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احليــاة كمـا نعرفهــا

بقلم ماي�سة عزب

"�إذا �أنني قد ر�أيت �أبعد من غريي ،فذلك لأنني قد وقفت على �أكتاف العمالقة—".
�إ�سحق نيوتن
يتوافق هذا العدد من ن�رشة مركز القبة ال�سماوية العلمي مع بداية عام ،2011
والذي مت �إعالنه العام الدويل للكيمياء ( ،)IYC 2011وذلك حتت �شعار "الكيمياء:
حياتنا ،م�ستقبلنا".
والكيمياء هي �أحد �أفرع العلوم الأ�سا�سية املوجودة يف كل �شيء يف احلياة ،فال
يوجد جمال علمي واحد ال يتداخل مع علم الكيمياء .احلقيقة امل�ؤكدة هي �أن الف�ضل
يف نوعية احلياة التي نعي�شها اليوم يعود �إىل العلماء من جميع املجاالت واملخرتعني
من جميع الأمناط .ففي الواقع ف�إننا �إذا ما �أَ ْم َع َّنا النظر فيما حولنا ف�سوف نرى �أن كل
�شيء نقوم با�ستخدامه هو نتاج �سل�سلة طويلة من االكت�شافات واالخرتاعات التي قام
بها رجال عظماء ون�ساء عظيمات على مر ال�سنني ويف جميع �أنحاء العامل.
قلَّما نطيل التفكري يف ذلك الأمر� ،إال �أننا �إذا فعلنا ف�سندرك كم ندين لهم ،وقد
أي�ضا لنخطو على دربهم .فقد كان ه�ؤالء الرجال والن�ساء يف املقام الأول
يلهموننا � ً
فتعجبوا وت�ساءلوا ،ثم بد�أوا بالعمل بحثًا
مراقبني للعامل؛ ف�أطالوا النظر وال�سمع،
َّ
وراء �أدلة و�أجوبة على الأ�سئلة التي طرحتها الأعاجيب واملع�ضالت التي الحظوها،
ولإيجاد حلول للم�شكالت ونقاط ال�ضعف التي ا�ست�شعروها.
ميا متوا�ض ًعا له�ؤالء العظماء الذين غريوا من �شكل احلياة
يف هذا العدد ،نقدم تكر ً
لنتمتع بها كما نفعل الآن .فنناق�ش باقة متنوعة من املو�ضوعات التي تدور حول
العلماء؛ اكت�شافاتهم واخرتاعاتهم؛ م�ستعر�ضني دورهم البارز الذي ال جدال فيه يف
ت�شكيل منط احلياة التي نعي�شها.
من �ضمن ما ن�ستعر�ض :تاريخ الت�صوير والعر�ض الفوتوغرايف وال�سينمائي؛
العاملات من الن�ساء يف التاريخ؛ ق�صة لوي�س برايل؛ اكت�شافات ال�صدفة؛ االخرتاعات
التي ال ن�ستغني عنها؛ وغريها من املو�ضوعات املتنوعة مبلف العدد .وكما جرت
لقرائنا نظرة داخلية على �أهم �أنباء و�أحداث املركز ،ف�ض ًال عن حديث
العادة نقدم َّ
�ش ِّيق مع �أحد �أكرث العلماء �شهر ًة يف وقتنا احلايل؛ الأ�ستاذ م�صطفى ال�سيد .ونحن دائ ًما
ن�أمل �أن حتوز ن�رشتنا �إعجابكم ونرتقب معرفة �آرائكم ومداخالتكم عن طريق الربيد
الإلكرتوين اخلا�ص بفريق التحرير.PSCeditors@bibalex.org :

2
4
6
7
8
9
10
11
12

ملف العدد
				
•بمحض الصدفة!
			
•اختراعات لكل يوم
			
•اختراعات صديقة للبيئة
			
•العصر الذهبي لإلسالم
		
•التكنولوجيا في مصر القديمة
•غزو الكلمات!				
					
أبناء المركز
					
اقرأ هذا الكتاب!

14
16
18
20
22
23
23
24

االخرتاعـــات
وثقـــافة اإلبــــــداع

بقلم د.فكري ح�سن

يتلخ�ص الإبداع يف القدرة على �إنتاج اجلديد بنا ًء على عمليات ذهنية تعيد
ترتيب وتوليف وحتويل ما هو متعارف عليه يف منظومة مبتكرة وغري م�سبوقة.
أي�ضا على اكت�ساب
وال يعتمد الإبداع على املواهب الفردية فح�سب ،ولكنه يعتمد � ً
املعارف الأ�سا�سية ،واملهارات الفكرية التي ت�شمل امل�شاهدة الثاقبة ،والقدرة
على التحليل والت�صنيف ،واكت�شاف التماثل �أو التناظر �أو التكاف�ؤ �أو العالقات
التي ال تخطر ببال الآخرين .كما يتعلق الأمر بالقدرة على التخيل ،واملثابرة
على متحي�ص هذه الت�صورات لتقومي �صالحيتها ،وكذلك �إمكانية �إخ�ضاعها ،مع
ال�سعي للتنقيح والتطوير للو�صول �إىل �أف�ضل نتيجة.
ويرتبط الإبداع العلمي واالكت�شاف ارتباطً ا وثيقًا بالعامل وفهمه وتنظريه
يف �إطار املنهج العلمي الذي يعتمد على م�شاركة الآخرين يف تقومي النتائج
املرتتبة على الإبداع .كما يرتبط الإبداع العلمي باملعدات العلمية التي ت�سمح
مب�شاهدة ما هو غري م�ألوف للعني واحلوا�س مبا�رشة وبالقيام بالتجارب.
وميثل الإبداع العلمي �أ�سا�س االخرتاعات التي �ساهمت يف تقدم الب�رشية يف
جماالت متعددة ومنها املخرتعات التي تن�صب يف النواحي التقنية ،وكان منها
حتى يف ع�صور ما قبل التاريخ الأدوات امل�ستخدمة يف توليد ال�رشار لإيقاد النار،
و�أدوات ال�صيد والقن�ص ،وال�شباك و�أحجار الطحن.
ومع ظهور الزراعة منذ ع�رشة �آالف عام ،ظهرت احلاجة �إىل �آالت للزراعة
واحل�صاد والري .وكان من �أهم االخرتاعات ال�ساقية التي ا�ستخدمت فيها الرتو�س
وطاقة املياه ،والتي �أدت �إىل �سل�سلة من املخرتعات كطواحني املياه ال�صناعية
والتوربينات .ومع ازدياد املعارف العلمية وتوفري املناخ العلمي كما حدث
يف مكتبة الإ�سكندرية القدمية ،ارتبط االخرتاع بالأبحاث النظرية يف الهند�سة
أ�سا�سا الخرتاعات هامة كالطنبور.
والريا�ضيات ،والتي كانت � ً
وكما حدث يف ع�رص ال�صناعة ،ي�ساهم ن�رش الثقافة العلمية للعامة يف
تعزيز ثقافة الإبداع ،وذلك بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء امل�ؤ�س�سات العلمية للتوا�صل
العلمي ،ومتويل القطاع اخلا�ص والدولة للعلوم والتطبيقات العلمية والتقنية،
و�إن�شاء اجلامعات واملعاهد التقنية العليا ،وو�ضع معايري �صارمة لتقييم جودة
و�صالحية الأبحاث العلمية يف �إطار املنهج العلمي ،مع ت�شجيع التفكري النقدي.
وكانت بدايات هذه املنظومة املعرفية قائمة يف بغداد يف القرن التا�سع
امليالدي .وبذلك نخل�ص �إىل �أن ندرة وهام�شية املخرتعات يف الدول النامية،
عموما �إىل غياب حركة �صناعية فعالة ،وبالتايل �شيوع ثقافات تلج�أ �إىل
يرجع
ً
املوروثات التقليدية والنقل وجتايف التفكري النقدي العقالين والإبداعي.

القبة ال�سماوية

�إعداد حممد علي ويا�رس ح�سني وماجي ال�شرياوي
حترير ماي�سة عزب

تصوير احليـ
�أخرى تقوم على عنا�رص كيميائية خمتلفة
لإنتاج ال�صور ،مبا يف ذلك املواد التي ميكن
تلوينها �أو التي تقوم بت�سجيل �ألوان الطيف
جزئ ًّيا .ومع كل ذلك ،بقت الكامريات بنف�س
ال�شكل والتقنية �إىل حد كبري.

من الت�صوير الفوتوغرايف
�إىل الت�صوير ال�سينمائي

ترجع �أ�صول تكنولوجيا القباب
ال�سماوية والعرو�ض �ضخمة البنية (�آمياك�س
 � )IMAXإىل اخرتاع الكامريا و�أجهزةالعر�ض املختلفة .ولقد تطورت تلك التقنيات
ريا منذ بداية ظهورها يف الع�رص
تطورا كب ً
ً
الذهبي للإ�سالم على يد ابن الهيثم عندما بد�أ
يف خو�ض جمايل ال�ضوء والب�رصيات.

الغرفة املظلمة

ُيع َتقَد �أن فكرة الغرفة املظلمة قد بد�أت
يف التطور منذ القرن احلادي ع�رش امليالدي
عندما قام ابن الهيثم بتدوين مالحظات
عن �صندوق مغلق ذي عد�سة لرتكيز ال�ضوء
داخله؛ حيث تظهر �صورة ال�شيء الذي توجه
�إليه العد�سة على �سطح ورقة بداخل ال�صندوق.
و ُتعترب اخلا�صية الب�رصية امل�سئولة عن تلك
الظاهرة هي نف�سها امل�ستخدمة يف جميع
�أنواع الكامريات.
وكانت الكامريات يف بادئ الأمر �أقرب
�إىل الألعاب الب�رصية؛ حيث كان جمرد
االنعكا�س الب�سيط لل�صورة �شيئًا مل يره �أحد
من قبل .وبالرغم من ذلك ،فلم يتطور فن
ريا �إال بعد ما حدث الحقًا من
الت�صوير كث ً
تطورات يف جماالت الكيمياء والب�رصيات.

الأيام الأوىل للكامريا

العال
يف القرن الثالث ع�رش ،قام
مِ
الإجنليزي روجر باكون بتطوير الغرفة
املظلمة لينتج كامريا ثقب الدبو�س؛ حيث
يتجمع ال�ضوء بوا�سطة ثقب �صغري بد ًال من
عد�سة زجاجية .ولقد �أدى اخرتاع باكون �إىل

انتقال الأ�س�س الب�رصية الالزمة لظهور فن
الت�صوير الفوتوغرايف �إىل �أوروبا.
وا�ستمر العلماء يف العمل على تطوير
الغرفة املظلمة خالل القرنني ال�سابع ع�رش
والثامن ع�رش البتكار �شيء �أف�ضل؛ فاحتوت
على �آليات �أكرث دقة لرتكيز ال�ضوء داخل
الكامريا .كما مت �إجراء العديد من التجارب
با�ستخدام مواد ح�سا�سة لل�ضوء لإنتاج �صور
فوتوغرافية كانت تتال�شى تدريج ًّيا؛ ولكن تلك
التجارب �أثبتت �أن التقاط ال�صور �شيء ممكن.

والدة فن الت�صوير

قام الفرن�سي جوزيف نيب�س عام 1826
ب�إنتاج �أول �صورة �سالبة (نيجاتيف) على
مادة ح�سا�سة لل�ضوء .فقام بالتقاط �صورة
فوتوغرافية على لوحة المعة من �سبائك
الق�صدير املم�سو�سة بالبيتومني (�أحد �أنواع
القار)؛ وهي مادة لها خا�صية الت�صلب يف
ال�ضوء بد ًال من التفحم كما هو احلال مع �أمالح
الف�ضة؛ �إال �أن ح�سا�سيتها لل�ضوء �ضعيفة،
فاحتاج نيب�س ما بني ثماين وع�رش �ساعات
من التعر�ض لل�شم�س لأخذ ال�صورة.
�أطلق نيب�س على اخرتاعه ا�سم
"هيليوجرايف"� ،أي "ر�سم ال�شم�س" ،فعقب
معاجلة �أجزاء ال�صورة التي مل تتعر�ض
لل�شم�س بزيت الرتبنتني و�شطف اللوحة ،ظلت
ال�صورة ثابتة.
وقد قام جاك داجري بابتكار عملية
ي�ستخدم فيها اللوحات النحا�سية اللتقاط
ال�صور .كما مت تطوير وا�ستعمال و�سائل

يف �أواخر القرن التا�سع ع�رش� ،أدى
اخرتاع بكرة الفيلم �إىل ثورة يف عامل
الكامريات ،فقد �سمحت بكرة الفيلم التي
طورها جورج �إي�ستمان من خالل �رشكته
"�إي�ستمان كوداك" بتطوير كامريات �صغرية
ورخي�صة الثمن ،ف�أ�صبحت متاحة للجميع
و�سهلة اال�ستخدام .هكذا �أ�صبح الت�صوير
هواية للطبقات املتو�سطة ،ومل يعد يقت�رص
على علية القوم �أو على حمرتيف الت�صوير.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،ساهمت بكرة الفيلم
يف تطوير �أنواع كثرية من الكامريات ،مبا
يف ذلك كامريات الت�صوير ال�سينمائي.
وبحلول منت�صف القرن ،مت �إ�ضافة
مكونات �إلكرتونية ملعظم �أنواع الكامريات
لت�سهيل قيا�س ال�ضوء ،والتحكم الآيل بفرتة
التعر�ض ،وحتى الرتكيز الآيل على بع�ض
أخريا ،ويف الثمانينيات من
النماذج .و� ً
القرن الع�رشين ،ظهرت كامريات "اجليب"
بتقنيات كاملة الآلية.
وعلى الرغم من �أن العديد من �آالت التقاط
ال�صور بتتابع �رسيع كانت ت�ستخدم بحلول
ال�ستينيات من القرن التا�سع ع�رش ،ف�إن �أول
كامريا عملية لت�صوير ال�صور املتحركة مت
ابتكارها بعد �أن قام �إي.جي .ماراي باخرتاع
الأفالم الورقية املرنة يف عام  .1887وبعد
ذلك بعامني جنح توما�س �إدي�سون يف ابتكار
�أول كامريا جتارية.
�إال �أن الت�صوير ال�سينمائي مل ي�صبح
متاحا للهواة حتى عام  ،1923عندما
ً
قامت �رشكة "�إي�ستمان كوداك" ب�إنتاج �أول
فيلم 16مم منعك�س ،ثم قامت �رشكة "بيل
وهاول" بتقدمي الكامريات و�أجهزة العر�ض
التي ت�ستخدم ذلك النوع من الأفالم.

حلول الع�رص الرقمي

�أنتجت �رشكة "�إي�ستمان كوداك" النموذج
الأويل للكامريا الرقمية عام � ،1975إال
�أن الكامريات الرقمية مل ت�صبح متداولة
حتى عام  .1990ومنذ ذلك احلني،
فر�ضت الكامريات الرقمية هيمنتها على
الكامريات التقليدية ،على امل�ستويني املهني
واال�ستهالكي ،مما �أدى �إىل قيام العديد من
�صانعي الكامريات بتقليل �إنتاجهم من
الكامريات التقليدية.
ويت�شابه الت�صوير الرقمي مع الت�صوير
ريا؛ حيث ي�ستبدل الفيلم بجهاز
الفيلمي كث ً
ا�ست�شعار رقمي ،فيدخل ال�ضوء املنعك�س من
ال�شيء املراد ت�صويره ليتم تعري�ضه جلهاز
اال�ست�شعار الرقمي فتحفظ ال�صورة يف ذاكرة
الكامريا الداخلية �أو على ذاكرة نقالة.
ويوفر الت�صوير الرقمي نتائج فورية بدون
احلاجة للمرور مبرحلة التحمي�ض .كما ت�سمح
بطاقة الذاكرة للم�صور بالتقاط مئات ال�صور
بدون التوقف لتغيري الفيلم مما ي�ؤدي للعمل
أي�ضا
ب�شكل �أ�رسع .وقد �ساهم الت�صوير الرقمي � ً
إ�سهاما كب ًريا يف تطور الت�صوير ال�سينمائي.
� ً

عر�ض احلياة

م�أخوذ عن تاريخ �أجهزة العر�ض؛ املعركة
من �أجل الظهور ،بقلم جاري�س ماربلز؛ مت ن�رشه
 9نوفمرب 2008

بداية �أجهزة العر�ض

ت�صور جونا�س دي فونتانا فكرة عر�ض
�صورة على �سطح ما لأول مرة عام .1420
وقد مت عر�ض ال�صورة على �صفيحة رقيقة
ظهرت بوا�سطة ال�ضوء ال�صادر عن لهب
فانو�س؛ وبدون عد�سة ،كانت ال�صورة على
الأرجح غري وا�ضحة.
ت�أثر العديد من العلماء بتلك الفكرة،
وقد يكون �أحدهم هو املخرتع الأ�سا�سي
جلهاز العر�ض .والأمر امل�ؤكد هو �أنه يف
عام  1671قام �أثان�سي�س كري�رش بو�صف
و�رشح �آلة تعك�س �ضوء ال�شم�س من مر�آة ،ومن
خالل عد�سة على �شا�شة عر�ض.
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ال يفــــــــوتك!

يـــاة
حاول كري�رش و�صف اخرتاعه الذي
�أطلق عليه ا�سم "امل�صباح ال�سحري" ولكنه
�رشحا دقيقًا .ولكن ما جنح فيه
مل ي�رشحه ً
هو ت�سجيل �أفكاره ،الأمر الذي �أدى �إىل ن�سب
االخرتاع له .والواقع �أن البع�ض يزعمون �أن
املخرتع الأ�صلي هو كري�ستيان هويجنز،
والذي كان ي�ستخدم امل�صباح ال�سحري منذ
عام .1659

تطور �أجهزة العر�ض

كانت �رشائح امل�صباح ال�سحري �ضخمة
وغري وا�ضحة ومعقدة .وقد بنيت بع�ضها
بخوا�ص ميكانيكية داخلية مثل البكرات
والروافع حتى ميكن منح ال�صور التي
يعر�ضها امل�صباح �صورة بدائية من احلركة.
وكان اهتمام العلماء يف الن�صف الأول
من القرن التا�سع ع�رش مرك ًزا على ال�ضوء
والر�ؤية ،مما نتج عنه تطورات مذهلة يف
الت�صوير وامل�صابيح ال�سحرية ،وكذلك
امل�صابيح الكهربية وامل�صابيح العامة التي
تعمل باجلاز .وكان مايكل فارادي �أحد ه�ؤالء
العلماء؛ حيث قام باخرتاع "م�صابيح اجلري"،
والتي �أ�صبحت امل�صدر الرئي�سي للإ�ضاءة يف
كل امل�صابيح ماعدا املنزلية.
وبحلول عام � ،1837أ�صبح نظام
متطورا مبا يكفي ليتم
امل�صابيح اجلريية
ً
تطبيقه يف امل�سارح؛ فكان ال�ضوء الناجت
عنها على خ�شبة امل�رسح �ساط ًعا ك�ضوء
النهار .فا�ستخدمت العد�سات واملر�شحات
خللق الأجواء والت�أثريات املطلوبة ،و�أ�صبح
ذلك النظام هو املعيار امل�ستخدم يف
العرو�ض ال�ضوئية حتى عام  1800عندما
بد�أت �أنظمة الإ�ضاءة الكهربائية يف الظهور.

ال�سينما

يف عام  ،1867قام ويليام لينكولن
بت�سجيل �أول براءة اخرتاع ملاكينة تقوم
بعر�ض الر�سوم وال�صور املتحركة من خالل
�شق طويل يف ما �سميت "عجلة احلياة".
وبالرغم من ذلك ،فقد كان ذلك االخرتاع
بعي ًدا كل البعد عن الأفالم ال�سينمائية التي
نعرفها اليوم ،فلم تبد�أ الأفالم ال�سينمائية
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احلديثة يف الظهور �إال بعد اخرتاع الكامريات
ال�سينمائية.
عاد ًة ما تتم الإ�شارة �إىل الفرن�سي
لوي�س لوميري ك�أول خمرتع للكامريا
ال�سينمائية ،وذلك يف عام  .1895ولكن
احلقيقة �أنه كان هناك العديد من االخرتاعات
امل�شابهة� ،إال �أن ما ميز اخرتاع لوميري عن
�أقرانه هو �أنه جمع ثالث وظائف يف �آلة
واحدة؛ فكانت كامريا �سينمائية حممولة،
ووحدة معاجلة �أفالم ،وجهاز عر�ض ي�سمى
امل�سالط ال�سينمائي �أو ال�سينماتوجراف.
وقد �ساهم ال�سينماتوجراف يف انت�شار
الأفالم ال�سينمائية ،فيمكن القول �إن اخرتاع
لوميري هو بداية ع�رص ال�سينما .وبحلول
عام � ،1895أ�صبح لوميري و�شقيقه رائدي
�صناعة وعر�ض ال�صور الفوتوغرافية
املتحركة للجماهري العري�ضة يف مقابل �أجر.
�إن التطور الهائل يف التقنيات
ال�سينمائية على مر املائة عام املن�رصمة
لأمر مذهل حقًا. .يف الن�صف الأول من
القرن املا�ضي كان امل�شاهدون ي�ستمتعون
بالذهاب لل�سينما مل�شاهدة الأماكن التي
كان ي�صعب عليهم زيارتها من العامل يف ذلك
الوقت� .أما الآن ،فالتقنيات ثالثية الأبعاد
وامل�سارح املغمورة ت�أخذ امل�شاهدين لعوامل
رائعة هي نتاج اخليال الوا�سع واملتجدد
للإن�سان ،ناهيك عن �صناعة ال�سينما التي
ُتق َّدر مبليارات الدوالرات.

الت�سجيل وانبعاث ال�صوت

مكرب ال�صوت هو اجلهاز الذي يقوم
بتحويل الإ�شارات الكهربائية �إىل موجات
�صوتية .ول�ضمان �أكرب قدر من جودة ال�صوت،
حمول لإنتاج
ينبغي �أن يحتوي على �أكرث من ِّ
جمموعة وا�سعة من الرتددات.
لقد جاء ابتكار الفونوغراف نتيجة عمل
توما�س �إدي�سون على اخرتاعني �آخرين؛
التلغراف والتليفون .ففي عام  1877انهمك
�إدي�سون يف العمل على تطوير ماكينة تقوم
بتدوين الر�سائل التلغرافية من خالل النقر
على �رشيط ورقي؛ بحيث ميكن بعد ذلك

وتكرارا .ثم قام
مرارا
ً
�إر�سالها عرب التلغراف ً
�إدي�سون بتجربة ذلك على قر�ص تليفون
ذي �إبرة للنق�ش مو�ضوعة يف مواجهة ورق
م�شبع بالبارافني ويتحرك �رسي ًعا؛ حيث تقوم
االهتزازات الناجتة عن ال�صوت بالنقر على
الورق .ثم قام �إدي�سون بعد ذلك با�ستبدال
الورق ب�أ�سطوانة معدنية ملفوف حولها ورق
من الق�صدير.
يف عام  ،1880قام �ألك�سندر جراهام
بيل ب�إدخال بع�ض التعديالت كا�ستخدام
ال�شمع بد ًال من رقاقة الق�صدير ،وا�ستخدام
قلم متحرك بد ًال من �إبرة ثابتة ،والذي يقوم
بدوره ب�شق الأ�سطوانة بد ًال من نقرها .ولقد
مت عر�ض املاكينة املتطورة للجمهور حتت
ا�سم اجلرافوفون.
ويف  ،1888قام �إدي�سون بتقدمي
الفونوغراف املتقدم ،تال ًيا ذلك بتقدمي
الفونوغراف املتكامل� .أما الفونوغراف
اخلا�ص باحلفالت املو�سيقية فتميز ب�صوت
�أقوى؛ حيث كان يحتوي على �أ�سطوانة �أكرب،
وقد ُق ِّدم يف .1899
ومل يتم ا�ستخدام املر�شحات يف
مكربات ال�صوت حتى عام  ،1930وذلك
لزيادة م�ستوى �ضغط ال�صوت ،وا�ستجابة
الرتدد ،وجودة اجلهاز ب�شكل عام .ويعترب
نظام �شريار هورن للم�سارح هو �أول نظام
�صوتي مبعايري �صناعية يتم ا�ستخدامه،
وكان ذلك يف عام  .1937ولقد ا�ستخدمت
�رشكة مرتو جولدين ماير؛ وهي �رشكة
�أمريكية لو�سائل الإعالم ،ذلك النظام
ال�صوتي يف �إنتاج وتوزيع الأفالم والربامج
التليفزيونية.
وعلى مر التطور الهائل الذي �شهدته
تقنيات الو�سائط املتعددة وال�سينما ،طاملا
جزءا ال يتجز�أ
كانت �أجهزة و�أنظمة ال�صوت ً
من الثورة الإعالمية .والواقع �أنه بالرغم من
تعبريا من �ألف
�أن ال�صورة قد تكون �أكرث
ً
كلمة ،ومهما بلغت ال�صور من روعة� ،إال �أنه
بدون ال�صوت مل تكن الأفالم ال�سينمائية �أو
الو�سائط الإعالمية الأخرى قد و�صلت �إىل ما
هي عليه الآن من روعة.

