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«الن�شاط الفكري والعملي الذي ي�شمل الدرا�سة املنهجية لهيكل العامل
الطبيعي و�سلوكه من خالل املالحظة والتجربة»؛ هكذا ي�رشح املعجم كلمة
علم .العلم �إ ًذا ن�شاط؛ ن�شاط يقوم به الب�رش؛ ن�شاط غريزي يهدف �إىل الفهم،
والك�شف ،والتقليد ،والتح�سني؛ لن�صبح �أف�ضل ،لن�صبح �أقوى�...إلخ.
فالعلم �إ ًذا جزء من الطبيعة الب�رشية؛ الطبيعة الب�رشية التي تتعجب من
الطبيعة� .إال �أن الب�رش جمي ًعا لي�سوا �سواء؛ فلي�س جميعهم منجذبني �إىل �أو
قادرين على تكري�س حياتهم للمالحظة ،والت�أمل ،والتحقق ،والتجربة ،ومن ث َّم
االكت�شاف .فقط قليلون هم من يفعلون ذلك ،ولذلك هم مميزون.
لهذا ال�سبب نكر�س �أعداد جملة «كوكب العلم» لعام � 2016إىل «�أهل العلم».
وبطبيعة احلال ،ولأننا ال ن�ستطيع �أن نعطي جميع �أهل العلم حقهم ،قررنا
الرتكيز على �أربع جمموعات منهم نعتقد – نحن فريق حترير املجلة – �أنهم
الأقرب والأهم بالن�سبة للم�رصيني يف وقتنا احلايل.
من هذا املنطلق نقدم هذا العدد الأول لعام  2016عن العلماء العرب .فعلى
الرغم من املحاوالت امل�ضنية لتعتيم الآثار التاريخية الهائلة للعرب على العلوم،
ورغم التحديات واملعوقات املتعددة التي تقف يف طريق الطموحات واملجهودات
العلمية للعرب حدي ًثا ،ف�إن الإجنازات العلمية العربية ،قد ًميا وحدي ًثا ،ال ميكن
�إغفالها �أو جتاهلها.
يف هذا العدد نحاول �أن نربز بع�ض علماء العرب املتميزين من املا�ضي
واحلا�رض ،م�سلطني ال�ضوء على �إجنازاتهم و�أثرها الكبري يف خمتلف العلوم،
ومن ث َّم يف حياتنا وحياة الب�رش جمي ًعا .كما نحاول ت�سليط ال�ضوء على الفر�ص
يف مقابل التحديات التي يواجهها العرب ،وبالأخ�ص العلماء منهم.
جملة كوكب العلم يقوم ب�إعدادها فريق الإ�صدارات بقطاع التوا�صل الثقايف،
وي�صدرها مركز القبة ال�سماوية العلمي حتت مظلة �أن�شطته الهادفة �إىل تو�صيل
العلوم .فنفخر بتقدمي الإ�سهامات املتميزة من �أ�رسة قطاع التوا�صل الثقايف،
ومنها يف هذا العدد كتابات الدكتور حممد �سليمان والدكتورة �شيماء ال�رشيف،
بالإ�ضافة �إىل ر�سوم حممد خمي�س.
نتمنى لكم عا ًما جديدًا �سعيدًا مبار ًكا؛ ً
وحافل بالإجناز والتقدم.

على الغالف

بقلم :معتز عبد املجيد

http://www.1001inventions.com/
http://museum.kaust.edu.sa/
http://inhabitat.com/
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كان بديع الزمان اجلزري عامل هند�سة وخمرت ًعا عرب ًّيا عا�ش يف الفرتة التي
ُيطلق عليها «الع�رص الذهبي للإ�سالم» خالل القرنني الـثاين ع�رش والثالث
ع�رش .ومن بني اخرتاعاته العديدة كانت �ساعة الفيل ،التي حتتوي على �آلية
مائية تعمل بالوزن على �شكل فيل �آ�سيوي .جميع عنا�رص ال�ساعة موجودة
داخل بيت فوق الفيل؛ حيث �صممت لتتحرك وت�صدر �صوتًا كل ن�صف
�ساعة .بجانب معرفة الوقت ،حتتفل ال�ساعة ب�شمولية الإ�سالم من خالل دمج
العنا�رص من ال�صني ،وم�رص ،والهند ،والعراق ،وفينيقيا ،و�إ�سبانيا.
�صمم اجلزري �ساعته على �شكل فيل يحمل كر�س ًّيا على كتفيه؛ حيث توجد
فوق عمود زوايا الكر�سي قلعة ذات قبة �صغرية عليها طائر .وهناك �رشفة على
القلعة من ناحية ر�أ�س الفيل؛ حيث يجل�س رجل داخل ال�رشفة وعلى جانبيه
�صقران .بني �أعمدة ال�رشفة توجد ذراع يلتف حولها ثعبانان ،كما �أن هناك
ن�صف كرة على منت�صف الكر�سي ،بالإ�ضافة �إىل من�صة بها كاتب بيده قلم.
يوجد على املن�صة قو�س منق�سمة �إىل �سبع درجات ون�صف .ويجل�س �سائق
ع�صا ،وتوجد
الفيل على رقبته مم�س ًكا يف يده ال ُيمنى ف� ًأ�سا ويف يده الي�رسى ً
زهريتان على جانبي رقبة الفيل.
عندما ي�صل القلم �إىل �سبع درجات ون�صف يف ن�صف �ساعة يبد�أ الطائر يف
الغناء ويتلون ن�صف الفتحة باللون الأبي�ض؛ ثم يرفع الرجل اجلال�س بال�رشفة
يده اليمنى من على ال�صقر على اجلانب الأمين وي�ضع الي�رسى على ال�صقر

على اجلانب الأي�رس .وتقع الكرة من على ال�صقر على اجلانب الأمين لتدخل
فم الثعبان على اجلانب الأمين؛ حيث يحمل الثعبان الكرة �إىل الزهرية على
كتف الفيل الأمين.
يقوم �سائق الفيل ب�رضب الفيل على ر�أ�سه با�ستخدام الف�أ�س؛ ثم يرفع
يده املم�سكة بالع�صا وي�رضب الفيل على ر�أ�سه .تخرج الكرة من �صدر الفيل،
وي�سقط اجلر�س املعلق على بطنه؛ لي�صدر �صوتًا معلنًا �أن ن�صف �ساعة قد
مرت .يخرج قلم الكاتب من عالمة الدرجات ،ومن ث َّم تتكرر نف�س العملية عند
ال�صقر والثعبان املوجودين على اجلانب الأي�رس؛ حيث ت�صبح الفتحة هذه
املرة كلها بي�ضاء معلنة �أن �ساعة قد مرت.
تعترب �ساعة اجلزري الآلية التي تبلغ من العمر  900عام ،والتي عر�ضت
مبادئ الفيزياء والهند�سة امليكانيكية ً -
مثال لريادة امل�سلمني يف جمال الآلية
احلديثة والروبوتات .ومت تو�ضيح ر�سومات الت�صميم التف�صيلية والتعليمات
يف كتاب معرفة الأجهزة امليكانيكية الذكية ،والذي كتبه اجلزري يف عام ،1206
ويحتوي على و�صف لـخم�سني �آلة مثل احليوانات الآلية ،والإن�سان الآيل،
والبوابات الآلية ،ف�ض ًال عن ال�ساعات.
املراجع

3

ر�ؤية كونية
بقلم :ملياء غنيم
التفتت جميع الأنظار م�ؤخ ًرا �إىل املريخ تزامنًا مع �إعالن وكالة نا�سا الف�ضائية اكت�شاف مياه على
�سطح الكوكب املجاور لنا .وقد ا�ستهدفت اال�ستك�شافات الإن�سانية كوكب املريخ منذ عدة �أعوام؛ حيث
�إنه الكوكب الأقرب �إىل �إمكانية العي�ش بعد الأر�ض ،الأمر الذي �أكده االكت�شاف الأخري .وحتوم طوافات
عدة �سطح املريخ ،بالإ�ضافة �إىل الأقمار اال�صطناعية التي تدور حوله؛ جلمع املعلومات وا�ستك�شاف
�سطح الكوكب وغالفه اجلوي.
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هكذا ين�ضم العرب �إىل العامل يف �سباق ا�ستك�شاف
املريخ؛ حيث ت�ستعد دولة الإمارات العربية املتحدة
لإر�سال امل�سبار العربي الأول ال�ستك�شاف الغالف
اجلوي املريخي ،وذلك يف عام  .2021وامل�سبار
الطموح امل�سمى «الأمل» م�صمم بالكامل يف الإمارات
املتحدة ،و�سوف يقوم بدرا�سة الغالف اجلوي
للكوكب ومناخه بالتف�صيل؛ حيث �سيق�ضي �أربعة
�أعوام يف مدار املريخ بهدف عمل النموذج املدمج
الأول للغالف اجلوي املريخي.
تعد تلك قفزة عمالقة للتكنولوجيا العربية؛
حيث ت�ضعنا على خريطة تكنولوجيا الف�ضاء ،مما
ي�ؤ�رش بالأمل والتفا�ؤل للعلماء واملهند�سني العرب
يف كل مكان .فكما قال مدير م�رشوع مهمة املريخ
الإماراتية عمران �رشف�« :إذا ا�ستطاعت دولة عربية
�صغرية و�شابة الو�صول �إىل املريخ ،ف�إن �أي �شيء
ممكن».
من املقرر �إطالق املهمة غري املزودة باملالحني
يف عام  ،2021وذلك تواك ًبا مع الذكرى اخلم�سني
لت�أ�سي�س دولة الإمارات املتحدة؛ حيث يفرت�ض
و�صولها املريخ يف غ�ضون �سبعة �إىل ت�سعة �أ�شهر.
وهناك �سي�شمل عمل امل�سبار حتليل الغالف اجلوي
املريخي على �أمل الو�صول �إىل �إجابات لألغاز
م�ستمرة تتعلق بفقدان املريخ للمياه على املدى
الطويل من خالل التفكك ال�ضوئي للغالف اجلوي،
وهو التحلل الكيميائي املتفاعل للماء بفعل الفوتونات
الآتية من ال�شم�س.
�ستكون مهمة الإمارات املريخية هي الأوىل
يف درا�سة التغريات الديناميكية يف الغالف اجلوي

املريخي؛ م�ش ِّكل ًة �صورة عاملية لكيفية تغري الغالف
اجلوي املريخي �أثناء اليوم وبني الف�صول .و�ستمكن
�أجهزتها ومعداتها املتخ�ص�صة العلماء من مراقبة
الظواهر اجلوية؛ مثل ال�سحب والعوا�صف الرتابية،
وكذلك التغريات احلرارية ،والرتاب ،والثلج،
والغازات ،مبا يف ذلك بخار املاء عرب طبقات الغالف
اجلوي.
�سيكون امل�سبار مركبة ف�ضائية م�ضغوطة
يف حجم ووزن �سيارة �صغرية .و�سوف ينطلق
امل�سبار على منت �صاروخ �إطالق ،ومن ثم �سينف�صل
لي�رسع �إىل �أعماق الف�ضاء؛ حيث �ست�صل �رسعته �إىل
 126.000كم يف ال�ساعة مل�سافة  600مليون كم حول
ال�شم�س نحو املريخ ،وهي الرحلة التي �ست�ستغرق
حوايل مائتي يوم.
بعد �أن يتخذ مدا ًرا بي�ضاو ًّيا مدته � 55ساعة
يف الربع الأول من عام � ،2021سي�ستكمل «الأمل»
مهمته على ارتفاعات ترتاوح من  22.000كم
�إىل 44.000كم .وبالإ�ضافة �إىل تعميق معرفة
الب�رشية باملريخ� ،ست�ساعد البيانات علماء املناخ
على فهم تغريات الغالف اجلوي الأر�ضي على مدار
ماليني الأعوام .و�ست�ساعد تلك املعرفة علماء الف�ضاء
على تقييم الأغلفة اجلوية لآالف الكواكب حديثة
االكت�شاف عرب املجرة؛ وذلك لتحديد �أي منها قد
يكون له غالف جوي من �ش�أنه دعم احلياة يف الف�ضاء
اخلارجي.
و�سوف يدور امل�سبار حول الكوكب الأحمر
حتى عام  ،2023مع �إمكانية مد املهمة حتى .2025
و�سوف ير�سل �أكرث من �ألف جيجابايت من البيانات

لتحللها فرق من الباحثني يف الإمارات املتحدة .كما
�سيتم م�شاركة البيانات من املهمة الف�ضائية مع �أكرث
من مائتي جامعة ومنظمة حول العامل؛ وذلك لن�رش
املعرفة وبهدف االنتفاع املتبادل جلميع املنظمات
الف�ضائية.
مهند�سا يعملون
حتى الآن هناك حوايل 75
ً
على امل�رشوع ،ومن املتوقع �أن يزيد هذا العدد �إىل
ال�ضعف بحلول عام 2020؛ وامل�رشوع  ٪100عربي
بعمالة حملية بالكامل من املهند�سني والعلماء.

تعرف على م�سبار «الأمل»

�ستكون املركبة الف�ضائية اخلا�صة مبهمة املريخ
الإماراتية م�ضغوطة وذات قطع �سدا�سي ،و�ست�صنع
من الألومينيوم يف �شكل هيكل �صلب خفيف الوزن
على هيئة خلية النحل ،ومغطى ب�صفيحة وجهية
ُمركبة قوية .عندما ت�صبح املركبة يف الف�ضاء� ،سوف
تقوم ب�شحن بطارياتها با�ستخدام ثالثة �ألواح
�شم�سية قوتها  600وات؛ و�سوف تتوا�صل مع
مراقبة املهمة با�ستخدام هوائي عايل التغذية ذي
طبق عر�ضه 1.5م.

�ستجهز املركبة مبج�سات متتبعة للنجوم لتحديد
موقعها عن طريق درا�سة عالقة املجموعات النجمية
بال�شم�س .و�سوف جتهز مبجموعتني من الدفاعات
ال�صاروخية� :أربعة �إىل �ستة دفاعات من فئة «دلتا يف»
الكبرية ،التي ت�ستخدم لزيادة ال�رسعة وخف�ضها؛
وثمانية �إىل اثني ع�رش دفاع نظام التحكم يف التفاعل
�صغرية للتحركات الدقيقة .كما �سوف ت�ستخدم
جمموعة من عجالت التفاعل الداخلية ،وهي عجالت
طريان تدور خللق زخم لإدارة امل�سبار؛ وذلك حتى
يعيد توجيه نف�سه يف الف�ضاء .و�سيكون عقل املركبة
الف�ضائية جهاز كمبيوتر جمهزًا بربامج راقية
متكنه من املناورة يف مدار املريخ ب�صورة ذاتية دون
احلاجة �إىل توجيه ب�رشي .و�سوف يحمل املعدات
العلمية الثالثة الالزمة ملهمته اخلا�صة بدرا�سة
الغالف اجلوي املريخي:
● ●امل�صور ،وهو كامريا رقمية لإر�سال �صور ملونة
عالية اجلودة.
● ●مقيا�س الطيف حتت الأحمر لدرا�سة �أمناط
احلرارة ،والثلج ،وبخار املاء ،والرتاب.
● ●مقيا�س الطيف فوق البنف�سجي لدرا�سة الغالف
اجلوي العلوي و�آثار الأك�سجني والهيدروجني
يف الف�ضاء الأبعد.

املراجع

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

بقلم� :شاهندة �أمين

بلو�س �أجنلو�س ،وبجامعة كامربيدج ،واجلامعة
ال�ساد�سة وال�سابعة من جامعات باري�س ،ومعهد
فيزياء الأر�ض ،واملدر�سة العليا للأ�ساتذة ،وجامعة
هيو�سنت ،وجامعة ترنتو ،وجامعة كولومبيا.
ومبا �أن تخ�ص�صه هو ا�ستخدام الرادار املخرتق
للرتبة للك�شف عن املياه والأج�سام املدفونة يف باطن
الأر�ض والتعرف عليها ،فقد انغم�س حجي يف عدد من
امل�رشوعات مع وكالة نا�سا الف�ضائية ووكالة الف�ضاء
الأوروبية� .أما امل�رشوع الأول فت�ضمن ا�ستخدام
رادار مقيا�س االرتفاع ال�صوتي حتت �سطح الرتبة
على منت املهمة مار�س �إك�سربي�س؛ اللتقاط �صور
حتت �سطح كوكب املريخ .و�أما امل�رشوع الثاين،
فتعلق بتطوير رادار خمرتق للرتبة على منت مهمة
�إك�سو-مار�س ،وهو م�سبار هبط على �سطح كوكب
املريخ يف عام .2012
حال ًّيا الدكتور ع�صام حجي ع�ضو بالفريق
العلمي امل�سئول عن رادار مقيا�س االرتفاع ال�صوتي
حتت �سطح الرتبة املوجود على منت املهمة مار�س
�إك�سربي�س ،والرادار ذي الفتحة اال�صطناعية
امل�صغر املوجود على منت املهمة �شاندريان ،1
و�أداة الرتددات الراديوية امل�صغرة املوجودة على
منت م�ستك�شف القمر املداري ،وجتربة ر�صد نواة
املذنبات بوا�سطة انتقال (�إر�سال) موجات الراديو
على منت �سفينة روزيتا الف�ضائية؛ كما �أنه عامل
م�شارك يف العديد من جتارب الت�صوير والر�صد
الراداري الكوكبي والأر�ضي ،و�شارك � ً
أي�ضا يف
ت�صميم العديد من مهمات وكالة نا�سا الف�ضائية
الرادارية مبخترب الدفع النفاث بالوكالة.

