عنوانه  اأن 
�سفة  اكت�سب  لكنه  الريا�سية«؛ 
ا« لتفرده، وريادته، ودقة  »الكبري جدًّ
تناوله، و�سعة ما يطرحه من نظريات 
و�رشعان  والريا�سيات.  الفلك  يف 
من فتغري  �سفته،  اإىل  ا�سمه  تغري  ما 
الكتاب  عنوان  وهو   –   Mégistos
اإىل  اليونانية  من  العرب  نقله  الذي 
العربية )بني عامي 827م – 828م( – 
لي�سبح »املَِج�ْسطّي«، ثم اأعيد نقله اإىل 
الالتينية من العربية، فعرفته اأوروبا 
ثم العامل اأجمع من بعدها با�سمه الذي 

.Almagest  :و�سعه له العرب
املو�سوعي  الكتاب  هذا  موؤلف 
املولد  امل�رشي  العامل  هو  الرائد 
بطليمو�س                      كلوديو�س  والن�ساأة، 
مكتبة  علماء  اأحد  168م(،   – )90م 
األف  وقد  القدمية.  االإ�سكندرية 
باللغة  الذكر  اخلالد  كتابه  بطليمو�س 
امليالدي،  الثاين  القرن  يف  اليونانية 
مقااًل  ع�رش  ثالثة  اإىل  اإياه  مق�سًما 
املميزة  بطريقته  �سارًحا  مطواًل 

ريا�سية  وح�سابات  فلكية  نظريات 
مثلت �رشًحا تف�سيليًّا، وجتميًعا دقيًقا 
برباهني  مدعوًما  وتو�سيًحا  ومرتًبا، 
ال�سابقة عليه وتلك  للنظريات  متنوعة 
املعا�رشة له، كما كان الكتاب يحتوي 
اأي�ًسا على ر�سوم تو�سيحية وجداول 

فلكية.
يف  اليوم  ننتقده  ما  رغم 
 - علمية  اأخطاء  من  »املَِج�ْسطّي« 
اأبرزها اإفراد مقال كامل حول مركزية 
االأر�س والتفنن يف اإثبات الوهم القائل 
بدوران الكون حولها - فاإننا ما زلنا 
العلم،  عيون  من  اأنه  على  اإليه  ننظر 
اإنتاج  من  مت  ما  واأهم  اأبرز  ومن 
العلوم  على  قيا�ًسا  جماله،  يف  مكتوب 
اخلليفة  وكان  ع�رشه.  يف  واملعارف 
بنف�سه  اهتم  قد  املاأمون  العبا�سي 
برتجمته،  فاأمر  »املَِج�ْسطّي«،  بكتاب 
وتعميمه، ودرا�سته، ونقده، و�رشحه، 
الن�سخة  اأخرج  ما  وهو  وحتليله، 
اإىل  العربية  اإىل  ترجمته  من  االأوىل 
النور، من قلب دار احلكمة التي كان 

املاأمون قد اأن�ساأها يف بغداد.
اأن  ال�سياق، من الطريف  ويف هذا 
ترجمته  متت  »املَِج�ْسطّي«  اأن  نعرف 
التي  هي  االأوىل  مرتني:  العربية  اإىل 
م�سكالت  بها  وكانت  اآنًفا،  ذكرناها 

اليونانية  امل�سطلحات  ببع�س  تتعلق 
اإىل العربية اعتماًدا  ُنقل بع�سها  التي 
يف  العرب  القراء  من  كثرًيا  اأن  على 
اليونانية؛  يعرفون  كانوا  الوقت  هذا 
من  درجة  وبها  الرتجمة  فخرجت 
مفهومة  غري  جتعلها  ال�سعوبة 
هذه  وظلت  العادي.  للقارئ  بالن�سبة 
حتى  املتاحة،  الوحيدة  هي  الرتجمة 
»املَِج�ْسطّي«  ليخرج  892م؛  عام  جاء 
تزينه  متكاماًل  كاماًل  العربي  ثوبه  يف 
واملعنى  املبنى  �سليمة  ف�سحى  لغة 
ومما  العلمية.  بامل�سطلحات  وزاخرة 
اإ�سدار  بني  اأنه  لبيب  على  يخفى  ال 
حدثت  والثانية  االأوىل  الرتجمتني 
الفلك،  علم  يف  عربية  علمية  طفرة 
اللغوية  املفردات  تنمية  على  �ساعدت 
علمية  مب�سطلحات  وتغذيتها  العربية 
خروج  يف  �ساهمت  ومبتكرة  جديدة 
الن�سخة االأخرية من الكتاب يف اأف�سل 
التي  الن�سخة  وهي  ممكنة،  �سورة 
الالتينية،  اإىل  االأوروبيون  عنها  نقل 
وتعرفوا من خاللها على هذا املرجع 