لفتــــــــرة حمــــــــدودة

العروض املتاحة
دورية زوال
 23دقيقة

جنوم الفراعنة
 35دقيقة

العجائب ال�سبع
 30دقيقة

�رس النيل
 45دقيقة

رحلة كونية
 35دقيقة

واحة يف الف�ضاء
 25دقيقة

عر�ض النجوم
 45دقيقة

معلــــومات للـــــزائر

•لالطالع على اجلدول اليومي ور�سوم دخول
عرو�ض القبة ال�سماوية ،يرجى زيارة موقعنا
الإلكرتوينwww .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.
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متحف تاريخ العلوم

النســـاء

فـــي العـــلم
الن�ساء هن نبع احلياة الذي ال ين�ضب ،فهن حجر �أ�سا�س الأ�رس والأمم؛ لي�س فقط لدورهن
أي�ضا لإ�سهاماتهن امل�ستمرة يف تقدم الب�رشية وتطور
الفعال يف ا�ستمرار احلياة ،ولكن � ً
احل�ضارة ،وهو الدور الذي ال ميكن �إنكاره .و�إنه من امل�ستحيل الإ�شارة جلميع الن�ساء الالئي
تفوقن يف جماالت الفن وال�سيا�سة والعلوم؛ �إال �أننا �سنحاول هنا التطرق ملجموعة من
َّ
�إجنازات الن�ساء العلمية على مر التاريخ.
ففي م�رص القدمية ،كان هناك العديد من العاملات العظيمات ،ويرجع ذلك �إىل �أن الن�ساء
كُ َّن يحظَ ينْ َ بقدر كبري من االحرتام واحلرية لتلقي م�ستوى جيد من التعليم وكذلك العمل
خارج املنزل؛ وذلك على عك�س الن�ساء يف احل�ضارتني الإغريقية والرومانية القدميتني.
ويف العدد ال�سابق من الن�رشة� ،ألقينا ال�ضوء على �أهمية الطب يف م�رص القدمية .والواقع
�أنه كان يوجد �أكرث من مائة طبيبة معروفة يف تلك احلقبة ،وكانت مرييت بتاح هي الرائدة
يف ذلك املجال (حوايل  2700قبل امليالد تقري ًبا).
�أما هيباتيا فكانت �إحدى العاملات الأكرث �شهرة يف العامل القدمي ،وكانت تعي�ش يف
الإ�سكندرية خالل الع�رص الهليني�ستي .فهي مل تكن فقط �أول عاملة ريا�ضيات لكنها كانت
أي�ضا رئي�سة املدر�سة الأفالطونية احلديثة للفل�سفة يف الإ�سكندرية� ،إىل جانب عملها يف
� ً
تدري�س الفلك والتنجيم.
و�ستيتة املحاملي هي عاملة ريا�ضيات �أخرى كانت تعي�ش يف الن�صف الثاين من
القرن العا�رش و�أ�صبحت فيما بعد خبرية يف حماكم بغداد؛ حيث كانت ت�ستخدم الو�سائل
الريا�ضية لتحليل م�سائل املرياث الدقيقة وامل�شاكل التجارية والو�صول حللول لها .فقد
كانت �ستيتة خبرية يف علم احل�ساب واحل�سابات الوراثية ،وكالهما من الفروع العملية من
كبريا يف ع�رصها .كما تو�صلت �ستيتة حللول معادالت قد
الريا�ضيات التي تطورت
تطورا ً
ً
و�ضعها علماء �آخرون ،ف�أظهرت هيمنتها يف علم اجلرب.
أي�ضا يف �إن�شاء اجلامعات ،وبالتايل �ساهمن يف تطور احل�ضارة.
كما �ساهمت الن�ساء � ً
وكانت فاطيما الفيهري واحدة منهن؛ حيث جاءت من �أ�رسة ثرية وا�ستخدمت املال اخلا�ص
بها لبناء جامعة القرويني مبدينة فا�س باملغرب عام 841م .وقد �أ�صبحت جامعة القرويني
هاما ،وهي �أقدم اجلامعات املانحة لل�شهادات الأكادميية يف العامل.
مرك ًزا
ًّ
تعليميا ًّ
دور يف �إر�ساء مبادئ العلوم احلديثة
العلمية
للثورة
كان
ع�رش،
الثامن
القرن
ويف
ٌ
كما �ساهمت يف ظهور تفكري وحتليل علمي جديد .وقد �ساهمت العديد من الن�ساء يف
ذلك املنهج العلمي اجلديد ،ومن بينهن عاملة الريا�ضيات والفيزياء والكاتبة الفرن�سية
�إميلي دي �شاتليه؛ حيث قامت برتجمة كتاب نيوتن "مبادئ الريا�ضة" �إىل اللغة الفرن�سية
كبريا
إ�سهاما ً
م�ضيف ًة تعليقها اخلا�ص �إليه .ولقد �أ�سهم ك ٌّل من ترجمتها وتعليقها وحتليلها � ً
يف تطور علم نيوتن يف �أوروبا.
�أما ماريا جايتانا �أنيزي فهي عاملة ريا�ضيات وفيل�سوفة �إيطالية تنتمي لنف�س احلقبة،
وهي تعد �أول امر�أة يف العامل الغربي حتقق مكانة كبرية يف الريا�ضيات .وكتابها الأكرث
�شهرة "املعاهد التحليلية ال�ستخدام ال�شباب الإيطايل" (Instituzioni analitiche ad
 ،)uso della gioventù italianaوالذي مت ن�رشه عام  ،1748قد �أمدنا مبعاجلة �شاملة
ومنظمة للجرب والتحليل ،مبا يف ذلك التطورات اجلديدة مثل التفا�ضل والتكامل .وعلقت
الأكادميية الفرن�سية للعلوم على هذا الكتاب قائلة" :نحن نعتربه الأطروحة الأف�ضل والأكرث
وعينها �أ�ستاذًا للريا�ضيات بجامعة
�شمولية" ،كما انبهر البابا بينديكت الرابع ع�رش بالكتاب َّ
بولونيا يف عام .1750

�إعـــداد ر�ضـــا قنديــــل
حتـــرير جيــــالن �ســـامل

يقوم علماء الفلك مبراقبة ال�سماوات يف حماولة منهم الكت�شاف �أ�شياء جديدة ولفهم ما
�سبق اكت�شافه .وقد قامت كارولني هري�شيل يف عام  1783باكت�شاف ثالثة ُ�س ُدم بوا�سطة
التلي�سكوب ،وكذلك اكت�شفت ثمانية مذنبات ما بني عامي  1786و .1797وهي تعترب �أول
امر�أة تكرم يف جمال الفلك ،وهي �أملانية الأ�صل ،وقد ذاع �صيتها لإ�سهاماتها يف تطوير
الأبحاث الفلكية التي قام بها �شقيقها ،ال�سري ويليام هري�شل؛ حيث قامت بتطبيق العديد من
احل�سابات الفلكية املرتبطة بدرا�ساته .ومل ُيطلق ا�سمها على �أي من املذنبات التي قامت
الهوات القمرية.
باكت�شافها ولكنه �أطلق على �أحد َّ
�أما حديثًا ،فقد �أ�صبحت الأمريكية �سايل كري�سنت رايد �أول رائدة ف�ضاء تقوم بالدوران
حول الأر�ض ،وذلك يف عام  ،1983بعد ق�ضاء وقت طويل يف االختبار والتدريب .وقد ق�ضت
�سايل رايد حوايل � 343ساعة يف الف�ضاء ،ثم تقاعدت من وكالة نا�سا الف�ضائية لتوجه
اهتماماتها مل�شاريع �أخرى تهدف لت�شجيع الن�ساء على درا�سة العلوم والريا�ضيات ،وقد بذلت
الكثري من اجلهد يف �سبيل حتقيق ذلك الهدف .ومن �أحدث �إجنازاتها م�ؤ�س�سة �سايل رايد للعلوم،
وهي م�ؤ�س�سة مت ت�أ�سي�سها لدعم الفتيات املهتمات بالعلوم والريا�ضيات والتكنولوجيا.
�إال �أنه من الأرجح �أن املر�أة الأكرث �شهرة يف العلم ،والتي ي�أتي ا�سمها �أو ًال �إىل ذهننا
عند ذكر الن�ساء يف العلم ،هي ماري كوري ،والتي لقبت ب�أم الفيزياء احلديثة .ولقد ا�شتهرت
ماري كوري بعملها الثوري يف جمال الإ�شعاع ،وقد كانت �أول امر�أة حت�صل على �شهادة
الدكتوراه يف البحث العلمي يف �أوروبا ،وكذلك �أول �أ�ستاذة بجامعة ال�سوربون .ولقد ح�صلت
ماري كوري على جائزة نوبل يف الفيزياء يف عام  ،1903ثم جائزة نوبل يف الكيمياء يف
عام .1911
وقد مت �إعالن عام  2011العام الدويل للكيمياء ( ،)IYC 2011وذلك حتت �شعار
"الكيمياء—حياتنا وم�ستقبلنا" ،وذلك كاحتفال عاملي بالكيمياء و�إ�سهاماتها يف حياة
الب�رش� ،إىل جانب �إحياء الذكرى املئوية حل�صول ماري كوري على جائزة نوبل يف الكيمياء
و�إجنازاتها الكثرية يف العلوم ،وبالتايل للب�رشية وللح�ضارة.
أي�ضا مبكتبة الإ�سكندرية مباري كوري ونكرمها بتنظيم م�ؤمتر "الن�ساء يف
ونحتفل نحن � ً
العلم" لعام  .2011كما يقدم فريق عمل ن�رشة مركز القبة ال�سماوية العلمي فيما يلي مقا ًال
خا�صا عن ماري كوري ،ندعوكم لقراءته.
ًّ
واحلقيقة �أن هناك العديد من الن�ساء من ال�رشق والغرب الالئي قمن بتكري�س حياتهن
للعلم ،وقمن ب�إ�شباع نهمهن العلمي باال�شتغال بالبحث العلمي ،وقد قمن بالعديد من
االكت�شافات التي �ساهمت يف تطور العلوم .ويف يومنا هذا ،تقدمت التكنولوجيا والعلوم
جزءا ال يتجز�أ من حياتنا� ،إال �أنه مازالت هناك العديد من املجاالت
تقدما ً
كبريا و�أ�صبحت ً
ً
العلمية التي مل يتطرق لها �أحد بعد .فدعونا نتبع خطوات ه�ؤالء العاملات ،ولن�أخذ على عاتقنا
مهمة ا�ستكمال �إجنازاتهن العلمية حاملني �شعلة الكفاح لنمهد الطريق للمزيد من الإجنازات.

املراجع
www.bibalex.org/wis2007
www.britannica.com
www.wisemuslimwomen.org
www.women-scientists-in-history.com
http://womenshistory.about.com
http://muslimheritage.com
www.fembio.org
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مــــــاري

العظيمة
بقلم جيالن �سامل

يرتبط ا�سم ماري كوري (-1867
 )1934يف �أذهاننا جمي ًعا بالعظمة؛ لي�س
فقط ب�سبب االكت�شافات العلمية التي قامت
أي�ضا لطريقتها املثالية يف �إدارة
بها ،ولكن � ً
حياتها .وا�سم ماري كوري ا�سم معروف يف
جميع �أنحاء العامل من قِبل العلماء والعامة
على حد �سواء .وجت�سد مارى كوري �شخ�صية
العاملة املثابرة والأم املتفانية والإن�سانة
العطوفة .وقد �أدى عملها الرائد يف جمال
الن�شاط الإ�شعاعي �إىل الك�شف عن جمال
علمي جديد وهام مهد الطريق النبثاق ع�رص
جديد يف البحث الطبي والعالجي.
وقد عا�شت ماري كوري يف ع�رص مل تقف
فيه املر�أة على قدم امل�ساواة مع الرجل� ،إال �أنها
مل تدع ذلك يقف يف طريق طموحها وعملت
بجهد لتحقيق �أحالمها .فكانت رائدة يف العديد
من الأمور؛ فهي �أول امر�أة حت�صل على �شهادة
الدكتوراه يف فرن�سا يف عام  ،1903وتعمل يف
جمال التدري�س بجامعة ال�سوربون بباري�س،
وحت�صل على جائزة نوبل ،بل و�أول �شخ�ص
يفوز بتلك اجلائزة مرتني .وعالوة على ذلك،
فقد ُدفنت يف ال�رضيح الوطني الفرن�سي تقدي ًرا
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لإجنازاتها العلمية وتفانيها يف العمل من �أجل
حياة �أف�ضل للب�رشية ،وبذلك �أ�صبحت �أول امر�أة
ترقد بجوار �أعظم رجال فرن�سا نتيجة �أعمالها
العظيمة.
ويف عام  ،1903فازت ماري كوري
باال�شرتاك مع زوجها بيري كوري والفيزيائي
هرني بيكريل بجائزة نوبل يف الفيزياء،
وذلك لعملهم امل�شرتك يف جمال الن�شاط
الإ�شعاعي .وقد بد�أ �شغف ماري مبجال
الإ�شعاع يف عام  1895عندما اكت�شف
ويلهيلم كونراد رونتجن الأ�شعة ال�سينية،
ثم اكت�شاف �أنطوان هرني بيكريل النبعاث
�إ�شعاعات غري مرئية من اليورانيوم.
بد�أت ماري يف درا�سة �أ�شعة اليورانيوم
با�ستخدام تقنيات الكهرباء االن�ضغاطية التي
قام زوجها باخرتاعها .فكانت تقوم بقيا�س
الإ�شعاعات يف اليورانينايت ،وهو معدن خام
يحتوي على اليورانيوم .وعندما اكت�شفت
�أن الإ�شعاعات املنبعثة من ذلك اخلام �أكرث
كثافة من الإ�شعاعات املنبعثة من اليورانيوم
نف�سه� ،أدركت �أنه قد يكون هناك عنا�رص غري
إ�شعاعا من اليورانيوم.
معروفة �أكرث � ً

متحف تاريخ العلوم
فعملت ماري كوري وزوجها طوي ًال
حتى متكنا �أخ ًريا من عزل م�صادر الإ�شعاع
عن اخلام؛ و�أطلقا على تلك العنا�رص ا�سمي
"وتقديرا ملجهوداتها
البولونيوم والراديوم.
ً
العظيمة يف تطوير علم الكيمياء باكت�شاف
عن�رصي الراديوم والبولونيوم ،عن طريق عزل
الراديوم ودرا�سة طبيعة ذلك العن�رص الهام
ومركباته" ،فازت ماري كوري بجائزة نوبل
للمرة الثانية يف الكيمياء يف عام .1911
ولو مل تكن ماري كوري امر�أة غري عادية
ملا كان لها من ال�صرب والإ�رصار على �إجناز
تلك االكت�شافات .ولقد ت�أ�صلت تلك ال�صفات
فيها منذ طفولتها؛ حيث �أدرك والداها �أهمية
التعليم اجليد والعمل الدءوب .وعلى الرغم من
�أنها ولدت وترعرعت يف بولندا املحتلة؛ حيث
تعر�ض املثقفون للقمع ومل يحظَ املواطنون
بقدر جيد من التعليم بهدف فر�ض �سيطرة
االحتالل عليهم ،ف�إن والدي ماري كوري
مل يتخال يف غمار تلك الظروف عن حقوق
�أطفالهم يف التعليم ،فبذال كل ما بو�سعهم
ل�ضمان ح�صولهم على �أ�سا�س علمي جيد
وعقول حتليلية �سليمة.
تركت ماري بولندا متجه ًة لفرن�سا
لإ�شباع نهمها العلمي ،ولكنها مل تن�س �أب ًدا
جذورها ف�أطلقت ا�سم بولونيوم على �أول
ميالبلدهاالأم.
عن�رصقامتباكت�شافهتكر ً
وعندما اندلعت احلرب العاملية الأوىل،
�ساهمت ماري كوري بطبيعتها الوطنية
ومبجهوداتها العلمية يف الت�صدي للحرب
قائلةً" :لقد عقدت العزم على �أن �أبذل كل ما
يف و�سعي للدفاع عن وطني الثاين؛ حيث �إنني
ال �أ�ستطيع عمل �أي �شيء مل�ساعدة وطني الأم
يف الوقت احلايل"� .أدركت ماري �أنه ميكن
�أن ت�ستخدم الأ�شعة ال�سينية لت�سهيل عملية
الك�شف عن �أماكن الر�صا�صات وال�شظايا
والك�سور يف العظام مما ي�ؤدي �إىل تخفيف
�آالم اجلنود ب�رسعة �أكرب ،فقامت ب�إقناع
احلكومة مل�ساعدتها على �إن�شاء �أول مراكز
�أ�شعة ع�سكرية بفرن�سا .ويف �أواخر عام 1914
�أ�صبح هناك ع�رشون عربة مزودة ب�أجهزة
الأ�شعة ال�سينية لتقدمي امل�ساعدة على جبهة
القتال .وبالإ�ضافة لذلك ،كانت تقود �أحد
العربات بنف�سها مب�ساعدة ابنتها ،فقامتا م ًعا

بتدريب جمموعة من الن�ساء على العمل داخل
وحدات الأ�شعة املتنقلة.
مل يقت�رص ت�أثري ماري كوري على
تو�ضيح �أثر االكت�شافات العلمية وكيفية
تنفيذها ملا هو يف �صالح الإن�سانية ،فقد
أي�ضا على ن�رش معرفتها العلمية
حر�صت � ً
بالإ�شعاع؛ وذلك لي�ستفيد منها �أكرب عدد
ممكن من النا�س .وقد �أو�ضحت �أن "الن�شاط
الإ�شعاعي هو العملية الطبيعية التي تتفتت
من جرائها العنا�رص الثقيلة مثل اليورانيوم
والبولونيوم والراديوم فتنك�رس من تلقاء
نف�سها .وخالل تلك العملية ،تنف�صل بع�ض
الأجزاء من تلك الذرات امل�شعة فتخرج يف
�شكل �أ�شعة جاما ،والتي ت�ستخدم يف عالج
العديد من �أمرا�ض ال�رسطان".
ويف عام  ،1920قامت ،بالتعاون مع
عدد من زمالئها بت�أ�سي�س م�ؤ�س�سة كوري،
والتي �أ�صبحت على مدى العقدين التاليني
قوة عاملية هامة يف عالج ال�رسطان.
ومن �أول �إجنازات تلك امل�ؤ�س�سة ت�أ�سي�س
م�ستو�صف لتطوير العديد من العالجات
املبتكرة؛ حيث مت دمج اجلراحة بالعالج
بالإ�شعاع لعالج ال�رسطان .وكانت م�ؤ�س�سة
منوذجا ملراكز ال�رسطان حول العامل.
كوري
ً
ومع ان�شغال ماري كوري ب�أبحاثها وعملها
يف جمال التدري�س� ،إال �أنها عملت على �إيجاد
الوقت لإدارة مدر�سة تعاونية ل�صالح بناتها،
وذلك بالتعاون مع العديد من �أولياء الأمور
املتخ�ص�صني الراف�ضني لنظام املدار�س الفرن�سية.
لقد ح�صلت ماري كوري على كل �شيء،
بكل ما يحمل ذلك من معان ،فقد كانت
ناجحة يف كل �شيء تقوم به .وهي تدين
بالف�ضل لوعي والديها ب�أهمية تعليم البنات
وحر�صهما عليه ،كما كانت مثا ًال للإن�سان
املجتهد الذي يبذل كل ما يف و�سعه لتحقيق
النجاح؛ حيث مل يغب هدفها الأ�سا�سي عن
ناظرها �أب ًدا ،وهو اال�ستمرار يف �إفادة الب�رشية
من خالل االكت�شافات العلمية والتدري�س.