قد ت�شكل �أحالم وطموحات طفولتنا م�ستقبلنا
�إذا �آمنا بها وبذلنا �أق�صى جهدنا لتحقيقها؛ فيقوم
كثري من العلماء بالبحث واالبتكار لأنهم �آمنوا
ب�أحالمهم .ولد الدكتور ع�صام حجي يف واحة �صغرية
يف ال�صحراء ،وقد كان �شغو ًفا بكيفية ا�ستك�شاف
مناطق وجود املياه وفهم �سبب ملعان النجوم يف �سماء
ال�صحراء ال�صافية .الزم هذان احللمان الدكتور
ع�صام خالل طفولته؛ حتى انتهى به املطاف باح ًثا
عن املياه واملواد املتطايرة على �أ�سطح القمر ،واملريخ،
و�أج�سام النظام ال�شم�سي الأخرى.
يعد الدكتور ع�صام حجي ا�س ًما الم ًعا يف جمال
علوم الف�ضاء ،وهو عامل عربي بارز بوكالة نا�سا
الف�ضائية ،م�ستكمل لرتاث العرب و�إ�سهاماتهم يف
العلوم .وهو يعمل حال ًّيا باح ًثا مبجموعة علوم الرادار
مبخترب وكالة نا�سا الف�ضائية للدفع النفاث ،وزمي ًال
زائ ًرا بق�سم اجليولوجيا مبعهد كاليفورنيا التقني.
ح�صل حجي على بكالوريو�س علوم الفلك من جامعة
القاهرة؛ ثم ح�صل على درجة الدكتوراه مع مرتبة
ال�رشف يف عام  2002من جامعة ال�سوربون بفرن�سا.
واهتمامات حجي الرئي�سية يف علوم الف�ضاء
وفيزياء �أ�سطح الكواكب هي كوكب املريخ ،والقمر،
والأقمار ال�صناعية اجلليدية ،والأج�سام القريبة من
كوكب الأر�ض .ويتمحور بحثه حول فح�ص العنا�رص
الهيكلية ،واملائية ،والربكانية املوجودة يف البيئات
الأر�ضية وبيئات الكواكب با�ستخدام �أنواع خمتلفة
من تقنيات الت�صوير املرئي وال�صوتي بالرادار� ،إىل
جانب قيا�س اخل�صائ�ص الكهرومغناطي�سية لل�صخور
يف نطاق تردد الرادار.
أكادميي،
ل
ا
بالتدري�س
حجي
وكذلك
يقوم على عديد من ر�سائل الدكتوراه املراجع
ويقوم بالإ�رشاف
و�أبحاث طالب الدرا�سات العليا بجامعة كاليفورنيا

http://rosetta.jpl.nasa.gov
www.turkishweekly.net
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هناك عديد من اجلامعات حول العامل،
وهي منارات للمعرفة ينجذب �إليها املاليني من
الب�رش �سنو ًّيا ،م�سافرين �إليها عرب م�سافات
طويلة؛ ليلتحقوا بها على �أمل تو�سيع مداركهم
والتنور مبعارفها .وقد نالت �إحدى اجلامعات
يف املغرب لقب اجلامعة الأقدم؛ وعلى الرغم من
معار�ضة البع�ض لهذا اللقب ،ف�إنها ح�سب منظمة
اليون�سكو ومو�سوعة جيني�س للأرقام القيا�سية
هي �أقدم م�ؤ�س�سة تعليمية مل تتوقف قط عن �أداء
ر�سالتها منذ ن�ش�أتها ،وكذلك هي امل�ؤ�س�سة الأوىل
التي متنح ال�شهادات الأكادميية.
تلك هي جامعة القرويني ،وهي جامعة
يح�صى عمرها بالقرون؛ حيث �أ�س�ستها
فاطمة الفهري عام  859ميالد ًّيا .عا�شت عائلة
فاطمة يف تون�س ،ومن ثم هاجرت لت�ستقر يف
مدينة فا�س باملغرب .كانت فا�س يف القرن التا�سع
مدينة عاملية ومزدحمة ب�صفتها مركزًا م�ؤث ًرا يف
العامل الإ�سالمي ،وقد �أفرزت عدي ًدا من املفكرين،
كما حفلت بالت�أثريات التقليدية والعاملية.
كان �أبو فاطمة رجل �أعمال؛ حيث كانت
بداياته متوا�ضعة� ،إال �أنه ح�صد النجاح والرثاء
مع ا�ستمراره يف العمل .وعندما تويف �أبوها
و�أخوها ،ومن بعدهما زوجها ،ح�صلت فاطمة
و�أختها مرمي على ثروة فاح�شة .ولأنهما قد
ح�صلتا على تعليم جيد ،ا�ستثمرتا �أموالهما يف
م�رشوعات مفيدة للمجتمع؛ حيث بنت ك ٌّل من
الأختني م�سج ًدا ،وقد �أحلق بامل�سجد الذي بنته
فاطمة مدر�سة ،حتولت فيما بعد �إىل جامعة تعمل
�إىل يومنا هذا.
يقال �إن فاطمة �أ�رشفت بنف�سها على عملية بناء
القرويني ،واهتمت بجميع التفا�صيل على الرغم
من عدم كونها معمارية .وقد ُدر َِ�ست جمموعة
كبرية ومتنوعة من املواد يف تلك اجلامعة ،من
بينها :القر�آن ،والالهوت الإ�سالمي ،والطب،
والتاريخ ،والكيمياء ،والريا�ضيات ،والفلك،
وغريها الكثري .كما در�س فيها كثري من املفكرين
امل�شهورين والبارزين ،وكانوا طلبة فيها � ً
أي�ضا؛

حيث جذبت �سمعة اجلامعة الطيبة يف القرن
الرابع ع�رش  8000طالب للعلم.
لقد در�س عدد كبري من الباحثني املعروفني
درو�سا ،مبا يف
يف القرويني �أو �أعطوا فيها
ً
ذلك ابن خلدون – امل�ؤرخ ال�شهري – الذي ُع َّد
�أحد م�ؤ�س�سي علم االجتماع احلديث .ي�شتهر
ابن خلدون بكتابه «املقدمة» ،وهو عن فل�سفة
التاريخ ،وكان له �أثر كبري يف امل�ؤرخني وعلماء
االجتماع فيما بعد.
عامل �شهري �آخر يرتبط ا�سمه بجامعة
القرويني هو البطروجي ،وهو عامل فلك معروف
عا�ش يف القرن الثاين ع�رش .وقد حقق �إجنازات
عظيمة يف جماله ،وي�شتهر بكتابة «كتاب احلياة»،
وهو كتاب عن علم الفلك النظري .يف كتابه هذا
قدم البطروجي نظرية حلركة الكواكب تبتعد عن
نظام بطليمو�س الفلكي ،الذي كان �سائ ًدا يف ذلك
منوذجا ً
بديل.
الوقت ،مقد ًما
ً
�أحد املغامرين العظماء من القرن ال�ساد�س ع�رش
در�س بالقرويني؛ ويعرف بيون الإفريقي� ،إال �أنه
يدعى ح�سن الوزان الفا�سي .وقد ا�ستقرت عائلته
يف فا�س؛ حيث در�س باجلامعة ،ومن بعد ا�ستكمال
درا�سته ارحتل كث ًريا .فكان مهت ًّما باختالف
اجلغرافيا من مكان �إىل �آخر ،وكتب كتا ًبا ي�سمى
«التاريخ اجلغرايف لإفريقيا».
كان ذلك العمل مبثابة املو�سوعة �أكرث منه
كتا ًبا ،وقد قوبل بحفاوة وترجم �إىل لغات عدة؛

ليخدم كاملرجع الأ�سا�سي للمو�ضوع لفرتة من
الزمن .وقد تك َّون العمل من ت�سعة �أجزاء حتدثت
عن املناخ املختلف للمناطق املختلفة يف �شمال
�إفريقيا ،وكذلك �صفات النا�س واملجتمعات التي
عا�شت يف هذه املنطقة.
لقد كانت البداية حلم امر�أة من القرن
التا�سع بتقدمي عمل م�ستمر يفيد جمتمعها؛ مكانًا
ميكنه احتواء امل�صلني ،وكذلك طالبو العلم.
لقد �شهد م�سجد القرويني وجامعته تغريات
كثرية عرب القرون؛ فقد �أ�ضيف �إليهما ومتت
تو�سعتهما لتمتعهما برعاية احلكام والأ�رس ذات
ال�سلطة ،والذين رغبوا يف �أن يكونوا جز ًءا من
ذلك املكان امل�شع .حتى هذا اليوم ال تزال تلك
الر�ؤية املحققة للتعليم تقف �شاخمة ،فاحتة
�أبوابها لطالبي العلم.
املراجع
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تهدد مستقبل العلم العربي
بقلم :ملياء غنيم

يطلق عليه من قبل اجلمعية امللكية – احلائز على
جائزة نوبل الدكتور �أحمد زويل ،و�أ�سطورة
الف�ضاء الدكتور فاروق الباز ،بالإ�ضافة �إىل
�أمثلة �أخرى عديدة من عباقرة العقول العربية.
تخيل لو كان ا�ستغالل مواهب ه�ؤالء مت
ب�شكل َف َّعال يف بلدانهم الأ�صلية؛ فكم كان ميكن
حتقيقه من بحوث عربية ومن تطور علمي؟
وبينما يحاول معظم من ا�ستطاعوا حتقيق
جناحات يف اخلارج رد اجلميل لأوطانهم ،فغال ًبا
ما يواجهون �صعوبات يف تنفيذ ر�ؤاهم ب�سبب
الإجراءات املطولة ،وكم اال�ستمارات الواجب
مل�ؤها ،واجلوانب القانونية البريوقراطية غري
املتناهية .ومع ذلك� ،أ�صبح هناك م�ؤخ ًرا تغري
ملحوظ يف تقدير البحث العلمي وتطوره يف الدول
العربية؛ حيث تتخذ عديد من الدول خطوات
نحو الإ�صالح ،الذي ن�أمل يف �أن يقلل ويحد من
ظاهرة «هجرة العقول».
ففي دول اخلليج العربي ،مت �إن�شاء عديد من
املراكز البحثية وامل�ؤ�س�سات العلمية اجلديدة؛
مثل :جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا
يف اململكة العربية ال�سعودية ،وواحة العلوم
والتكنولوجيا يف قطر ،وك ٌّل منهما مت افتتاحها
يف عام  .2009كما ت�ستفيد � ً
أي�ضا املراكز البحثية
القائمة من زيادة ميزانيات البحوث الأ�سا�سية
والتطبيقية ،مما ي�سمح لها بجذب علماء
م�شهورين من اخلارج ،واال�ستثمار يف �إمكانيات
ذات تكنولوجيا عالية .وقد �أدى هذا �إىل زيادة
توافر فر�ص متويل البحوث ،ومزيد من املنح
وامل�رشوعات التي ترعاها احلكومة ،ومزيد من
الإ�صدارات وبراءات االخرتاع.
ويف عام � ،2011أعلنت احلكومة امل�رصية
االنتقالية زيادة هائلة تبلغ نحو ع�رشة �أ�ضعاف

الإنفاق على العلوم حتى عام  ،2014وخلق
نحو  50.000وظيفة يف جمال البحث ،بتمويل
جزئي من منحة قدرها  20مليون يورو من
املفو�ضية الأوروبية .كما ن�ص الد�ستور اجلديد
لعام  2014على �أنه ينبغي �أال يقل الإنفاق
الإجمايل على البحث والتطوير عن  ٪1من الناجت
املحلي الإجمايل للبالد يف زيادة ملحوظة عن
ن�سبة  ٪0.43يف عام  .2011وقد �شهد ذلك العام
� ً
أي�ضا �إن�شاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا،
وهو م�رشوع تبلغ تكلفته نحو ملياري دوالر
�أمريكي ويحمل ا�سم الدكتور �أحمد زويل.
مع ذلك ،فما زال هناك الكثري ميكن القيام
به؛ فالدول العربية ب�إمكانها على �سبيل املثال
�أن ت�ساعد على خلق رابطة ودليل للعلماء
والتكنولوجيني العرب يف اخلارج� ،إىل جانب
�أ�سا�س يدعم التعاون بني العلماء يف اخلارج
ونظرائهم يف �أوطانهم .تلك اخلطوة ال�صغرية
من �ش�أنها �أن تعزز البحث والتكنولوجيا يف
الدول العربية ،كما �أن التعاون قد ُينتج ثروة
من امللكية الفكرية امل�شرتكة بني اجلانبني ،قادرة
على اال�ستفادة من وحتفيز التمويل الإ�ضايف
والت�سويق التجاري ،مما ي�ؤدي �إىل نقلة حقيقية
يف اخلربة والتكنولوجيا.
املراجع
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ال يعاين العامل العربي من �أية ندرة يف
الكفاءات؛ فهناك متخ�ص�صون يف الطب،
والفيزياء ،والهند�سة ،والفلك ،وغريها من
املجاالت التي ال تعد وال حت�صى ،يتميزون
ويبتكرون على جميع امل�ستويات .فلماذا �إ ًذا
يتباط�أ العامل العربي يف حتقيق التقدم العلمي
والتكنولوجي؟ ف�إذا كان هناك كثري من املواهب
يف بالدنا ،ف ِل َم ال ميكننا حتقيق وثبات �رسيعة يف
املجاالت العلمية مثل غرينا من البلدان الأكرث
تقد ًما؟
هناك �سبب وا�ضح لذلك ،وهو �أنه بينما
يتفوق العرب يف جماالت عدة ،فهم عادة ما
يتفوقون بعي ًدا عن �أوطانهم .فتعد ظاهرة هجرة
العلماء – ويطلق عليها ا�سم «هجرة العقول»–
�أحد �أ�سباب تقهقر الدول العربية عن مقدمة
املجاالت العلمية التي قادوها فيما م�ضى .وقد
�ساهمت عدة عوامل يف هجرة الكفاءات ،من
بينها :غياب اال�ستثمار يف الأبحاث ،وقلة فر�ص
العمل ،واالفتقار �إىل اال�ستقرار االجتماعي
وال�سيا�سي ،وندرة املوارد ،وعدم وجود بيئة
تعليمية مو�صلة .وكل ما �سبق دفع تلك الكفاءات
�إىل الرغبة يف �إظهار مواهبها يف مكان �آخر غري
بلدانها التي تغفلها يف كثري من الأحيان.
وجدت درا�سة �أجراها مركز اخلليج
للدرا�سات اال�سرتاتيجية بالقاهرة �أن هجرة
املثقفني من العامل العربي متثل نحو ثلث
جمموع ظاهرة «هجرة العقول» من الدول
النامية �إىل الغرب .وي�شكل ذلك خ�سارة نحو
ن�صف �أطبائنا امل�ؤهلني حدي ًثا ،ونحو  ٪23من
املهند�سني ،وقرابة  ٪15من علمائنا كل عام؛
حيث ينتقل ثالثة �أرباع هذا العدد �إىل اململكة
املتحدة ،والواليات املتحدة ،وكندا .وتقدر تلك
اخل�سارة ال�سنوية للدول العربية ما يعادل �أكرث
من ملياري دوالر!
والآن� ،أ�صبح كثري من ه�ؤالء املتخ�ص�صني
ناجحني للغاية؛ فيمثلون نحو  ٪2من املنا�صب
يف م�ؤ�س�سات مرموقة يف �أوروبا والواليات
املتحدة ،وي�ساهمون ب�شكل كبري يف تطور العلوم
والتكنولوجيا يف الغرب .من الأمثلة ال�شهرية
له�ؤالء القائمني على حتقيق �أعلى الإجنازات
العلمية بعي ًدا عن �أرا�ضي الوطن العربي:
الدكتور جمدي يعقوب – �أو «ملك القلوب» كما
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طاملا �ألهمت الطبيعة الإن�سان؛ فبمجرد
مراقبة ما يدور حوله� ،سعى عديد من املخرتعني
لتقليد الأحداث الطبيعية و�إعادة خلق الآليات
والعمليات التي يرونها .ومن بني تلك الأحداث
طريان الطيور؛ فطاملا انبهرت الب�رشية بالطيور
وحتليقها املهيب عرب الهواء.
هكذا اتخذت كثري من الديانات العتيقة
من الطيور �آلهة ،و�رسدت عديد من الأ�ساطري
حكايات عن كائنات هجينة ت�ستطيع التحليق،
وعن �أبطال خارقني ميكنهم الطريان �أو حاولوا
الطريان .لذلك فمن البديهي �أن جند عرب تاريخنا
حوادث عدة وحماوالت و�أخطاء؛ حيث حاول
الب�رش حول العامل الطريان.
�إحدى �أكرث الأ�ساطري املبكرة �شهرة هي
�أ�سطورة �إيكارو�س اليونانية .فقد كان �إيكارو�س
ابنًا لديدالو�س ،وهو حريف قام ببناء متاهة
ل�صيد املينوتور – كائن �أ�سطوري ن�صفه �إن�سان
ون�صفه الآخر ثور – على جزيرة كريت؛ �إال �أنه
حبي�سا يف متاهته ،وليهرب من م�صري
وجد نف�سه ً
م�أ�سوي �صنع جناحات لنف�سه والبنه �إيكارو�س.
وقد �صنع ديدالو�س الأجنحة من ال�شمع
والري�ش؛ فحذر ابنه قبل الطريان من االقرتاب
من ال�شم�س حتى ال يذوب ال�شمع� .أقلع
ديدالو�س � ً
أول ،يف حني �أ�رست التجربة �إيكارو�س
فظل يحلق �أعلى و�أعلى حتى و�صل �إىل مرحلة
ذابت فيها �أجنحته و�سقط الري�ش .عندها �شعر
�إيكارو�س ب�أنه ال ي�رضب ب�أجنحته بل فقط
ذراعيه ،ومن ثم �سقط يف البحر ليلقى حتفه.
كان �أول �إن�سان يقوم فعل ًّيا مبحاولة
للطريان با�ستخدام �آلة ت�شبه الأجنحة هو �أبو
القا�سم عبا�س بن فرنا�س بن وردو�س ،الذي

عرف بابن فرنا�س .ولد ابن فرنا�س بربر ًّيا يف
القرن التا�سع يف روندا ،وهي مدينة يف جنوب
�إ�سبانيا؛ وقد انتقل �إىل قرطبة الح ًقا .كان
ابن فرنا�س ً
رجل متعدد املواهب مل تعرف
قدراته و�إمكانياته حدو ًدا؛ فيتجلى يف احلكايات
التي تق�ص مغامراته املتنوعة واملنتقاة مدى
ات�ساع خياله.
ت�شمل بع�ض �إجنازاته ابتكار «حجرة حماكية
لل�سماء» يف منزله؛ حيث احتوت على �آالت
و�آليات خفية من �ش�أنها حماكاة حركة الكواكب،
والنجوم ،وال�سحب ،حتى الرعد والربق .كما
طور و�سيلة لقطع الكري�ستال ال�صخري ،وقد
كانت مفيدة للغاية لل�شعب الإ�سباين؛ حيث مل
تكن لديهم املعرفة للقيام بذلك فكانوا يعتمدون
على �إر�سال الكري�ستال ال�صخري اخلا�ص بهم
�إىل م�رص ليقطع ويجلى.
كما عرف ابن فرنا�س بابتكار ال�ساعة املائية
امل�سماة بامليقاتة ،والتي قد تكون �ساعدته على
ا�ستك�شاف �إيقاعات خمتلفة؛ حيث كان مو�سيق ًّيا
� ً
أي�ضا .وتلك ال تعترب قائمة وافية لإجنازات
ذلك ال َع َّلمة؛ �إال �أن ما ر�سخ ا�سمه يف التاريخ
حماولته الناجحة للطريان.
فقد كان ابن فرنا�س م�أخو ًذا بفكرة الطريان،
ومبراقبة الطيور اعتقد يف قدرته على بناء �آلة
متكنه من الطريان .كانت حماولته الأوىل يف
عام 852م؛ حيث بنى �آلة �شبيهة مبا نعرفه
اليوم بالبارا�شوت وقام باختبارها بالقفز من
مئذنة امل�سجد الكبري يف قرطبة .وقد �ساعده
ذلك البارا�شوت و�إن مل يكن الأكرث فعالية على
الإبطاء من �رسعته �أثناء الهبوط� ،إال �أنه ت�أثر
ببع�ض الإ�صابات الب�سيطة.