العلمي الفذ.
نذكر  اأن  اخلتام  يف  املهم  من 
االأجزاء التي يتكون منها »املَِج�ْسطّي« 
والطريقة العلمية املتميزة التي ق�سمه 
بني  ي�سعه  اأن  قبل  بطليمو�س  بها 

من  كذلك  منه.  لينهلوا  النا�س  اأيدي 
بطليمو�س  تاأثر  مدى  نذكر  اأن  املهم 
الذي  هيبارخو�س  العظيم  بالفلكي 
كان معا�رًشا له، وهو يبني الف�سول 
كبري  عدد  على  الكتاب  لهذا  املختلفة 
من نظريات وافرتا�سات هيبارخو�س 

الفلكية.
كتابه،  من  االأولني  املقالني  ففي 
وحتديدات  تعريفات  بطليمو�س  يورد 
الدالئل  يقدم  ثم  واأ�سا�سية،  عامة 
االأر�س، وعلى  والرباهني على كروية 
مركز  اإىل  دائًما  جتذب  اجلاذبية  اأن 
املعنية  النقطة  كانت  مهما  االأر�س 
على �سطح الكرة. وهو ي�سف احلركة 
من  ولغريه  االأر�س  لكوكب  املدارية 
م�ستعيًنا  كله  هذا  ويدر�س  الكواكب، 
مبادئها  من  التي  الريا�سية  باملناهج 
البديهية  احلقائق  اإىل  اال�ستناد 

واملوؤكدة.
ويف املقال الثالث يدر�س ح�سابات 
الرابع،  يف  اأما  ومعادالته؛  الوقت 
ذاتها.  احلركة  نظرية  يدر�س  فاإنه 
اكت�ساف  اإىل  ي�سل  اخلام�س  ويف 
اأما  الثانية؛  االنحرافية  القمر  حركة 
خ�سوف  فيدر�س  ال�ساد�س،  املقال  يف 
املقالني  ال�سم�س. ويف  القمر وك�سوف 
النجوم  يدر�س  والثامن  ال�سابع 
فيدر�س  الثامن،  املقال  اأما  الثابتة. 
درب التبانة وتكّون القباب ال�سماوية، 
وهو ما يعود اإليه يف �سكل اأكرث تو�سًعا 

يف املقال التا�سع.
الكتاب  يف  بطليمو�س  يوؤكد 
ويركز  االأر�س،  مركزية  على  العا�رش 
على  ع�رش  احلادي  املقال  يف  حديثه 
الزهرة،  مثل:  االأخرى؛  الكواكب 
يف  وي�سل  وامل�سرتي.  وعطارد، 
حول  تاأكيدات  اإىل  ع�رش  الثاين  املقال 
م�ستخدمة  تزال  ال  الكواكب  حركة 
يف  بطليمو�س  ويهتم  اليوم.  حتى 
بدرا�سة  واالأخري  ع�رش  الثالث  املقال 
وانحناء  للكواكب،  العر�سية  احلركة 

مداراتها، وحجم ذلك االنحناء.
اأبي طالب  و�سدق االإمام علي بن 

يف بيت �سعره القائل:
فقم بعلٍم وال تطلب به بداًل 

فالنَّا�س موتى واأهل العلم اأحياء
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بقلم: نرمني توما
رئي�س وحدة املوارد والت�سويق
 مركز القبة ال�سماوية العلمي

الثالثاء،  يوم  �سباح  االإ�سكندرية  مكتبة  �سهدت 
»األف  العاملي  املعر�س  افتتاح   ،2015 اأكتوبر   20
ونلهم  ما�سينا  لنكت�سف  واخرتاع:  اخرتاع 
االإ�سكندرية  مكتبة  تنظمه  الذي  م�ستقبلنا«، 
بالتعاون مع اأكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا، 