املراجع

www.bbc.co.uk/history
www.mariecurie.org.uk
www.curie.fr
www.aip.org/history/curie/
http://nobelprize.org

معلــــــومات للــــــــزائر
مواعيد العمل

		
من ال�سبت �إىل اخلمي�س:
			
اجلمعة:

من � 09:00إىل 16:00
من � 15:00إىل 18:00

مواعيد اجلوالت

من ال�سبت �إىل اخلمي�س:
14:30 - 13:30 - 12:30 - 11:30 - 10:30
16:45
			
اجلمعة:
 تت�ضمن جميع تذاكر عرو�ض القبة ال�سماوية ر�سوم دخول املتحف. لغري جمهور القبة ال�سماوية ،تكون ر�سوم دخول املتحف  0,50جني ًها. جوالت املتحف جمانية حلاملي تذاكر القبة ال�سماوية �أو تذاكر املتحف.5

قاعة اال�ستك�شاف

لمــــس
الكلمات
بقلــــم �إجنـــي حـــافظ

"تعترب احلوا�س اخلم�س قوى ُمك ِّملة لبع�ضها البع�ض ومرتابطة بروابط معقدة .فكل حا�سة فريدة
من نوعها ولها وظائف حمددة� ،إال �أنها� ،أثناء عملية الإدراك ،تتحد وتتداخل ".دايفيد �إبرام؛"�سحر
احل�سية :الإدراك واللغة يف ما وراء العامل الإن�ساين" (كال�سيكي)� ،صفحة .56
قد تكون الإجابات على ال�س�ؤال الدائم "ملاذا ُخلقنا؟" ال متناهية .فيقول البع�ض �إننا
ُخلقنا لعبادة اهلل ،وقد يزعم ال َع مِال �أننا خلقنا لنكت�شف �أ�رسار عاملنا املذهلة ،بينما ميكن �أن
يقول الفيل�سوف �إننا ُخلقنا لنفكر .ولكن بغ�ض النظر عن الإجابة ،ف�إنه يتوجب علينا ا�ستخدام
حوا�سنا التي وهبنا �إياها اخلالق للمالحظة والإدراك والتفاعل مع العامل.
ومبا �أن حوا�سنا هي املفتاح للتفاعل مع العامل من حولنا ،ف�إن فقدان �إحداها قد يعمل
على تقوية باقي احلوا�س ،فيمكن للمعاقني التعاي�ش بطريقة طبيعية بالعمل على �شحذ
حوا�سهم الأخرى .ومن املعتقد �أن الأطفال الذين يولدون مكفوفني ميكنهم التعاي�ش بطريقة
�أف�ضل من الأطفال الذين يفقدون ب�رصهم يف �سن �صغرية� ،أما الذين يفقدون ب�رصهم بعد �سن
العا�رشة ،فتت�ساوى قوة حوا�سهم الأخرى مع حوا�س املب�رصين ،مما ال يعطيهم �أف�ضلية عنهم
يف تلك احلوا�س .ويكمن ال�رس يف �أن مخ الطفل ال�صغري ميكن �إعادة توجيهه لي�ستخدم املناطق
امل�سئولة عن الر�ؤية يف �أغرا�ض �أخرى.
تعر�ض لوي�س برايل حلادثة يف �سن الثالثة حرمته من ب�رصه فتم �إر�ساله ملدر�سة
َّ
للمكفوفني بباري�س؛ حيث كانت كل املناهج �شفهية فكان يتعلم عن طريق ال�سمع فقط .ولكن
كان لربايل رغبة ملحة يف القراءة ،وقد �أدرك �أن العامل احلقيقي بعيد عن قب�ضة يديه ب�سبب
فكر�س جميع جهوده للتو�صل حلل للتغلب على �إعاقته و�إعاقة كل مكفويف الب�رص.
�إعاقته َّ
ومبتكرا؛ فا�ستخدم ذكاءه البتكار طريقة �رسيعة و�سهلة
ا
غ
ناب
ًا
ذ
تلمي
برايل
وكان
ً
ً
تمُ َ كِّن املكفوفني من القراءة والكتابة .فقد �سمع عن نظام ابتكره �ضابط فرن�سي ا�سمه

ت�شارلز باربييه؛ حيث قام بابتكار �شفرة من نقاط وعالمات بارزة يف حماولة منه مل�ساعدة
اجلنود على قراءة وكتابة الر�سائل يف الظالم بدون ا�ستخدام ال�ضوء الذي من �ش�أنه �أن يدل
نتاجا ل�ضغط �سلك نحا�سي له
على مكانهم .ويف ذلك الوقت ،كانت تلك احلروف البارزة ً
�أ�شكال خمتلفة على الورق �إال �أنه مل يكن هناك و�سيلة تمُ َ كِّن املكفوفني من الكتابة.
ولأن برايل كان يتمنى �أن يجد و�سيلة ت�ساعده هو و�أمثاله من املكفوفني ،فق�ضى
ت�سعة �أعوام يف تطوير وتعديل ذلك النظام �آخذًا �أ�سا�سيات نظام باربييه ومب�سطً ا �إياها
لت�صبح ما نعرفه الآن بنظام برايل .وقد اعتمد برايل على احلروف الأبجدية لتكوين رموزه
مقل ًال عدد النقاط �إىل الن�صف .وقد قام بن�رش �أول كتاب بطريقة برايل يف عام  ،1829ثم قام
أي�ضا يف عام .1837
ب�إ�ضافة عالمات للريا�ضيات واملو�سيقى � ً
وحمرتما،
ا
حمبوب
ا
مدر�س
أ�صبح
�
ف
التدري�س
امتهن
وعلى الرغم من �أن لوي�س برايل قد
ً
ً
ً
وبالرغم من ا�ستمراره يف الإميان بقيمة ما ابتكره ،ف�إن نظامه مل ي�صبح متداو ًال يف
زمانه .ومع مرور ال�سنني ،مت �إدخال تعديالت على نظام برايل ،وخا�ص ًة �إ�ضافة
االخت�صارات التي تعرب عن جمموعة من احلروف �أو الكلمات الكاملة التي ت�ستخدم بكرثة
أي�ضا
يف اللغة مما ي�سهل على م�ستخدمي نظام برايل القراءة ب�رسعة ،الأمر الذي �ساعد � ً
على تقليل حجم الكتب.
واليومُ ،تعترب ال�شفرة التي ابتكرها لوي�س برايل ،ذلك الرجل العظيم الذي حتدى �إعاقته
متغل ًبا عليها ُم َغيرِّ ًا م�سار حياة املكفوفني �إىل الأبد ،هي الطريقة التقليدية التي ي�ستخدمها
معظم املكفوفني اليوم للقراءة والكتابة من جميع الأجنا�س حول العامل .وهنا يف قاعة
اال�ستك�شاف مبركز القبة ال�سماوية العلمي ،يتم عر�ض ابتكار لوي�س برايل العظيم يف عر�ض
تفاعلي �شَ ِّيق يمُ َ كِّن الزوار من الإح�سا�س بالكلمات.

الإجــــــابة:
6
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اختـــراعـاتيـــبة!
عجــــ

زووم التكنولوجيا

بقلـــم مـــروة جـــابر

انحناء!
�أونو :الدراجة البخارية تنطلق
ً
ا�سرتعت دراجة "�أونو" انتباه العديد من زائري املعر�ض
املحلي للدراجات البخارية بتورنتو لعام 2008؛ �سوا ًء لأنها
وخارجا عن امل�ألوف �أو لأنها �أثارت ف�ضولهم
كانت �شيئًا جدي ًدا
ً
لفهمها .واحلقيقة �أنه قد مت تطوير تكوين العجلة امل�شرتكة لت�صبح
عجلتني متجاورتني ،كما ت�ستخدم بالدراجة �أوتاد خلفية للأقدام،
وحجم ال�شا�سيه اخلا�ص بها �أ�صغر بكثري من املعتاد .وال يوجد
ب�أونو �أدوات حتكم با�ستثناء زر �صغري للت�شغيل والتوقف� .أما
احلركة ،فكل ما على الراكب فعله هو �أن يحني ج�سده يف االجتاه
الذي يريده؛ حيث يتم التحكم يف ال�رسعة عن طريق مدى انحناء
ج�سم الراكب للأمام �أو للخلف ،فيتم التحكم كل ًّيا بوا�سطة وحدة
حتكم ا�ست�شعارية �إلكرتونية مثبتة بالدراجة النارية.
الدراجة اجلانبية :الدراجة املرنة!
يف حماولة لزيادة املرونة عند ركوب الدراجات ،قام مايكل كيلني بابتكار دراجة مرنة مبعنى
الكلمة؛ فهي ت�سمح للراكب بال�سري بطريقة جانبية ب�أ�سلوب مرن و�سهل بد ًال من ال�سري للأمام كاملعتاد.
وكل ما على الراكب فعله هو �أن يقوم بتغيري طريقة التوازن التقليدية من الي�سار لليمني �إىل التوازن
من الأمام للخلف .وحتتوي تلك الدراجة على عجالت تعمل كل منها ب�شكل م�ستقل مما مينح الفر�صة
للراكب للمزيد من التحكم يف االجتاهات املراد ال�سري فيها �سوا ًء لل�سري يف طريق م�ستقيم �أو يف خط
مائل �أو حتى يف دوائر.

كب�سولة ال�سيارة :الوقاية من الأ�شباح!
كب�سولة ال�سيارة هي عبارة عن فقاعة من الفينيل
متاما من العنا�رص ال�ضارة؛ مثل
تقوم بحماية ال�سيارة ً
ال�صد�أ والغبار وحتى ب�صمات اليد .وهي قوية للغاية
حتى �أنك �إذا قمت بالطرق عليها با�ستخدام مطرقة،
ال�س َّحاب فهو م�صنوع من
ف�سوف ترتد مرة �أخرى� .أما َ
خ�صي�صا حلماية ال�سيارة من اخلد�ش.
النايلون امل�صمم
ً
واملادة الأ�سا�سية م�ضادة للزيوت والغازات ،كما �أنها
م�ضادة للتجمد وغري قابلة لال�شتعال .كما توجد مروحة
ذات �ضغط عالٍ يف منت�صف كب�سولة ال�سيارة ت�ؤَ ِّمن تيار
هواء م�ستمر داخلها وذلك للحفاظ على ال�سيارة جافة،
وتظل درجة احلرارة داخل الكب�سولة م�ستقرة ومتما�شية
مع درجة احلرارة اخلارجية.

الهاتف اخل�شبي :تكلم وكن �صديقًا للبيئة!
�أثبتت جتربة الهاتف اخل�شبي �أن الهواتف املحمولة ال ي�ستلزم �أن تتبِع نهج املنتجات البال�ستيكية ،فهو
يحتوي على لوحة مفاتيح تعمل باللم�س بالإ�ضافة �إىل كامريا .ومن منظور بيئي ،يعترب الهاتف اخل�شبي من
االبتكارات ال�صديقة للبيئة؛ حيث �إن "اخل�شب" يعترب من امل�صادر الطبيعية املتجددة .ولعل ذلك من �ش�أنه �أن
ميهد الطريق ل�سل�سلة من االبتكارات اخل�شبية؛ مثل م�شغالت املو�سيقى الرقمية و�أجهزة الكمبيوتر املحمولة
والتليفزيونات ،الخ .وعلى الرغم من �أن �شكلها لي�س جذا ًبا بالقدر الكايف ،كما �أنها �أثقل من املنتجات
البال�ستيكية ،ف�سيكون احل�صول على �أحد تلك املنتجات �أم ًرا طي ًبا للم�ساعدة يف احلفاظ على البيئة.
ابق مت�ص ً
ال!
�أحذية الطاقةَ :
تلك الأحذية م�صممة لتحويل ال�سري على
الأقدام �إىل طاقة ،فهي عبارة عن ابتكار حافظ
للطاقة يف �شكل �أحذية غريبة ال�شكل .واحلذاء
م�صمم ل ُي َمكِّن مرتديه من �شحن الكماليات
اخلا�صة به �أثناء ال�سري؛ مثل الهواتف املحمولة
�أو الأجهزة املو�سيقية الرقمية .وعلى الرغم من
الوظائف العديدة التي يقوم بها ،ف�إن احلذاء
ينق�صه جمال ال�شكل ،فهو يبدو وك�أنه منوذج
ابتكارا
بدائي جلهاز غري كامل على �أن يكون
ً
جدي ًدا .وعليه ،فذلك احلذاء يحتاج للكثري من
التعديالت حتى ي�صبح �شكله مقبو ًال و�آمنًا
ب�شكل ٍ
كاف لالرتداء فعل ًّيا.
الفصل الدراسي الثاني 2011/2010

منتع�شا حتت ال�ضغط!
ابق
ً
رابطة العنق املروحيةَ :
يعترب ا�ستخدام �أجهزة اﻠذاكرة الإلكرتونية املحمولة
( )USBمن الأمور ال�شائعة حال ًّيا ،وتظهر كل يوم تطبيقات
جديدة لها كا�شف ًة العديد من الأفكار املذهلة والو�سائل اجلديدة
لنقل املعلومات .وجاءت �آخر �صيحة يف �شكل رابطة عنق
م�صممة له�ؤالء الذين ي�شعرون باحلرارة حول �أعناقهم عند
ارتدائهم رابطات العنق .ويحتوي ذلك اجلهاز على مروحة
�صغرية مغروزة يف عقدة رابطة العنق لت�ؤمن عدم ال�شعور
باحلرارة .ولكن يقت�رص التحرك بذلك اجلهاز على طول كابل
اﻠجهاز والذي ميتد لب�ضعة �أقدام فقط .وعلى الرغم من �شكلها
الغريب والتقيد بطول الكابل ،فيجب االعرتاف باجلهود
اليابانية التي ال تي�أ�س من اال�ستمرار يف ابتكار الكماليات غري
التقليدية.
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التنــوع احليــوي:

حد

ث باملركز

العــــب وتعـ َّلــم!

بقلم ماي�سة عزب

االحتفــال بالتنــوع احليـــوي مبكتبة الإ�سكندرية
التنوع احليوي هو �صميم حياتنا؛ فهو
الرثاء يف الأنواع والأنظمة البيئية والعالقات
املعقدة بينها يف جميع �أنحاء الكوكب .ويف
�إطار مهمة مكتبة الإ�سكندرية لن�رش وتعميم
العلم والتكنولوجيا ،وللت�أكيد على دورهما
الف َّعال يف حياتنا اليومية ،يحتفل مركز القبة
ال�سماوية العلمي مع املجتمع الدويل كل
عام باملو�ضوعات العلمية التي تعلنها الأمم
املتحدة .ف�أطلق املركز هذا العام ،مبنا�سبة
االحتفال بالعام الدويل للتنوع احليوي ،حملة
توعية حول التنوع احليوي للت�أكيد على �أهميته
�إىل جانب التحفيز على القيام بالإجراءات
الالزمة للمحافظة عليه م�ستقبل ًّيا .وقد تخلل
هذا العام جمموعة من الأن�شطة التفاعلية
املتنوعة التي ناق�شت ق�ضايا التنوع احليوي.
جاء معر�ض "التنوع احليوي :العب
وتعلَّم" ك�أحد �أهم الأن�شطة التي متت خالل
هذا العام ،والذي مت عر�ضه يف الفرتة ما
بني  9و 24نوفمرب  ،2010وهو �أول معر�ض
تفاعلي يقوم مركز القبة ال�سماوية العلمي
بتطويره وتنفيذه بالكامل .ويحتفل املعر�ض
بالتنوع احليوي الهائل على كوكبنا ،وخا�صة
يف م�رص ،عن طريق جمموعة من الألعاب
ال�شيقة التي جذبت اجلمهور من جميع الأعمار.
وانق�سم املعر�ض خلم�س مناطق؛ عامل احليوان،
وال�صوبة الزجاجية ،وعامل احل�رشات ،وعامل
الغذاء ،وعامل البحار ،بالإ�ضافة ملنطقة
الأن�شطة وركن الأفالم.

يف املنطقة الأوىل ،ا�ستمتع الزوار
بالألعاب املتعلقة باحليوانات مبختلف
�أ�شكالها و�أحجامها ودورها يف النظام البيئي
العاملي .واحتوت املنطقة على جمموعة
من الألعاب ال�شيقة مثل "حجمك مقارن ًة
و"و�صل
باحليوانات" ،و"عجلة احليوانات"،
َّ
�أربعة" ،و"غرائب الطبيعة" التي كانت من
�أجنح الألعاب يف املعر�ض.
تعرف الزوار
وداخل ال�صوبة الزجاجيةَّ ،
على النباتات املختلفة و�أهميتها للحفاظ على
اعتدال مناخ الكوكب من �أجل ا�ستمرار احلياة،
وذلك بالإ�ضافة �إىل وظائفها املتعددة الأخرى
التي ال تقدر بثمن� .إىل جانب ذلك ،اكت�شف
الزوار العديد من �أنواع احل�رشات و�أدركوا �أهمية
كل ح�رشة يف حياتنا ودورها يف ا�ستمرار
احلياة بغ�ض النظر عن بغ�ضها.
�إىل جانب ذلك ،مت تخ�صي�ص منطقة
الكت�شاف الأنظمة الغذائية عن طريق عر�ض
�أهمية ال�سال�سل وال�شبكات الغذائية والت�أكيد
على ت�أثري املوقع اجلغرايف على العادات
الغذائية لدى ال�سكان� .أما املنطقة التالية
فتناق�ش التنوع البحري والتي تعترب من �أكرث
نادرا ما
املناطق التي بهرت الزوار؛ وذلك لأننا ً
نقوم با�ستك�شاف تلك الطبيعة ب�أنف�سنا.
ويف نهاية ذلك املعر�ض التعليمي
الرتفيهي جند منطقة الأن�شطة ثم ركن الأفالم
والذي يقوم بعر�ض الفيلم الر�سمي اخلا�ص

بالعام الدويل للتنوع احليوي  ،2010وهو
عبارة عن فيلم وثائقي هدفه زيادة الوعي
باملخاطر التي تهدد ثراء وا�ستدامة التنوع
احليوي على كوكب الأر�ض.
وجاء معر�ض "التنوع احليوي :العب
وتع ّلَّم!" كتتويج لنجاح عام مليء بالأن�شطة
التفاعلية حول التنوع احليوي .ومن �أمثلة ور�ش
العمل التفاعلية التي مت تنظيمها خالل العام
ور�شة احلفاظ على التنوع احليوي ،والتي �أكدت
على اجلهود الالزمة للحفاظ على التنوع احليوي
عن طريق تعريف الطالب باملناطق املحمية
وتقنيات الإدارة املحلية التي تعزز احلفاظ
على التنوع احليوي .كما �أكدت الور�شة على
الدور الذي يقوم به التنوع احليوي وامل�صادر
البيولوجية يف ت�شكيل الثقافات الإن�سانية.
وبعد التعرف ال�شامل على معنى التنوع
احليوي ،تركز ور�شة عمل خدمات الأنظمة
البيئية على الأنظمة البيئية املختلفة خمت�ص ًة
بالذكر تلك املوجودة يف م�رص .كما ركزت
الور�شة على دور الإن�سان يف الت�أثري على
امل�صادر البيئية .وناق�شت ور�شة عمل التنوع
الوراثي جوانب التنوع احليوي اخلا�صة باحلفاظ
على االختالف الطبيعي بني الف�صائل ،والذي
ت�أتي �أهميته يف التما�شي مع التغري البيئي.

هندس ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ــاء األه ـ ـ ــرام ـ ـ ــات

ريا ،قدمت ور�شة عمل اال�ستدامة
و�أخ ً
مبد أ� احلياة داخل حدود امل�صادر املتاحة،
وا�ستيعاب الروابط الداخلية بني االقت�صاد
واملجتمع ،ف�ض ًال عن التوزيع العادل للم�صادر
والفر�ص .وتربط الأن�شطة التفاعلية التي متت
داخل هذه الور�شة اال�ستدامة بحياتنا اليومية
كما ت�ضمنت زيارات ملحميات طبيعية حملية.
ومن بني الأن�شطة التي قام بها املركز
الرحالت امليدانية واملع�سكرات التي تهدف
ال�صطحاب الأطفال خارج الف�صول الدرا�سية
الختبار ودرا�سة تنوع احلياة مبا�رش ًة .لقد
عاما �شيقًا ومفي ًدا مبركز القبة ال�سماوية
كان ً
العلمي ،ولكن هذه هي جمرد البداية حلملة
املركز لزيادة الوعي ودعم التنوع احليوي؛
حيث �إن التنوع احليوي هو احلياة؛ فهو حياتنا.

بقــلم د .ريــم �ســا�سي

منذ بنائها من حوايل � 5.000سنة تقري ًبا ،ال تزال الطريقة التي مت بها بناء �أهرامات الفراعنة لغ ًزا تعجز التقنيات املعا�رصة عن
تف�سريه .فال تزال النظريات التي طرحها البع�ض يف حماولة للتو�صل للطريقة غري مر�ضية ملهند�سي فن البناء ،بل وغال ًبا ما تعار�ض
بع�ضها البع�ض.
يف يوم � 29أكتوبر  ،2010نظم مركز القبة ال�سماوية العلمي ور�شة عمل "هند�سة بناء الأهرامات" التي ا�ستهدفت طالب املرحلة
الإعدادية .وقد متت دعوة الطالب مل�شاركة فريق مركز القبة ال�سماوية العلمي يف بناء مناذج م�صغرة لأهرامات اجليزة ب�ساحة املكتبة
حتت �إ�رشاف الدكتور بيري كروزا ،املهند�س الفرن�سي وم�ؤلف النظرية التي ت�رشح طريقة حمتملة لبناء الأهرامات.
وفقًا لكروزا ،والذي عار�ض الكثري من النظريات ،مل ت�أت الأحجار التي مت بها بناء الأهرامات من "منطقة نائية" ،كما مل تتم عملية
البناء بوا�سطة "منحدرات طينية لنقل الكتل �صعو ًدا" ،ولكنها متت باحلفر املبا�رش من �سهل اجليزة وبا�ستخدام طريقة يف البناء تعرف
"بالتدرج الهرمي".
وعلى مر اليومني ال�سابقني للحدث ،قام الدكتور كروزا بخم�س ور�ش عمل حلوايل  100طالب ل�رشح نظريته وتدريبهم على تطبيقها
يف بناء مناذج للأهرامات با�ستخدام قوالب من اخل�شب .ويف يوم احلدث� ،ألقى الدكتور كروزا حما�رضة ل�رشح النظرية للح�ضور من
رتا ،وذلك با�ستخدام �ألواح
املدار�س املختلفة .ثم جتمع الطالب ب�ساحة املكتبة لبناء مناذج هرمية بقاعدة  5×5مرتات وبارتفاع  1.8م ً
خ�شبية مبقا�س � 60×90سم .وقد ا�شرتكت كل من مدر�سة فرونتريز للغات ،ومدر�سة الرمل الإعدادية بنني ،ومدر�سة علي بن �أبي طالب
بنات ،وكلية �سان مارك يف هذا احلدث.
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برنـــامج

نصف العــام الدراسي
"عند مناق�شة امل�شاكل الطبيعية ،يجب �أال نبد�أ بالكتب ولكن بالتجربة والرباهني".
جاليليو جاليلي

ور�شة العمل
الرق�ص مع الألوان

حتيط الألوان بنا يف كل مكان ،فهي
جتعل عاملنا مكانًا رائ ًعا ،ومن املهم الت�أكيد
على ا�ستخدام الألوان خالل حياتنا اليومية؛
حيث �إنها ت�ساعد على حتفيز خميلة الأطفال.
من خالل تلك الور�شة� ،سوف ن�ساعد الأطفال
على تعلُّم بع�ض احلقائق الهامة عن الألوان
واكت�شاف الكثري عما ميكنهم عمله بالألوان
ب�أنف�سهم بطريقة م�سلية و�سهلة.
•املرحلة ال�سنية� 6-4 :سنوات

ا�ستك�شف عاملك :ا�ستخدم حوا�سك!

كيف ميكننا التعرف على العامل؟ وما هي
احلوا�س اخلم�س؟ وما هي تنمية احلوا�س؟ يف
تلك الور�شة� ،سوف ي�شارك الطالب يف �أن�شطة
وجتارب متنوعة تدور حول ا�ستك�شاف حوا�س
أي�ضا
الإن�سان اخلم�س .و�سوف يتمكن الطالب � ً
من التعرف على العامل من حولهم واملقارنة
والت�صنيف والتحقق مما فيه.
•املرحلة ال�سنية� 6-4 :سنوات

ال�سكَّر
ُّ

تتعدى �أهمية ال�سكر كونه املادة البي�ضاء
احللوة التي ن�ضيفها للطعام وال�رشاب .خالل
تلك الور�شة� ،سوف يكت�شف الطالب �أنواع
ال�سكر املختلفة و�سيتمكنون من التفريق
بني ال�سكر الأحادي الب�سيط وال�سكر الثنائي
املعقد� ،إىل جانب بع�ض احلقائق املثرية
لالهتمام عن ال�سكر كمنظف قوي يعمل على
تقليل توتر �سطح املاء لفرتة ق�صرية.
•املرحلة ال�سنية� 12-9 :سنة

التغريات اليومية

يحيط بنا الكثري من التفاعالت
الكيميائية كما حتدث التغريات الكيميائية
با�ستمرار خالل حياتنا اليومية على الرغم
من عدم مالحظتنا لها .وبالتعمق يف عامل
التفاعالت الكيميائية خالل تلك الور�شة،
�سوف يتعلم الطالب كيفية حت�ضري �صودا
الربتقال ،وعمل التجارب با�ستخدام اخليار
واملخلل� ،إىل جانب �صناعة اجلنب با�ستخدام
الألبان ،والعديد من التجارب الكيميائية
ال�شيقة.
•املرحلة ال�سنية� 12-9 :سنة

الطب ال�رشعي

ُت َه َّي�أ للطالب خالل تلك الور�شة الفر�صة
لي�صبحوا خمربين لبع�ض الوقت ،ف�سوف
يتعلمون الكثري عن التحقيقات التي جترى يف
م�رسح اجلرمية من خالل العديد من الأن�شطة
التفاعلية املرتبطة بالطب ال�رشعي واملعاجلات
العلمية .ففي كل مرة ،يقوم امل�سئول عن الور�شة

ب�رشح اجلرمية للطالب الذين بدورهم يقومون
بجمع الأدلة وحتليلها من �أجل التو�صل
للم�شتبه به ،وذلك من خالل فح�ص العديد من
النماذج لب�صمات الأ�صابع والعالمات الناجتة
عن الأدوات وب�صمات الأحذية� .إىل جانب ذلك
�سيتعلمون كيفية ا�ستخدام ال�شعر والألياف
كدليل وحتليل عينات الدم.
•املرحلة ال�سنية� 16-12 :سنة

الربامج امل�ستمرة املتاحة
نادي ال�شطرجن
املرح مع العلم
عر�ض عجائب العلوم

2010
1
1
0
2

الربامج اخلارجية
نادي العلوم

ال يفوتك هذا احلدث!