�شجع النجاح الن�سبي لتلك املحاولة
ابن فرنا�س على مالحقة حلمه بابتكار �آلة ت�سمح
له باالنزالق عرب الهواء مثل الطري .هكذا كر�س
نف�سه يف العقدين التاليني لدرا�سة الطيور وبناء
الأورنيثوبرت ،وهو طائرة يقودها �إن�سان �أو
�آلة وحتلق ب�رضب الأجنحة .على الرغم من �أن
ابن فرنا�س قد بنى ً
�شكل مبك ًرا من الأورنيثوبرت؛
ف�إنه على الأرجح قد جنح يف الطريان عن طريق
التزلج ولي�س ب�رضب الأجنحة التي بناها ،مما
يجعل من �آلته طائرة �رشاعية يدوية.
كان لت�صميمه جمموعتان من الأجنحة
لت�ساعداه على تعديل م�ساره وارتفاعه �أثناء
طي �آلته يف عمر يناهز اخلام�سة
التحليق .وقد َّ
وال�ستني يف عام 875م ،مما يثبت �أن ال�سن جمرد
رقم .وين�سب �إليه �أنه قال« :الآن �أ�ست�أذن منكم؛
فب�رضب تلك الأجنحة �إىل �أعلى و�أ�سفل �سوف
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�أ�ستطيع التحليق مثل الطيور .و�إذا �سارت
الأمور كما يجب ،فبعد التحليق لفرتة �سيمكنني
العودة ب�سالم �إىل جواركم» .ومن ثم ،وقبالة
جمع كبري جاء لي�شهد تلك التجربة العظيمة،
دفع ابن فرنا�س بنف�سه من �أعلى جبل .ح�سب
قول �شهود العيان فقد حلق حلوايل ع�رش دقائق؛
فكانت تلك هي املرة الأوىل التي يطري فيها
�إن�سان.
ولكن كيف ا�ستطاع ابن فرنا�س القيام بذلك؟
فما الآلية التي �سمحت له بتحقيق ذلك الإجناز؟
نلق نظرة على كيفية
الإجابة يف الطيور؛ فهيا ِ
طريان الطيور.
هناك �أربع قوى تعمل م ًعا عند طريان الطري:
الوزن ،والرفع ،والدفع ،وال�سحب� .أما الوزن
فيتولد ج َّراء اجلاذبية التي جتذب الطري �إىل
الأر�ض؛ و�أما الرفع فهو القوة التي تقاوم ذلك،
مما مينح الطائر القدرة على التحرك �إىل �أعلى،
والذي يحدث مع حركة الهواء فوق جناح الطائر
و�أ�سفله.
ومتنح ع�ضالت الطائر التي حترك �أجنحته
قوة الدفع التي ت�سمح له بالتحرك �إىل الأمام؛
بينما تت�سبب مقاومة الهواء يف قوة ال�سحب ،يف
حني حتدث يف االجتاه املعار�ض لتحليق الطائر.
فيقوم ذيل الطائر بخلق قوة ال�سحب التي
يحتاجها للإبطاء من �رسعته عند الهبوط؛ كما
ت�ساعد الذيول الطيور على توجيه م�سارها.
و�أثناء الطريان تخلق الطيور مزي ًدا من الرفع
واالتزان عن طريق فرد ري�ش ذيلها.
لقد اهتم ابن فرنا�س ب�شكل خا�ص بوظيفة
�أجنحة الطري ،والحظ �أهمية �شكل اجلناح لإنتاج
قوة الرفع الالزمة للطريان .فبف�ضل �شكل جناح
الطائر – وهو م�ستدير وكبري من الأمام ،يف حني
ينحرف باجتاه النهاية – يتفاعل الهواء ب�شكل
خمتلف عندما مير ب�أعلى اجلناح ع َّما مير �أ�سفله.
فالهواء يتحرك ب�رسعة �أكرب �أعلى اجلناح ً
مقلل
من �ضغط الهواء ،يف حني يتحرك ب�رسعة �أقل
�أ�سفل اجلناح؛ فيكون هناك �ضغط هواء �أكرب،
مما يخلق قوة رفع ت�ساعد الطائر على الطريان.
ق�ضى ابن فرنا�س ع�رشين عا ًما يف درا�سة
الطريان وبناء �رشاعيته؛ حتى تكون منا�سبة
لوزنه وحجمه .وقد بنى �رشاعيته من اخل�شب،
و�صنع الأجنحة من احلرير والري�ش احلقيقي.
وال بد �أنه قد اهتم ب�شكل خا�ص بجعلها �أخف ما
ميكن؛ حيث ي�ساعد الطيور خفة وزنها الن�سبية.

عندما انتهى ابن فرنا�س من ت�صميمه جمع
جمهو ًرا وقفز من �أعلى جبل؛ حيث ا�ستطاع
التحليق حلوايل ع�رش دقائق� .إال �أنه ن�سي �أمر الذيل
يف �آلته؛ فبدون و�سيلة لإبطاء �رسعته �أثناء الهبوط
ا�صطدم بالأر�ض .فكان ذلك ال�سهو من جانبه �سب ًبا
يف معاناته من �آالم الظهر ملا تبقى من عمره؛ حيث
القى حتفه عن عمر يناهز ال�سابعة وال�سبعني� ،أي
بعد اثنتي ع�رشة �سنة من جتربته الناجحة.
حلق �آخرون بابن فرنا�س يف حماولة
الطريان؛ ففي القرن احلادي ع�رش حاول راهب
يف �إجنلرتا يدعى �إملر الطريان عن طريق ل�صق
جناحني بيديه؛ م�ستله ًما من �أ�سطورة �إيكارو�س –
وهناك بع�ض التكهنات �أنه ا�ستلهم � ً
أي�ضا مما
�سمع عن جناح ابن فرنا�س – ف�صنع �أجنحة
لنف�سه وحاول الطريان .وعلى الرغم من �أنه
ا�ستطاع التزلج؛ ف�إنه حلق لفرتة وجيزة للغاية،
عاب ًرا قرابة املائتي مرت .ولكنه مل ي�ستطع
الهبوط ب�شكل جيد؛ فارتطم بالأر�ض وك�رست
�ساقاه ،مما �أ�صابه بالعجز بقية حياته.
كان �أول من متكن من تكرار الطريان
التزجلي �أوتو ليلينثال ،وهو �أملاين عا�ش يف القرن

التا�سع ع�رش .يف حياته بنى �رشاعيات عدة
و�أ�ضاف كث ًريا لدرا�سات الديناميكا الهوائية؛
وقد مهد جناحه الطريق البتكار الآالت الطائرة.
كان �أوتو مفع ًما باحلما�س جتاه م�سعاه؛ فالقى
حتفه �إثر �إ�صابته عندما فقد التحكم يف �رشاعيته
وا�صطدم بها يف عام 1896م.
كل �شيء ممكن �إذا ما ركزت تفكريك عليه؛
فبالنظر �إىل امل�سار التاريخي لطريان الإن�سان
ينده�ش املرء من العبقرية وال�شجاعة التي حتلى
بها ه�ؤالء الذين حلموا بالتحليق يف ال�سماوات،
وجر�أوا بالفعل على حتقيق �أحالمهم .له�ؤالء
ندين بالعرفان؛ فهم من غر�سوا البذرة التي
�أنبتت تلك ال�شبكة الهائلة من املطارات وخطوط
الطريان التي ميكننا من خاللها ال�سفر �إىل جميع
�أنحاء العامل يف ع�رصنا هذا.
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اخليال العلمي ،كما ُيعرفه قامو�س
مرييام ويب�سرت ،هو �شكل �أدبي يتناول ب�شكل
رئي�سي ت�أثري علم فعلي �أو خيايل يف املجتمع �أو
الأفراد .وقد ازدهر هذا النوع الأدبي يف الغرب
�رسي ًعا .نعترب اخليال العلمي يف عاملنا العربي الآن
امتدادًا لرتاث �أجنبي ،على الرغم من �أنه لي�س
جديدًا �أو غري ًبا على ثقافتنا .فالعرب قد �أنتجوا
كث ًريا من الروايات اخليالية و�أعمال اخليال العلمي
امل�ستقبلية� ،إال �أنها مل تكن دائ ًما يف دائرة ال�ضوء.
يرجع كثريون تاريخ ظهور اخليال
العلمي �إىل القرن التا�سع ع�رش يف �أوروبا؛
�إىل رومان�سيات جول فرين العلمية وروايات
هربرت جورج ويلز� ،أو قبل ذلك بب�ضع �سنوات
عند �صدور رواية «فرانكن�شتاين» الرائدة
ملاري �شيلي؛ يف حني يرى �آخرون �أن �أعمال
اخليال العلمي قد ن�ش�أت يف ع�رصي التنوير
والعقل ،بني القرنني ال�ساد�س ع�رش والثامن
ع�رش ،مبيالد �أول �أعمال اخليال العلمي التي
�أعقبت الثورة العلمية واالكت�شافات الكربى يف
علوم الفلك ،والفيزياء ،والريا�ضيات.
ويف الواقع ،يعود تاريخ اخليال العلمي
�إىل عدة قرون �سابقة يف ال�رشق؛ فهناك �أمثلة
ملحوظة لق�ص�ص اخليال العلمي البدائية الواردة
يف حكايات «�ألف ليلة وليلة» .وميكننا �أن نتعرف
على بع�ض هذه احلكايات؛ فنجد ق�صة «مغامرات
بولوقيا» التي ت�صور التعددية الكونية من خالل
�شخ�صية بولوقيا الذي يبحث عن ع�شبة اخللود
في�سافر عرب الكون �إىل عوامل خمتلفة .وكذلك
ق�صة «عبد اهلل الربي وعبد اهلل البحري»؛ حيث
ي�ستك�شف عبد اهلل  -بطل الرواية  -جمتم ًعا بحر ًّيا
يعي�ش حتت املاء بعدما اكت�سب القدرة على التنف�س
حتت املاء .وهناك ق�صة «احل�صان الطائر» التي
تروي ق�صة ح�صان ميكانيكي لديه القدرة على
الطريان �إىل الف�ضاء اخلارجيً .
ف�ضل عن حكايات
�أخرى معروفة مثل «مغامرات ال�سندباد البحري»
و«عالء الدين وامل�صباح ال�سحري».

وعلى الرغم من �أن هذه احلكايات حتتوي
على رحالت خيالية عرب �أكوان خمتلفة ،ف�إن
اخليال العلمي يف ال�رشق ال يبد�أ وال ينتهي
بحكايات «�ألف ليلة وليلة» .فيعد كتاب «تاريخ
حقيقي» من �أقدم �أعمال اخليال العلمي؛
حيث ُكتب يف القرن الثاين امليالدي مل�ؤلفه
الكاتب الأ�شوري الناطق باللغة اليونانية
لوقيان ال�سمي�ساطي .ويروي الكتاب ق�صة رحلة
�إىل الف�ضاء اخلارجي ،وحروب بني الكواكب،
ولقاءات مع كائنات ف�ضائية؛ كما ي�شار �إىل
تلك الرواية على �أنها «�أقدم ن�ص معروف ميكن
و�صفه ب�أنه من �أدب اخليال العلمي».
وهناك � ً
أي�ضا تاريخ طويل من �أول �أعمال
اخليال العلمي العربية التي يرجع تاريخها �إىل ما
بني القرنني الثامن والثالث ع�رش .فنجد �أن هناك
عدي ًدا من �أعمال اخليال العلمي العربية التي �ألفها
مثقفون ،و�شملت ًّ
كل من اخليال والأ�سطورة.
ففي القرن التا�سع �أي قبل نحو � 500سنة من
�إ�صدار توما�س مور لكتابه «يوتوبيا» ،و�صف
الفارابي يف كتابه «�آراء �أهل املدينة الفا�ضلة»
جمتم ًعا مثال ًّيا �ساب ًقا لع�رصه.
وكذلك كتب ابن طفيل يف القرن الثاين
ع�رش رواية «حي بن يقظان» ،التي تُعد ً
مثال
مبك ًرا لأدب اخليال العلمي ،و�أحد �أهم الكتب
ذات الت�أثري العميق يف علم الفل�سفة .ويف القرن
الثالث ع�رش �ألهمت رواية «حي بن يقظان»
العامل املو�سوعي العربي ابن النفي�س لكتابة
رواية «كتاب فا�ضل بن ناطق» ،التي تُعد من �أدب
اخليال العلمي .وت�رسد الرواية ق�صة طفل من
الربية يعي�ش على جزيرة مهجورة ،ومع تطور
�أحداث الرواية تن�ش�أ عنا�رص من علم امل�ستقبل،
والدمار املروع ،ومفاهيم �ضارية �أخرى.
و�أو�ضح ابن النفي�س تلك العنا�رص با�ستخدام
مفاهيم علمية يف علوم الت�رشيح ،والأحياء،
وعلم الوظائف ،والفلك ،وعلم الكونيات،
ً
عو�ضا عن تقدمي تف�سريات
واجليولوجيا،

خارقة للطبيعة �أو �أ�سطورية .فعلى �سبيل املثال،
ف�رس ابن النفي�س البعث البدين بتقدمي نظريته
العلمية اخلا�صة بعملية التمثيل الغذائي ،كما
�أ�شار �إىل اكت�شافه العلمي اخلا�ص بالدورة
الدموية الرئوية .عالوة على ذلك ،حتتوي حكاية
القزويني امل�ستقبلية «�أواج بن �أنفاق» ،التي
ُكتبت نحو عام 1250م ،عنا�رص �أدب اخليال
العلمي الأويل؛ حيث تروي ق�صة رجل جاء من
كوكب بعيد �إىل كوكب الأر�ض.
ويف الع�رص احلديث �شهد �أدب اخليال العلمي
العربي �صحوة واهتما ًما بعدما كان ي�سيطر
عليه ترجمات عن �أعمال غربية لعدة قرون.
ففي �أواخر خم�سينيات القرن املا�ضي �أ�صدر
توفيق احلكيم م�رسحيته «رحلة �إىل الغد» ،وجاء
بعده م�صطفى حممود الذي كتب روايات خيال
علمي �شهرية ،ومنها «العنكبوت» .و�شجعت
�أعمال امل�ؤلفني ُكتَّا ًبا �آخرين يف جميع �أنحاء
املنطقة؛ فنذكر منهم نبيل فاروق من م�رص،
املعروف ب�سل�سلة «ملف امل�ستقبل»؛ وحممد
العزيز حلبابي من املغرب ،املعروف برواية
«�إك�سري احلياة»؛ وقا�سم اخلطاط من العراق،
املعروف برواية «البقعة اخل�رضاء» .وتلك
الأ�سماء �أمثلة من قائمة طويلة بها �أ�سماء عديدة؛
مما يدل على اهتمام وا�سع من العرب بهذا النوع
من الأدب ،يف �سعي منهم �إىل التغيري �آملني
الو�صول �إىل م�ستقبل يختلف عن حا�رضنا.
املراجع
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يف يوم من ذات الأيام
قبل �ألف عام ،فيما نعرف اليوم بالعراق ،ولد احل�سن بن الهيثم يف مدينة
الب�رصة �أثناء حكم اخلالفة العبا�سية .وال نعرف الكثري عن حياته يف ال�صغر
يف العراق على الرغم من وجود �سرية ذاتية كتبها بنف�سه عام 1027م؛ فلأنه
عامل حقًّا تكاد تخلو كتاباته من �أي �شيء عن حياته ال�شخ�صية ،بل تركز
على عبقريته العقلية.
ما يعرف عن �سنواته املبكرة هو �أنه �أن�شئ ليكون موظ ًفا مدن ًّيا ،و�أنه
تعلم الدرا�سات الإ�سالمية يف الب�رصة وبغداد؛ وقد تدرج لي�صبح وزي ًرا
للب�رصة واملنطقة املجاورةُ .م ًاطا بثقافة التعلم يف العراق والع�رص الذهبي
للتقدم العلمي يف احل�ضارة الإ�سالمية .بد�أ يف تركيز اهتمامه على العلم
ومو�ضوعات جتريبية �أخرى.
ويف الدرا�سة العلمية وجد ابن الهيثم �شغفه وقيمته؛ حتى �إنه ترك عمله
ورحل �إىل م�رص التي كان يحكمها �آنذاك اخلالفة الفاطمية – وهي عدوة
اخلالفة العراقية – وذلك للتعمق يف درا�ساته العلمية.

عقل جميل

هو العامل العربي الذي �أنتج املنهج العلمي ،وهو �أبو علم
الب�رصيات احلديث .هو � ً
أي�ضا العامل اجلريء الذي ادعى اجلنون
للهروب من جنون اخلليفة الفاطمي بعد �أن ف�شل يف املهمة
امل�ستحيلة املنوط بها .لقد كان عاملًا جام ًعا عبقر ًّيا ،و�شخ�صية
جداليةً ،
وعقل فذًّا.
عام  2015هو الذكرى الألفية لظهور �أطروحته ذات ال�سبعة
�أجزاء عن الب�رصيات «كتاب املناظري» .فنحتفل بتلك الذكرى
ب�رسد ق�صته على قدر ما ن�ستطيع من الدقة للباحثني عن احلقيقة.