واملوؤ�س�سة الربيطانية »األف اخرتاع واخرتاع«.
حملب،  اإبراهيم  املهند�س  من  كلٌّ  املعر�س  افتتح 
اجلمهورية  رئي�س  وم�ساعد  االأ�سبق  الوزراء  رئي�س 
للم�رشوعات القومية؛ والدكتور اإ�سماعيل �رشاج الدين، 
مدير مكتبة االإ�سكندرية؛ والدكتور حممود �سقر، رئي�س 
اأحمد  والتكنولوجيا؛ واالأ�ستاذ  العلمي  البحث  اأكادميية 
اخرتاع  األف  ملوؤ�س�سة  االإداري  واملدير  املنتج  �سليم، 
واخرتاع؛ واملهند�س هاين امل�سريي، حمافظ االإ�سكندرية 
اأمني  بدران،  الف�سل  اأبو  حممد  والدكتور  االأ�سبق؛ 
العزبي،  عمرو  واالأ�ستاذ  للثقافة؛  االأعلى  املجل�س  عام 
�سومان،  عبا�س  والدكتور  ال�سياحة؛  وزير  م�ست�سار 
قطاع  رئي�س  امليقاتي،  هدى  واملهند�سة  االأزهر؛  وكيل 

التوا�سل الثقايف مبكتبة االإ�سكندرية.
 – املعر�س  فكرة  اأن  حملب  اإبراهيم  املهند�س  اأكد 
العلمية  باالإجنازات  التعريف  اإىل  يهدف  والذي 
قد   – الو�سطى  الع�سور  يف  للم�سلمني  والثقافية 
اأن هذه  راأى  واأنه قد  تقريًبا،  ُعر�ست عليه منذ عام 
هذا  يف  الوطن  يحت�سنها  اأن  ويجب  هامة،  الفكرة 
م�سيئة  فرتة  ُيظهر  املعر�س  اأن  واأ�ساف  التوقيت. 
ازدهرت  حيث  االإ�سالمية؛  احل�سارة  تاريخ  من 
بالغة  اإ�سهامات  امل�سلمون  وقدم  واملعارف،  العلوم 

االأهمية.
ملاليني  املعر�س  اجتذاب  اإىل  النظر  لفت  وقد 
االإ�سالمي  الرتاث  اأن  ليثبت  العامل؛  حول  الزوار 
يتبواأ مكانة عالية يف الرتاث الب�رشي والعلمي. ويقدم 
احل�سارة  اإجنازات  لتاأثري  دقيقة  �سوًرا  املعر�س 
اأهمية  على  وي�سدد  املعا�رشة،  حياتنا  يف  االإ�سالمية 

من  االإن�سانية  احل�سارة  يف  التاأثري  يف  العلماء  دور 
يف  املجاالت،  جميع  يف  وابتكارات  اخرتاعات  خالل 

حني كانت اأوروبا غارقة يف ع�سور الظالم واجلهل.
اإعادة  يف  املعر�س  هذا  اأهمية  على  حملب  واأكد 
تقدمي هذه احلقائق لالأجيال اجلديدة يف ع�رش انت�رش 

فيه التطرف والعنف.
الدين  �رشاج  اإ�سماعيل  الدكتور  �سدد  كلمته  يف 
خاطئة  روؤية  ت�سحيح  يف  املعر�س  هذا  اأهمية  على 
اأن  وهي  ن�رشها،  على  كثرية  اأجنبية  جهات  داأبت 
نه�سة الغرب بداأت من ع�رش االإغريق، واأن امل�سلمني 

مل يكن لهم اإ�سهامات يف هذه النه�سة.
ملدة  واملعرفة  العلم  راية  امل�سلمني  علماء  فقد رفع 
تقرب من األف عام؛ حيث انفتحوا على كل احل�سارات، 
املنهج  اأ�س�س  لي�سعوا  اإليها؛  واأ�سافوا  منها،  ونهلوا 
و�سكل  احل�سارة  وجه  باإجنازاتهم  ويغريوا  العلمي، 
اأن  اأمله يف  الدين عن  الدكتور �رشاج  املعرفة. واأعرب 
يتعرف اأبناوؤنا على اإجنازات اأجدادهم؛ حتى يواجهوا 
بااللتفاف  االأجيال  هذه  وتقوم  وعزمية،  بثقة  الغرب 

حول راية العلم واملعرفة وتاأخذ مكانها.
اأن  على  �سقر  حممود  الدكتور  �سدد  حديثه  ويف 
ب�سمة  ترك  من  املعر�س متكن يف فرتة ق�سرية  هذا 
واالبتكار من خالل  والتكنولوجيا،  العلوم،  ن�رش  يف 