�سحر الكيمياء
الكيمياء علم مليء بالأ�رسار .فتهدف �أوملبياد العلوم

تلك الور�شة �إىل تعريف الطالب باملبادئ
العلمية الهامة من خالل عدد من التجارب
التفاعلية ال�شيقة يف �شكل عر�ض �سحري.
ومن �أمثلة املبادئ العلمية التي �سوف ُتق َّدم
خالل الور�شة :عوامل الفعالية ال�سطحية
(امل�ؤثرات ال�سطحية) وت�أثريها على التوتر
ال�سطحي ،و�ضغط الهواء ،والطفو ،والتفاعالت
الكيميائية ،واملركبات احلم�ضية والقاعدية.
•املرحلة ال�سنية� 16-12:سنة

الربامج اجلديدة

�أوملبياد العلوم هي م�سابقة لطالب
املدار�س الإعدادية تهدف �إىل �إثارة حما�سهم
واهتمامهم بالعلم .وتنق�سم امل�سابقة �إىل
عدة جوالت؛ حيث يكون الفريق الذي
ي�ستطيع جتميع �أق�صى عدد من النقاط هو
الفريق الفائز .و�سوف يقوم الطالب بتجميع
املعلومات من املحا�رضات والرحالت
امليدانية وعرو�ض القبة ال�سماوية والبث
املبا�رش بالإ�ضافة الجتهادهم ال�شخ�صي.
•املرحلة ال�سنية� 16-12 :سنة

�أنا �أبتكر

ينظم مركز القبة ال�سماوية العلمي
جمموعة من املع�سكرات �إىل جمموعة متنوعة
من املناطق داخل م�رص .ويهدف املع�سكر
�إىل القيام بالعديد من الأن�شطة التعليمية
الرتفيهية والتي من خاللها �سوف يتعلم
امل�شرتكون مهارات تنظيم امل�شاريع وتطوير
مهارات تكوين الفريق .وتهدف الأن�شطة
أي�ضا �إىل تعزيز وتدعيم مهارات الت�سويق
� ً
لدى امل�شرتكني.
•املرحلة ال�سنية� 20-16 :سنة

حتدي حلوى املار�شملو

�إن حتدي حلوى املار�شملو عبارة عن
برنامج ت�صميمي ترفيهي وتعليمي ي�شجع
الفرق على اختبار درو�س ب�سيطة ولكن عميقة
يف فحواها حول التعاون والإبداع واالبتكار.
وخالل تلك الور�شة� ،سوف يتعلم الطالب
كيفية اكت�ساب تلك املهارات وكيفية تطبيقها
يف احلياة العملية.
•املرحلة ال�سنية� 16-6 :سنة

الت�صوير (اجلزء الثاين)

الت�صوير هو عملية وفن ابتكار ال�صور
الثابتة �أو املتحركة عن طريق ت�سجيل
الإ�شعاع على و�سط ح�سا�س ،مثل الأفالم
الفوتوغرافية �أو �أجهزة اال�ست�شعار الإلكرتونية.
هذا الربنامج ي�ساعد الطالب على تعلم فن
الت�صوير الفوتوغرايف و�أغرا�ضه املختلفة.
•املرحلة ال�سنية� 16-12 :سنة

معلومات للزائر

منطقة االستكشاف

مواعيد العمل

من ال�سبت �إىل اخلمي�س:
		
اجلمعة:

من � 9:00إىل 16:00
من � 15:00إىل 17:00

مواعيد اجلوالت

من ال�سبت �إىل اخلمي�س:
15:00 - 14:00 - 13:00 - 12:00 - 11:00 - 10:00
16:00 - 15:00
		
اجلمعة:

�أ�سعار الدخول

الطلبة :جنيهان ،غري الطلبة 4 :جنيهات

قاعة االستماع واالستكشاف

•لالطالع على قائمة العرو�ض املتاحة بقاعة اال�ستماع واال�ستك�شاف ،يرجى
زيارة موقع املركز الإلكرتوين.www.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 :جنيه واحد ،غري الطلبة :جنيهان.
•عرو�ض ثالثية الأبعاد ()3D
الطلبة :جنيهان ،غري الطلبة 4 :جنيهات.
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ورشة العمل

الإبداع هو موهبة ُتولَد معنا ،ولكنه
ناب�ضا
يحتاج �إىل ممار�سة ليزدهر ويبقى ً
باحلياة .وتهدف ور�ش العمل مبركز القبة
ال�سماوية العلمي �إىل تزويد امل�شرتكني
ب�أدوات �إبداعية وعلمية ت�ساعدهم
على خو�ض احلياة بنجاح .فمن خالل
جمموعة متنوعة وفريدة من التدريبات
الذهنية والأن�شطة التفاعلية ،ن�سعى
لإر�شاد الطالب ال�ستك�شاف قدراتهم
الإبداعية ومعرفة كيفية ا�ستخدامها يف
حياتهم ،بينما نعمل على �إثراء معارفهم.
ويف ور�ش العمل اخلا�صة بنا ،يتمكن
الطالب من التفاعل مع بع�ضهم البع�ض
ومع العامل من حولهم بطريقة �شيقة
وم�سلية ،الأمر الذي يكفل لهم ق�ضاء وقت
ممتع!
هذا املو�سم ،ومبنا�سبة االحتفال
بالعام الدويل للكيمياء  ،2011يقدم
مركز القبة ال�سماوية العلمي جمموعة
متنوعة من ور�ش العمل املمتعة التي
تعالج مو�ضوعات وق�ضايا عديدة
مرتبطة مبو�ضوع هذا العام .فعلى
�سبيل املثال ال احل�رص� ،سوف يتعرف
الطالب على بع�ض من عجائب علم
الوراثة و�أ�رسار الكيمياء ،و�سوف يلقون
نظرة داخل عامل احليوان ،ويتعمقون
يف طبقات الأر�ض املختلفة ،ويختربون
الإلكرتونيات ،و�أكرث من ذلك بكثري.

•يبد�أ احلجز من  20فرباير  .2011حلجز
املجموعات ،برجاء االت�صال ب�إداري
مركز القبة ال�سماوية العلمي قبل املوعد
املطلوب ب�أ�سبوع على الأقل.
•�أقل عدد للم�شرتكني يف ور�شة العمل
 15طال ًبا.
•�أق�صى عدد للم�شرتكني يف ور�شة العمل
 30طال ًبا.
•ر�سوم ور�ش عمل قاعة اال�ستك�شاف
جنيهان م�رص َّيان للطالب.

علم الوراثة
( 10-6مار�س )2011

يولد النا�س مبجموعات كاملة من
اجلينات امل�سئولة عن ت�شكيل حياتنا .ومن
خالل تلك الور�شة� ،سوف تكت�شف ماهية
اجلني وكيفية ت�أثريه يف ال�صفات مثل لون
ال�شعر ولون العني والطول وتركيب العظام.
و�سوف تعرف الفرق بني اجلينات ال�سائدة
واملتنحية وكيف حتتوي كل خلية داخل
ج�سمك على �رشائط طويلة من احلم�ض
النووي والتي تعرف بالكرومو�سومات.
•املرحلة ال�سنية� 12-9 :سنة
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عامل الكيمياء!

احلرب ال�رسي
( 17-13مار�س )2011

تعترب كتابة الر�سائل باحلرب ال�رسي
جتربة مذهلة ،فما �شعورك �إذا قمت بتح�ضريه
بنف�سك؟ خالل تلك الور�شة ،يتعلم الطالب
كيفية حت�ضري �أنواع خمتلفة من احلرب ال�رسي
وقراءة ما قاموا بكتابته فيما بعد ،بالإ�ضافة
�إىل التعرف على ال�رس الكيميائي وراء ذلك.
•املرحلة ال�سنية� 15-12 :سنة

الرباكني والزالزل
( 24-20مار�س )2011

الربكان هو عبارة عن فتحة يف
�سطح الكوكب ت�سمح للحمم الربكانية،
وال�صخور الذائبة الأخرى ،والغازات
ال�سامة ،باخلروج من �أ�سفل ال�سطح �إىل
�أعاله .وتتكون الرباكني يف الأماكن التي
يحدث فيها متدد وانكما�ش يف الق�رشة
الأر�ضية .و غال ًبا ما تقع الزالزل يف
املناطق الربكانية نتيجة حلركة احلمم
داخل الرباكني .ويعترب هذا النوع من
مبكرا من االنفجارات
حتذيرا
الزالزل
ً
ً
الربكانية .و�سوف يقوم الطالب خالل
تلك الور�شة مبجموعة جتارب حول
درا�سة الت�ضاري�س ال�سطحية للأر�ض،
واملعدات امل�ستخدمة يف قيا�س قوة
الزالزل ،و�أ�سباب ثورة الرباكني ،وتركيب
احلمم الربكانية.

الكهربي ،ويتعلمون كيفية بنائه ،بالإ�ضافة
�إىل العديد من الأن�شطة امل�شوقة الأخرى.
•املرحلة ال�سنية� 12-11 :سنة

ما وراء احللوى
(� 14-10إبريل )2011

تناول احللوى �شيء لذيذ ولكن �صناعة
احللوى علم وعمل فني رائع! عندما تقوم
ب�صناعة احللوى ،ف�أنت كيميائي تقوم
بتحويل املادة من حالة لأخرى .من خالل
تلك الور�شة� ،سوف يتعلم الطالب الكيمياء
وراء ت�صنيع احللوى وكيف يتم ا�ستخدام
ال�سكر واملكونات الأخرى لإنتاج �أنواع
خمتلفة من احللوى اللذيذة.
•املرحلة ال�سنية� 12-10 :سنة

عامل الكيمياء!

فقاعات ال�صابون
(� 14-10إبريل )2011

هل ت�ستمتع باللعب بفقاعات ال�صابون؟
ولكن هل واتتك الفر�صة لتتعرف على ال�رس
الكيميائي وراء تلك الفقاعات؟ يتعلم الطالب
من خالل تلك الور�شة بع�ض احلقائق العلمية
الأ�سا�سية مثل عمل �أداة �صغرية ل�صنع
فقاعات ال�صابون با�ستخدام مواد ب�سيطة
موجودة باملنزل وتعلم كيفية خلط حملول
الفقاعات ومالحظة �أ�شكالها و�ألوانها و�إجراء
جتارب علم الفقاعات.
•املرحلة ال�سنية� 12-6 :سنة

الكيمياء
(� 21-17إبريل )2011

الكيمياء هي علم االحتماالت؛ حيث
ُتعنى بدرا�سة املواد املختلفة وكيفية
تفاعلها مع بع�ضها البع�ض .ي�ستخدم
الإن�سان الكيمياء يف خمتلف جماالت
احلياة كل يوم .وتقدم ور�شة عمل الكيمياء
جمموعة من التجارب ال�شيقة والب�سيطة التي
تك�شف للطالب بع�ض الأ�رسار كالتفاعالت
والذرات واجلزيئات ،والتفاعالت
الكيميائيةَّ ،
احلم�ضية القاعدة ،واالختالف بني املُركَّ ب
واخلليط ،وغريها.
•املرحلة ال�سنية� 12-10 :سنة

تك ُّيف احليوانات
(� 28-24إبريل )2011

لقدرة احليوانات على اال�ستمرار يف
احلياة �أهمية تتعدى حدود موطنها .فهي
أي�ضا على خوا�صها الفيزيائية،
تعتمد � ً
املعروفة بالتك ُّيف الفيزيائي ،التي ت�ساعدها
على احل�صول على الغذاء وال�شعور بالأمان
وبناء امل�ساكن وحتمل املناخ .وال يتطور
التك ُّيف الفيزيائي خالل حياة احليوان ،بل
على مدار العديد من الأجيال .يقوم الطالب
من خالل تلك الور�شة بالعديد من الأن�شطة
حول كيفية ا�ستغالل احليوانات خلوا�صها
الفيزيائية للت�أقلم مع الظروف البيئية
املختلفة واحلفاظ على حياتها.
•املرحلة ال�سنية� 12-9 :سنة

•املرحلة ال�سنية� 10-9 :سنوات

ال�صخور واملعادن
( 31-27مار�س )2011

املعادن هي مواد كيميائية �صلبة
تتواجد طبيع ًّيا وتت�شكل من خالل عمليات
جيولوجية ،وتتميز برتكيب كيميائي مميز
وتركيب ذري ذي مرتبة عالية وخ�صائ�ص
فيزيائية معينة .وعلى العك�س من ذلك،
تتكون ال�صخور من جمموعة من املعادن
اخلالية من �أي تركيب كيميائي حمدد .ومن
خالل تلك الور�شة� ،سوف يتعلم الطالب كيفية
التمييز بني ال�صخور واملعادن.
•املرحلة ال�سنية� 15-12 :سنة

الإلكرتونات املتدفقة
(� 7-3إبريل )2011

الإلكرتونيات هي فرع �شيق للغاية من
فروع العلم والتكنولوجيا التي تتعامل مع
الأجهزة الكهربائية وتدفق الإلكرتونات.
خالل ور�شة عمل "الإلكرتونات املتدفقة"،
�سوف يتعرف الطالب على مفهوم التيار

الفصل الدراسي الثاني 2011/2010

الربامــــــج

الربامج امل�ستمرة
عر�ض عجائب العلوم

يقدم هذا العر�ض جمموعة من الأن�شطة
التفاعلية عالية التحفيز ،حيث ي�شرتك
الأطفال يف جتارب علمية مثرية للحما�س
للعلوم كالفيزياء ،والأحياء ،والكيمياء.
وي�سمح العر�ض للأطفال با�ستخدام
جمموعة متنوعة من اخلامات كالبالونات
والكرات القفازة ولوحات التوازن واملياه
والنيرتوجني ال�سائل والثلج اجلاف و�صفائح
ال�صودا.
•املرحلة ال�سنية� 12-6 :سنة
•مدة العر�ض 60 :دقيقة
•�أق�صى عدد للم�شاركني بالعر�ض:
 50طال ًبا
•ر�سوم العر�ض داخل املكتبة 100 :جنيه
•ر�سوم العر�ض خارج املكتبة 300 :جنيه
•للحجز ،يرجى االت�صال ب�إداري مركز
القبة ال�سماوية العلمي قبل املوعد
املطلوب ب�أ�سبوع على الأقل.

املرح مع العلم

هو برنامج ينظمه مركز القبة ال�سماوية
العلمي بالتعاون مع مكتبة الطفل والن�شء
مبكتبة الإ�سكندرية ،ويعتمد الربنامج على
�سل�سلة من الق�ص�ص اخليالية التي حتتوي
على ر�سائل هادفة متنح الأطفال قاعدة
علمية ،ومتكنهم من تطبيق املعرفة العلمية
ك�أداة خالقة .واملحور الرئي�سي للربنامج هو
التعريف بفكرة "تفكري الأنظمة" ،حيث يتعلم
الأطفال من خالله �أن كل ما يف الكون مرتبط
ببع�ضه البع�ض ارتباطً ا وثيقًا .ويقوم اجلزء
الأول من الربنامج على �رسد الق�ص�ص بينما
ُيعنى اجلزء الثاين من الربنامج بالأن�شطة
العلمية التفاعلية.
•املرحلة ال�سنية� 12-6 :سنة
•عدد اللقاءات يف الأ�سبوع الواحد :لقاءان
•مدة اللقاء الواحد� :ساعتان
•�أق�صى عدد للم�شاركني يف كل جمموعة:
 25طال ًبا
•ر�سوم اال�شرتاك يف ور�شة العمل مبركز
القبة ال�سماوية العلمي جنيهان للطالب
الواحد.
•ر�سوم دخول مكتبة الطفل والن�شء
خم�سون قر�شً ا للطالب الواحد لكل زيارة.
•للحجز ،يرجى االت�صال ب�إداري مركز
القبة ال�سماوية العلمي قبل املوعد
املطلوب ب�أ�سبوع على الأقل.

نادي ال�شطرجن

بالتعاون مع االحتاد امل�رصي لل�شطرجن،
ُيطلِق مركز القبة ال�سماوية العلمي هذا
الربنامج اجلديد لتنمية كفاءة الأطفال العقلية
وقدراتهم التحليلية .وتعد لعبة ال�شطرجن
تدري ًبا لإمكانيات العقل غري املحدودة،
فهي تعمل على تنمية قدرات الفرد العقلية
التي يحتاج �إليها طوال حياته ،كالقدرة
على الرتكيز والتفكري النقدي ،والتعرف على
الأمناط والتخطيط اال�سرتاتيجي ،والقدرة
على الإبداع والتحليل والرتكيب والتقييم،
على �سبيل املثال ال احل�رص .كما �أن ال�شطرجن
الفصل الدراسي الثاني 2011/2010

واألنشطـــــة

�أداة فعالة لتعليم كفاءات هامة كالقدرة على
حل امل�شاكل والتفكري النظري .والواقع �أن
تعلم كيفية حل امل�شاكل �أهم بكثري من معرفة
احلل نف�سه .ومن خالل لُعبة ال�شطرجن نتعلم
كيفية حتليل املواقف بالرتكيز على العوامل
الهامة و�إزالة العوائق.
•املرحلة ال�سنية� 16-6 :سنة
•مدة الدورة الواحدة من الربنامج� 3 :أ�شهر
•عدد اللقاءات يف الأ�سبوع الواحد :لقاءان
•مدة اللقاء الواحد� :ساعتان
•�أق�صى عدد للم�شاركني بالدورة:
 25م�شرتكً ا
•الر�سوم (تدفع بعد اللقاء ال�شخ�صي):
 150جني ًها
•ملزيد من املعلومات والت�سجيل ،يرجى
االت�صال ب�إداري مركز القبة ال�سماوية
العلمي.

الربامج اخلارجية
نادي العلوم

برنامج نادي العلوم هو بادرة طموحة
من مركز القبة ال�سماوية العلمي تهدف
لإدخال مبد�أ الأن�شطة التفاعلية يف درا�سة
العلوم باملدار�س لت�صبح جز ًءا �أ�سا�س ًّيا من
�إطار التعليم الر�سمي .ويهدف الربنامج �إىل
�إن�شاء �أركان للعلوم يف خمتلف املدار�س،
وتدريب املدر�سني على ا�ستخدام طرق توا�صل
مبتكرة من خالل ور�ش العمل والأبحاث؛
وذلك لإثارة الف�ضول لدى الطالب وتن�شيط
اهتمامهم وا�ستمتاعهم بالعلم ،وكذلك
تقوية قدراتهم التجريبية وتنمية مهاراتهم
اال�ستك�شافية.
•املرحلة ال�سنية� 13-6 :سنة
•اال�شرتاك جماين
•اال�شرتاك للمدار�س فقط .ملزيد من
املعلومات واحلجز ،يرجى االت�صال
ب�إداري مركز القبة ال�سماوية العلمي.
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ملف العدد

جناح االجتماع الثاين للجمعية العمومية لرابطة
املراكز العلمية ل�شمال �إفريقيا وال�شرق الأو�سط
يعزز من و�ضع الرابطة على ال�ساحة الدولية
بقلم ماي�سة عزب
عقد اجتماع اجلمعية العمومية الثاين لرابطة املراكز العلمية ل�شمال �إفريقيا وال�رشق
الأو�سط ( ،)NAMESذات الأربعة �أعوام ،يف يومي  16و� 17أكتوبر  .2010وقد قام املركز
العلمي بالكويت با�ست�ضافة هذا احلدث الذي فاق جناحه التوقعات .وقد عزز جناح امل�ؤمتر
و�ضع الرابطة على ال�ساحة الدولية بح�ضور  150ممثالً من �أكرث من  22دولة .وذلك بالإ�ضافة
�إىل كلمات الرتحيب من ِق َبل ممثل ال�شبكة الأوروبية ملراكز ومتاحف العلوم (،)ECSITE
وكذلك ممثل رابطة مراكز العلوم والتكنولوجيا ب�أمريكا ال�شمالية (.)ASTC
وقد ح�رض حفل االفتتاح ممثلون عن وزارة الرتبية والتعليم الكويتية .وقام الرئي�س ال�سابق
لرابطة جنوب �إفريقيا ملراكز العلوم والتكنولوجيا ( )SAASTECبتقدمي فيلم ق�صري عن امل�ؤمتر
العاملي ال�ساد�س للمراكز العلمية ( ،)6SCWCوالذي �سينعقد يف كايب تاون بجنوب �إفريقيا
يف الفرتة من � 4إىل � 8سبتمرب  ،2011حتت �شعار "العلم عرب الثقافات" ،والذي ت�شارك يف
ا�ست�ضافته رابطة املراكز العلمية ل�شمال �إفريقيا وال�رشق الأو�سط]www.6scwc.org[ .
وكان ال�شعار الرئي�سي لالجتماع الثاين للجمعية العمومية للرابطة هو "العلم من
�أجل املعرفة واالزدهار" ،مع ثالثة مو�ضوعات فرعية؛ وهي التكنولوجيا احلديثة ،والتنمية
امل�ستدامة ،والعلوم احليوية .و�شهد امل�ؤمتر حما�رضات لكل من م�صطفى ال�سيد ،مدير
معمل ديناميكيات الليزر مبعهد جورجيا للتكنولوجيا يف الواليات املتحدة الأمريكية؛
وهدى بركة ،نائب �أول وزير تكنولوجيا االت�صاالت واملعلومات بجمهورية م�رص العربية؛
وفاطمة العو�ضي ،ممثالً عن مديرية الأبحاث بامل�ؤ�س�سة الكويتية للتقدم العلمي،
وكاظم البهبهاين ،مدير عام م�ؤ�س�سة د�سمان بالكويت.
كما تناولت اجلل�سات املختلفة للم�ؤمتر مو�ضوعات متنوعة؛ منها "�إدخال النانوتكنولوجي يف
املراكز العلمية" ،و"�إدارة املراكز العلمية من �أجل تنمية م�ستدامة" ،و"دور الأكادمييني يف املراكز

العلمية" ،و"متكني ال�شباب من خالل العمل التطوعي يف املراكز العلمية" ،بالإ�ضافة �إىل "اال�ستخدامات
احلديثة لتقنيات املعلومات والو�سائط املتعددة يف املراكز العلمية" و"التفاعل يف املراكز العلمية".
معر�ضا قام بالعر�ض فيه من الواليات املتحدة الأمريكية كل
و�أقيم على هام�ش امل�ؤمتر
ً
من املتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي ،ومتحف فيلد ،ومركز احلرية للعلوم؛ وذلك بالإ�ضافة
�إىل �رشكة هيوتينجر لت�صنيع املعرو�ضات العلمية من �أملانيا ،و�رشكة برونز من هولندا،
و�أ�ستوديو �إم.تي�.إي من الإمارات العربية املتحدة.
ولقد انطلقت رابطة املراكز العلمية ب�شمال �إفريقيا وال�رشق الأو�سط يف  30يناير  2006يف
اجتماع نظمه مركز القبة ال�سماوية العلمي .والهدف من الرابطة هو ن�رش وتعميم العلوم عرب
املنطقة عن طريق تعزيز ا�ستيعاب اجلمهور املتزايد للتنوع وانخراطه يف العلوم والثقافة العلمية.
والدافع وراء �إن�شاء الرابطة هو دعم التعاون بني املراكز العلمية ومتاحف العلوم يف
�شمال �إفريقيا وال�رشق الأو�سط ،بغر�ض اال�ستفادة من جمموع امل�صادر واخلربات املتاحة يف
املنطقة ،وذلك لتعزيز دور جميع الأع�ضاء .والرابطة تهدف �أي�ضً ا للم�ساعدة يف �إن�شاء مراكز
علمية ومتاحف علوم يف جميع دول املنطقة .و�سوف تتحقق �أهداف الرابطة من خالل التميز
والتجدد يف التعليم غري الر�سمي ،وذلك بتقدمي �أن�شطة تفاعلية ي�شارك من خاللها اجلمهور
لي�ستمتع بالتعليم التفاعلي.
حتى الآن تتكون الرابطة من �ستة �أع�ضاء من م�رص وتون�س وتركيا والكويت
واململكة العربية ال�سعودية؛ ومن املتوقع ان�ضمام �أع�ضاء جدد من �سوريا ولبنان والبحرين
وقطر واليمن والإمارات العربية املتحدة يف وقت قريب .و�سينعقد االجتماع الثالث للجمعية
العمومية لرابطة املراكز العلمية ب�شمال �إفريقيا وال�رشق الأو�سط يف نوفمرب  ،2012و�ستقوم
با�ست�ضافته مدينة العلوم بتون�س.
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حديث املركز

ال يفوتك هذا احلدث!