يف �أر�ض النيل
يف م�رص ت�ألق ابن الهيثم ومنت �سمعته العلمية؛ حتى ذاع �صيت معرفته
الفيزيائية مبا يكفي للفت نظر اخلليفة الفاطمي حينذاك :احلكيم .فقد كان
احلكيم نف�سه مهت ًّما بالعلوم ،وبالأخ�ص الفلك؛ �إال �أنه بالرغم من �صيته
ب�صفته راع ًيا للعلوم وداع ًما للعلماء ،فقد عرف بق�سوته وغرابة �أطواره.
كان ابن الهيثم يدر�س كيفية تنظيم جريان مياه النيل بهدف تقليل
الفي�ضان؛ ف�سمع احلكيم بغايته و�أمره بتويل املهمة على الفور .ولكن على
الرغم من رجاحة الفكرة الظاهرة على الورق ،ف�إن ابن الهيثم �أدرك بعد
ال�سفر مع فريق عمل على طوال م�سار النيل ً
�شمال وجنو ًبا �أن تلك الفكرة
ت�ستلزم تنفيذ �سد عمالق؛ الأمر الذي يحتاج �إىل معدات بناء عمالقة مل تكن
متوافرة حينذاك.
ريثما �أدرك ابن الهيثم �أن عليه �إبالغ ف�شله للخليفة الذي ال ميكن التنب�ؤ
برد فعله و�أنه غال ًبا ما �سيفقد ر�أ�سه ،ادعى اجلنون يف حماولة للهروب
من غ�ضب احلكيم .وقد جنح �إىل ح ٍّد ما يف م�سعاه ،فتم �إعفا�ؤه من مهامه
وحب�سه يف منزله؛ حيث كانت العزلة هي كل ما يحتاج لي�صبح �أحد �أعظم
العلماء يف التاريخ كله.
�سجني منزله
على مدار الع�رش �سنوات التالية ،ويف ظل حب�سه مبنزله لبقية حياته،
ا�ستطاع ابن الهيثم تف�سري طبيعة ال�ضوء ومتثيل النموذج ال�صحيح للب�رص،
الذي �أ�ساء فهمه �ساب ًقا مفكرون موقرون؛ مثل �إقليد�س وبطليمو�س.
فقد كانت املعرفة ال�سائدة قبل ابن الهيثم هو �أننا نرى ب�ضوء ت�صدره
�أعيننا بنف�سها؛ حيث كانت نظريتهم �أن الب�رص يكون بفعل �أ�شعة من ال�ضوء
تبعثها الأعني مثل الك�شافات� .إال �أن هذا التف�سري مل يقنع ابن الهيثم؛ ف�إذا
كان ال�ضوء ي�أتي من العيون ،فلماذا �إ ًذا نت�أمل عندما ننظر �إىل ال�شم�س؟ ذلك
الإدراك الب�سيط دفعه �إىل البحث يف �سلوك ال�ضوء وخ�صائ�صه ،وذلك هو
علم الب�رصيات.
وحلل تلك املع�ضلة قام ابن الهيثم بابتكار منهجية للتحقيق تتميز برتكيز
كبري على التجارب امل�صممة بدقة؛ وذلك الختبار النظريات واالفرتا�ضيات
والتحقق منها .هكذا ابتكر املنهج العلمي الذي ي�ستخدمه العلماء اليوم يف
�أبحاثهم.
جنح ابن الهيثم باملنطق والتجربة على ح ٍّد �سواء يف تو�ضيح �أن ال�ضوء
جزء �أ�سا�سي وم�ستقل عن الب�رص؛ فقد تو�صل �إىل �أن الب�رص ال يحدث �إال
�إذا وجد �شعاع �ضوء من م�صدر م�ضيء �أو منعك�س عنه قبل دخوله العني.
وقد �أثبت �أن ال�ضوء يتنقل يف خطوط م�ستقيمة فقط ،كما و�ضع احلجج
املبدئية التي �أكدت وجود ع�صب ب�رصي ،وهو ما ف�رس كيف �أن الأ�شياء
التي تبعث ب�أ�شعة عدة للعني تُرى و�إن مل يهم �سوى ال�شعاع العامودي .وقد
ف�رس طريقة عمل املرايا ،كما جادل ب�أن �أ�شعة ال�ضوء ميكنها االلتواء عند
التحرك خالل و�سائط خمتلفة مثل املاء على �سبيل املثال.
ا�ستخدم ابن الهيثم حجرة مظلمة �أ�سماها «البيت املظلم» ل�رشح
طبيعة ال�ضوء والب�رص؛ فتعترب �آلته �أ�سا�س الت�صوير الفوتوغرايف� .إال �أن
يكتف بتو�ضيح نظرياته لنف�سه فقط؛ ف�أراد �أن يرى الآخرون
ابن الهيثم مل ِ
ما قد فعله .وقد كللت �سنوات العمل املنعزل بكتاب الب�رصيات ،وهو
�أطروحة من �سبعة �أجزاء ،و�ضحت منهجه بقدر ما و�ضحت �أفكاره الفعلية.
من خالل كتاب الب�رصيات �أثرت �أفكار ابن الهيثم يف الباحثني
الأوروبيني مبا يف ذلك علماء النه�ضة الأوروبية ،الذين اعتربوه «�أبا علم
الب�رصيات احلديث» .و�أثناء �سنوات عزلته كتب ابن الهيثم كث ًريا عن
ً
وخمطوطا جنا منها .55
الب�رصيات ب�إجمايل  96كتا ًبا
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علم ًّيا ،يقا�س ت�أثري �أي عامل وف ًقا حل�سابات معقدة ومقايي�س �أداء هي نتاج قيم معينة؛ مثل :تقييمات
االقتبا�س ،وتقييمات البحث ،ومقارنة نتائجهم بالنتائج التي تو�صل �إليها من �سبقوهم من علماء عظماء.
ونظر ًّيا ،ف�إن هذا عمل الباحثني املتخ�ص�صني الذين تتمحور مهمتهم حول حتديد تقييمات �أكادميية
للباحثني والعلماء حول العامل ومقارنة بع�ضها ببع�ض� .أما بالن�سبة لأمثالنا من غري الباحثني الأكادمييني،
ف�إن ت�أثري العلماء يقا�س بب�ساطة وف ًقا ملدى ت�أثري �أعمالهم يف حياتنا ويف العامل الذي نعي�ش فيه.
عمل ً
�إال �أن اختيار �أكرث ع�رشة علماء عرب ت�أث ًريا من املا�ضي واحلا�رض مل يكن ً
�سهل باملرة .ال يرجع
ذلك �إىل الفقر يف العقول العربية العظيمة ،ولكن �إىل �صعوبة التغا�ضي عن �أحدهم .والأ�صعب من ذلك كان
ت�صنيفهم يف قائمة؛ ففي النهاية اخرتنا �أن نقوم برتتيبهم ع�شوائ ًّيا ،رابطني العلماء القدامى بنظائرهم
من احلا�رض.
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جابر بن حيان (721م– 815م)
لقب ب�أبي الكيمياء وم�ؤ�س�س علم الكيمياء
التجريبي؛ فابن حيان هو �أول من حول علم
اخليمياء  -وهو علم زائف ركز على حتويل
املعادن الرخي�صة �إىل ذهب � -إىل علم الكيمياء
الذي نعرفه الآن .كان ابن حيان غزير العلم؛
فكان خيميائ ًّيا ،و�صيدل ًّيا ،وفيل�سو ًفا ،وفلك ًّيا،
وفيزيائ ًّيا� ،إال �أن �إ�سهاماته الأبرز والأكرث
ت�أث ًريا يف عاملنا كانت يف جمال الكيمياء.
فقد اكت�شف عدي ًدا من املعادن والأحما�ض،
وطور تقنيات جتريبية �أ�سا�سية مثل التبلور،
والتقطري ،والتكلي�س ،والت�سامي ،والتبخر؛ كما
ط َّور عدة �أدوات من �أجل �إجراء تلك التجارب.
�إال �أن تركيزه على التجريب املمنهج هو �أبرز ما
قام به ،وهو �سبب ت�سميته �أبا الكيمياء.
ومن بني �إ�سهاماته يف جمال الكيمياء تطوير
ال�صلب ،وحت�ضري عديد من املعادن ،ومقاومة
ال�صد�أ ،ونق�ش الذهب ،وا�ستخدام ثاين �أك�سيد
املنجنيز يف ت�صنيع الزجاج ،و�صباغة املالب�س
ودباغة اجللود ،وطلي املالب�س املقاومة للماء،
وحتديد الدهانات وال�شحوم .ي�شتهر ابن حيان
يف الغرب با�سم «جابر» ،وكان لكتاباته العديدة
ت�أثري بالغ يف تطوير املعرفة الكيميائية الغربية.
�أحمد زويل (1964م–)
�سمي ب�أبي الفيمتو كيمياء ،الدكتور
�أحمد زويل هو �أول م�رصي وعربي يح�صل على
جائزة نوبل يف جمال علمي؛ فكان عمله الرائد
يف جمال الفيمتو كيمياء �سب ًبا يف ح�صوله على
جائزة نوبل يف الكيمياء عام  .1999ولكن ،بعي ًدا
عن ت�أثريه يف ماليني العرب و�إلهامهم لل�سعي من
�أجل حتقيق �أحالمهم ودرا�سة العلوم ،كيف �أثر
عمله يف جمال الفيمتو كيمياء يف حياتنا؟
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الفيمتو كيمياء هي ا�ستخدام وم�ضات
ق�صرية للغاية من �أ�شعة الليزر لر�صد تفاعالت
كيميائية �أ�سا�سية حتدث خالل الفيمتو ثانية؛
الأمر الذي ميكننا من فهم ال�سبب وراء حدوث
تفاعالت كيميائية معينة ولي�س تفاعالت �أخرى،
و�سبب اعتماد �رسعة التفاعالت و�إنتاجيتها على
احلرارة .كما ميكننا من درا�سة عمليات التحليل
الطيفي للغازات ،وال�سوائل ،واملواد ال�صلبة على
الأ�سطح ويف البوليمرات خالل الفيمتو ثانية.
وتطبيقات الفيمتو كيمياء كثرية ومتفاوتة؛
من �إنتاج املواد املحفزة وت�صميم مكونات
�إلكرتونية جزئية �إىل الآليات الدقيقة يف العمليات
احليوية وجتهيز الأدوية .كما �أن االحتماالت
امل�ستقبلية هائلة؛ من اكت�ساب املزيد من
ال�سيطرة على التفاعالت الكيميائية �إىل �إمكانية
القيام بعملية متثيل �ضوئي ا�صطناعية.
ابن النفي�س (1213م–1288م)
مت اختياره �أ ًبا لعلم وظائف الأع�ضاء يف
الدورة الدموية؛ فكان ابن النفي�س �أول طبيب
يقوم باكت�شاف القلب الب�رشي .فهو من اكت�شف
الدورة الدموية الرئوية وو�صف بدقة وظيفة
القلب والدم ،وكيفية تدفق الدم من اجلانب
الأمين للقلب �إىل اجلانب الأي�رس عن طريق الرئة.
وكذلك قام بت�صحيح �أخطاء علماء القلب
الذين �سبقوه ،ووثق النتائج التي تو�صل �إليها
يف �أكرث من � 110أجزاء من الكتب الطبية .وكتابه
الأ�شهر هو «�رشح ت�رشيح القانون»  -وهو
تعليق على كتاب ت�رشيح القانون البن �سينا -
وقد ترجمت �أجزاء منه؛ ف�أثرت يف عمل الأطباء
الأوروبيني الذي خلفوه.

جمدي يعقوب (1935م–)
مت اختياره مل ًكا للقلوب و�أ�سطورة العامل يف
الطب ،امل�رصي جمدي يعقوب هو �أف�ضل جراح
قلب يف اململكة املتحدة؛ حيث �أجرى عمليات
زراعة قلب �أكرث من �أي جراح �آخر يف العامل،
منق ًذا �آالف احليوات حول العامل .ف� ً
إجمال،
�أجرى حوايل  20.000عملية قلب حرجة.
�أ�صبح الدكتور جمدي يعقوب يف عام 1983
�أول �شخ�ص يف اململكة املتحدة يقوم بعملية زرع
قلب ورئة يف �آن واحد .وقام ب�إجراء �أول عملية
زرع قلب دومينو يف عام 1987؛ حيث تربع
املري�ض الذي �أجريت له عملية زرع قلب ورئة
بقلبه ملري�ض �آخر .كما �أجرى الدكتور يعقوب
عملية زرع قلب لأ�صغر مري�ض يف اململكة املتحدة
لطفل عمره ع�رشة �أيام فقط .وقد ح�صل الدكتور
جمدي يعقوب على عديد من اجلوائز والأو�سمة،
وهو م�ستمر يف �إنقاذ الكثري من احليوات والعمل
على �أبحاث من �ش�أنها تغيري العامل.
�أبو عبد اهلل البتاين (858م–929م)
باعتباره من �أوائل علماء الفلك يف العامل،
أ�سا�سا
تعترب �إجنازات البتاين البارزة يف الفلك � ً
لكثري من العلوم الفلكية احلديثة .وقد �أثر كتابه
«اجلدول الريا�ضي ال�صابئ يف التقومي الفلكي» -
املعروف با�سم الزيج ال�صابئ  -يف الكثري من
خلفائه من العلماء.
وقد جنح يف ت�أكيد مواقع كثري من النجوم،
وحدد بدقة املعامالت الفلكية ،واكت�شف حتركات
القمر والكواكب املتحركة .كما عمل على حتديد
مواعيد الهالل ،ومدة ال�سنة ال�شم�سية وال�سنة
الفلكية ،والتنب�ؤ بالك�سوف واخل�سوف ،وظاهرة
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اختالف املنظر (التزيح) ،وكذلك �صحح نظريات
بطليمو�س بخ�صو�ص الأوج ال�شم�سي.
بجانب علم الفلك ،يرجع الف�ضل �إىل البتاين يف
ابتكار �سل�سلة من �صيغ ح�ساب املثلثات ،مثل قواعد
جيب الزاوية (جا) وجيب متام الزاوية (جتا).
فاروق الباز (1938م–)
ا�شتهر بكونه �أهم عامل �ساعد وكالة نا�سا
الف�ضائية على حتديد �أف�ضل موقع لهبوط املهمة
�أبولو  11يف عام  ،1969ومن ث َّم مهمة �أبولو 15
اال�ستك�شافية يف عام  .1971امل�رصي فاروق الباز
هو عامل ف�ضاء بارز ح�صل على كثري من الأو�سمة
من جميع �أنحاء العامل .وهو خبري معروف يف درا�سة
ال�صحاري وكيفية العثور على املياه يف البيئات
اجلافة واحلفاظ عليها مثل ال�صحراء العربية.
هو � ً
أي�ضا �أحد رواد ا�ستخدام تقنية احلا�سب
الآيل لو�صف اجلغرافيا ،وتدريب رواد الف�ضاء
على املهارات الهامة للر�صد الب�رصي والت�صوير
الف�ضائي� ،إىل جانب تدريب �أع�ضاء الطاقم على
كيفية جمع ال�صخور ،وطريقة جمع الرتبة من
�سطح القمر.
�أبو علي احل�سن بن الهيثم (965م1040-م)
كان ابن الهيثم فيزيائ ًّيا ها ًّما ،وعامل
ريا�ضيات ،وعامل فلك ،وهو الذي ابتكر املنهج
العلمي .البن الهيثم �إ�سهامات بارزة يف جمال
الب�رصيات ،ونظرية الأرقام ،والهند�سة ،وعلم
الفلك ،والفل�سفة الطبيعية .ين�سب البن الهيثم
�إجنازات عدة يف علم الب�رصيات ،وخا�ص ًة
الرتكيز على املنهج التجريبي؛ فح�صل على لقب
�أبي علم الب�رصيات احلديثة؛ حيث �رشح طبيعة
ال�ضوء و�صحح منوذج بطليمو�س الب�رصي.

م�صطفى ال�سيد (1933م–)
م�صطفى ال�سيد هو �أ�ستاذ وع�ضو مبجل�س
معهد جورجيا للتكنولوجيا؛ فهو من �أبرز علماء
الفيزياء الكيميائية وباحث ريادي يف جمال علوم
النانو ،وهو �صاحب القاعدة املطيافية .وقد
ذاع �صيته يف جميع �أنحاء العامل نتيجة عمله
على املطيافية اجلزيئية ،وا�ستحداث تقنيات
للمطيافية اجلزيئية ل�رشح الآليات والديناميكيات
اجلزيئية ،وجمموعات الطور الغازي ،واملواد
ال�صلبة ،ونظم ال�صور البيولوجية.
م�ؤخ ًرا ركز فريق م�صطفى ال�سيد البحثي
على تطوير مواد على مقيا�س النانو وا�ستخدامها
يف التحفيز ،والطب ،واال�ست�شعار .وكان لهذا
العمل ت�أثري ملحوظ يف املجاالت املذكورة وف ًقا
ل�شهادة كثري من اجلهات.
�سمرية مو�سى (1917م–1952م)
لن تكتمل القائمة بدون ذكر رائداتنا من الن�ساء.
والدكتورة �سمرية مو�سى هي �أول عاملة ذرة م�رصية
وعربية؛ فكانت �إلها ًما ملاليني الن�ساء العربيات
لل�سري على خطاها يف درا�سة العلوم .ح�صلت �سمرية
مو�سى على بكالوريو�س الطب الإ�شعاعي مع مرتبة
ال�رشف من الدرجة الأوىل يف عام  ،1939نتيجة
لبحثها الرائد يف ت�أثري �أ�شعة �إك�س يف املواد املختلفة.
وقد كانت ت�ؤمن بفكرة «الذرة من �أجل
ال�سالم»؛ فمن �أقوالها�« :سوف �أجعل العالج
النووي يف متناول اجلميع مثل الأ�سربين» .فعملت
بكد من �أجل حتقيق ذلك الهدف ،وكادت تقرتب
من اكت�شاف معادلة من �ش�أنها امل�ساعدة على ك�رس
ذرات املعادن الرخي�صة مثل النحا�س ،ممهدة
الطريق للطاقة النووية رخي�صة الثمن .لكن مع
الأ�سف ،وافتها املنية ج َّراء حادث م�أ�ساوي قبل
اكتمال عملها؛ �إال �أن �إرثها العلمي قد بقي.