ت�سليط ال�سوء على هذه احلقبة الذهبية.
امليقاتي  هدى  املهند�سة  اأكدت  جانبها،  ومن 
وملتقى  العلم،  منارة  كانت  طاملا  االإ�سكندرية  اأن 
دون  والعلوم  الثقافة  وعا�سمة  والباحثني،  العلماء 
الهند�سة،  اإقليد�س يف  منازع؛ فمنها ظهرت نظريات 
اأر�سميد�س،  نظريات  االإ�سكندرية جاءت  مكتبة  ومن 
حميط  قيا�س  يف  اإيراتو�ستين�س  وجتارب  وجاليليو، 

الكرة االأر�سية.
واأ�سافت: اإنه انطالًقا من دور املكتبة يف التعريف 
بالرتاث وم�سئوليتها الثقافية، مت تنظيم هذا املعر�س 

امل�سلمني  علماء  اإجنازات  على  ال�سوء  ي�سلط  الذي 
اأملها يف  باأ�سلوب تفاعلي ودرامي مبتكر، معربة عن 
بدور  دراية  على  جيل  بناء  يف  املعرفة  تلك  ت�سهم  اأن 
اأجداده العلمي، قادر على مواجهة حتديات امل�ستقبل.

املوؤ�س�سة  عن  �سليم  اأحمد  االأ�ستاذ  وحتدث 
الربيطانية »األف اخرتاع واخرتاع«، مو�سًحا �سبب 
اإن�سائها منذ ع�رشة اأعوام لالحتفاء بالع�رش الذهبي 
االأفالم  واإنتاج  املعر�س  تنظيم  للم�سلمني، من خالل 
املعر�س  اإن  وقال:  به.  اخلا�سة  التعليمية  واملواد 
الذهبية يف  اأن احلقبة  يوؤكد على ثالث حقائق هامة: 
العلمي،  البحث  على  قامت  قد  االإ�سالمية  احل�سارة 
واأن معظم العلماء جاءوا من دول وخلفيات خمتلفة، 
لهم  ويوفرون  يحت�سنونهم  حكاًما  وجدوا  واأنهم 

الدعم.
وكيل  �سومان   عبا�س  الدكتور  اأكد  جانبه،  من 
قامت  قد  االآن  القائمة  احل�سارات  اأن  على  االأزهر  
على اأكتاف علماء امل�سلمني، كما اأن اأعرق اجلامعات 
امل�سلمون  العلماء  التي و�سع  العلوم  بتدري�س  تقوم 

مبادئها يف الع�رش الذهبي لالإ�سالم.
من  مريرة  معاناة  االآن  نعاين  اإننا  واأ�ساف: 
هداية  من  فبداًل  مت�سدد؛  اأحدها  متعددة.  تيارات 
ال�سباب وتوجيههم فيما ينفعهم، فاإنهم ي�سخرونهم 
الخرتاع ما ي�رشون به النا�س. وتيار اآخر جمد عند 
للوراء.  جرنا  على  وي�رش  التاريخ  من  معينة  فرتة 
كما اأكد على اأن العرب وامل�سلمني ميرون مبجموعة 
ال�سباب  دعم  على  القدرة  عدم  اأهمها  التحديات،  من 
املبدعني واملخرتعني. وقال: اإن االخرتاعات موجودة 
ويجب نف�س الغبار عنها، وحث رجال املال واالأعمال 
واالقت�ساد على تبني ال�سباب املخرتع ودعمه، وعدم 

ترك هذا الدور للحكومة ب�سكل كامل.
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القبة ال�سماوية
العرو�ض املتاحة

عر�س النجوم
45 دقيقة

واحة يف الف�ساء
25 دقيقة

جنوم الفراعنة
35 دقيقة

العجائب ال�سبع
30 دقيقة

حياة الأ�سجار
33 دقيقة

كالوكاهينا
35 دقيقة
�رس النيل
45 دقيقة

رحلة كونية
35 دقيقة

الإ�سكندرية، مهد علم الفلك
22 دقيقة

معلومات للزائر
ور�سوم 	• اليومي  اجلدول  على  لالطالع 

يرجى  ال�سماوية،  القبة  عرو�س  دخول 
زيارة موقعنا الإلكرتوين:

www.bibalex.org/psc
•	 - فنية  ولأ�سباب   - اأنه  مالحظة  يرجى 

حتتفظ القبة ال�سماوية بحق اإلغاء اأو تغيري 
العرو�س يف اأي وقت بدون اإخطار م�سبق.