الدكتور م�صطفى ال�سيد
مدير خمترب ديناميكيات الليزر
معهد جورجيا للتكنولوجيا بالواليات املتحدة الأمريكية
ملاذا اخرتت درا�سة العلوم؟

در�س لنا مادة الكيمياء مدر�س يف غاية املهارة،
خالل درا�ستي الثانوية ،كان ُي ِّ
وكان يقوم بال�رشح ب�أ�سلوب ممتع كان دائ ًما ما يجذب انتباهي.

ما الذي دفعك لدرا�سة النانوتكنولوجي؟

لقد �أتيحت يل الفر�صة يف الوقت املنا�سب .فقد كنت �أقوم ببحث جماعي ووفَّرت
يل جامعتي احلالية جميع الأدوات املطلوبة للقيام ببحث عن النانوتكنولوجي
فقررت اال�ستمرار يف ذلك املجال.

يف ر�أيك ،ملاذا تعترب النانوتكنولوجي حمط �أنظار اجلميع حال ًّيا؟
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لأنها علم جديد و�سيفتح الباب �أمام الكثري من ال�صناعات وبالتايل فر�ص
عمل كثرية ،مما ي�ؤدي �إىل انتعا�ش اقت�صاد الدولة ذات احلكومة املدركة لأهمية
اال�ستثمار يف �أبحاث علوم النانو .كما ت�سهم النانوتكنولوجي يف اكت�شاف �أدوية
جديدة مما �سي�ؤدي �إىل عالج الكثري من املر�ضى ،وهذان ال�سببان هما ما يدفعان
احلكومات لال�ستثمار يف �أبحاث النانوتكنولوجي.

ما هي �آخر االكت�شافات يف جمال النانوتكنولوجي؟

هناك العديد من االخرتاعات تظهر كل يوم يف جميع املجاالت فال �أ�ستطيع
ح�رصها �أو حتى الإملام بها .وهي ت�ؤدي �إىل وجود �صناعات مبليارات اجلنيهات
�سنو ًّيا .و�إذا �أردت معرفة �آخر تقنيات النانوتكنولوجي ،فابحث على �شبكة الإنرتنت
عن النانوتكنولوجي.

كيف تتوقع �أن تغري النانوتكنولوجي العامل؟

للأف�ضل بالت�أكيد ،فت�أثريها �سيكون من ت�أثري الأبحاث التي متت يف
املائة عام املا�ضية مثل :الطريان ومقاومة الأمرا�ض و�أجهزة التلفزيون والكمبيوتر
والإنرتنت ...الخ .فمن املتوقع �أن يكون للنانوتكنولوجي ت�أثري كبري على جميع
ال�صناعات ،بل وت�أتي باملزيد من االبتكارات اخلا�صة بها.

يف ر�أيك ،ما هي الو�سيلة املثلى لتعريف العامة بالنانوتكنولوجي
وبخا�صة ال�شباب؟

تتغري خوا�ص كل املواد التي ن�ستخدمها الآن �إذا ما قللنا من �أحجامها �إىل حجم
النانومرت (يبلغ ُ�سمك ال�شعرة الواحدة  50.000نانومرت) .فكل �صناعة وكل دواء
ن�ستخدمه مرتكز على خا�صية معينة لإحدى املواد .وباكت�شاف العديد من املواد
بخوا�ص عديدة خا�صة بحجم النانو ،متدنا النانوتكنولوجي مبواد جديدة كثرية
ذات خوا�ص جديدة ،ميكننا ا�ستخدامها يف ابتكار العديد من الأ�شياء اجلديدة .ميكن
�أن تتمثل اخلوا�ص اجلديدة يف دواء جديد ،و�أجهزة من �ش�أنها �أن تزيد من �رسعة
الكمبيوتر وكفاءة ال�سيارات ،والأ�شياء التي متدنا بالطاقة الكافية ،ودواء جديد
يعالج املر�ضى ،و�أ�شياء �أخرى ال ميكن لعقولنا ت�صورها .و�سوف ي�ؤدي ذلك �إىل
توفري فر�ص عمل جديدة مبرتبات جمزية ،مما ينتج عنه ازدهار الدول التي تقوم
ب�أبحاث حول النانوتكنولوجي وم�ستويات معي�شة �أف�ضل و�صحة �أف�ضل لل�شعب.
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ملف العدد

بـمحـــــــض
الصــدفـــــة!
�إعداد :ر�شـــا ح�سن
حترير :ملياء غنيم

هل تعلم ما هو وجه الت�شابه بني الأ�شعة ال�سينية واملذكرات الال�صقة وكعك ال�شيكوالتة؟
كلها �أ�شياء مت التو�صل �إليها مبح�ض ال�صدفة!
قال توما�س �إدي�سون "�أنا مل �أف�شل ،ولكني تو�صلت لع�رشة �آالف طريقة غري جمدية".
تعك�س تلك الكلمات الب�سيطة ،والعميقة يف فحواها ،الروح والعبقرية وراء االكت�شاف
واالخرتاع .فاحلقيقة هي �أن املثابرة هي املفتاح الرئي�سي لأ�رسار العلم والتكنولوجيا؛ ف�أثناء
البحث غال ًبا ما يرى العلماء ال�سحر يف خط�أ ما �أو حتى �صدفة.
قد يكون �أهم ما اك ُت�شِ ف مبح�ض ال�صدفة هو البن�سيلني ،والذي قام �ألك�سندر فليمينج
باكت�شافه عام  ،1928عندما ذهب يف �إجازة ملدة �أ�سبوعني تاركً ا مبعمله طبقًا به ن�سيج حي
مم�سوح بنوع من البكترييا العنقودية .فعند عودته وجد الن�سيج وقد �أ�صابه فطر ،الأمر الذي
ت�سبب يف �إيقاف منو البكترييا؛ هكذا اكت�شف فليمينج امل�ضاد احليوي.
مل يكن ذلك �أول �أو �آخر اكت�شاف مبح�ض ال�صدفة؛ فعلى مر الع�صور �أدت تلك االكت�شافات
�إىل بع�ض من �أهم االخرتاعات يف تاريخ الب�رشية .وفيما يلي نذكر بع�ض �أمثلة اكت�شافات
متاما!
ال�صدفة التي ك�شف عنها العلماء �أثناء بحثهم يف �أ�شياء خمتلفة ً

خامت الأحالم

قام الكيميائي الأملاين فريدريك �أوج�ست كيكوليه
باكت�شاف عظيم عن طريق ال�صدفة� ،أال وهو حلقة البنزين
()C6H6؛ حيث كان من�شغ ًال منذ وقت ببنية ذلك املركب .وحتى
ذلك الوقت ،كان ُيع َتقد �أن كل املركبات الع�ضوية تتكون من
�سل�سلة مفتوحة من ذرات الكربون فيما ي�شبه العمود الفقري.
منغم�سا يف درا�سته ،ر�أى يف منامه
وبينما كان كيكوليه
ً
�سال�سل ذرات الكربون تنطوي وتتلوى كالثعابني ،عندما قامت
�إحدى ال�سال�سل فج�أة بالتقاط َذ َنبِها ُمغلِق ًة ال�سل�سلة يف �شكل
حلقة .هكذا تو�صل كيكوليه �إىل �أن جزيئات الكربون ال تتواجد
بال�رضورة يف حلقات مفتوحة؛ ويف الواقع ف�إن البنية احللقية
للبنزين م�سئولة عن العديد من خ�صائ�صه.

اللون البنف�سجي

عاما
�أراد الكيميائي ذو الثمانية ع�رش ً
ويليام بريكني عالج املالريا� ،إال �أن جهوده
م�سارا �آخر مغري ًة �شكل املو�ضة
العلمية اتخذت
ً
وم�ساعد ًة يف مكافحة مر�ض ال�رسطان!
ففي عام  ،1856حاول بريكني �إنتاج
كينني �صناعي؛ وي�أتي الكينني الطبيعي من
�شجرة الكين�شونا ،وهو �أول عالج ف َّعال للمالريا.
عو�ضا عن ذلك �أنتجت جتاربه �صبغة
ولكن
ً
قامتة �سميكة كلما تعمق يف النظر �إليها ر�أى لو ًنا
جميالً؛ هكذا اخرتع بريكني �أول �صبغة �صناعية.
ومن بني النا�س الذين ت�أثروا باخرتاع
بريكني عامل البكرتيا الأملاين بول �إرليك ،والذي
قام با�ستخدام �صبغة بريكني يف �أبحاثه الرائدة
يف املناعة والعالج الكيميائي.
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وجدتها!

من �أ�شهر الروايات ،تلك التي حتكي
كيف اكت�شف �أر�شميد�س طريق ًة مبتكر ًة
لتحديد حجم الأ�شكال غري املنتظمة .فوفقًا
لفيرتوفيو�س ،قام �أحدهم ب�صنع تاج للملك
هريو الثاين مدع ًيا �أنه من الذهب اخلال�ص
الذي �أعطاه �إياه امللك؛ حينذاك ُطلب من
�أر�شميد�س حتديد ما �إذا كان ال�صائغ قد قام
بالغ�ش م�ستبد ًال جز ًءا من الذهب بالف�ضة.
فكان على �أر�شميد�س حل تلك امل�شكلة دون
الإ�رضار بالتاج ،فلم يكن من املمكن �أن يذيبه
�إىل �شكل منتظم حتى ي�ستطيع حتديد كثافته.
وحتكي الرواية �أنه عندما َه َّم �أر�شميد�س باال�ستحمام الحظ �أن م�ستوى املياه
يف حو�ض اال�ستحمام يرتفع كلما �أنزل ج�سده فيه ،ف�أدرك �أنه ميكن تطبيق تلك
الطريقة لتحديد حجم التاج .ولأن املياه عن�رص غري قابل لالن�ضغاط ،ف�سيحل
التاج املغمور يف املاء حمل كمية معينة من املاء ت�ساوي حجمه .وبق�سمة كتلة
التاج على حجم املياه التي مت ا�ستبدالها ،ميكن حتديد كثافة التاج؛ ويف حالة
�أنه قد مت �إ�ضافة معادن رخي�صة و�أقل كثافة �ستكون كثافة التاج �أقل من كثافته
�إذا ما �صنع من الذهب اخلال�ص.
وتنتهي الرواية بالأ�سطورة ال�شهرية عن اندفاع �أر�شميد�س يف ال�شوارع من فرط
�صارخا "وجدتها! وجدتها!".
�سعادته وحما�سه باكت�شافه وقد ن�سي �أن يرتدي مالب�سه
ً

نظ ًرا ل�سوء الأحوال اجلوية

يف عام  ،1896قام الفيزيائي هرني بيكريل بالعديد من التجارب ملعرفة ما �إذا
كانت معادن النيون الطبيعية تنتج �أ�شعة �سينية �إذا مت تركها يف ال�شم�س .ولأنه كان
يقوم بتجاربه يف ف�صل ال�شتاء ،ويف �أحد الأ�سابيع كانت ال�سماء ُم َل َّب َدة فيه بالغيوم،
منتظرا اجلو املنا�سب.
فقد ترك �أدواته ملفوفة بداخل �أحد الأدراج
ً
وعند عودته للعمل وجد بيكريل �أن حجر اليورانيوم الذي قد تركه داخل الدرج
بجانب �أجهزته قد ترك ب�صمة على لوح فوتوغرايف دون التعر�ض لل�شم�س .حينها
�أدرك وجود �أمر ما مييز ذلك احلجر ،فقام بالعمل مع بيري وماري كوري على درا�سة
ذلك الأمر حتى اكت�شفوا �أنه الن�شاط الإ�شعاعي.

ال�شبـــح

عندما كان العامل الأملاين ويلهيلم كونراد رونتجن يقوم بالتحقق من �إمكانية اخرتاق �أ�شعة الكاثود
لأنبوب زجاجي مغطى بالكامل بورق �أ�سود مقوى يف عام  ،1895الحظ توهج �شعاع داخل معمله على بعد
عدة �أقدام من الأنبوب الزجاجي املغطى .وقد اكت�شف �أن م�صدر �إ�شعاع النيون هو �شا�شة �صغرية من الورق
املقوى امل�صبوغ مبركَّ ب الباريوم بالتينو�سيانيد .وبالقيام باملزيد من التجارب ،الحظ �أن الأ�شعة التي تهرب
من الأنبوب خمتلفة عن �أ�شعة الكاثود ولها قوة اخرتاق خا�صة؛ هكذا اكت�شف رونتجن الأ�شعة ال�سينية.
و�أثناء التحقق من قدرة املواد املختلفة على �إيقاف الأ�شعة ،ا�ستخدم رونتجن قطعة من الر�صا�ص؛
عندها ر�أى �أول �صورة �أ�شعة �سينية ،وكانت تلك ال�صورة ال�شبحية هي �صورة عموده الفقري مرجتفًا على
�شا�شة الباريوم بالتينو�سيانيد .ولقد فاز رونتجن بجائزة نوبل يف الفيزياء نتيجة الكت�شافه الذي كان
مبح�ض ال�صدفة.
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م�ضاد لل�صد�أ

كان هاري بريريل يعمل على التو�صل لطريقة متنع ت�آكل فوهات البنادق ،ولكنه بال�صدفة اكت�شف �شيئًا �آخر
�أحدث ثورة يف عامل �أدوات الطعام!
كُ لف بريريل خلربته الوا�سعة يف جمال ال�صلب ب�إنتاج نوع من الفوالذ ال يت�آكل لي�ستخدم يف فوهات البنادق.
حينها تو�صل بريريل الخرتاعه التاريخي يف �أغ�سط�س  ،1913عندما قام بخلط  %0.24من الكربون مع %12.8
مبتكرا بذلك الفوالذ املقاوم لل�صد�أ.
من الكروم بال�صلب
ً
وبالرغم من �أن بريريل مل يدرك يف بادئ الأمر �أهمية ما قام باكت�شافه ،ف�إن مقاومة املعدن الذي قام
بابتكاره للأحما�ض مثل اخلل والليمون ،وجهته يف الطريق ال�صحيح .فكانت �أدوات الطعام ت�صنع يف ذلك الوقت
مقاوما لل�صد�أ ،ف�أطلق بريريل �أدواته "غري القابلة لل�صد�أ".
من الف�ضة �أو فوالذ الكربون ،ومل يكن �أي منها
ً

الطهي ال�سهل

يدين العديد من الطهاة وربات البيوت
بالكثري للمهند�س بري�سي ليبارون �سبن�رس،
والذي قام باخرتاع امليكرويف .ففي عام
 ،1945عمل بري�سي على جتربة املاجنرتوم
على �أجهزة الرادار؛ حيث ي�ستخدم يف
املاجنرتوم تقاطع الإلكرتونات مع
املجاالت املغناطي�سية لإنتاج الطاقة الكبرية
الالزمة لأجهزة الرادار.
وعندما كان يقوم بتجربة املاجنرتوم،
الحظ �سبن�رس ذوبان لوح �شيكوالتة كان
موجو ًدا بجيبه؛ فا�ستنتج بعقله الثاقب �أنه من
املرجح �أن تكون املوجات الدقيقة هي ال�سبب
وراء ذلك .وبنا ًء على ذلك قام بو�ضع �إناء
�صغري من حب الذرة �أمام الأنبوب ،ف�رسعان ما
قفزت حبات الف�شار يف جميع �أرجاء الغرفة؛
م�ستخدما بي�ضة فانفجرت.
وقد �أعاد التجربة
ً

ال�سكَّر الربيء
ُّ

هل تتخيل �أنه قد مت اكت�شاف
ال�سكرين؛ وهو امل َُحلِّي ال�صناعي بديل
ال�سكر؛ على يد كون�ستنتني فاهلربج
عندما ن�سي غ�سل يديه بعد العمل؟!
ففي عام  ،1879كان يحاول
فاهلربج التو�صل ال�ستخدامات جديدة
ومثرية لقطران الفحم .وعند رجوعه �إىل
املنزل لتناول الغداء بعد يوم حافل من
العمل ،وبينما كان منهمكًا يف الأكل،
الحظ �أن مذاق الطعام حلو ف�أدرك �أن
ذلك املذاق كان م�صدره يديه .وعند
عودته ملعمله يف اليوم التايل ،بد�أ يف
تذوق ما كان يعمل عليه حتى و�صل
مل�صدر ذلك املذاق.
ولقد ظل ال�سكرين حمل جدل منذ
اكت�شافه ولكنه الآن �أ�صبح من املكونات
الغذائية امل�ضمونة .فقد قامت  30درا�سة
بتدعيمه �إىل جانب موافقة منظمة
ال�صحة العاملية على ا�ستخدامه.
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نب�ضات منتظمة

عمل املهند�س الأمريكي ويل�سون جريتبات�ش على دائرة كهربية من �ش�أنها �أن ت�ساعد
مقاوما
يف ت�سجيل �رضبات القلب ال�رسيعة؛ حينها جذب من �صندوقه عن طريق اخلط�أ
ً
قوته ميجا �أوم بد ًال من � 10.000أوم وا�ستخدمه ال�ستكمال الدائرة .وقد نب�ضت الدائرة ملدة
 1.8ميللي ثانية ثم توقفت لثانية ،ثم عاودت الكرة مرة �أخرى؛ فكانت النب�ضات ك�رضبات
قلب مثالية .هكذا اخرتع جريتبات�ش جهاز �ضبط نب�ضات القلب مبح�ض ال�صدفة.
وجهاز �ضبط نب�ضات القلب عبارة عن جهاز �صغري يتم و�ضعه يف ال�صدر للتحكم يف
نب�ضات القلب غري امل�ستقرة ،وي�ستخدم اجلهاز نب�ضات كهربية مل�ساعدة القلب على النب�ض
مبعدل طبيعي.

م�ضاد لاللت�صاق

عمل الكيميائي �صغري ال�سن روي بلنكت الذي كان يعي�ش بدوبونت على ابتكار ُمركَّ ب
كلوروفلوروكربون ُمبرَ ِّد جديد ي�سمى مركب البوليترتافلورو�إثيلني .وتعتمد نظريته على �أنه
�إذا متكن من حث مركَّ ب البوليترتافلورو�إثيلني ،وهو �أحد راتنجات الفلوروكربون الثالثة
كليا من الفلورين والكربون ،على التفاعل مع حم�ض الهريوكلوريك �سي�ستطيع
التي تتكون ًّ
�إنتاج ا ُ
ملبرَ ِّد الذي يريده.
وقد بد�أ بتربيد غاز البوليترتافلورو�إثيلني ثم �ضغطه يف عبوات للتخزين .وعندما حان
ميعاد فتح العلبة ،مل يجد بداخلها �شيئًا فظن �أن الغاز قد اختفى ولكنه يف احلقيقة كان
موجو ًدا .ولإح�سا�سه بالإحباط والغ�ضب ،قام بلنكت بنزع اجلزء العلوي من العلبة ورجها،
فخرجت بع�ض الرقائق البي�ضاء الناعمة من داخلها.
حل�سن احلظ اهتم بلنكت مبعرفة ماهية الرقائق ،فعر�ضها على علماء �آخرين يف
ا�ستخداما لتلك املادة ؛ حيث ا�ستخدموها كغطاء غري ال�صق للأ�سطح،
دوبونت ،فاكت�شفوا
ً
وهو الذي عرف بعد ذلك بالتفلون.
وتعترب تلك االكت�شافات ما هي �إال قطرة يف بحر االكت�شافات التي متت مبح�ض ال�صدفة،
ولكن لي�ست ال�صدفة وحدها هي مفتاح تلك االكت�شافات ،فينبغي على العلماء احلفاظ على
عقولهم م�ستنرية وحا�رضة ملالحظة وفهم �أهمية الأ�شياء غري املرئية وا�ستخدامها بطريقة
بناءة.
لذلك يجب علينا �أن نثق بحد�سنا ،و�أن نعمل على تعزيز حوا�سنا من �أجل مالحظة الأ�شياء
دائما و�أب ًدا ينبغي علينا تعلم كيفية الدرا�سة املنظمة والتح�ضري؛
والعالقات اجلديدة .ولكن ً
ومن يدري ،رمبا جند فر�صة تقودنا الخرتاع جديد ،فن�رصخ "وجدتها!".
وكما قال لوي�س با�ستري" ،يف جمال املالحظة ،ت�أتي الفر�ص للعقول امل�ستنرية فقط".

املراجـــع
http://science.discovery.com
http://listverse.com
www.impactlab.net
www.saccharine.org
www.wikipedia.com
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بقلــــم مليـــاء غنيـــم

يوما يف كل االخرتاعات
هل فكرت ً
التي تقوم با�ستخدامها خالل يومك،
بدءا من حلظة ا�ستيقاظك على �صوت
ً
مرورا بغ�سيل وجهك و�رشب
املنبه،
ً
القهوة ثم قيادة �سيارتك للعمل ،حتى
خلودك للنوم؟ وكلها �أ�شياء تفعلها
واخرتاعات �سوف ت�ستمر يف ا�ستخدامها
يف كل يوم من حياتك.
املنبهات واملياه اجلارية والقهوة
وال�سيارات هي �أمثلة ب�سيطة للعدد
الهائل من االخرتاعات التي ال ن�ستطيع
يوميا؛ �إال �أن معظمنا ال
اال�ستغناء عنها ًّ
يدرك الق�ص�ص وراء اخرتاعها �أو حتى
من يرجع �إليه الف�ضل يف اخرتاعها.
فبداي ًة من �أب�سط الأجهزة وحتى
الأجهزة الأكرث تعقي ًدا ،مل ت�أتِ تلك
االبتكارات من فراغ ،بل لها تاريخ
ووراءها جمموعة هائلة من املبتكرين.