حياة ال�سندي (1991م–)
لن تكتمل القائمة بدون ذكر رائداتنا من
الن�ساء .والدكتورة ال�شابة حياة ال�سندي هي
طبيبة �سعودية وواحدة من الرائدات يف ع�ضوية
جمل�س ال�شورى ال�سعودي .هي �أول امر�أة عربية
حت�صل على درجة الدكتوراه يف التكنولوجيا
احليوية من جامعة كامربيدج ،وهي الآن باحثة
بارزة يف جمال تكنولوجيا النانو ،وتعمل على
حتقيق حلول ت�شخي�صية �سهلة التنفيذ للرعاية
ال�رسيرية يف دول العامل النامي من خالل املنظمة
غري الهادفة للربح «الت�شخي�ص للجميع».
�أعظم ابتكاراتها حتى الآن �أداة الت�شخي�ص
قليلة التكلفة التي تك�شف عن الأمرا�ض عن
طريق حتليل �سوائل اجل�سم ب�سعر بخ�س ويف
�أقل من دقيقة .ال تزال الأداة قيد االختبار� ،إال
�أنه من �ش�أنها �إنقاذ ماليني احليوات يف البلدان
الفقرية .ولل�سندي � ً
أي�ضا خطط لإن�شاء مركز
رائد للتكنولوجيا احليوية على م�ستوى عاملي
يف اململكة العربية ال�سعودية بالتعاون مع جامعة
هارفارد ومعهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا.
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ر�شدي �سعيد
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ولد ر�شدي �سعيد عام  1920يف حي �شربا
بالقاهرة؛ ابنًا لعائلة يرجع �أ�صلها �إىل حمافظة
�أ�سيوط .در�س يف كلية العلوم بجامعة القاهرة وبرع
يف درا�سته؛ فتخرج مع مرتبة ال�رشف يف عام .1941
رضا يف كلية العلوم بجامعة القاهرة،
بعد �أن عمل حما� ً
�أكمل درا�سته يف جامعة زيورخ ب�سوي�رسا ،ثم ح�صل يف
وقت الحق على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد.
در�س ر�شدي �سعيد اجليولوجيا وكان يلقب ب�أبي
النيل؛ حيث كان رائ ًدا يف درا�سة جيولوجيا م�رص.
ما اجليولوجيا حتدي ًدا؟ هي جمال وا�سع يتلخ�ص
ً
ف�ضل عن
يف درا�سة املواد التي تكون الأر�ض،
العمليات التي حتدث عليها مثل الزالزل والفي�ضانات؛
كما ت�شمل درا�سة كيفية تطور وتغري مواد الأر�ض،
وعملياتها ،وكائناتها ،وتركيباتها مع مرور الزمن.
ومن خالل درا�سة ما�ضي كوكب الأر�ض ،ميكن
للجيولوجيني توقع م�ستقبل الأر�ض ب�صورة �أف�ضل.
فبما �أن الأر�ض قد مرت مبراحل خمتلفة من تغري
املناخ ،ف�إن درا�سة تلك التغريات اجليولوجية املا�ضية
متكننا من اال�ستعداد للتغريات املناخية احلالية
وامل�ستقبلية ب�شكل �أف�ضل .ف�إذا تعر�ضت منطقة معينة
للفي�ضانات ،يقوم اجليولوجي بدرا�سة تلك املنطقة
لفهم �أ�سباب الفي�ضان ،وتعد املعلومات والبيانات

م�رص ا�سم ي�شهد على عبق التاريخ.
�أر�ضها يقطنها ال�سكان منذ �آالف ال�سنني؛
حيث اعتمدوا دائ ًما على نهر النيل
للح�صول على رزقهم .فيقول كثريون
�إن م�رص هبة النيل ،وبدونه ملا كانت
هناك م�رص التي نعرفها اليوم .لذلك قدم
امل�رصيون القدماء الت�ضحيات لنهر النيل
كي يعربوا عن امتنانهم لوجوده ،ول�ضمان
ا�ستمرار تدفقه .فمنذ زمن بعيد ،تتمركز
حياة املزارعني حول جمرى نهر النيل؛
ويف ع�رصنا احلديث يلعب ال�سد العايل
ب�أ�سوان دو ًرا مركز ًّيا يف حياة امل�رصيني.
�ألهم موقع م�رص الفريد ومناظرها
الطبيعية كثريين لدرا�سة �أر�ض م�رص.
نخ�ص بالذكر �أكادمييني ا�شتهرا -
ك ٌّل يف جماله  -بف�ضل مثابرتهما يف
درا�سة م�رص؛ وهما :ر�شدي �سعيد
وجمال حمدان� .أحدهما جيولوجي
والآخر جغرايف ،وكالهما ق�ضى حياته يف
درا�سة العلوم التي جعلت من �أر�ض م�رص
ما هي عليه.
مفتاحا رئي�س ًّيا يعتمد عليه من يرغبون
التي يكت�شفها ً
يف تطوير تلك املناطق.
ويدر�س اجليولوجيون � ً
أي�ضا مواد الأر�ض ،وكيف
تكونت ،و�أين وجدت ،وكيف ميكن ا�ستخراجها من
الأر�ض وت�سخريها خلدمة الب�رش؛ كما يدر�سون
الزيوت ،واملعادن ،والغازات ،واملياه اجلوفية،
وغريها من املواد؛ ويقومون بو�ضع طرق وخطط
ال�ستخراجها وا�ستخدامها.
فلي�س من الغريب �إ ًذا �أن ن�سمع �أن ر�شدي �سعيد  -وهو
جيولوجي  -هو م�ؤ�س�س منظمة التعدين الوطنية
امل�رصية ،التي �أ�صبحت فيما بعد املركز امل�رصي
للجيولوجيا وهيئة م�ساحة التعدين؛ كما �شغل
من�صب وزير ال�صناعة ،وكان له ر�ؤى يف تطوير م�رص
با�ستغالل �أرا�ضيها ال�شا�سعة ،وكذلك البحث عن طرق
حلفظ �إيكولوجيا نهر النيل.
كان لر�شدي �سعيد كتابات غزيرة ودرا�سات
عن جيولوجيا م�رص ،ونهر النيل ،و� ً
أي�ضا علم
الهيدرولوجيا .وبدرا�سة جيولوجيا نهر النيل ،قام
بدرا�سة تاريخه ً
ف�ضل عن ا�ستخداماته امل�ستقبلية،

بقلم :جيالن �سامل

وكان ُي�رص على ا�ستغالله ب�شكل �آمن بطريقة
م�ستدامة؛ حيث �إنه عامل رئي�سي لرخاء م�رص.
�صدر كتاب لر�شدي �سعيد يف عام  1993حتت
عنوان «نهر النيل :ن�ش�أته وا�ستخدام مياهه يف
املا�ضي وامل�ستقبل»؛ حيث �أبحر يف ك ِّل ما يخ�ص نهر
مو�ضحا تاريخ التطور اجليولوجي لنظام نهر
النيل،
ً
النيل .يف هذا الكتاب تناول ر�شدي �سعيد �أ�صل النيل،
وكذلك تطرق للمزايا املختلفة له التي جتعله فري ًدا.
وكذلك تناول اال�ستخدامات املختلفة لنهر النيل منذ
عهد م�رص القدمية �إىل الع�رص احلديث؛ حيث قدم
التطور الزراعي الذي حدث على مر الع�صور ،بد ًءا
من ري الأرا�ضي حني كانت مياه النيل تندفع على
�ضفتيه با�ستمرار� ،إىل �إن�شاء ال�سد العايل يف �أ�سوان،
والتغريات التي �أحدثها يف الزراعة وجيولوجيا نهر
النيل.
ِّ
يعد هذا الكتاب مرج ًعا رئي�س ًّيا لكل من يدر�س
ويهتم بجيولوجيا نهر النيل ،وبالفعل �أ�سهم ب�شكل
كبري يف الأدب القائم اخلا�ص بنهر النيل .كتب �سعيد
� ً
أي�ضا عدي ًدا من الكتب الأخرى؛ منها «التطور
اجليولوجي لنهر النيل ،والعلوم ،وال�سيا�سة يف
م�رص :رحلة حياة» .وقد �أراد اال�ستفادة من ال�صحراء
الغربية يف م�رص ،وحتويلها �إىل مكان ي�صلح للعي�ش؛
حيث ميكن �أن تزدهر ال�صناعات .فطرح م�رشو ًعا
لربط ال�صحراء الغربية بوادي النيل؛ حيث �أدرك �أن
تلك املنطقة ذات املناخ املعتدل والت�ضاري�س امل�سطحة
قد تكون مكانًا مثال ًّيا لبناء املراكز احل�رضية.
ففي عام  2005حني �ألقى خطا ًبا يف حفل خريجي
اجلامعة الأمريكية يف القاهرة ،حتدث عن ر�ؤيته
للتطورات اجلديدة يف م�رص ً
قائل« :ا�سمحوا يل �أن
�أ�شارككم ر�ؤيتي مل�رص التي �أريد �أن �أحيا بها .م�رص
التي �أرى حتول دلتاها ووادي نيلها �إىل حديقة كبرية

وحممية طبيعية خالية من ال�صناعة؛ مكر�سة كل ًّيا
للزراعة ويقطنها عدد حمدود من ال�سكان كي يحيوا
يف وئام مع بيئتهم ويحافظوا على حتقيق التوازن مع
املوارد الطبيعية .ف�أرى �صحاري م�رص متناثرة ،وبها
مراكز �سكنية متباعدة ومنظمة ب�شكل جيد مبنية حول
قواعد �صناعية وا�سعة وتغذيها موارد الطاقة املتاحة
حمل ًّيا».

جمال حمدان
ومن اجليولوجيا ننتقل �إىل اجلغرافيا و�إىل عقل
عظيم �آخر هو جمال حمدان .ذلك اجلغرايف الذي
كانت حياته عك�س حياة ر�شدي �سعيد املنفتحة؛ فقد
عا�ش جمال حمدان يف عزلة تامة� ،أ�شبه بحياة زاهد.
وجمال حمدان مفكر عظيم اختار �أن يكر�س حياته
للبحث؛ ويف عزلته التي فر�ضها على نف�سه �أ�صدر
مو�سوعة جتلت فيها عبقريته.
ولد حمدان عام  1928يف حمافظة القليوبية،
ولكنه ن�ش�أ يف القاهرة .التحق بجامعة القاهرة يف
�سن ال�ساد�سة ع�رشة ،والتحق بق�سم اجلغرافيا يف
كلية الآداب؛ حيث تخرج فيها عام  .1948وبف�ضل
�سجله الأكادميي املمتازُ ،عر�ض عليه �إكمال درا�سته يف
جامعة ريدينغ ب�إجنلرتا.

عاد حمدان �إىل م�رص بعد ح�صوله على درجة
مدر�سا يف ق�سم
الدكتوراه يف عام  ،1953وبد�أ عمله ً
اجلغرافيا بكلية الآداب بجامعة القاهرة .ثم ترقى �إىل
من�صب �أ�ستاذ م�ساعد يف عام 1958؛ ولكن بعد خم�س
�سنوات قرر اال�ستقالة من من�صبهً .
فعو�ضا عن عمله
باجلامعة ،بد�أ حياة العزلة كي يتفرغ لبحثه الأكادميي.
ولكن ،ما حتدي ًدا املجال الذي �سلكه
جمال حمدان بذلك ال�شغف؟ ح�سنًا ،اجلغرافيا هي
درا�سة الأرا�ضي ،والبيئات ،و�سكانها ،وخ�صائ�صها.
فاجلغرافيا جمال وا�سع و�شامل؛ حيث ت�سعى
للعثور على الأ�سباب الكامنة وراء الظواهر الطبيعية
والب�رشية .فاجلغرافيا تربط تخ�ص�صات خمتلفة م ًعا،
فت�شمل فرعني رئي�سيني؛ وهما :اجلغرافيا الب�رشية
واجلغرافيا الطبيعية.
تتناول اجلغرافيا الب�رشية كيفية عمل وتفاعل
الثقافات ،واملجتمعات ،واالقت�صاد؛ يف حني تتناول
اجلغرافيا الطبيعية البيئة واملناظر الطبيعية املادية
لك ِّل �إقليم .وك ٌّل من املجالني يت�ضافر مع الآخر؛ حيث
ت�شكل درا�سة اجلغرافيا وع ًيا �أف�ضل و�أعمق للعامل
الذي نحيا به.
َ�ص َدر جلمال حمدان عديد من الكتب واملقاالت،
ولكن يظل �أ�شهرها «�شخ�صية م�رص» ،الذي نُ�رش
لأول مرة يف عام  .1967وقد �أعيد ن�رشه يف وقت
الحق؛ حيث ق�سم �إىل �أربعة جملدات ،وي�صل عدد
�صفحاته �إىل � 3552صفحة؛ ً
تكليل لع�رش �سنوات
ً
ومتثيل لتفاين جمال حمدان يف
من البحث الدءوب،
هذا املو�ضوع .ويعد ذلك العمل عظي ًما؛ حيث يتعامل
مع �شخ�صية م�رص كدولة.
ومل يتبع جمال حمدان املنهجية اجلغرافية
ً
فعو�ضا عن ذلك ،حاول «مزج
التقليدية يف بحثه؛

اجلغرافيا والتاريخ» من �أجل فهم مو�ضوعه .وقد
�أدرك حمدان �أن «اجلغرافيا الإقليمية التقليدية هي
و�صف للمكان ،يف حني �إن ال�شخ�صية الإقليمية هي
فل�سفة املكان؛ حيث تقدم الأوىل تقارير جغرافية فقط،
يف حني تعد الأخرية جغرافيا فائقة وخارقة للطبيعة».
ففي املجلد الأول من «�شخ�صية م�رص» ،تو�سع
جمال حمدان يف مفهوم «ال�شخ�صية الإقليمية»،
وو�ضح �أن ال�شخ�صية الإقليمية تفوق الدمج
الريا�ضي املجرد خل�صائ�ص وتوزيع الأقاليم؛ �أي �إنها
تتجاوز كونها كتلة جمردة من الأقاليم .فهي حتدد
ما مييز منطقة ما وما يفرقها عن غريها من املناطق،
يف حماولة لالقرتاب من «عبقرية املكان»؛ لتو�ضيح
«�إبداعه اخلا�ص» الذي يحدد �شخ�صيته الكامنة.
رحل جمال حمدان عن عاملنا يف عام ،1993
وحلقه ر�شدي �سعيد يف عام 2003؛ وكان كالهما
�شغو ًفا ب�أر�ض م�رص ،الأمر الذي دفع م�ساريهما
الأكادميينيً ،
جاعل منهما منارتني للمعرفة ما زلنا
نهتدي بهما ،ونتوق �إىل االقتداء بهما.
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ك َّل يوم ي�ستخدم �آالف الأ�شخا�ص التطبيقات املالحية على هواتفهم اجلوالة،
وكذلك نظام حتديد املواقع العاملي لتحديد مواقعهم والطرق املثلى للو�صول �إىل
الأماكن التي ي�ستهدفونها .تلك التقنية مت ت�سويقها للهواتف اجلوالة بف�ضل عامل
االت�صاالت امل�رصي حامت زغلول الذي �أ�س�س �رشكة يعتقد �أنها الأوىل لت�سويق
تقنيات حتديد املواقع والطرق للهواتف اجلوالة .تلك واحدة من عديد من
الإمكانيات الإلكرتونية واالت�صاالتية التي ن�ستمتع بها اليوم بف�ضل �أعوام من
البحث واالخرتاعات التي طورها ذلك العامل املتميز.
لقد �سطع جنم حامت زغلول �رسي ًعا بعد تخرجه يف جامعة القاهرة منذ خم�سة
وثالثني عا ًما؛ لي�صبح اليوم رئي�س جمل�س �إدارة واملدير التنفيذي لواحدة من
ال�رشكات العاملية الرائدة يف ت�صميم وتطوير وتوزيع تقنيات ومنتجات ات�صاالت
ال�سلكية عالية ال�رسعة .يحمل حامت زغلول براءة �ستة اخرتاعات ،كما مت ن�رش
العديد من �أعماله يف الدوريات التقنية؛ �إال �أنه ي�شتهر باخرتاعه التكرار التق�سيمي
املتعامد وا�سع املدى والطيف املنت�رش مبا�رش الت�سل�سل متعدد الأكواد.
فريتبط ا�سم حامت زغلول باخرتاعه للطيف املنت�رش مبا�رش الت�سل�سل متعدد
الأكواد؛ تلك التقنية التي قدمت اجتاهً ا منفردًا ملحاكاة االنت�شار الطيفي لنقل
الإ�شارات الرقمية عرب موجات الأثري .ومن خالل تلك التقنية ،يتم تق�سيم البيانات
املطلوب �إر�سالها �إىل �أجزاء �صغرية ،كل جزء منها يتم �إر�ساله خالل قناة ذات تردد
منف�صل عرب املجال الطيفي.
يتم جتميع البيانات التي يتم �إر�سالها يف �صورة ت�سل�سل بيانات ذي �سعة ومعدل
عالٍ – ما يعرف بكود التقطيع – يق�سم البيانات ح�سب ن�سبة انت�شارها .ي�ساعد
وجود هذا الكود على منع �إعاقة �إر�سال البيانات ،ويتيح ا�ستعادة البيانات الأ�صلية
�إذا ما ت�رضرت وحدات البيانات �أثناء االنتقال.
قبل �أن يقدم حامت زغلول تلك التقنية ،كانت ت�ستخدم عمليات انت�شار طيف
تقليدية �أخرى؛ على �سبيل املثال« :الطيف املنت�رش ذو القفز الرتددي» ،و«تق�سيم
الكود ذو القفز الرتددي» .يف تلك العمليات ،كانت تق�سم �رشيحة وا�سعة من الطيف
البث للعديد من الرتددات البثية املمكنة.
على الرغم من �أن ذلك �ساعد �أجهزة قفز الرتدد على ا�ستخدام طاقة �أقل وعلى
�إتاحتها ب�سعر �أقل ،ف�إن �أداء تقنية حامت زغلول �أثبتت فعاليتها الأعلى بكثري وكذلك
�إمكانية االعتماد عليها .وتنبع فوائد تقنيته التي تفوق فوائد تلك التقليدية من
املقاومة العالية للت�شوي�ش املق�صود وغري املق�صود ،و�سهولة م�شاركة م�ستخدمني
متعددين لقناة واحدة؛ وكذلك ف�إن انخفا�ض م�ستوى �ضو�ضاء خلفية الإ�شارة
يعرقل االعرتا�ض ،بالإ�ضافة �إىل حتديد التوقيت الن�سبي بني جهازي الإر�سال
واال�ستقبال.