متحف تاريخ العلوم
معلومات للزائر

مواعيد العمل
من الأحد اإىل اخلمي�س:

من 30‚9 �سباًحا اإىل 00‚4 ع�رًسا
ال�سبت من 00‚12ظهًرا اإىل 00‚4 ع�رًسا

مواعيد اجلوالت
من الأحد اإىل اخلمي�س:

30‚10 - 30‚11 - 30‚12 - 30‚1 - 30‚2 -30‚3 ظهًرا
القبة 	• عرو�س  تذاكر  جميع  تت�سمن 

ال�سماوية ر�سوم دخول املتحف.
لغري جمهور القبة ال�سماوية، تكون ر�سوم 	•

دخول املتحف جنيهني.
تذاكر 	• حلاملي  جمانية  املتحف  جولت 

القبة ال�سماوية اأو تذاكر املتحف.

قاعة اال�ستك�ساف
معلومات للزائر
منطقة اال�ستك�ساف

مواعيد العمل
من الأحد اإىل اخلمي�س:

من 00‚9 �سباًحا اإىل 00‚4 ع�رًسا
ما عدا ال�سبت:

من 00‚12 ظهًرا اإىل 00‚4 ع�رًسا
والثالثاء:

من 00‚9 �سباًحا اإىل 30‚12 ظهًرا
مواعيد اجلوالت

الأحد، الثنني، الأربعاء، اخلمي�س:
00‚9 - 30‚10 - 00‚12 - 30‚1–3.00 ظهًرا

ال�سبت: 00‚12ظهًرا - 00‚2 ظهًرا
الثالثاء: 00‚9 - 30‚10 �سباًحا

اأ�سعار الدخول
الطلبة: 5 جنيهات، غري الطلبة: 10 جنيهات.

قاعة اال�ستماع واال�ستك�ساف
بقاعة  املتاحة  العرو�س  قائمة  على  لالطالع 
موقعنا  زيارة  يرجى  وال�ستك�ساف،  ال�ستماع 

www.bibalex.org/psc :الإلكرتوين
للحجز، برجاء الت�سال باإداري قاعة ال�ستك�ساف 

قبل املوعد املطلوب باأ�سبوع على الأقل.
االأ�سعار

)DVD( عرو�س الفيديو
الطلبة: جنيهان، غري الطلبة: 4 جنيهات.

)3D( عرو�س ثالثية الأبعاد
الطلبة: 5 جنيهات، غري الطلبة: 10 جنيهات.

)4D( عرو�س رباعية الأبعاد
الطلبة: 10 جنيهات، غري الطلبة: 15 جنيًها.

فهناك  اأي�ًسا؛  وا�سح  الفلك  علم  يف  واإرثه 
 فوهة ابن الهيثم على �سطح القمر، وكذلك كويكب 
والفلك،  الب�رشيات  اإىل  وباالإ�سافة  الهيثم.  ابن 
الريا�سيات،  عن  وكتب  الهيثم  ابن  در�س 
له  كان  وقد  والتكامل.  التفا�سل  وباالأخ�س 
على  كان  والذي  نيوتن،  اإ�سحق  يف  بالغ  تاأثري 
دراية بدرا�سات ابن الهيثم املتعددة يف التفا�سل 
الهند�سية  املعادالت  اإىل  اأدت  والتي  والتكامل، 

واملناهج امل�ستخدمة منذ ذلك الوقت.
ففي الواقع اأن قانون احلركة الثالث لنيوتن – 
لكل فعل رد فعل م�ساٍوِ له يف االجتاه املعاك�س – مبني 
على فر�سية ابن الهيثم فيما يخ�س حركة االأج�سام 
لذلك  اجلاذبية.  اأي  ج�سمني،  كل  بني  والتجاذب 
ميكننا اجلزم باأنها مل تكن تلك التفاحة االأ�سطورية 
التي �سقطت من ال�سجرة هي ما اأو�سل نيوتن اإىل 

اجلاذبية، بل كانت كتب ابن الهيثم هي الفاعلة.
املراجع

http://gulfnews.com
http://muslimheritage.com
www.britannica.com
www-history.mcs.st-and.ac.uk
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