ا�ستيقظ!
ال�ساعات املنبهة

قام اليونانيون باخرتاع �أوىل
ال�ساعات املنبهة والتي يرجع تاريخها
لعام  250قبل امليالد .ومل تكن ت�شبه
تلك التي نقوم با�ستخدامها اليوم،
فكانت �آلياتها ت�شبه �آليات ال�ساعة
املائية حيث ترتفع املياه م�سجل ًة
الوقت حتى ترتطم بطائر ميكانيكي
ي�صدر �صو ًتا منب ًها.
تقدما ،قام
ويف مرحلة �أكرث
ً
ليفي هات�شنز الذي كان يعي�ش يف
كونكورد بنيوهام�شري يف عام 1787
باخرتاع ال�ساعات املنبهة التي ت�شبه
ريا املنبهات احلالية .كان ليفي
كث ً
�صانع �ساعات واعتربه زمال�ؤه رمز
الدقة يف املواعيد وااللتزام؛ حيث كان
فجرا حتى ي�صل
ي�ستيقظ يف الرابعة ً
لعمله يف املوعد املحدد� .إال �أنه يف
بع�ض الأحيان كان ي�ستغرق يف النوم،
الأمر الذي �سبب له �ضيقًا �شدي ًدا.
لذلك عقد ليفي العزم على حل تلك
امل�شكلة فتو�صل �إىل فكرة وهي �أن
يبتكر �ساعة لت�صدر �صو ًتا ي�ساعده على
اال�ستيقاظ ،فقام ببناء حجرة �صغرية
من خ�شب ال�صنوبر ثم و�ضع داخلها
الداخلية اخلا�صة ب�أحد �ساعاته
الآليات16

النحا�سية الكبرية وتر�س �إ�ضايف .ولقد
دون اخرتاعه كات ًبا" :عندما ي�صل عقرب
َّ
الدقائق للرت�س يف متام ال�ساعة الرابعة،
ت�صدر حركة الرت�س �صو ًتا ي�شبه اجلر�س
وهذا ال�صوت ٍ
كاف ليوقظني على الفور".

ولكن ال�ساعة املنبهة التي اخرتعها
جر�سا يف متام الرابعة
ليفي كانت ت�صدر ً
فقط وغري قابلة للتعديل؛ الأمر الذي مل
ي�شغله ،كما مل يهتم بت�سجيل براءة اخرتاعه
�أو �إنتاجه على نطاق وا�سع ،وذلك لأنه مل
مهتما باملرة باملكا�سب املادية و�إمنا
يكن ًّ
باال�ستيقاظ يف املوعد فقط.
وبعد �سنوات عديدة ،وحتدي ًدا يف
عام  ،1847اخرتع الفرن�سي �أنطوان ريديري
�أول �ساعة منبهة ميكانيكية وقابلة للتعديل
ريا
و�سجل براءة اخرتاعه الذي ي�شبه كث ً
حاليا.
املنبهات التي ن�ستعملها ًّ

االخرتاع الذي ال ميكن العي�ش بدونه!

املرحا�ض

الفكرة ال�شائعة �أن توما�س كرابر
هو خمرتع �أول مرحا�ض يف القرن
متاما،
الثامن ع�رش هي فكرة خاطئة
ً
فاحلقيقة �أن املراحي�ض ت�ستخدم منذ
الع�رص البابلي .ولكن يف عام ،1596
اخرتع ال�سري جون هارينجتون ،ال�شاعر
واالبن الروحي للملكة �إليزابيث ،دورة
مياه ت�ستخدم داخل املنزل وبها معظم
التجهيزات املوجودة يف دورات املياه

احلالية مبا يف ذلك ال�سيفون؛ �إال �أن باقي
املجتمع قد جتاهل االخرتاع.
ويف عام � ،1775سجل الإجنليزي
�أليك�سندر كامينجز براءة اخرتاع املرحا�ض
حاليا ،املرحا�ض ذي ال�سيفون
امل�ستخدم
ًّ
التقليدي .ومن ناحية �أخرى ،فقد قام كرابر
بت�سجيل براءة اخرتاع ت�سعة حتديثات
خا�صة بال�رصف قد �ساعدت يف تطوير
املرحا�ض .وغال ًبا ما يرتبط ا�سم كرابر
باملرحا�ض لأن ا�سم "كرابر" كان يطبع
على املراحي�ض التي يقوم ب�صنعها لرتكب
يف بيوت امللوك والأمراء.

فكرة حــــادة
�شفرات احلالقة

يق�ضي الرجال حوايل خم�سة �أ�شهر
من عمرهم يف احلالقة ،فلي�س من الغريب
�أن يقوم �شخ�ص مثل كينج كامب جيليت
بالتفكري يف ت�سهيل املهمة!
ففي يوم من الأيام ،راود جيليت حلم
ب�صنع �شفرة ب�سيطة ميكن ا�ستخدامها
عدة مرات ثم التخل�ص منها؛ حينها قام
باال�ستعانة بويليام نيكر�سون ،املتخرج
حديثًا من معهد ما�سات�شو�ست�س ،البتكار
�شفرة معدنية حادة وغري مكلفة يف نف�س
الوقت ،وذلك يف عام  .1901ولقد القت
ريا عندما قامت
ال�شفرة اجلديدة
جناحا كب ً
ً
احلكومة الأمريكية بتوزيع "ال�شفرات
الآمنة" على �أفراد القوات امل�سلحة .ويف
وقت الحق ،مت �إنتاج �شفرات ذات مو�سني
وثالثة و�أربعة وحتى خم�سة �أموا�س ،قد مت
طرحها للجمهور.
وبينما يعترب جيليت هو خمرتع
ال�شفرات احلديثة� ،إال �أن غرميه الكولونيل
جاكوب �شيك قد تفوق عليه "ب�شعرة" عندما
اخرتع ال�شفرات الإلكرتونية يف عام .1925

ُحلو و ُمر
البـــــن

تظهر الإح�صاءات �أنه يتم تناول �أكرث
من  400مليون كوب قهوة كل عام� .إال �أن
قليل من �أولئك الذين ي�ستهلكون القهوة على
دراية بق�صة اخرتاعها.

ففي حوايل القرن اخلام�س ع�رش ،كانت
نباتات النب الربية ُتنقل من �إثيوبيا �إىل
جنوب �شبه اجلزيرة العربية حيث كانت
ت�ستخدم كغذاء للحيوانات .ووفقًا للأ�ساطري
ف�إنه مت اكت�شاف ت�أثري ذلك النبات لأول مرة
عندما الحظ راعي املاعز العربي اخلالدي
�أن املاعز ت�صبح �أكرث ن�شاطً ا عندما ت�أكل
من النب؛ فانتابته احلرية وقرر �أن يقوم
بتجربته بنف�سه ،ف�شعر باالنتعا�ش وقدم
اكت�شافه للعامل.
�أدى الت�أثري املحفز للنب �إىل �إك�سابه �شهرة
وا�سعة بالرغم من ظهور الكثري من اجلدل
حوله .ويف عام  ،1908عندما �أرهق �رشب
النب وبه بقايا النبات ربة املنزل الأملانية
ميليتا بنتز ،قامت باخرتاع �أول مر�شح للنب
با�ستخدام �أوراق مر�شحة رقيقة .وبعد ذلك
بثالثني عام ،قامت �رشكة ن�ستله باخرتاع
النب �رسيع الذوبان ،وبذلك ازدهرت �صناعته
رواجا يف العامل ،حيث
و�أ�صبح من �أكرث ال�سلع ً
ت�أتي يف املرتبة الثانية بعد النفط.

ابقِها م ًعا
ال�سحاب (ال�سو�ستة)
َّ

ت�ستغرق بع�ض الأفكار العظيمة وق ًتا
طوي ًال لتنفيذها ،ويف حالة ال�سحاب ف�إنها
عاما!
ا�ستغرقت ً 80
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ت

لك ـ ـ ـ ـ ـ ــل ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
�سجل �إليا�س هاو ،خمرتع �آلة اخلياطة،
براءة اخرتاع �أداة لغلق املالب�س بطريقة
�سهلة م�ستمرة ولكن النجاح الباهر الذي
حققته �آلة اخلياطة مل يرتك له الكثري من
عاما،
الوقت لتطوير تلك الأداة .وبعد ً 44
عر�ض ويتكومب جاد�سون فكرة ال�سحاب
املنزلق يف املعر�ض الكولومبي عام 1893
ب�شيكاجو؛ و�سحاب جاد�سون عبارة عن
جمموعة من الكالبات والفتحات لها �رشيحة
منزلقة للفتح والغلق.
ا�ستخدم املهند�س جيديون �ساندباك،
والذي عمل بالواليات املتحدة الأمريكية،
امل�شابك البارزة بد ًال من الكالبات
والفتحات ،ويف  1913ح�صل على براءة
اخرتاع ال�سحاب اخلايل من الكالبات .يف
عام � ،1923أطلق بي .جي .وارك من �رشكة
بي� .إف .جودريك ا�سم "زيرب" (� )zipperأو
"�سو�ستة" على ال�سحاب املنزلق الذي مت
ا�ستخدامه لغلق الأحذية.
وبعي ًدا عن الأحذية ،مل ت�ستخدم ال�سو�ستة
عاما من
يف عامل الأزياء �إال بعد مرور ً 20
اخرتاعها� .إال �أنه يف نهاية الأمر ومع مرور
ال�سنوات �أ�صبحت ت�ستخدم يف املالب�س
واحلقائب والكثري من الأ�شياء التي ي�صعب
ح�رصها.

ولد �إلي�شع �أوتي�س بهاليفاك�س ،يف
فريمونت بالواليات املتحدة الأمريكية ،وقد
�صمم ما عرف فيما بعد ﺒ"امل�صعد الآمن"
عندما طُ لِب منه نقل معدات مل�ستودع رب
عمله؛ حيث كان يعمل مب�صنع لت�صنيع
الأ�سرِ َّة بنيويورك .وكانت معظم امل�صاعد
حينذاك خطرة؛ ولكن رئي�س �أوتي�س كان يف
حاجة مل�صعد يحمل النا�س واملعدات ب�أمان
للطوابق العليا ببنايته اجلديدة.
قدم �أوتي�س احلل يف معر�ض كري�ستال
باال�س بنيويورك عام 1853؛ حيث ترقب
الكثري من النا�س بانبهار �أوتي�س وهو يهبط
مب�صعده اجلديد .وعلى ارتفاع �شاهق ،طلب
�أوتي�س من م�ساعده قطع حبل امل�صعد!
تنف�س احل�شد ال�صعداء عندما هبط امل�صعد
ومل ترتطم حجرته بالأر�ض بعد قطع احلبل.
وال�رس يف اخرتاع �أوتي�س يكمن يف وجود ق�ضيب
م�سنن على جانبي العمود الذي يحمل عربة
امل�صعد .ف�إذا ف�شل احلبل تقوم �أ�سنان الق�ضيب
بااللتحام واحلفاظ على العربة يف مكانها.
يف املرة القادمة التي تقوم فيها بركوب
امل�صعد ،انظر حولك فهناك فر�صة كبرية �أن
ترى ا�سم "�أوتي�س".

�إنه ح ًّقا عامل �صغري!
ال�سيــــارات

�صاع ًدا؟ �أم هابطًا؟
امل�صعد

يوما �إىل �سطح
�إذا كنت قد �صعدت ً
مبنى �إمباير �ستيت �أو برج �إيفل �أو حتى
�سطح منزلك ،ف�أنت تدين بالف�ضل لقدرات
املهند�سني املعماريني الذين قاموا بت�صميم
تلك املباين ال�شاهقة التي تكاد ت�صل لل�سماء.
ولكن القلة فقط تدرك �أنه بدون االخرتاع
الذي قام به رجل معني ،ملا حلمت �أجيال
ببناء مثل تلك املباين.
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تعود فكرة ابتكار عربة ذاتية احلركة للقرن
اخلام�س ع�رش ،خالل ع�رص ليوناردو دافن�شي،
�إال �أن ال�سيارة مل تخرتع حتى عام  1769على
يد نيكوال�س-جوزيف كاجنوت بفرن�سا .ولكنها
متاما عن ال�سيارات التي ن�ستخدمها
تختلف ً
حال ًّيا ،فكانت كبرية وثقيلة وتعمل بالبخار
وت�سري بثالث عجالت! ومع ذلك فقد �أدت
وظيفتها فكانت ت�سري ملدة  20دقيقة ب�رسعة
 3.6يف ال�ساعة وبها �أربعة �أفراد.
ومن الوا�ضح �أن ال�سيارات التي تعمل
ريا ،فقد بد�أ جناح
بالبخار مل تلقَ
جناحا كب ً
ً
�صناعة ال�سيارات احلقيقي عندما قام كل من
كارل بنز وجوتليب داميلر باخرتاع ال�سيارات

التي تعمل بالبنزين يف �أملانيا .قام بنز
بت�شغيل �سيارته الأوىل يف عام  ،1885بينما
�شغل داميلر �سيارته يف عام  .1886وعلى
الرغم من �أن بع�ض الأ�شخا�ص قد �سبقوهم،
إ�رصارا ،وتعود �أ�صول
�إال �أنهم كانوا الأكرث � ً
ال�رشكة الوريثة "داميلر-كراي�سلر �إيه جي"
لعام  ،1895وهي تعترب؛ �إىل جانب �رشكة
"بيجو �إ�س �إيه" الفرن�سية� ،أقدم �رشكات
ت�صنيع ال�سيارات يف العامل.

ال للمزيد من احلرب امل�سكوب
�أقالم احلرب اجلافة

ي�ستخدم ذلك االخرتاع الب�سيط يوم ًّيا �أكرث
من ا�ستخدام �أجهزة الكمبيوتر �أو الإنرتنت.
وقد عرفناه بف�ضل الأخوين املجريني جورج
والدي�سالو بريو .وعلى الرغم من �أن اخرتاعهم
مل يكن مثال ًّيا �إال �أنهم جنحوا يف اخرتاع ما
يعرف اليوم بقلم احلرب اجلاف.

وقبل اخرتاع القلم اجلاف ،ا�ستخدم
النا�س �أقالم الري�شة التي تنغم�س يف احلرب
�أو �أقالم احلرب الكال�سيكية التي يجب �إعادة
ملئها .وبالإ�ضافة �إىل كونها غري عملية،
�أحدثت تلك الأقالم فو�ضى عارمة.
وبا�ستخدام �أنبوب �ضيق ،قام الأخوان
بريو بو�ضع كرة معدنية �صغرية يف نهاية
الأنبوب و�أو�صلوها ب�أنبوب داخلي مليء
باحلرب .ويعمل ذلك الأنبوب عمل الأوردة
عندما ت�ضخ الدم عرب اجل�سم ،وذلك باحلفاظ
على الكرة املوجودة يف نهاية الأنبوب
دائما رطبة باحلرب مما ي�سمح باال�ستمرار
ً
يف الكتابة دون توقف.
ومل يكن هناك �سوى عيب رئي�سي يف
�أقالم الأَ َخوان بريو اجلافة والذي احتاج
لتطوير .فبينما يوزع احلرب بانتظام� ،إال
دائما ما تكون رطبة �أكرث من
�أن الكرة ً
الالزم مما ي�ؤدي بدوره لتلطيخ الورق.
�أخذ الكيميائي النم�ساوي فران �سي�ش على
عاتقه �إ�صالح ذلك اخللل ،فتلخ�صت مهمته
يف الت�أكد من جفاف احلرب مبجرد و�صوله

للورق حتى ال يحدث تلطيخ .وبعدما مت
�إ�صالح اخللل� ،أ�صبح ذلك االخرتاع العملي
ج ًّدا جاه ًزا للت�سويق.
و�إذا اعتقدت �أنك مل تكتب �أب ًدا ب�أقالم
متاما .ففي
الأخوان بريو ،ف�أنت خمطئ
ً
بداية ظهور تلك الأقالم� ،أنتج الأخوان بريو
�أقالم ذات جودة عالية حتى قامت �رشكة
فرن�سية ب�رشاء �رشكة الأخوين ف�أنتجت
أقالما �أقل جودة ميكن التخل�ص منها مبجرد
� ً
جفاف احلرب .وبالت�أكيد ف�إن ال�رشكة التي
قامت ب�رشاء �أقالم بريو هي �رشكة "بيك".

هات�شــــو!
املناديل الورقية

قبل اخرتاع املناديل الورقية التي ميكن
التخل�ص منها ،كانوا ي�ستخدمون املناديل
القما�شية ثم ي�ضعونها يف جيوبهم ،وهي
لي�ست الطريقة املثلى للتخل�ص من اجلراثيم
امل�سببة للمر�ض.
ويف عام  ،1920اخرتعت �رشكة
"كلينك�س براند" املناديل الورقية للوجه،
والتي �أعلنت عنها �أ�سطورتي ال�شا�شة
هيلني هايز وجني هارلو .وبحلول عام
� 1928أ�صدرت �رشكة كلينك�س عبوات
كرتونية ي�سهل فتحها ،وعلى مدى العقود
التالية ظهر العديد من �أنواع و�أ�شكال
العبوات الكرتونية يف خط �إنتاج �رشكة
كلينك�س .وبدون �شك ف�إن اخرتاع املناديل
الورقية ي�ساعد عد ًدا ال يح�صى من م�صابي
الزكام والر�شح.
بدون ه�ؤالء املخرتعني وغريهم ،وبدون
الروح الإبداعية التي متتعوا بها وتعط�شهم
لإيجاد الإجابات لأ�سئلتهم ورغبتهم
امل�ستمرة يف احل�صول على املزيد ،لكان
عما هو عليه الآن ،ولكان
عاملنا خمتلفًا َّ
�أ�صبح عاملًا خال ًيا من و�سائل الراحة التي
اعتدناها يف حياتنا اليومية ومن الأ�شياء
يوميا دون التفكري للحظة
التي ن�ستخدمها ًّ
يف كيفية اخرتاعها �أو كينونة خمرتعها.
ففي املرة القادمة التي حتت�سي فيها
كو ًبا من القهوة �أو ت�ستخدم امل�صعد ،تذكر
�أنك تدين بالف�ضل له�ؤالء الرواد الذين
اخرتعوا جميع الو�سائل والأدوات التي
حاليا وال ن�ستطيع احلياة
ن�ستخدمها
ًّ
بدونها .تذكر �أن �أ�صحاب تلك االخرتاعات
اليومية التي عملت على جعل عاملنا مكا ًنا
درو�سا يف كيفية
أي�ضا
�أف�ضل ،يلقنوننا � ً
ً
املثابرة للنجاح.

ملف العدد

اخرتاعات

صديقة للبيئة

بقلــــم مـــروة جـــابر

�إن االخرتاعات ال�صديقة للبيئة هي تلك التي لها �أهداف "خ�رضاء"؛ وبطبيعة احلال،
فنحن ال نق�صد هنا اللون الأخ�رض ،و�إمنا ن�ستخدم هذا امل�صطلح لأن الطبيعة الأم خ�رضاء،
وما نعنيه هنا هو ت�أثري االخرتاعات الطويل والق�صري الأمد على البيئة .فنحن نتحدث عن
االخرتاعات �صديقة البيئة التي غال ًبا ما تتعلق بالطاقة �أو املوارد املتجددة �أو �إعادة التدوير
�أو �شئون ال�صحة وال�سالمة وما �إىل ذلك من �أمور.
وقد تعترب اخللية ال�شم�سية �أحد الأمثلة املعروفة لالخرتاعات ال�صديقة للبيئة؛ فتقوم هذه
اخلاليا بتحويل الطاقة ال�ضوئية �إىل طاقة كهربائية من خالل عملية اخلاليا الكهرو�ضوئية.
وتتميز عملية توليد الكهرباء من الطاقة ال�شم�سية بانخفا�ض يف ا�ستهالك الوقود احلفري
واحلد من التلوث وكذلك احلد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

ملاذا يجب على املخرتعني اتخاذ منهج �صديق للبيئة؟

يحتوي العامل على كميات حمددة من املوارد الطبيعية ،وبع�ض منها مت ا�ستنزافه �أو
تخريبه بالفعل .وعلى املخرتعني �أن يدركوا �أن االخرتاعات ال�صديقة للبيئة والتكنولوجيا
أي�ضا من الأعمال املربحة ،فهي تعد من الأ�سواق �رسيعة النمو؛ حيث تتزايد
النظيفة هي � ً
الأرباح مع زيادة وعي امل�ستهلكني واجتاههم �إليها .ويجب على امل�ستهلكني �أن يدركوا �أن
�رشاء االخرتاعات ال�صديقة للبيئة يقلل من م�صاريف احل�صول على الطاقة الالزمة لهم ،و�أن
هذه االخرتاعات منتجات �أكرث �صحية و�أما ًنا لهم.

الطاقة الزرقاء

نحن نعلم منذ زمن �أن املياه هي م�صدر هام للطاقة؛
والطريقة التقليدية للح�صول على الطاقة من املياه هي با�ستخدام
ال�سدود والتوربينات� .إال �أننا بد�أنا الآن يف التعرف على اخرتاعات
�أخرى للقيام بذلك.
فقد متكن �أحد معاهد البحوث من العثور على و�سيلة لتوليد
الكهرباء عن طريق خلط مياه البحر مبياه الأنهار .فهناك اختالف
يف تركيز الأمالح املوجودة يف مياه البحر وتلك املوجودة مبياه
الأنهار؛ وميكن ا�ستخدام هذا االنحدار لتوليد الكهرباء عن طريق
ف�صل الأيونات الإيجابية وال�سلبية من خالل �أغ�شية معينة� .إن خلط مياه البحر ومياه الأنهار
با�ستخدام هذه الطريقة املتقدمة له مزايا هائلة؛ فال توجد تكاليف وقود ،وال توجد �أية
انبعاثات بخالف املياه املاحلة!

الوقود املائي

قام رودولف جانرمان بالواليات املتحدة الأمريكية،
باخرتاع وقود �صديق للبيئة �آمن وغري مكلف؛ الأمر الذي ميكنه
�إحداث ثورة يف و�سائل النقل واملوا�صالت ،مواج ًها بذلك �أكرث
انت�شارا يف العامل ،وهو الناجت عن حرق ثالثة
�أنواع التلوث
ً
يوميا من جميع �أنحاء العامل.
البرتول
جالونات
مليارات من
ًّ
وبالرغم من �أنه من املتعارف عليه �أن الزيت واملاء ال
يختلطان ،فقد قام جانرمان باخرتاع م�ستحلب خا�ص ميكن
�إ�ضافته للتغلب على هذه امل�شكلة .وقد قام باخرتاع خالئط قابلة
لال�ستخدام من الكحول واملاء ،والبنزين واملاء ،ووقود الديزل واملاء ،و�آخرها املاء والنفط،
وهو من م�شتقات البرتول القابلة لالحرتاق والأكرث نظافة .و ُتعرف جمموعة اخلالئط هذه
بالوقود النظيف �إيه.)A-55 Clean Fuels( 55-
وميكن لوقود جانرمان �أن يقلل من االنبعاثات امللوثة مبعدل متو�سط  ،%50وميكن �أن
يقوم الوقود بتح�سني كفاءة ال�سيارات مبعدل يزيد عن  .%25ويعترب هذا الوقود �أكرث �أما ًنا من

البنزين؛ حيث �إنه مادة مقاومة لال�شتعال خارج املحرك .وميكن لوقود �إيه� 55-أن يحد من
تلوث املياه؛ حيث ميكن ا�ستخدام املياه امللوثة التي تنتجها م�صايف النفط اخلام كقاعدة
مائية لهذا النوع من الوقود .وميكن ت�صنيع وتوزيع وقود جانرمان با�ستخدام املرافق
احلالية ،فيمكن ا�ستخدامها يف �أنواع خمتلفة من املحركات املتداولة؛ ويف الواقع ،ف�إنه ميكن
ا�ستخدامها يف معظم ال�سيارات املوجودة بعد تعديالت ميكانيكية رخي�صة.