عندما ظهرت تلك التقنية لأول مرة كانت �أعلى �سع ًرا بكثري مقارنة بتقنيات قفز
الرتدد التقليدية؛ فكان اجلي�ش هو �أول �سوق يهتم بها .يرجع ذلك �إىل ا�ستخدامها
�إ�شارات النطاق العري�ض التي ي�صعب اكت�شافها ،والتي تقاوم حماوالت الت�شوي�ش،
وهي مميزات كانت اجليو�ش على ا�ستعداد لدفع الكثري للح�صول عليها.
بعد �أعوام من البحث منت التقنية ون�ضجت؛ ف�أ�صبحت �أقل �سع ًرا .لذلك هي
اليوم متاحة يف الأ�سواق مقابل �أ�سعار معقولة .فتطبق عمليات انت�شار الطيف الآن
وخ�صو�صا يف ال�شبكات الال�سلكية حملية
ب�شكل وا�سع يف �أغرا�ض جتارية عدة،
ً
النطاق.
�إ�سهام هام �آخر قدمه حامت زغلول لعامل تكنولوجيا االت�صاالت اخرتاعه التكرار
التق�سيمي املتعامد وا�سع املدى ،وهو و�سيلة لت�شفري البيانات الرقمية على ترددات
حاملة متعددة .وقد تطورت تلك التقنية �رسي ًعا لت�صبح منظومة رائجة لالت�صاالت
الرقمية وا�سعة املدى ،والتي ت�ستخدم يف تطبيقات مثل التلفزيون الرقمي والبث
ال�صوتي ،و�إنرتنت خط امل�شرتك الرقمي ،وال�شبكات الال�سلكية ،و�شبكات خطوط
الطاقة ،وات�صاالت اجليل الرابع من الهواتف اجلوالة.
وامليزة الأولية لتلك التقنية على مناف�سيها – على �سبيل املثال منظومات الو�سط
الواحد – هي قدرتها على الت�أقلم مع ظروف القناة ال�صعبة دون مر�شحات تعادل
معقدة .تعادل القنوات �أ�صبح �أب�سط؛ لأن هذه التقنية تعمل ك�أنها ت�ستخدم الكثري
من الإ�شارات املتقاربة حمدودة ال�رسعة بد ًال من �إ�شارة واحدة فائقة ال�رسعة.
اليوم ت�ستخدم تقنية التكرار التق�سيمي املتعامد وا�سع املدى بكرثة يف تطبيقات
البث ال�صوتي الرقمي ،والتلفزيون الرقمي ،وتطبيقات �شبكة املنطقة املحلية
الال�سلكية ،وخط امل�شرتك الرقمي غري املتماثل ،ومقايي�س هواتف اجليل الرابع
اجلوالة املتقدمة.
و�صل حامت زغلول لقمة جناحه املهني عام 2000؛ حيث مت االحتفاء ب�إ�سهاماته
العلمية والعملية ب�شكل كبري على م�ستوى عاملي .وقد لقبت جملة ماكلني الكندية
حامت زغلول ،الذي يحمل اجلن�سية الكندية �إىل جانب جن�سيته امل�رصية ،ب�أحد �أعظم
ع�رشة كنديني لعام .2000
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عمر ياغي هو كيميائي �أردين ُيح َتفَى به يف الو�سط العلمي لإ�سهاماته يف جمال
علم املواد؛ فقد عمل عمر لأعوام على تطوير مواد جديدة ذات م�ساحة �سطحية عالية
للغاية وكثافة بلورية منخف�ضة ج ًّدا .واليوم قد جنح عمر ياغي وعمره خم�سون
عا ًما يف �إنتاج فئات من املركبات تعرف بالأطر املعدنية الع�ضوية والأطر الع�ضوية
الت�سهامية .وقد جنح يف تطوير تلك املواد بد ًءا من الأ�سا�سيات العلمية الب�سيطة
�إىل التطبيقات وا�سعة النطاق يف تكنولوجيا الطاقة النظيفة ،ومن ذلك تخزين
الهيدروجني وامليثان ،وكذلك ف�صل غاز ثاين �أك�سيد الكربون وتخزينه.
لفهم طبيعة املواد التي طورها عمر ياغي ،يحتاج املرء � ً
أول ال�ستيعاب مبد�أ
علمي من مبادئ علم املواد؛ فالهيكل املجهري ملعدن ما يتكون من تنظيم بلوري
من الذرات ،والأيونات ،واجلزيئات .دعونا نت�صور ذلك الهيكل البلوري على �شكل
�صندوق كبري مبني من م�صفوفة من ال�صناديق ال�صغرية؛ يف حني يتكون كل من تلك
ال�صناديق ال�صغرية بدورها من �صناديق �أ�صغر ،ويتكرر هذا الأمر �إىل ما ال نهاية يف
جميع االجتاهات املكانية الثالثة.
مثل تلك الوحدة اخللوية هي الوحدة ال�صغرى للحجم ،وحتتوي على جميع
البيانات الهيكلية والتماثلية الالزمة لبناء الهيكل املجهري لل�شبكة املعدنية .تت�صل
الذرات واجلزيئات بع�ضها ببع�ض خط ًّيا عن طريق روابط لت�شكل �سال�سل من
اجلزيئات .تلك ال�سال�سل بدورها يرتابط بع�ضها ببع�ض لت�شكل الهيكل العام
للمادة؛ حيث يكون لطبيعة تلك الروابط ت�أثري كبري يف ال�صفات الفيزيائية للمادة.
طور عمر ياغي مادة جديدة هي الأطر املعدنية الع�ضوية ،وهي مركب يتكون
من �أيونات معدنية م�صفوفة مع جزيئات ع�ضوية لت�شكيل هياكل بعدية ذات م�سامية
عالية .ت�شكلت تلك املادة عن طريق ربط الوحدات غري الع�ضوية والع�ضوية بروابط
قوية؛ املرونة املتاحة يف تعديل هند�سة املكونات ،ومقا�سها ،ووظيفتها �أدت يف النهاية
�إىل تطوير �أكرث من  20.000من الأطر املعدنية الع�ضوية املختلفة التي ن�رشها
عمر ياغي ودر�سها �أثناء العقد املن�رصم.
عادة ما تكون الوحدات الع�ضوية جزيئات �سلبية ال�شحنة ،والتي تعطي عند
ربطها بالوحدات املحتوية على املعدن هياكل �أطر معدنية ع�ضوية بلورية قوية البنيان
مب�سامية تزيد على  ٪50من حجم بلور الأطر املعدنية الع�ضوية .وعادة ما ترتاوح
قيمة امل�ساحة ال�سطحية لتلك الأطر املعدنية الع�ضوية من � 1000إىل 10.000م/2جم؛
�أي تتفوق على املواد امل�سامية التقليدية مثل الزيوليتات والكربونات.
واليوم ،ف�إن الأطر املعدنية الع�ضوية ذات امل�سامية الدائمة التي طورها
عمر ياغي هي �أو�سع نطا ًقا؛ من حيث التنوع والتعددية من �أي فئة �أخرى من

املواد امل�سامية املعروفة .تلك املميزات جعلت من الأطر املعدنية الع�ضوية موا َّد
مثالية لتخزين الوقود – الهيدروجني وامليثان – وف�صل غاز ثاين �أك�سيد الكربون
والتطبيقات التحفيزية ،على �سبيل املثال ولي�س احل�رص.
بعد جناحه يف تطوير الأطر املعدنية الع�ضوية ،قرر عمر ياغي تركيز عمله
على تطوير فئة فرعية منها ميكن ا�ستخدامها يف ال�صناعات امل�ستهلكة للطاقة؛
وذلك بغر�ض توفري الطاقة والتكلفة ب�شكل ملمو�س .تلك كانت �أطر �إمييدازوالت
الزيوليتيك.
ت�شكل عمليات الف�صل ال�صناعية نحو  ٪10من الطلب العاملي على الطاقة؛ وذلك
العتمادها ب�شكل كبري على ا�ستخدام عمليات الف�صل احلراري ،على �سبيل املثال
عملية التقطري .وقد در�س عمر ياغي تلك العمليات؛ فوجد �أنه ميكن توفري الطاقة
والتكلفة ب�شكل كبري عن طريق ا�ستخدام تقنيات ف�صل متقدمة ،مثل �أغ�شية الف�صل
ومواد االمت�صا�ص.
يبقى �أحد �أهم العوائق لتقبل تلك التقنيات وهو تطوير مواد ف َّعالة ومنتجة
عند ا�ستخدامها يف عمليات �صناعية ذات ظروف قا�سية .لهذا ال�سبب قرر
عمر ياغي ا�ستخدام �أطر �إمييدازوالت الزيوليتيك ب�صفتها فئة فرعية م�ستقرة
حرار ًّيا وكيميائ ًّيا من الأطر املعدنية الع�ضوية .فيمكن ت�سخني هياكل �أطر
�إمييدازوالت الزيوليتيك امل�سامية �إىل درجات حرارة عالية دون �أن تتحلل ،كما
ميكنها البقاء م�ستقرة عند غليها يف املاء �أو املذيبات ملدة �أ�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�صميم الهياكل الع�ضوية
املمتدة البلورية وتوليفها ،كما طور فئة فرعية �أخرى من الأطر املعدنية الع�ضوية حيث
ترتبط لبنات بناء ال�شبكة بروابط ت�ساهمية .تلك املواد املطورة هي مواد �صلبة بلورية
م�سامية تتكون من وحدات بناء ثانوية تتجمع لت�شكل �إطا ًرا متكر ًرا عايل امل�سامية.
ميكن ت�شكيل عدد يكاد ال يح�صى من الأطر من خالل تركيبات متنوعة من
وحدات البناء الثانوية ،مما ي�ؤدي �إىل خ�صائ�ص مادية فريدة لتطبيقات الف�صل،
والتخزين ،واحلفز غري املتجان�س .تلك هي الأطر الع�ضوية الت�ساهمية ،وهي
م�سامية ،وبلورية ،وم�شكلة بالكامل من عنا�رص خفيفة – الهيدروجني ،والبورون،
والكربون ،والنيرتوجني ،والأك�سجني – ومعروفة بت�شكيل روابط ت�ساهمية قوية يف
مواد نافعة �شديدة ال�صالبة ،مثل الأملا�س ،واجلرافيت ،ونيرتيد البورون.
وقد �أدى الو�صول �إىل مواد الأطر الع�ضوية الت�ساهمية ب�شكل ناجح عن طريق
تطوير وحدات البناء اجلزيئية �إىل �أطر فريدة ميكن ا�ستخدامها يف عمل مواد خفيفة
الوزن مثالية لتخزين الغازات ،والتطبيقات ال�ضوئية واحلفزية.
يف عام  2006مت االعرتاف بعمل عمر ياغي اخلا�ص بتخزين امليثان والهيدروجني
يف عديد من الإ�صدارات ،التي �أدرجته �ضمن «�أكرث ع�رشة علماء ومهند�سني عبقرية يف
الواليات املتحدة الأمريكية» .ويف  2010ن�رشت جملة «�ساين�س وات�ش» (Science
 )Watchقائمة «�أف�ضل مائة كيميائي يف العامل»؛ حيث �أتى ترتيب ا�سم عمر ياغي
الثاين.
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العلم وال�صناعة

دور علم الكيمياء يف تطوير �صناعة الزجاج

بقلم� :شريين رم�ضان
وتُعد �صناعة الزجاج من �أعقد ال�صناعات
الكيميائية التي متر بالعديد من املراحل لي�صبح املنتج
على ال�شكل والهيئة املطلوبة.

� ً
أول :الإذابة
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من املعروف �أن �صناعة الزجاج قد رافقت
الب�رش منذ ع�صور ما قبل التاريخ ،ولكنه غري
معروف حتى الآن من هو �أول من اكت�شف
�صناعتها .هناك رواية قائلة ب�أن الفينيقيني
القدماء هم الذين قاموا باكت�شافها ،حني نزل
جمموعة من البحارة ب�سفنهم على ال�ساحل
ال�سوري و�أرادوا طهي الع�شاء فلم يجدوا
حجارة ي�ضعوا عليها القدور؛ فا�ستخدموا
ً
كتل (مركبات ال�صوديوم) كانت موجودة
يف ال�سفينة .وعندما �أ�شعلوا النريان الحظوا
�أن امتزاج تلك الكتل مع الرمال التي حتتوي
على مادة ال�سيليكا ينتج عنه �سائل �شفاف
المع؛ فكانت هذه بداية اكت�شاف الزجاج.
على كل حال ،لي�س هناك �أدلة علمية على
�صحة تلك الرواية؛ ولكن من امل�ؤكد �أن �صناعة
الزجاج وجدت منذ القدم يف ح�ضارات م�رص،
و�سوريا ،والعراق ،ثم انتقلت �إىل اليونانيني
والرومانيني ،ومن ثم ورثها العرب من خالل
البلدان التي فتحوها يف �إيران ،والعراق،
وال�شام ،وم�رص .وقد قام العرب يف الع�صور
الو�سطى بتطوير هذه ال�صناعة ب�إدخال تقنيات
جديدة ،كما و�صلوا �إىل درجة عالية من الإتقان
يف زخرفة الزجاج وذلك بف�ضل تقدم علم الكيمياء
يف تلك الفرتة ،وت�شجيع ال�سالطني والأمراء لهذه
ال�صناعة ،وحلاجتهم �إىل املنتجات الزجاجية يف
حياتهم اليومية؛ مثل القوارير ،واملزهريات،
والأكواب ،وامل�شكاوات ،والنوافذ ،ومكاييل
ال�سوائل ،والعطور ،والو�صفات الطبية .كما
عرف علماء امل�سلمني البلور الطبيعي ،وهو
الزجاج املمتاز  -الكري�ستال بح�سب التعريف
الكيمياوي احلديث  -الذي يحتوي على ن�سب
خمتلفة من �أكا�سيد الر�صا�ص ،وا�ستخدموه
ل�صنع الكئو�س ،والأواين ،والرثيات ،واخلوامت.

يرتكب الزجاج كيميائ ًّيا من خلط كميات حمددة
من الرمل (ال�سيليكا) ،وال�صودا ،واجلري؛ ثم ُيو�ضع
هذا اخلليط يف فرن عايل احلرارة حتى تن�صهر تلك
املكونات ومتتزج م ًعا جي ًدا ،ليتحول هذا اخلليط �إىل
عجينة طرية �سهلة الت�شكيل.

ثانيًا :الت�شكيل

يتم ت�شكيل اخلليط يدو ًّيا وهو �ساخن بطريقتني؛
الأوىل هي «النفخ يف الهواء»؛ حيث ينفخ ال�صانع يف
�أنبوب معدين ي�ضع ب�آخره قطعة �صغرية من العجينة
حتى تتحول �إىل فقاعة �صغرية ،ثم تكرب مع ا�ستمرار
النفخ ويتم ت�شكيلها حتى ت�صل �إىل ال�شكل املطلوب.
�أما الطريقة الثانية فهي «النفخ يف القالب»؛ حيث يقوم
ال�صانع بنفخ العجينة يف قوالب من الطني �أو اخل�شب،
وتكون من قطعتني �أو �أكرث ،ثم يقوم ال�صانع يف
النهاية بتجميع ول�صق القطع م ًعا.

ثال ًثا :الزخرفة

كانت الزخرفة تنفذ على الزجاج ب�أ�ساليب خمتلفة
منها �إ�ضافة قطع �أو خطوط زجاجية على بدن املنتج،
�أو ال�ضغط بالأختام املعدنية ذات الزخارف البارزة �أو
الغائرة على الزجاج وهو �ساخن .وبعد �أن يتم تربيد
املنتج النهائي وي�أخذ ال�شكل املطلوب ،يطلق الفنان
العربي خلياله العنان لتزيينه وزخرفته ،م�ستخد ًما
دقته ومهارته لإنتاج �أجمل التحف الفنية.
وكانت الزخارف اخلطية من �أهم �سمات الفن
العربي الإ�سالمي؛ حيث ا�ستطاع الفنان تطويع
اخلط العربي ب�أنواعه املختلفة؛ مثل الن�سخ ،والثلث،
والكويف لكتابة عبارات تاريخية ،وتذكارية ،ودينية
با�ستخدام الذهب يف كثري من الأحيان .كما برع يف
عمل مزيج رائع من الزخارف الهند�سية والنباتية
منتجا فنًّا جدي ًدا وفري ًدا ي�سمى
املتداخلة واملتكررة ً
بالأرابي�سك .كما جند بع�ض الأ�شكال احليوانية
والآدمية على بع�ض املنتجات التي ت�صور مناظر لعبة
البولو ،وحفالت ال�صيد ،والبالط.

لعب املجتمع الإ�سالمي دو ًرا بارزًا يف تطوير
علم الكيمياء ،ومن ثم تطوير العديد من ال�صناعات
ومنها �صناعة الزجاج التي تُعد من �أدق ال�صناعات
الكيمياوية و�أعقدها من حيث حت�ضري موادها الأولية،
وطرق �صنعها ،وحاجتها �إىل �أي ٍد ماهرة مبدعة
خا�صا
وفنانة .كذلك �أبدى العديد من العلماء اهتما ًما ًّ
بتلك ال�صناعة؛ حيث ا�ستخدموا الأدوات الزجاجية
يف خمترباتهم ،وتركوا لنا �إر ًثا هائ ًال من امل�ؤلفات
التف�صيلية الوافية عن العديد من ال�صناعاتً .
فمثل
جند العامل الكيميائي جابر بن حيان ي�صف يف كتابه
«الدرة املكنونة»  46طريقة لإنتاج الزجاج امللون ،كما
متكن من حت�سني نوعية الزجاج امل�ستخدم ل�صناعة
جهاز التقطري  -الأنبيق  - Alembicالذي قام
باخرتاعه.
ولعب الكيميائيون العرب دو ًرا كب ًريا يف تطوير
الأ�صباغ املعدنية امل�ستخدمة لإنتاج قطع الزجاج
امللون ،والذي ال يزال يحتفظ ب�ألوانه �إىل يومنا هذا،
متحد ًيا التقلبات اجلوية وحرارة ال�شم�س على مدى
مئات ال�سنني املا�ضية.

امل�شكاوات الزجاجية

ابتكر ال�صانع العربي امل�سلم امل�شكاوات
الزجاجية ال�ستخدامها يف �إ�ضاءة وتزيني املن�ش�آت
الدينية الفخمة التي تَناف�س ال�سالطني ،والأمراء،
والأغنياء يف بنائها .وقد �صنعت من �أجود �أنواع
الزجاج املموه مبادة املينا ،وا�ستخدم الذهب لكتابة
الآيات القر�آنية والأدعية على بدنها؛ ليتم تعليقها
ب�سال�سل من الف�ضة �أو النحا�س الأ�صفر.
�إ ًذا فقد لعب العرب دو ًرا ها ًّما يف تطوير الزجاج،
�سواء كان كيميائ ًّيا؛ من حيث طرق �صناعته وت�شكيله،
�أو فن ًّيا من حيث زخرفته وتلوينه .فما زالت امل�صنوعات
الزجاجية الأثرية تُعد من �أجمل التحف الفنية و�أعالها
قيمة ،كما �أنها تعك�س الطفرات ال�صناعية والفنية
لفرتة تاريخية م�رشقة وم�رشفة من تاريخ ال�رشق.

املراجع

سعاد ماهر ،الفنون اإلسالمية ،القاهرة للنشر والتوزيع.2009 ،
معجم مصطلحات العمارة والفنون اإلسالمية ،عاصم محمد رزق،
مكتبة مدبولي.130-129 ،2000 ،
www.cmog.org
www.discoverislamicart.org
www.vam.ac.uk

بقلم :نوران خالد
تعترب دباغة اجللود و�صباغة الأن�سجة من �أقدم املهن التي اختربت
تطورات كثرية ،وكان للعرب الريادة يف هاتني احلرفتني؛ حيث �أ�سهموا يف
تطويرهما كث ًريا .فا�ستخدم احلرفيون العرب اجللود والأن�سجة ل�صناعة
قطع فنية رائعة ال تزال حتى الآن رمزًا لهوية احل�ضارة العربية العريقة،
وقد كان للجهود التي بذلها العلماء العرب الف�ضل يف تطوير هذه احلرف.

املراجع

https://books.google.com.eg
https://sites.google.com
www.britannica.com
www.epa.gov
www.fao.org
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�أما دباغة اجللود ،فهي عملية معاجلة اجللود احليوانية كيميائ ًّيا؛ حيث تعتمد
فكرة الدباغة على تفاعل �ألياف الكوالجني املوجودة باجللد مع عامل دباغة .يعمل
التفاعل على �سحب املياه من اجللد؛ جلعله متينًا ومقاو ًما للماء ،ومنو البكرتيا،
والت�آكل .وت�ستخدم ثالثة �أنواع من اجللود يف عملية الدباغة :جلود املا�شية ،وجلود
اخلراف ،وجلود اخلنزير؛ كما ت�ستخدم جلود بع�ض احليوانات الأخرى -مثل
التما�سيح والثعابني -لإنتاج منتجات جلدية فاخرة ومتميزة.
ول�سهولة عملية الدباغة ووفرة املواد امل�ستخدمة فيها كانت دباغة اجللود
من �أوىل احلرف التي ظهرت يف العامل القدمي .وقد مرت احلرفة بتغريات عديدة
وتطورات وا�ضحة .فاعتمدت طرق الدباغة قد ًميا على ا�ستخدام عوامل دباغة
م�ستخرجة من م�صادر نباتية ،وكانت اجللود تنقع يف �سل�سلة من الأحوا�ض املليئة
مب�ستخل�صات كيميائية تزداد ن�سبة تركيزها يف ك ِّل حو�ض تدريج ًّيا؛ حيث ت�ستخرج
تلك امل�ستخل�صات من �أوراق وحلاء بع�ض النباتات التي حتتوي على حام�ض
التانيك ،الذي يركز على املركبات الربوتينية املوجودة باجللود.
يف الع�صور احلديثة ،وبف�ضل التقدم العلمي ،ظهرت طريقة �أخرى با�ستخدام
�أمالح الكروم؛ حيث ت�ضاف �أمالح الكروم للجلود ،ثم يتم رفع درجة حمو�ضتها
تدريج ًّيا وببطء .هذه العملية جتعل اجللد �أكرث مقاومة لدرجات احلرارة ومنو
البكرتيا ،وي�ستخدم خاللها ما ال يقل عن  300كجم من املواد الكيميائية لدباغة
طن واحد من اجللود.
و�أما �صباغة الن�سيج ،فهي عملية �إ�ضافة الألوان للأن�سجة .وعاد ًة ما تنقع
الأن�سجة يف حملول معني يحتوي على ال�صبغة ومواد كيميائية خا�صة؛ حيث تتكون
بعد ال�صباغة رابطة كيميائية غري قابلة للك�رس بني جزيئات ال�صبغة والأن�سجة.
ميكن �صباغة الأن�سجة �أو اخليوط امل�ستخدمة يف �صناعتها ،كما يتم �صباغة
بع�ض الأن�سجة بالطباعة .ولل�صباغة طرق خمتلفة ولك ِّل نوع من الن�سيج نوع
معني من ال�صبغات يختلف يف الرتكيب الكيميائي ،والت�أثري ،وطريقة ا�ستخدامه.
ويعترب التحكم يف الوقت ودرجة حرارة عملية ال�صباغة العامل الرئي�سي لنجاحها.

يف املا�ضي كانت مركبات ال�صبغة ت�ستخرج من م�صادر طبيعية مثل احليوانات
والنباتات .بعد ذلك ظهرت مركبات كيميائية �صناعية لل�صباغة �أكرث ثباتًا ومقاوم ًة
للماء واال�ستخدام اليومي.
لقد اهتم العرب بتطوير الفنون واحلرف الالزمة للحياة ،مبا يف ذلك ال�صباغة
والدباغة .ف�أثر التطور العلمي الذي قام به العلماء العرب يف علوم الكيمياء،
وال�صيدلة ،واملعادن ،والعقاقري ،وامل�ستخل�صات الكيميائية من النباتات؛ كما
�أ�سهمت اكت�شافات م�شاهري العلماء – مثل :جابر بن حيان ،و�أبي بكر الرازي،
و�أبي من�صور بن هراوي – يف تطوير تقنيات ال�صباغة واملواد امل�ستخدمة فيها.
ميكن التعرف على ت�أثري العرب يف هذه احلرف من خالل ت�سمية العديد من
ال�صبغات وبع�ض امل�صطلحات امل�ستخدمة يف �صناعة الغزل والن�سيج .على �سبيل
املثال ،ا�شتق ا�سم اللون النيلي من كلمة «النيل» العربية ،التي ا�شتقت منها الأ�سماء
الربتغالية ( ،)anilوالإيطالية ( ،)anilineوالإجنليزية ( ،)anilineوكلها �أ�سماء
للون ذاته.
وتوجد �أ�شهر املدابغ وامل�صابغ التقليدية يف املدن القدمية باملغرب ،وهي جمهزة
بعديد من الأحوا�ض وتنتج جمموعة متنوعة من اجللود والأن�سجة ب�ألوان خمتلفة.
وال تزال تلك الور�ش تعمل حتى يومنا هذا ،منتجة �أجود املنتجات يف العامل.
احتل العرب مركز ال�صدارة يف عديد من احلرف؛ حيث ا�شتهروا عامل ًّيا بدقتهم
وابتكارهم؛ كما اهتم قادة العرب القدماء كث ًريا بتطوير هذه احلرف؛ الأمر الذي
ال يحدث الآن مع الأ�سف .فقد فقدت هذه احلرف بريقها ،وتخلى احلرفيون عن
حرفهم� .إن احلفاظ على تقاليدنا وحرفنا مهمة ال ميكننا �إغفالها؛ فتعد القراءة
والكتابة عن احلرف العربية خطوة هامة للحفاظ على تراثنا وانتقاله من جيل �إىل
�آخر.
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العلم والثقافة
بقلم :د .حممد �سليمان

مدير متحف املخطوطات ،مكتبة الإ�سكندرية
�إن ما بني �أيدينا الآن من علوم ومعارف خمتلفة يف �شتى املجاالت،
�سواء العلمية منها �أو الأدبية ،مل ت�أت �إلينا على طبق من ف�ضة؛ ولكنها
جاءت من خالل معاناة حقيقية لأ�صحابها .فقد �شهد التاريخ كثري من
املعاناة التي تكبدها العلماء على م ِّر الع�صور املختلفة؛ فلم يكن طريقهم
ممه ًدا بالأزهار والورود ،بل حفل التاريخ بقتل العلماء ،و�سحلهم،
و�صلبهم ،وتقطيع �أو�صالهم ،ونفيهم ،وتكفريهم ملا د َّونُوه من �آرا ٍء
ونظريات خمالفة ملا هو متعارف وقتها من حقائق وعلوم ثابتة يف
ع�صورهم ،خا�صة من رجال الدين ورجال ال�سلطة .لذلك فمن الطبيعي
ج ًّدا خالل قراءتك ل�سري ه�ؤالء العلماء �أن تقر�أ« :فقد مات م�سمو ًما»،
�أو « ُ�صلب وقُتل»� ،أو «مات حر ًقا»� ،أو «مات بال�سجن»� ،أو «مات
مبنفاه»� ...إلخ.
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فهل تعلم عزيزي القارئ ً
مثل �أن العاملة ال�سكندرية هيباتيا ،وهي الريا�ضية،
والفلكية ،والفيل�سوفة ،التي عا�شت يف القرن اخلام�س امليالدي مبدينة الإ�سكندرية
بني �أروقة مكتبتها مت �سحلها يف �شوارع مدينتنا العريقة؟ فتذ ُكر امل�صادر �أنها
ماتت على يد ع�صبة من املتع�صبني دين ًّيا بعد اتهامها بال�سحر والهرطقة .فعقب
ندوة علمية �أقامتها هيباتيا قام الغوغاء با�سم الدين ب�سحلها من �شعرها ،ثم
جتريدها من مالب�سها ،وربطها من يديها ،وجرها يف �شوارع وطرق الإ�سكندرية؛
لينف�صل جلدها عن حلمها حتى باتت جثة هامدة ،وبعدها �أحرقوها؛ �إمعانًا يف
التمثيل بجثتها.
بع�ض الأ�سماء التي تفخر بها احل�ضارة
هل تعلم عزيزي القارئ �أن هناك َ
الإن�سانية مات �أ�صحابها �أب�شع امليتات ،و�أن حياة ه�ؤالء العلماء كانت هر ًبا
ومعاناة من رجال الدين ،واتهامهم بالزندقة والكفر� ،أو هر ًبا من �أهواء امللوك
والأمراء؛ مما جعل �أندرو وايت ي�ؤلف كتا ًبا بالقرن التا�سع ع�رش �سماه «النزاع
القائم بني العلم والدين» ،جمع فيه �أ�شكال اال�ضطهاد ومدى املعاناة التي
واجهها ه�ؤالء العلماء من العرب وغريهم ،و�أورد فيه �أمثلة كثرية على ذلك،
�أمثال نيكوال�س كوبرنيكو�س ،وجاليليو ،وكر�ستوفر كولومب�س ،والكندي ،و�أبي
بكر الرازي ،وابن ر�شد ،والفارابي ،وغريهم.
فيذكر التاريخ �أن �أبا بكر الرازي �أحد عباقرة زمانه يف الكيمياء والفل�سفة
ُي�رضب على ر�أ�سه من قبل رجال الدين الذين �شنوا عليه حر ًبا �شعواء حتى
�أ�صيب بالعمى ومات بعدها �أعمى .و�إليك عزيزي القارئ �أب�شع امليتات التي
واجهها ابن املقفع �صاحب الكتاب الأ�شهر «كليلة ودمنة»؛ حيث قُطعت �أو�صاله،
وفُ�صل ر�أ�سه عن ج�سده ،ثم �أُحرق ب�أمر من اخلليفة املن�صور الذي اتهمه بالكفر
والإحلاد.

ومن منا ال يعرف نكبة العامل والفيل�سوف ابن ر�شد الذي حالفه احلظ ومل
ميت حر ًقا كغريه من العلماء والفال�سفة ،بل ُحرقت م�ؤلفاته .فقد نفي وعزل
ً
ذليل ببلدة �أ ْل ُي َ�سانة اليهودية ،وهي �إحدى بلدات مقاطعة قرطبة؛ حيث قارب
ال�سبعني من عمره ،ليعاين هناك �أ�شد املعاناة وهو يف �أرذل العمر .هل تعلم � ً
أي�ضا
عزيزي القارئ �أن ابن �سينا �صاحب «القانون يف الطب» مات وهو مل يتجاوز
اخلم�سني من عمره ب�سبب مر�ض �أ�صابه �أثناء حب�سه وتعذيبه بعد هروبه مع �أحد
�أ�صدقائه؛ التهامه بالكفر والزندقة ،والأمثلة كثرية يف هذا املقام.
هذا غري ما تعر�ض له العلماء من �أنواع اال�ضطهاد �أمثال الغزايل،
وابن حيان ،واجلاحظ ،واملعري ،والكواكبي ،واملتنبي ،ول�سان الدين اخلطيب،
وابن الهيثم الذي ادعى اجلنون؛ هر ًبا من بط�ش اخلليفة احلاكم ب�أمر اهلل .ومن
ناحية �أخرى جند امل�صادر الرتاثية تزخر بالق�ص�ص والروايات التي تك�شف لنا
عن مدى تكبد العلماء امل�شقة ،واجلهد ،والأ�سفار �سع ًيا وراء العلم والتعلم.
نذكر منها ً
مثال واح ًدا يكفي كي يعرب عن ذلك وهو ما ذكره ابن القفطي
بكتابه «تاريخ احلكماء» متحد ًثا عن حنني بن �إ�سحاق ،الطبيب واملرتجم ال�شهري،
يف �سبيل احل�صول على كتاب «الربهان» جلالينو�س ،الذي كان وجوده ناد ًرا يف
زمانه .فيذكر قول حنني بن �إ�سحاق يف طلبه لكتاب جالينو�س يف الطب ما يلي:
«يقول حنني� :إنني بحثت عنه بح ًثا دقيقًا وج ْبت يف طلبه �أرجاء العراق ،و�سوريا،
وفل�سطني ،وم�رص �إىل �أن و�صلت �إىل الإ�سكندرية؛ ولكن مل �أظفر �إال مبا يقرب من
ن�صفه يف مدينة دم�شق» ،مع الو�ضع يف االعتبار كم كانت م�شقة ال�سفر وقتها يف
القرن التا�سع امليالدي.
فما بالك كيف �أ َّلف العلماء امل�سلمون كتبهم ،ومو�سوعاتهم ،وتراجمهم
العلمية والأدبية يف الع�صور ال�سابقة ،والتي تخطت فيها املو�سوعة الواحدة �آالف
الأوراق وال�صفحات .مما ال �شك فيه �أن ه�ؤالء العلماء بذلوا من اجلهد امل ُ�ضني ما
مل ي�ستطع �أح ٌد فعله �إال �أ�صحاب العزمية القوية ،و�إميانًا منهم ب�أن احل�ضارة ال
تُبنى �إال بالعلم؛ فخ َّلفوا ترا ًثا علم ًّيا و�أدب ًّيا كان له بالغ الأثرُ ،يعد من �أهم العوامل
التي �أدت �إىل �صناعة احل�ضارة الإن�سانية كافة يف �شتى املجاالت ،التي انطلق منها
الغرب ل�صناعة ح�ضارتهم ،وتخلفنا نحن بعدها.