�إعادة الت�شجري ج ًّوا

قام مو�شيه �أالمارو ،الطالب مبعهد ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ،بتطوير �أ�سلوب ثوري
ملحاربة االحتبا�س احلراري عن طريق زراعة �أ�شجار جديدة من اجلو!
ومن املعروف �أنه قد مت تدمري ماليني الهكتارات من الغابات يف القرن املا�ضي ،وذلك
أي�ضا ب�سبب تغري املناخ وحرائق الغابات .وميكن لأ�ساليب
لي�س فقط ب�سبب الأن�شطة الب�رشية ،بل � ً
�إعادة الت�شجري التقليدية ،وهي �أ�ساليب م�ستهلكة للوقت� ،أن تعيد ن�سبة قليلة من هذه الأ�شجار.
ع�ضويا؛
قام �أالمارو بت�صميم عبوات خمروطية م�صنوعة من مواد ن�شوية قابلة للتحلل
ًّ
حيث حتتوي كل منها على �شتالت معب�أة يف تربة ومغذيات .ويتم �إ�سقاط العبوات من طائرات
حتلق على ارتفاع منخف�ض لرتتطم بالأر�ض ب�رسعة  200ميل يف ال�ساعة فتنغر�س يف الرتبة.
وعندما تتحلل العبوات تبد�أ ال�شجريات ال�صغرية يف النمو .وقد تتمكن طائرة كبرية من �إ�سقاط
ما ي�صل �إىل � 100.000شتلة يف الرحلة الواحدة؛ �أي �أن نظام �أالمارو قد ي�ستطيع �أن يقوم
بزراعة ما ي�صل �إىل مليون �شجرة يف اليوم الواحد.
وقد جعل �أالمارو النظام عمل ًّيا با�ستخدام مزيج من املقذوفات وتكنولوجيا املالحة ،وذلك
من �أجل غر�س ال�شتالت يف �أماكنها بدقة .والعبوات التي ي�ستخدمها قوية لتحتمل قوة اال�صطدام
ومع ذلك ف�إنها تتحلل ب�رسعة .وعالوة على ذلك ،يتم الإ�رشاف على نظام �أالمارو من قبل نظام
مراقبة جوي ،وي�ضمن هذا النظام �سالمة العملية ،كما ير�صد النمو املبكر للأ�شجار.
�إن عملية �إعادة الت�شجري على نطاق وا�سع تقلل من ثاين �أك�سيد الكربون ب�شكل ملحوظ يف
الغالف اجلوي ،وبالتايل ف�إنها تقاوم ظاهرة االحتبا�س احلراري .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن
الأ�شجار اجلديدة حتارب الت�آكل وت�شجع التنوع احليوي وكذلك حتمي مواطن احلياة الربية املحلية.

الطائرة ال�شم�سية

بعد مرور �ست �سنوات من التطوير ال�رسي لهذا االخرتاع املذهل،
ك�شف الدكتور بريتراند بيكار و�أندريه بور�شبريج عن النموذج الأول
خ�صي�صا للعمل بالطاقة ال�شم�سية .وبعد
للطائرة اجلديدة امل�صممة
ً
�أن مت الك�شف عن النموذج الأول للطائرة ،قام الدكتور بيكار ب�رشح
خطته لعبور املحيط الأطل�سي عام  ،2012وذلك قبل حماولة
الدوران حول الكرة الأر�ضية با�ستخدام الطائرة ال�شم�سية.
وقد مت ت�صميم الطائرة لتطري لي ًال ونها ًرا دون احلاجة للوقود.
وعلى الرغم من �أن طول اجلناح الذي ي�ساوي طول جناح طائرة
بوينج  ،747فدافع الطاقة ال�شم�سية يزن حوايل  1.7طن فقط ،وهو تقري ًبا الوزن املتو�سط
لل�سيارات .كما يقوم �أكرث من  12.000خلية �شم�سية بتوفري الطاقة ال�شم�سية املتجددة الالزمة
للمحركات الكهربائية الأربعة ،والتي تبلغ قوة كل منها ع�رشة ح�صان .وخالل النهار ،تقوم الألواح
ال�شم�سية ب�شحن بطاريات بوليمر الليثيوم اخلا�صة بالطائرات فت�سمح لها بالطريان خالل الليل.

التربيد بالطاقة ال�شم�سية

يعترب ا�ستخدام ال�شم�س يف تربيد املباين تطبيقًا مثال ًّيا للطاقة
ال�شم�سية .يف الوقت احلايل تقوم �رشكة جنوب كاليفورنيا للغاز
باختبار هذا االحتمال ،وقد مت اختيار اثنني من املركزات ال�شم�سية
لقيا�س فاعلية تكييف الهواء الذي يعمل بالطاقة ال�شم�سية من �أجل
تربيد املباين .وكال املنتجني يعك�سان ويركزان �أ�شعة ال�شم�س على
عو�ضا عن الكهرباء �أو الغاز
�أنبوب لت�سخني املياه ،والتي ت�ستخدم ً
لت�شغيل ُمبرَ ِّد �صناعي يقوم ب�إنتاج الهواء البارد با�ستخدام �ضاغط.

ال�ساعة املائية احلديثة

تعد �ساعة "بيدول" ( )Bedolاملائية من املنتجات
ؤخرا .فهذه ال�ساعة
ال�صديقة للبيئة التي خطفت االهتمام م� ً
املذهلة تعمل بنظام مائي وال تتطلب �أي �شيء �آخر �سوى املاء.
خم�صو�صا به مياه من
وي�ستخدم هذا النظام اخلا�ص خزا ًنا
ً
ال�صنبور مع �إ�ضافة كمية قليلة من ملح الطعام .وال حتتاج
ال�ساعة �إىل بطارية �أو �شاحن للطاقة ال�شم�سية؛ ولذلك ف�إنها
مثال ب�سيط ملولد يعمل باملاء ولكن يف حجم �صغري.

كمبيوتر حممول من اخليزران

تنتقل التكنولوجيا ال�صديقة للبيئة �إىل م�ستوى جديد؛ حيث
ميكن �أن تثري �إعجاب �أي �شخ�ص يهتم باتباع �أ�سلوب حياة
�صديق للبيئة� .أحد املفاج�آت هو �إطالق �سل�سلة "�إي�سو�س يو"
( )Asus U-seriesمن �أجهزة الكمبيوتر املحمولة امل�صنوعة من
اخليزران .وهذه ال�سل�سلة لي�ست الأوىل من هذا النوع ولكنها �أكرث
الأجهزة حفاظً ا على البيئة بكل ت�أكيد .كما يتم ت�شغيل هذه الأجهزة
من خالل نظام جديد ي�ساعد على احلد من النفايات الإلكرتونية.

هواتف حممولة �صديقة للبيئة

قد ي�ستطيع عدد قليل منا احلياة بدون هاتف حممول يبقينا على ات�صال �أينما ذهبنا؛
ولكن الهواتف واملذكرات الإلكرتونية املحمولة ت�سهم يف �إ�صدار النفايات ال�سامة وكذلك يف
فقدان املوارد ،وخا�صة مع معدل التطور الذي ن�سري عليه .وميكنك �أن ت�ساهم باختيارك لأكرث
الهواتف املحمولة حفاظً ا على البيئة.

الهاتف الال�صق

يدمج املفهوم الت�صميمي الذي ابتكره ليو ه�سياجن-لينج
اخلاليا ال�شم�سية يف الهواتف املحمولة ب�شكل ب�سيط وراقٍ .
وبالرغم من �شعور الكثريين بالقلق من �شحن هواتفهم يف
ال�شم�س ل�ساعات طويلة ،ف�إن هذا الت�صميم اجلديد يحاول �إيجاد
حل لهذه امل�شكلة من خالل �إ�ضافة نظام �شفط لت�سهيل عملية
ال�شحن ،وذلك عن طريق تق�شري الغطاء الواقي عن ال�سطح الال�صق
للهاتف ليتم ل�صقه على ال�شباك حتى يح�صل على الكمية املنا�سبة
من الطاقة ال�شم�سية.

هاتف الأر�ض الزرقاء

ومن االجتاهات الأخرى للهواتف املحمولة التي تعمل
بالطاقة ال�شم�سية الهواتف الذكية التي تعمل باللم�س ،وميكنها
�أن ُت ِولد احتياجاتها من الطاقة عن طريق خلية �شم�سية مدجمة
بظهر اجلهاز .كما �أن اجلهاز م�صنوع من بال�ستيك ُمعاد تدويره
من زجاجات املياه.

القلب الأخ�رض

�أحد �أجزاء م�رشوع القلب الأخ�رض الذي يهدف �إىل دمج
التطورات البيئية عرب جميع خطوط �إنتاج �سوين �إريك�سون (Sony
 )Ericssonهما هذان الهاتفان اللذان َي ُع َّجان باملوا�صفات
ال�صديقة للبيئة .فبالإ�ضافة �إىل بع�ض �أكرث املوا�صفات ال�صديقة
للبيئة يف الهواتف املحمولة املتاحة يف الأ�سواق ،ف�إنه قد مت �إدخال
خيارين جديدين على جهازي "�إمل" ( )Elmو"هازيل" (،)Hazel
واللذان يتخطيان معظم الهواتف املحمولة ال�صديقة للبيئة.
جزئيا من البال�ستيك املعاد تدويره ،وقد
ولقد مت بناء الهاتفني ًّ
مت ت�صنيعهما من دون املواد الكيميائية ال�سامة التي عاد ًة ما ت�صاحب الأجهزة الإلكرتونية.
كما �أن الهاتفني ي�أتيان مع �أجهزة �شحن موفرة للطاقة ،ويتم تعبئتهما با�ستخدام احلد الأدنى
من التغليف ،وي�ستخدم فيهما الدهانات ال�صديقة للبيئة.
ويتميز الهاتفان بخا�صية رفيق ال�سري ( ،)Walk Mateوالتي ت�ساعد امل�ستخدم على �إيجاد
ريا على الأقدام دون اللجوء �إىل و�سيلة موا�صالت .والهدف من
طريق �إىل حيث يريد الذهاب �س ً
ذلك هو ت�شجيع م�ستخدمي الهواتف املحمولة على امل�شي �أكرث من قيادة ال�سيارات .وب�إمكان
أي�ضا �أن حت�سب كمية ثاين �أك�سيد الكربون التي يتم توفريها عن طريق ا�ستخدام
تلك اخلا�صية � ً
و�سيلة التنقل ال�صديقة للبيئة هذه.

املراجع

�سودوكو الريا�ضيات
قم بحل ال�سودوكو عن طريق ملء كل مربع فارغ بالرمز
اليوناين ال�صحيح .الحظ �أنه يجب ملء جميع ال�صفوف
والأعمدة با�ستخدام الرموز يف �أي ترتيب ،على �أن ي�شمل كل
مربع �صغري  3 X 3وكل مربع كبري  9 X 9جميع الرموز بدون
تكرار.
والرموز التي �ستحتاجها هيβ Δ Ø 𝛌 Ө Ω μ π Σ :

هل تعلم �أن:
 = βبيتا ()2
 = Δدلتا ()4
 = Øفاي ()500
𝛌 = ملبدا ()30
 = Өثيتا ()9
� = Ωأوميجا ()800
 = μميو ()40
 = πباي ()80
� =Σسيجما ()200

www.greeninventions.net
www.thenewecologist.com
http://inventors.about.com
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ملف العدد

الع�صر الذهبي
خريطة االكت�شاف ــات
واالخرتاعات العلمية
بقلم ماي�سة عزب ور�ضا قنديل

للإ�سالم

خ ـ ــوارزم

والدة علم اجلرب

حوايل عام 850-780م :كان حممد بن مو�سى اخلوارزمي ،الذي �أطلق عليه
مدر�سا
م�سمى "�أبو علم اجلرب" ،عاملًا يف الريا�ضيات والفلك واجلغرافيا ،وكان يعمل ً
ببيت احلكمة ببغداد .وهو الذي قدم لنا �أ�سا�سيات علم اجلرب واللوغاريتمات التي
هاما
مازلنا ن�ستخدمها حتى الآن ،وقد قام ب�رشح ا�ستخدام ال�صفر الذي يعترب ً
رقما ًّ
ج ًّدا قام العرب بابتكاره ،كما قام بتطوير النظام الع�رشي.
أي�ضا
كب
ا
إ�سهام
ريا ،وكان له � ً
ً
كما �أ�سهم اخلوارزمي يف تطوير اجلداول الفلكية � ً
�إ�سهامات بارزة يف علم اجلغرافيا ،فلم يقم فقط مبراجعة �آراء بطليمو�س ولكنه قام
أي�ضا ب�إدخال بع�ض الت�صليحات عليها .وذلك بالإ�ضافة للعديد من الإ�سهامات يف
� ً
تطوير ال�ساعات واملزوالت والإ�سطرالبات.
وقد اعتمد اخلوارزمي على املنهج املنطقي فلم يقم بتجميع املعرفة املتوفرة
أي�ضا ب�إ�سهاماته املبتكرة.
حينذاك فح�سب ،بل �أثراها � ً

�أعجوبة العلم

1048-973م :يعترب الكثري من النا�س �أبو َر ْي َحان حممد بن �أحمد البريوين،
والذي يعرف با�سم "البريونيو�س" يف اللغة الالتينية ،مو�سوعة ع�رصه ،فقد كان
مهتما مبختلف املجاالت العلمية والعملية .وكان البريوين من �أوائل الذين �شجعوا
ًّ
مقدما ذلك املنهج يف علم امليكانيكا،
على ا�ستخدام املنهج التجريبي يف البحث ً
وما يعرف الآن بعلم املعادن وعلم النف�س والفلك.
بد أ� البريوين درا�سته يف �سن �صغرية حتت �إ�رشاف عامل الفلك والريا�ضي
املعروف �أبو ن�رص من�صور .فعند بلوغه �سن ال�سابعة ع�رشة كان قد �شارك يف �أعمال
علمية هامة ،وبحلول عامه الثاين والع�رشين كان قد قر�أ الكثري وقد در�س جمموعة
كبرية من اخلرائط وقام مبناق�شتها يف �أطروحته.
قام البريوين بكتابة حوايل  146عم ًال يف حوايل � 1300صفحة ،وقد غطت
�أعماله جميع �أنواع العلوم يف زمنه تقري ًبا.

بغ ـ ـ ــداد

الكيمياء العملية

815-721م :يعترب �أبو مو�سى جابر بن َح َّيان عاملًا بار ًزا ،وقد �سمي
"�أبو الكيمياء"؛ لأنه كان �أول عا ٍمل كيميائي عملي .فمن �أبرز �إ�سهاماته يف علم
الكيمياء تقدمي البحث التجريبي يف الكيمياء مما �أدى �إىل تطور هذا العلم ب�رسعة
لي�صبح ما نعرفه الآن بالكيمياء احلديثة.
وكانت �إ�سهامات ابن حيان ذات �أهمية كبرية لعلم الكيمياء مبا يف ذلك ظهور
تقنيات علمية هامة مثل التبلور والتقطري والتكلي�س والت�سامي والتبخر� ،إىل جانب
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تطوير العديد من الآالت .ومن �أعظم �إجنازاته العملية اكت�شاف املعادن والأحما�ض
الأخرى والتي قام بتح�ضريها لأول مرة فيما يعرف بالإمبيق ،وهو �أداة كيميائية
ت�ستخدم للتقطري.
أي�ضا �أنه ،يف التفاعالت الكيميائية ،يجب �أن تكون كميات املواد
كما �أكد ابن حيان � ً
املختلفة امل�ستخدمة حمددة ،الأمر الذي مهد الطريق لظهور قانون الن�سب الثابتة .وبنا ًء
على خ�صائ�صها ،قام ابن حيان بو�صف ثالثة �أنواع خمتلفة للمواد؛ وهي الأرواح التي
تتبخر عند الت�سخني ،واملعادن ،واملركبات التي ميكن �أن تتحول �إىل م�سحوق؛ وبذلك
مهد الطريق للت�صنيف احلديث للمعادن وغري املعادن واملواد املتطايرة.

الإخوة بنو مو�سى

حوايل 873-803م :يعترب كل من �أبو جعفر حممد و�أحمد واحل�سن بني مو�سى
علماء ريا�ضيات عظماء ومرتجمني للكثري من الأطروحات اليونانية ،وقد قاموا
باخرتاع الآالت امليكانيكية فن�رشوا �أطروحتهم الهند�سية الأكرث �شهرة "كتاب
احليل".
و ُيعترب الإخوة بنو مو�سى من علماء الريا�ضيات الأوائل الذين قاموا بتفعيل ما
جاء به اليونانيون القدماء .وقد عمل �أبو جعفر حممد على الهند�سة والفلك ب�شكل
خا�ص ،بينما تخ�ص�ص �أحمد يف علم امليكانيكا واحل�سن يف الهند�سة.

بيت احلكمة

وا�صل امل�أمون امل�سرية التي بد�أها والده يف رعاية العلوم ،فقام بت�أ�سي�س
جامعة بيت احلكمة التي ُترجمت داخلها الأعمال اليونانية الفل�سفية والعلمية.
كما قام ببناء مكتبة حتتوي على العديد من املخطوطات ،وهي تعترب �أكرب مكتبة
مت بنا�ؤها منذ بناء مكتبة الإ�سكندرية القدمية؛ حيث مت جمع الأعمال الهامة من
بيزنطة فيها .وبالإ�ضافة لت�أ�سي�س بيت احلكمة ،قام امل�أمون ببناء العديد من
املرا�صد حتى يت�سنى لعلماء الفلك امل�سلمني الإ�ضافة ملا قام �أ�سالفهم باكت�شافه.

الكـ ـ ـ ــوفة

فيل�سوف العرب

حوايل 873-801م :يعترب �أبو يو�سف يعقوب بن �إ�سحق الكندي ،الذي عرفه
الغرب با�سم "الكند�س" ،مو�سوعة �أخرى من املو�سوعات العربية .ولد الكندي وتلقى
تعليمه بالكوفة ثم وا�صل درا�سته ببغداد لي�صبح من �أبرز العلماء يف بيت احلكمة.
ريا على التطور العقلي للكندي مما
ريا كب ً
ف�أثرت معرفته ﺒ "فل�سفة القدماء" ت�أث ً
�أدى �إىل كتابته للعديد من الأطروحات عن املعتقدات الإ�سالمية وامليتافيزيقيا
والريا�ضيات وال�صيدلة.
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وكان الكندي رائ ًدا يف حتليل ال�شفرات والت�شفري ،وقد قام بتطوير طرق جديدة
لفك ال�شفرات مبا يف ذلك طريقة لتحليل الرتدد .وبا�ستخدام خربته يف جمال
الريا�ضيات والطب قام بتطوير ميزان لل�سماح للأطباء بتحديد فاعلية الدواء.
وعلى الرغم من �أن النتاج الفل�سفي للفارابي غطى ب�شكل كبري على ذلك اخلا�ص
بالكندي ،ف�إنه ما زال ُيعترب من �أعظم الفال�سفة العرب ،ولذلك ُيعرف با�سم "فيل�سوف العرب".

القـ ـ ـ ــاهرة

يف عيون الناظرين

حوايل 1039-965م :كان �أبو العلي احل�سن بن الهيثم ،املعروف بالهازن يف
الغرب� ،أول من اخترب الفر�ضيات عن طريق التجارب التي ميكن التحقق منها،
وبالتايل قام بتطوير ذلك الأ�سلوب العلمي �أكرث من  200عام قبل �أن يعرفها العلماء
الأوروبيون عن طريق قراءة كتبه.
ؤ�س�سا
كان ابن الهيثم �أول من قام بتطبيق علم اجلرب على علم الهند�سة ،م� ً
فرع الريا�ضيات املعروف بالهند�سة التحليلية .ويبدو �أنه قد قام بكتابة حوايل
 92عمالً ،تبقى منها  55عمالً .وكان علم الب�رصيات من املوا�ضيع الأ�سا�سية
التي قام بالكتابة عنها ،مبا يف ذلك نظريات ال�ضوء والنظر ،وعلم الفلك وعلم
الريا�ضيات ،مت�ضم ًنا الهند�سة ونظرية الأعداد.
و ُيعترب "كتاب املناظر" ،وهو عمل يت�ألف من �سبعة �أجزاء ،من �أهم �أعماله.
وكان "املج�سطي" لبطليمو�س �أهم الأعمال التي تناولت علم الب�رصيات فيما �سبق.
و�ضح ابن الهيثم ،يف اجلزء الأول� ،أن درا�سته لل�ضوء �ستعتمد على الأدلة
التجريبية بد ًال من النظرية املجردة .والحظ �أن ال�ضوء هو نف�سه بغ�ض النظر عن
م�صدره ،معط ًيا بذلك التف�سري الأول ال�صحيح للنظر ،ومبي ًنا �أن ال�ضوء ينعك�س من
ال�شيء املرئي �إىل العني.
وقد قادته درا�سته يف علم الب�رصيات �إىل اختبار فر�ضيته ب�أن "ال�ضوء والألوان
ال يختلطان يف الهواء" ،وبالتايل ابتكر �أول كامريا حجرة مظلمة يف العامل؛ حيث
راقب ما يحدث عندما تتداخل �أ�شعة ال�ضوء عند مدخلها ،وقام بت�سجيل النتائج.
ويف اجلزء الثاين ،يناق�ش ابن الهيثم الإدراك الب�رصي ،بينما يخترب يف اجلزء
الثالث الظروف الالزمة للر�ؤية اجليدة وكيف حتدث الأخطاء الب�رصية� .أما اجلزء
الرابع ،فهو من �أهم الأجزاء؛ حيث يناق�ش نظرية االنعكا�س ،بينما يركز يف اجلزء
اخلام�س على املرايا الأ�سطوانية واملخروطية� .أما اجلزء ال�ساد�س ،فيحلل فيه
ابن الهيثم �أخطاء الر�ؤيا نتيجة االنعكا�س ،بينما يتناول يف اجلزء ال�سابع االنك�سار.

الزيج احلديث

حوايل 1009-950م� :شهد �أبو احل�سن علي بن عبد الرحمن بن �أحمد يون�س ال�صديف
الفتح الفاطمي مل�رص ،وقد �شهد ت�أ�سي�س القاهرة عام 969م .وقد عمل لدى اثنني من
خلفاء ذلك الع�رص؛ حيث قام ببع�ض املالحظات الفلكية لهم وذلك ما بني عامي
 977و1003م.
وتنبع �أهمية ابن يون�س يف تاريخ علم الفلك لإنتاجه "الزيج احلكيمي الكبري"،
والزيج هو كتيب فلكي به جداول ،وهو مثال جيد لهذه الفئة من الكتيبات الفلكية.
ويتميز هذا العمل عن غريه من الكتيبات الباقية ب�أنه يبد�أ بقائمة من املالحظات،
والتي قام بها ابن يون�س وبع�ض َم ْن �سبقوه.
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ويف كثري من النواحي ،ف�إن �أعماله الفلكية لها مظهر حديث؛ حيث ا�ستخدم
الكثري من العوامل التي تعترب �أعلى بكثري من تلك التي ا�ستخدمها �أ�سالفه .كما كان
ابن يون�س معروفًا بح�ساباته الدقيقة واهتمامه بالتفا�صيل.

�صقليـ ـ ـ ــة

نزهة امل�شتاق يف اخرتاق الآفاق

1166-1099م :ولد �أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد اهلل بن �إدري�س القرطبي
احل�سني يف �سبتة يف �إ�سبانيا ،وتلقى تعليمه يف قرطبة ،ثم �سافر بعي ًدا من �أجل
درا�ساته ،منته ًيا به احلال يف ق�رص نورمان يف بالريمو.
وتكمن م�ساهمته الرئي�سية يف النباتات الطبية كما ورد يف العديد من كتبه،
وخا�ص ًة كتاب "اجلامع ل�صفات �أ�شتات النباتات" .وقد قام بدرا�سة ومراجعة كل
الكتب املتعلقة مبو�ضوع النباتات الطبية ،فقام بتجميع النباتات والبيانات التي
مل يتم الإبالغ عنها �سابقًا م�ضيفًا �إياها �إىل علم النباتات مع �إ�شارة خا�صة �إىل
النباتات الطبية.
وعالوة على ذلك ،فقد قدم م�ساهمات �أ�صلية �إىل اجلغرافيا ،وخا�ص ًة املتعلقة
باالقت�صاد والعوامل املادية واجلوانب الثقافية .وقد قام بو�صف العامل يف كتاب
أي�ضا با�سم "نزهة امل�شتاق يف اخرتاق الآفاق"؛ والذي
"الروجاري" ،والذي عرف � ً
عمليا مو�سوعة جغرافية يف ذلك الوقت ،فال يحتوي على معلومات عن �آ�سيا
ُيعترب ًّ
أي�ضا.
و�إفريقيا فح�سب بل عن البلدان الغربية � ً
ويف وقتٍ الحق ،قام الإدري�سي بتجميع مو�سوعة جغرافية �أخرى �أكرب من
ال�سابقة ،وقد �سميت "رو�ض �أنا�س ونزهة النف�س".