د� .شيماء ال�شريف

م�سئول الربامج والأن�شطة الثقافية مبركز الأن�شطة الفرنكوفونية مبكتبة الإ�سكندرية
نظريات فلكية وح�سابات ريا�ضية
�رشحا تف�صيل ًّيا ،وجتمي ًعا دقيقًا
مثلت ً
وتو�ضيحا مدعو ًما برباهني
ومرت ًبا،
ً
متنوعة للنظريات ال�سابقة عليه وتلك
املعا�رصة له ،كما كان الكتاب يحتوي
� ً
أي�ضا على ر�سوم تو�ضيحية وجداول
فلكية.
رغم ما ننتقده اليوم يف
طي» من �أخطاء علمية -
«امل َِج ْ�س ّ
�أبرزها �إفراد مقال كامل حول مركزية
الأر�ض والتفنن يف �إثبات الوهم القائل
بدوران الكون حولها  -ف�إننا ما زلنا
ننظر �إليه على �أنه من عيون العلم،
ومن �أبرز و�أهم ما مت من �إنتاج
قيا�سا على العلوم
مكتوب يف جمالهً ،
واملعارف يف ع�رصه .وكان اخلليفة
العبا�سي امل�أمون قد اهتم بنف�سه
طي» ،ف�أمر برتجمته،
بكتاب «امل َِج ْ�س ّ
وتعميمه ،ودرا�سته ،ونقده ،و�رشحه،
وحتليله ،وهو ما �أخرج الن�سخة
الأوىل من ترجمته �إىل العربية �إىل
النور ،من قلب دار احلكمة التي كان
امل�أمون قد �أن�ش�أها يف بغداد.
ويف هذا ال�سياق ،من الطريف �أن
طي» متت ترجمته
نعرف �أن «امل َِج ْ�س ّ
�إىل العربية مرتني :الأوىل هي التي
ذكرناها �آنفًا ،وكانت بها م�شكالت

تتعلق ببع�ض امل�صطلحات اليونانية
التي نُقل بع�ضها �إىل العربية اعتما ًدا
على �أن كث ًريا من القراء العرب يف
هذا الوقت كانوا يعرفون اليونانية؛
فخرجت الرتجمة وبها درجة من
ال�صعوبة جتعلها غري مفهومة
بالن�سبة للقارئ العادي .وظلت هذه
الرتجمة هي الوحيدة املتاحة ،حتى
طي»
جاء عام 892م؛ ليخرج «امل َِج ْ�س ّ
ً
يف ثوبه العربي ً
متكامل تزينه
كامل
لغة ف�صحى �سليمة املبنى واملعنى
وزاخرة بامل�صطلحات العلمية .ومما
ال يخفى على لبيب �أنه بني �إ�صدار
الرتجمتني الأوىل والثانية حدثت
طفرة علمية عربية يف علم الفلك،
�ساعدت على تنمية املفردات اللغوية
العربية وتغذيتها مب�صطلحات علمية
جديدة ومبتكرة �ساهمت يف خروج
الن�سخة الأخرية من الكتاب يف �أف�ضل
�صورة ممكنة ،وهي الن�سخة التي
نقل عنها الأوروبيون �إىل الالتينية،
وتعرفوا من خاللها على هذا املرجع
العلمي الفذ.
من املهم يف اخلتام �أن نذكر
طي»
الأجزاء التي يتكون منها «امل َِج ْ�س ّ
والطريقة العلمية املتميزة التي ق�سمه
بها بطليمو�س قبل �أن ي�ضعه بني
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مل يكن ذلك يف �سالف الع�رص
والأوان ،ومل يكن يف دنيا الأحالم،
وال يف عامل احلواديت �أو احلكايات،
بل كان واق ًعا ح ًّيا عا�شته الدنيا لألف
عام؛ واق ًعا كان يتحدث بالعربية،
وينتج العلم بالعربية ،وين�رش العلم
بالعربية ،ويدفع النا�س �إىل تعلم
العربية .كان ذلك عندما كان علماء
العرب وامل�سلمني ينهلون من �أنهار
علوم القدماء ،ويفي�ضون عليها
بعلمهم ،و�أبحاثهم ،واكت�شافاتهم،
و�رشوحاتهم؛ كان ذلك عندما علموا
العامل تراثه املفقود وزادوا عليه من
زاد علمهم.
ولنا يف هذا النجم ال�ساطع املثال
طي»،
البارع؛ �إنه كتاب «امل َِج ْ�س ّ
جوهرة تاج علم الفلك ،و�أحد �أهم
مراجع العلم التي تنتمي �إىل العامل
القدمي.
طي» تعريب للكلمة
«امل َِج ْ�س ّ
اليونانية  Mégistosالتي تعني
«الكبري ج ًّدا» ،وهي ال�صفة التي
حملها الكتاب الرائد يف علم الفلك رغم
�أن عنوانه الأ�صلي كان «الأطروحة
الريا�ضية»؛ لكنه اكت�سب �صفة
«الكبري ج ًّدا» لتفرده ،وريادته ،ودقة
تناوله ،و�سعة ما يطرحه من نظريات
يف الفلك والريا�ضيات .و�رسعان
ما تغري ا�سمه �إىل �صفته ،فتغري من
 – Mégistosوهو عنوان الكتاب
الذي نقله العرب من اليونانية �إىل
العربية (بني عامي 827م – 828م) –
طي» ،ثم �أعيد نقله �إىل
لي�صبح «امل َِج ْ�س ّ
الالتينية من العربية ،فعرفته �أوروبا
ثم العامل �أجمع من بعدها با�سمه الذي
و�ضعه له العرب.Almagest :
م�ؤلف هذا الكتاب املو�سوعي
الرائد هو العامل امل�رصي املولد
والن�ش�أة ،كلوديو�س بطليمو�س
(90م – 168م)� ،أحد علماء مكتبة
الإ�سكندرية القدمية .وقد �ألف
بطليمو�س كتابه اخلالد الذكر باللغة
اليونانية يف القرن الثاين امليالدي،
مق�س ًما �إياه �إىل ثالثة ع�رش ً
مقال
ً
�شارحا بطريقته املميزة
مطول
ً

�أيدي النا�س لينهلوا منه .كذلك من
املهم �أن نذكر مدى ت�أثر بطليمو�س
بالفلكي العظيم هيبارخو�س الذي
رصا له ،وهو يبني الف�صول
كان معا� ً
املختلفة لهذا الكتاب على عدد كبري
من نظريات وافرتا�ضات هيبارخو�س
الفلكية.
ففي املقالني الأولني من كتابه،
يورد بطليمو�س تعريفات وحتديدات
عامة و�أ�سا�سية ،ثم يقدم الدالئل
والرباهني على كروية الأر�ض ،وعلى
�أن اجلاذبية جتذب دائ ًما �إىل مركز
الأر�ض مهما كانت النقطة املعنية
على �سطح الكرة .وهو ي�صف احلركة
املدارية لكوكب الأر�ض ولغريه من
الكواكب ،ويدر�س هذا كله م�ستعينًا
باملناهج الريا�ضية التي من مبادئها
اال�ستناد �إىل احلقائق البديهية
وامل�ؤكدة.
ويف املقال الثالث يدر�س ح�سابات
الوقت ومعادالته؛ �أما يف الرابع،
ف�إنه يدر�س نظرية احلركة ذاتها.
ويف اخلام�س ي�صل �إىل اكت�شاف
حركة القمر االنحرافية الثانية؛ �أما
يف املقال ال�ساد�س ،فيدر�س خ�سوف
القمر وك�سوف ال�شم�س .ويف املقالني
ال�سابع والثامن يدر�س النجوم
الثابتة� .أما املقال الثامن ،فيدر�س
درب التبانة وتك ّون القباب ال�سماوية،
وهو ما يعود �إليه يف �شكل �أكرث تو�س ًعا
يف املقال التا�سع.
ي�ؤكد بطليمو�س يف الكتاب
العا�رش على مركزية الأر�ض ،ويركز
حديثه يف املقال احلادي ع�رش على
الكواكب الأخرى؛ مثل :الزهرة،
وعطارد ،وامل�شرتي .وي�صل يف
املقال الثاين ع�رش �إىل ت�أكيدات حول
حركة الكواكب ال تزال م�ستخدمة
حتى اليوم .ويهتم بطليمو�س يف
املقال الثالث ع�رش والأخري بدرا�سة
احلركة العر�ضية للكواكب ،وانحناء
مداراتها ،وحجم ذلك االنحناء.
و�صدق الإمام علي بن �أبي طالب
يف بيت �شعره القائل:
فقم بعل ٍم وال تطلب به ً
بدل
فالنَّا�س موتى و�أهل العلم �أحياء
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رئي�س وحدة املوارد والت�سويق
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�شهدت مكتبة الإ�سكندرية �صباح يوم الثالثاء،
� 20أكتوبر  ،2015افتتاح املعر�ض العاملي «�ألف
اخرتاع واخرتاع :لنكت�شف ما�ضينا ونلهم
م�ستقبلنا» ،الذي تنظمه مكتبة الإ�سكندرية
بالتعاون مع �أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا،
وامل�ؤ�س�سة الربيطانية «�ألف اخرتاع واخرتاع».
افتتح املعر�ض ك ٌّل من املهند�س �إبراهيم حملب،
رئي�س الوزراء الأ�سبق وم�ساعد رئي�س اجلمهورية
للم�رشوعات القومية؛ والدكتور �إ�سماعيل �رساج الدين،
مدير مكتبة الإ�سكندرية؛ والدكتور حممود �صقر ،رئي�س
�أكادميية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ والأ�ستاذ �أحمد
�سليم ،املنتج واملدير الإداري مل�ؤ�س�سة �ألف اخرتاع
واخرتاع؛ واملهند�س هاين امل�سريي ،حمافظ الإ�سكندرية
الأ�سبق؛ والدكتور حممد �أبو الف�ضل بدران� ،أمني
عام املجل�س الأعلى للثقافة؛ والأ�ستاذ عمرو العزبي،
م�ست�شار وزير ال�سياحة؛ والدكتور عبا�س �شومان،
وكيل الأزهر؛ واملهند�سة هدى امليقاتي ،رئي�س قطاع
التوا�صل الثقايف مبكتبة الإ�سكندرية.
�أكد املهند�س �إبراهيم حملب �أن فكرة املعر�ض –
والذي يهدف �إىل التعريف بالإجنازات العلمية
والثقافية للم�سلمني يف الع�صور الو�سطى – قد
ُعر�ضت عليه منذ عام تقري ًبا ،و�أنه قد ر�أى �أن هذه
الفكرة هامة ،ويجب �أن يحت�ضنها الوطن يف هذا
التوقيت .و�أ�ضاف �أن املعر�ض ُيظهر فرتة م�ضيئة
من تاريخ احل�ضارة الإ�سالمية؛ حيث ازدهرت
العلوم واملعارف ،وقدم امل�سلمون �إ�سهامات بالغة
الأهمية.
وقد لفت النظر �إىل اجتذاب املعر�ض ملاليني
الزوار حول العامل؛ ليثبت �أن الرتاث الإ�سالمي
يتبو�أ مكانة عالية يف الرتاث الب�رشي والعلمي .ويقدم
املعر�ض �صو ًرا دقيقة لت�أثري �إجنازات احل�ضارة
الإ�سالمية يف حياتنا املعا�رصة ،وي�شدد على �أهمية

دور العلماء يف الت�أثري يف احل�ضارة الإن�سانية من
خالل اخرتاعات وابتكارات يف جميع املجاالت ،يف
حني كانت �أوروبا غارقة يف ع�صور الظالم واجلهل.
و�أكد حملب على �أهمية هذا املعر�ض يف �إعادة
تقدمي هذه احلقائق للأجيال اجلديدة يف ع�رص انت�رش
فيه التطرف والعنف.
يف كلمته �شدد الدكتور �إ�سماعيل �رساج الدين
على �أهمية هذا املعر�ض يف ت�صحيح ر�ؤية خاطئة
د�أبت جهات �أجنبية كثرية على ن�رشها ،وهي �أن
نه�ضة الغرب بد�أت من ع�رص الإغريق ،و�أن امل�سلمني
مل يكن لهم �إ�سهامات يف هذه النه�ضة.
فقد رفع علماء امل�سلمني راية العلم واملعرفة ملدة
تقرب من �ألف عام؛ حيث انفتحوا على كل احل�ضارات،
ونهلوا منها ،و�أ�ضافوا �إليها؛ لي�ضعوا �أ�س�س املنهج
العلمي ،ويغريوا ب�إجنازاتهم وجه احل�ضارة و�شكل
املعرفة .و�أعرب الدكتور �رساج الدين عن �أمله يف �أن
يتعرف �أبنا�ؤنا على �إجنازات �أجدادهم؛ حتى يواجهوا
الغرب بثقة وعزمية ،وتقوم هذه الأجيال بااللتفاف
حول راية العلم واملعرفة وت�أخذ مكانها.
ويف حديثه �شدد الدكتور حممود �صقر على �أن
هذا املعر�ض متكن يف فرتة ق�صرية من ترك ب�صمة
يف ن�رش العلوم ،والتكنولوجيا ،واالبتكار من خالل
ت�سليط ال�ضوء على هذه احلقبة الذهبية.
ومن جانبها� ،أكدت املهند�سة هدى امليقاتي
�أن الإ�سكندرية طاملا كانت منارة العلم ،وملتقى
العلماء والباحثني ،وعا�صمة الثقافة والعلوم دون
منازع؛ فمنها ظهرت نظريات �إقليد�س يف الهند�سة،
ومن مكتبة الإ�سكندرية جاءت نظريات �أر�شميد�س،
وجاليليو ،وجتارب �إيراتو�ستين�س يف قيا�س حميط
الكرة الأر�ضية.
ً
و�أ�ضافت� :إنه انطالقا من دور املكتبة يف التعريف
بالرتاث وم�سئوليتها الثقافية ،مت تنظيم هذا املعر�ض

الذي ي�سلط ال�ضوء على �إجنازات علماء امل�سلمني
ب�أ�سلوب تفاعلي ودرامي مبتكر ،معربة عن �أملها يف
�أن ت�سهم تلك املعرفة يف بناء جيل على دراية بدور
�أجداده العلمي ،قادر على مواجهة حتديات امل�ستقبل.
وحتدث الأ�ستاذ �أحمد �سليم عن امل�ؤ�س�سة
مو�ضحا �سبب
الربيطانية «�ألف اخرتاع واخرتاع»،
ً
�إن�شائها منذ ع�رشة �أعوام لالحتفاء بالع�رص الذهبي
للم�سلمني ،من خالل تنظيم املعر�ض و�إنتاج الأفالم
واملواد التعليمية اخلا�صة به .وقال� :إن املعر�ض
ي�ؤكد على ثالث حقائق هامة� :أن احلقبة الذهبية يف
احل�ضارة الإ�سالمية قد قامت على البحث العلمي،
و�أن معظم العلماء جاءوا من دول وخلفيات خمتلفة،
و�أنهم وجدوا حكا ًما يحت�ضنونهم ويوفرون لهم
الدعم.
من جانبه� ،أكد الدكتور عبا�س �شومان وكيل
الأزهر على �أن احل�ضارات القائمة الآن قد قامت
على �أكتاف علماء امل�سلمني ،كما �أن �أعرق اجلامعات
تقوم بتدري�س العلوم التي و�ضع العلماء امل�سلمون
مبادئها يف الع�رص الذهبي للإ�سالم.
و�أ�ضاف� :إننا نعاين الآن معاناة مريرة من
تيارات متعددة� .أحدها مت�شدد؛ ً
فبدل من هداية
ال�شباب وتوجيههم فيما ينفعهم ،ف�إنهم ي�سخرونهم
الخرتاع ما ي�رضون به النا�س .وتيار �آخر جمد عند
فرتة معينة من التاريخ وي�رص على جرنا للوراء.
كما �أكد على �أن العرب وامل�سلمني ميرون مبجموعة
من التحديات� ،أهمها عدم القدرة على دعم ال�شباب
املبدعني واملخرتعني .وقال� :إن االخرتاعات موجودة
ويجب نف�ض الغبار عنها ،وحث رجال املال والأعمال
واالقت�صاد على تبني ال�شباب املخرتع ودعمه ،وعدم
ترك هذا الدور للحكومة ب�شكل كامل.

القبة ال�سماوية
العرو�ض املتاحة

و�إرثه يف علم الفلك وا�ضح � ً
أي�ضا؛ فهناك
فوهة ابن الهيثم على �سطح القمر ،وكذلك كويكب
ابن الهيثم .وبالإ�ضافة �إىل الب�رصيات والفلك،
در�س ابن الهيثم وكتب عن الريا�ضيات،
وبالأخ�ص التفا�ضل والتكامل .وقد كان له
ت�أثري بالغ يف �إ�سحق نيوتن ،والذي كان على
دراية بدرا�سات ابن الهيثم املتعددة يف التفا�ضل
والتكامل ،والتي �أدت �إىل املعادالت الهند�سية
واملناهج امل�ستخدمة منذ ذلك الوقت.
ففي الواقع �أن قانون احلركة الثالث لنيوتن –
لكل فعل رد فعل م�سا ٍِو له يف االجتاه املعاك�س – مبني
على فر�ضية ابن الهيثم فيما يخ�ص حركة الأج�سام
والتجاذب بني كل ج�سمني� ،أي اجلاذبية .لذلك
ميكننا اجلزم ب�أنها مل تكن تلك التفاحة الأ�سطورية
التي �سقطت من ال�شجرة هي ما �أو�صل نيوتن �إىل
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

عر�ض النجوم
 45دقيقة
واحة يف الف�ضاء
 25دقيقة
جنوم الفراعنة
 35دقيقة
العجائب ال�سبع
 30دقيقة
حياة الأ�شجار
 33دقيقة
كالوكاهينا
 35دقيقة
�رس النيل
 45دقيقة
رحلة كونية
 35دقيقة
الإ�سكندرية ،مهد علم الفلك
 22دقيقة

معلومات للزائر

•لالطالع على اجلدول اليومي ور�سوم
دخول عرو�ض القبة ال�سماوية ،يرجى
زيارة موقعنا الإلكرتوين:
www.bibalex.org/psc
•يرجى مالحظة �أنه  -ولأ�سباب فنية -
حتتفظ القبة ال�سماوية بحق �إلغاء �أو تغيري
العرو�ض يف �أي وقت بدون �إخطار م�سبق.

متحف تاريخ العلوم
معلومات للزائر
مواعيد العمل

من الأحد �إىل اخلمي�س:

ع�رصا
�صباحا �إىل 4‚00
من 9‚30
ً
ً
‚
‚
ال�سبت من 12 00ظه ًرا �إىل  4 00ع� ًرصا

مواعيد اجلوالت

من الأحد �إىل اخلمي�س:
 3‚30- 2‚30- 1‚30- 12‚30- 11‚30- 10‚30ظه ًرا

منطقة اال�ستك�شاف
مواعيد العمل

من الأحد �إىل اخلمي�س:
‚
4
00
�صباحا �إىل
من 9‚00
ع�رصا
ً
ً

ما عدا ال�سبت:

ع�رصا
ظهرا �إىل 4‚00
ً
من ً 12‚00
والثالثاء:
�صباحا �إىل ‚30
12
من 9‚00
ظهرا
ً
ً

مواعيد اجلوالت

الأحد ،االثنني ،الأربعاء ،اخلمي�س:
 3.00–1‚30 - 12‚00 - 10‚30 - 9‚00ظه ًرا
ظهرا
ال�سبت12‚00 :ظهرً ا ً 2‚00 -
�صباحا
الثالثاء10‚30 - 9‚00 :
ً
�أ�سعار الدخول
الطلبة 5 :جنيهات ،غري الطلبة 10 :جنيهات.

قاعة اال�ستماع واال�ستك�شاف

لالطالع على قائمة العرو�ض املتاحة بقاعة
اال�ستماع واال�ستك�شاف ،يرجى زيارة موقعنا
الإلكرتوينwww.bibalex.org/psc :
للحجز ،برجاء االت�صال ب�إداري قاعة اال�ستك�شاف
قبل املوعد املطلوب ب�أ�سبوع على الأقل.

الأ�سعار

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

عرو�ض ثالثية الأبعاد ()3D

الطلبة 5 :جنيهات ،غري الطلبة 10 :جنيهات.

عرو�ض رباعية الأبعاد ()4D

الطلبة 10 :جنيهات ،غري الطلبة 15 :جني ًها.
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•تت�ضمن جميع تذاكر عرو�ض القبة
ال�سماوية ر�سوم دخول املتحف.
•لغري جمهور القبة ال�سماوية ،تكون ر�سوم
دخول املتحف جنيهني.
•جوالت املتحف جمانية حلاملي تذاكر
القبة ال�سماوية �أو تذاكر املتحف.

قاعة اال�ستك�شاف
معلومات للزائر
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