املراج ـ ـ ـ ــع

�أ�س�س تكنولوجيا العلوم وح�ضارتها
�ألف اخرتاع واخرتاع :كتاب "تراث امل�سلمني يف عاملنا"
www.britannica.com
www-history.mcs.st-and.ac.uk
www.ummah.net
www-history.mcs.st-and.ac.uk
www.hps.cam.ac.ukwww-groups.dcs.st-and.ac.uk
www.ibnalhaytham.net
http://plato.stanford.edu
http://en.wikipedia.org/wiki/
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ملف العدد

التكنولوجيا
يف م�رص القدمية
بقلم نهال �سليمان
طغت الإمرباطوريات امل�رصية القدمية
ما بني الألفيتني الأوىل والثالثة قبل امليالد
على �إجنازات احل�ضارات الأخرى نتيجة
حر�صهم على التعلم والإبداع ،وكذلك على
احلفاظ على قوتهم و�سطوتهم؛ الأمر الذي
كان له عظيم الأثر على كل ما جاء بعدها
من ح�ضارات .ويف حني �أنه عاد ًة ما يرتبط
ذكر م�رص القدمية يف �أذهاننا بالفراعنة
ريا
والأهرامات واملومياوات� ،إال �أن عد ًدا كب ً
من االخرتاعات يف م�رص القدمية ما زال
ُي�ستخدم يف حياتنا اليومية حتى الآن.
وقد �أحدثت االخرتاعات امل�رصية
القدمية ،يف بع�ض احلاالت ،ثورة يف �أ�سلوب
احلياة التي يعي�شها العامل .ويف حاالت
�أخرى ،كانت االخرتاعات امل�رصية القدمية
مقدمة للتكنولوجيا التي نتمتع بها اليوم.
ويف جميع احلاالت ،ف�إن تلك االخرتاعات
ما هي �إال دليل على �إعجاز تلك احل�ضارة
القدمية .وعلى الرغم من �أن الأ�شياء التي
ريا عن احل�ضارة امل�رصية
نتذكرها كث ً
القدمية اليوم هي املعامل الأثرية ال�شاهقة
والرثوات الهائلة للفراعنة ،ف�إنهم قد قاموا
باخرتاع �أدوات يومية ما زالت ُت�ستخدم
حتى الآن ،مبا يف ذلك الأم�شاط ومعجون
الأ�سنان وال�شعر امل�ستعار.
وبع�ض االخرتاعات امل�رصية القدمية
معروفة �إىل حد كبري ،يف حني �أن هناك
اخرتاعات �أخرى لي�ست معروفة �أو على الأقل
ُتن�سب �إىل �آخرين.

و�سائل االت�صال

وكان من بني االخرتاعات يف م�رص
نظام للكتابةُ ،معترَ َ ف به الآن يف
القدمية
ٌ
جميع �أنحاء العامل ومعروف با�سم الكتابة
يكتف امل�رصيون القدماء
الهريوغليفية .ومل ِ
أي�ضا
بابتكار
نظام للكتابة بل قاموا � ً
ٍ
باخرتاع الورق الذي �سيكتب عليه.
�إن كلمة "ورقة" م�شتقة من ورق
الربدي ،وهو نبات الق�صب الذي ينمو على
طول �ضفاف نهر النيل؛ مل يكن الورق
م�صنوعا من الأ�شجار على عك�س الورق
ً
الذي ن�ستخدمه يف الع�رص احلديث .فكان
امل�رصيون يقومون بتقطيع نبات الق�صب
�22
إىل �رشائح ،وينقعونها لإزالة ال�سكر ،ثم

يجففونها قبل ن�سج القطع م ًعا من �أجل
�صناعة الورقة .ويعتقد معظم النا�س �أن
لون الربدي مييل �إىل اللون البني ولكن هذا
فقط ب�سبب مرور الأيام فهو يف الواقع �أبي�ض
اللون .يف البداية ،قام امل�رصيون القدماء
بالكتابة على خمطوطات الربدي با�ستخدام
احلرب الأ�سود ،بالرغم من �أن الوثائق كانت
دائما مزينة با�ستخدام �أ�صباغ ب�ألوان
ً
متعددة .وكانت عملية ا�ستخدام وعمق اللون
املُ�ستخدم يف االخرتاع امل�رصي للحرب
عملية رائعة؛ حيث �إن تلك الألوان املتعددة
الدرجات الرائعة ما زالت ُم�ستخدمة حتى
الآن ،حتى بعد مرور �آالف ال�سنني.
قد �سمح ذلك بو�سيلة لت�سجيل الق�ص�ص
وال�سجالت يف خمطوطات ،وكان ذلك من
مهام الكتبة الذين قاموا بت�سجيل وتبليغ
التاريخ .وكان امل�رصيون هم �أول من
ا�ستخدم احلمام الزاجل لإر�سال الر�سائل عرب
م�سافات بعيدة.

التوقيت

ا�شتهر امل�رصيون القدماء بال�ساعة
ال�شم�سية ،كما �أنهم قاموا باخرتاع �أول �ساعة
مائية؛ وهي عبارة عن �أوانٍ فخارية �صغرية
ت�سيل منها املياه مبعدل ثابت مما ُي�س ِّهل عملية
متابعة الوقت .بقيت ال�ساعات املائية �أكرث
ا�ستخداما حتى مت
الأدوات التي تتبع الوقت
ً
اخرتاع ال�ساعات امليكانيكية يف القرن اﻠ .13
قامت احل�ضارات القدمية بت�سجيل
ومالحظة الوقت با�ستخدام نظام التقومي
القمري .فكان امل�رصيون القدماء �أول من
املـــــكون من اثني
ا�ستخدم التقويـم ال�شم�سي،
َّ
يوما مع
30
من
ن
مكو
ً
�شهرا ،كل �شهر َّ
ع�رش ً
وجود خم�سة �أيام �إ�ضافية .هكذا كانوا �أول
يوما ،حتى �أنهم
من ا�ستخدم تقومي اﻠ ً 365
يوما وربع.
علموا �أن ال�سنة مكونة من ً 365
وقد احتفظ الكهنة بهذا ال�رس فقاموا بتعديل
التقومي ،ح�سب احلاجة ،وذلك بعد "االت�صال
مع الآلهة" ،وبالتايل �ضمنوا احلفاظ على
�سطوتهم.

البناء

لي�س من الغريب �أن يكون امل�رصيون
القدماء بارعني يف ابتكار مواد البناء؛ حيث
�إنهم َم ْن قاموا ببناء الأهرامات و�أبو الهول

كبري متوازن على عار�ضة ،وهناك حبل ودلو
يف �أحد طريف القطب وثقل يف الطرف الآخر.
عند �سحب احلبل ينخف�ض الدلو نحو الرتعة،
ثم يقوم املزارع ب�سحب الدلو عن طريق �شد
الثقل �إىل �أ�سفل.

وم�شاريع الري ال�ضخمة .ابتكروا الأ�سمنت
من الطني واجلب�س ،وابتكروا الربونز من
الق�صدير والنحا�س .واخرتعوا �أنابيب
النحا�س ،على غرار ال�سباكة احلديثة ،وذلك
لنقل املياه .وا�ستخدم امل�رصيون القدماء
رمال ال�صحاري املحيطة ل�صناعة الزجاج،
و�إن كان ُي�ستخدم يف الأ�سا�س ل�صناعة
احللي واملجوهرات وعمل الديكورات.
يف حني �أنه ما زالت هناك تكهنات
حول كيفية بناء الأهرامات القدمية ،فمن
الوا�ضح �أن امل�رصيني كانوا �أول من اخرتع
ووظف العمل املنظم على نطاق وا�سع ،وذلك
من �أجل بناء هذه الهياكل احلجرية الرائعة.
و�إذا و�ضعنا يف االعتبار �أن بناء الهرم
ريا من العقود يف
الواحد قد ي�ستغرق عد ًدا كب ً
كثري من الأحيان ،فبذلك ي�صبح حجم العمل
�ضخما.
املنظم املطلوب
ً

وكان التحنيط �أحد �أ�سباب املعرفة
املتعمقة لعلماء الفيزياء امل�رصيني بج�سم
الإن�سان ،مما �سمح لهم بت�سمية وو�صف
وظائف الكثري من الأع�ضاء الداخلية .وقاموا
باخرتاع �أدوات جراحية ب�سيطة ،مبا يف ذلك
الكما�شة وامللقاط والعديد من املنا�شري .ومن
الفوائد غري املتوقعة للتحنيط عالج اللحوم،
وقام امل�رصيون بذلك با�ستخدام النطرون �أو
أي�ضا بعالج
بيكربونات ال�صوديوم .وقاموا � ً
مر�ض ال�سكري باتباع نظام غذائي معا�رص
يحتوي على ن�سبة كربوهيدرات منخف�ضة.

قام امل�رصيون القدماء ببناء �أول
حمراث جتره الثريان ،والتي كانت مربوطة
بقرون الثور ويف النهاية مربوطة بالكتفني.
وكانت الأعمال املعدنية املاهرة مطلوبة
من �أجل بناء حمراث عملي ف�ض ًال عن
تربية احليوان .وما زال املحراث الذي جتره
الثريان ُي�ستخدم يف �أماكن معينة من العامل؛
حيث �إن اجلرارات التي تعمل بالوقود لي�ست
متاحة ب�سهولة.
قد يت�ساءل املرء ملاذا قد يحتاج
امل�رصيون القدماء �إىل تلك املحاريث التي
جترها الثريان يف حني �أن الغالبية العظمى
من م�ساحة م�رص تتكون من ال�صحاري.
ففي حني �أن م�رص تغطيها م�ساحة كبرية
أي�ضا موطن للرتبة
من ال�صحاري ،ف�إنها � ً
ال�سوداء اخل�صبة على طول �ضفاف نهر
النيل .فهذه الرتبة ت�شكل بيئة م�ضيافة ج ًّدا
لزراعة املحا�صيل مثل القمح ،بالإ�ضافة
�إىل عدد وافر من اخل�رضوات .وكانت
بع�ض االخرتاعات يف م�رص القدمية ،مثل
املحاريث التي جترها الثريان ،من �ش�أنها �أن
ربحا.
جتعل الزراعة �أكرث �سهولة و�أكرث ً
اخرتاعا �آخر مفي ًدا يف
و ُي َعد ال�شادوف
ً
جمال الزراعة .ولأنه ُي�ستخدم يف رفع املياه
مكون من قطب
من الرتع ،ف�إن ال�شادوف َّ

ُيعد ت�صنيع بع�ض االخرتاعات �أكرث
تعقي ًدا مما يبدو .فكر فقط كيف �ستكون
حياتنا �إذا ا�ضطررنا �إىل عمل كل �شيء من
الطبيعة! فبالت�أكيد �ستكون �صناعة كل
الأ�شياء املتوفرة التي ن�ستخدمها دائ ًما �صعبة
للغاية! فلم تكن الأدوات والكهرباء والأقمار
ال�صناعية والإنرتنت متوفرة مل�ساعدة
امل�رصيني القدماء؛ كانت الطبيعة هي كل ما
ميلكونه ولي�س �أمامهم �سوى اللجوء �إليها.
فمثالً ،كان التقومي ال�شم�سي نتيج ًة
لدرا�سة علم الفلك؛ حيث قاموا بدرا�سة
جنم �سرييو�س وموقعه وظهوره بالن�سبة
�إىل موا�سم الزراعة ،وا�ستند التقومي على
ذلك النجم! من املده�ش �أن هذا ال�شعب
متكن من و�ضع تقومي دقيق يحتوى على
يوما ،وذلك ب�إمكانيات وموارد �أقل
ً 365
بكثري من تلك املتوفرة لنا الآن؛ وذلك
با�ستخدام الفي�ضانات ال�سنوية والنجوم فقط.
وبالرغم من �أننا يف زمن و�أ�سلوب حياة
متاما عن حياة امل�رصيني القدماء،
خمتلفني ً
�إال �أن احتياجات ع�رصنا هذا مت�شابهة مع
احتياجاتهم .ولذلك ف�إنه لي�س غري ًبا �أن توجد
لدينا اخرتاعات وتكنولوجيا تقوم بنف�س
الثاني القدماء.
امل�رصيون
الفصلبها
الوظائف التي قام
2011/2010
الدراسي

الزراعة

الطب

�إذًا ،كيف قاموا بفعل ذلك؟

ملف العدد

غـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزو الكلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمات!
من الكتابة اليدوية �إىل الطباعة الآلية

قام الب�رش على مر التاريخ باخرتاع
العديد من الآالت التي غريت العامل للأبد.
وتعترب مطبعة جوتنربج �إحدى تلك الآالت؛
فهي من �أهم العنا�رص امل� ِّؤ�س�سة لع�رص
النه�ضة؛ حيث �أ َّدى ابتكارها لظهور العديد من
العلماء الذين و�ضعوا نهاية للع�صور املظلمة،
الأمر الذي م َّهد الطريق �إىل الثورة ال�صناعية.

لنفهم �أهمية املطبعة ،يجب الإ�شارة
�إىل �أنه قبل ظهورها كانت جميع الكتب
والوثائق عبارة عن خمطوطات يدوية؛
فكانت كتابة ال�صفحة الواحدة مهمة �صعبة
وت�ستغرق وق ًتا طويالً .لذلك كانت الكتب
باهظة الثمن فلم يتم ن�سخ �إال الن�صو�ص
عامليا.
الأكرث �شعبية
ًّ
فيما بعد� ،أنتجت الكني�سة الكتب عن
طريق احلفر يف اخل�شب .وكان يتطلب ذلك
تقطيع اخللفية وترك املنطقة املراد طباعتها
مرتفعة .ومت تطبيق تلك الطريقة على كل من
الن�صو�ص والر�سوم ،فكانت تهدر الكثري من
الوقت .وعند االنتهاء من �صفحة معينة،
يتم و�ضع احلرب عليها ثم ال�ضغط عليها
با�ستخدام ورقة بي�ضاء لطبع املحتوى.
وحل�سا�سية الأخ�شاب �ضد العنا�رص الطبيعية
املختلفة ،مل تدم تلك املطبوعات طويالً.
حتى �أتى عام  1440حني ابتكر
املخرتع الأملاين جوهانز جوتنربج
طريقة مع َّدلة للطباعة ،والتي بالتنقيح
وزيادة الآليات ظلت ُت�ستخدم حتى �أواخر
القرن الع�رشين .وقد اعتمدت طريقة الطباعة

واقـــــع أم خيــــــال!
اال�سم� :إ�سالم الهم�رشي
امل�ؤهل الدرا�سي :بكالوريو�س هند�سة ،ق�سم ات�صاالت و�إلكرتونيات ،جامعة الإ�سكندرية
�سنة التخرج2007 :
املهنة :مهند�س ت�صميم جتارب علمية تفاعلية مبركز القبة ال�سماوية العلمي
خالل �أعوام درا�ستي باجلامعة ،تع َّلقَت �أحالمي بامل�ستقبل الرا�سخ مبخيلتي ،وهو احل�صول
على فر�صة عمل جيدة ب�إحدى ال�رشكات املرموقة �أو الكيانات القوية ذات ال�صيت امل� ِّرشف .ومع
اقرتاب موعد تخرجي� ،أ�صبحت �أمنية حياتي املهنية هي �أن �ألتحق مبكتبة الإ�سكندرية ،ولكنه
كان جمرد حلم ،ومل �أكن �أعلم حينها �إذا ما كان �سي�صبح حقيقة.
ودائ ًما ما يبد�أ م�شوار حتقيق احللم بخطوة حتدد م�سار احلياة امل�ستقبلية .فكان للعمل
التطوعي يف حياتي �أكرب الأثر يف حتديد مالمح �شخ�صيتي وزيادة قدرتي على حتمل امل�سئولية
يف �أحلك الظروف وحتت �أي �ضغوط ،بالإ�ضافة �إىل منحي املرونة يف التعامل مع املواقف
ال�صعبة .فقد بد�أْ ُت م�شواري بعد التخرج بالعمل التطوعي مب�رشوع كان هدفه تطوير م�رشوعات
التخرج وحت�سني �أداء املهند�سني ليتما�شى مع متطلبات �سوق العمل.
وجاءت اللحظة احلا�سمة بعد �أربعة �أ�شهر من تاريخ تخرجي ،عندما �أبلغني �صديقٌ يل
بحاجة �إحدى الإدارات مبكتبة الإ�سكندرية ملهند�س �إلكرتونيات .يف البداية انتابني �شعور بالفرح
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التي ابتكرها جوتنربج على الأمناط
املتحركة ،والطابعة اخلا�صة ،والأحبار
الزيتية؛ وقد �سمحت املطبعة اجلديدة بظهور
ع�رص �صناعة الكتب على نطاق وا�سع.
وتكمن عبقرية اخرتاع جوتنربج
يف تق�سيم الن�ص �إىل عنا�رصه الأ�سا�سية
كاحلروف بجميع �أ�شكالها ،وعالمات
بناء على
الرتقيم ،واالخت�صارات ،وذلك
ً
كتابات الع�صور الو�سطى التقليدية .بعدها
مت �صب كميات من تلك العنا�رص معكو�سة
كما يف املر�آة ثم مت جتميعها لتكوين
الكلمات وال�سطور وال�صفحات.
وتطورت مطبعة جوتنربج ،وهي مطبعة
براغية يدوية؛ حيث يتدحرج احلرب على
الأ�سطح املرتفعة التي حتتوي على �صفوف
يدويا تثبت
ر�صها ًّ
من حروف متحركة يتم ُّ
يف �إطار خ�شبي يتم �ضغطه بعد ذلك على
الورق .وعلى مر الع�صور ،مت تطوير تقنيات
بناء على مطبعة
طباعة جديدة متعددة ً
جوتنربج مثل الطباعة بالأوف�ست.
�أ�سهمت مطبعة جوتنربج يف التطور
ال�رسيع للعلوم والفنون والدين؛ حيث �أدت
النت�شار الن�صو�ص .وب�سبب انت�شار املطابع

بقلــــم مهــــا �شـــــرين
�أ�صبحت حقوق امللكية الفكرية ذات �أهمية
كبرية ،ف�أ�صبح من ال�رضوري معرفة م�ؤلف
الكتاب وفحواه ووقت �إ�صداره.
ولأن عملية الطباعة � َّأمنت وجود نف�س
املعلومات يف نف�س ال�صفحات يف جميع
الن�سخ� ،أ�صبح ترقيم ال�صفحات ،وقوائم
املحتويات ،والفهار�س من الأمور املتداولة.
أي�ضا من القراءة
كما تغريت طريقة القراءة � ً
ال�شفهية للقراءة ال�صامتة ،مما �أدى بدوره
�إىل انخفا�ض معدالت الأمية وتطوير
التعليم .وعلى الرغم من �أن الكتب الأوىل
كانت مطبوعة باللغة الالتينية ،فقد ظهرت
بعد ذلك نف�س الكتب بلغات عديدة مما �أدى
�إىل انحدار هيمنة اللغة الالتينية.
واقرتح �آين�شتاين ت�أث ًريا �آخر للطباعة يف
التفكري العلمي ،وذلك من خالل املردود �أو النقد.
فقبل الطباعة مل تكن هناك فر�صة لن�رش الآراء،
ولكن بعد ظهور الطباعة مت ن�رش املالحظات
فو�صل املردود للم�ؤلف وللمجتمع العلمي.
وبذلك تداولت املعرفة وتطورت �إىل الأ�صلح.
لذلك ،ف�إنه من الوا�ضح �أن ظهور
املطابع قد �ساهم يف ثورة معلوماتية
ت�ضاهي الثورة التي يحدثها الإنرتنت الآن.

�أب

ناء املركز

والده�شة يف �آنٍ واحد؛ الفرح لإح�سا�سي باقرتابي من حتقيق حلمي ،والده�شة ملعرفتي �أن الإدارة
التي حتتاج ملهند�س هي مركز القبة ال�سماوية العلمي ،فلم �أكن �أعرف حينها طبيعة العمل باملركز.
وعندما ح�رضت �إىل مركز القبة ال�سماوية العلمي حل�ضور املقابلة ال�شخ�صية ،بد�أْ ُت بتفقُّد
املكان فا�ستوقفتني قاعة اال�ستك�شاف؛ حيث املعرو�ضات العلمية مبختلف �أنواعها مق َّدمة ب�صورة
مب�سطة تالئم جميع الأعمار واخللفيات .و َب َد�أَت ال�صورة تت�ضح �أمام ناظري ،وفهمت مدى ُرقِي
َّ
هذا املكان و�سمو هدفه ،وهو تغيري �أ�سلوب التعليم يف م�رص لريتقي بنا �إىل املكانة املالئمة لنا
بني دول العامل.
وبد�أت حياتي العملية مبركز القبة ال�سماوية العلمي .وترعرعت الأحالم وازدادت التطلُّعات
لتطوير املركز ليناف�س املراكز العلمية يف خمتَلف �أنحاء العامل .فكانت للمركز الريادة يف تطوير
هذا التخ�ص�ص النادر يف الوطن العربي و�إفريقيا ،وهو ت�صميم وت�صنيع التجارب واملعار�ض
العلمية التفاعلية .فعندما يتعامل الزائر مع التجارب التي حتاكي النظريات العلمية ،يزداد فهمه
متخ�ص�صا يف جمال معني.
و�إدراكه للعلوم بطريقة ب�سيطة وم�سلية ،دون احلاجة �إىل �أن يكون
ً
وبعد ثالثة �أعوام من العمل يف هذا املجال� ،أ�صبحت �أعمل �ضمن فريق م�سئول عن تخطيط
وتنفيذ مراكز علمية يف م�رص على م�ستوى يناف�س نظرياتها يف اخلارج .ولكن مع كل هذا اجلهد
املبذول والعمل ال�شاق يبقى �س�ؤال يف ذهني :هل �سن�ستطيع �أن ننه�ض بامل�ستوى العلمي مب�رص� ،أم
�سيظل كل هذا جمرد �صورة جميلة يف خميلتي بني الواقع واخليال؟!
ويف النهاية ،ولعلها تكون البداية ،دعونا ننتقل من عامل الأحالم واخليال �إىل �أر�ض الواقع؛
فابد�أ بنف�سك!
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اقرأ هذا الكتاب!

�أعدها لن�رشة املركز� :إجني حافظ

تاريخ العلوم و�إ�سهامات العلماء العرب
يف احلفاظ عليه وتقدمه
بقلم الأ�ستاذ الدكتور حممود �أحمد عوي�ضة
�أ�ستاذ الفيزياء وعميد كلية العلوم ،جامعة املنوفية

العلوم هي الرتاكم املعريف على مر
الأزمنة والع�صور .ف ُتب َنى احل�ضارات على
�أنقا�ض ح�ضارات �سابقة وتتطور العلوم
عن طريق الإ�ضافة �إليها عرب الع�صور،
محُ دِث ًة طفرة يف التفكري والتطبيقات.
وهكذا ،ف�إن العلم لي�س له نهاية وال مكان
حمدد.
وقد عا�ش العلماء العرب يف الوطن
يوما من م�شارف
العربي ،الذي امتد ً
ال�صني �رشقًا وحتى فرن�سا غر ًبا؛ تلك
البالد التي دانت بالإ�سالم وتكلَّم �أهلها
اللغة العربية وكتبوا و�ألفوا بها .وقد
إ�سهاما فاق كل التخيالت يف
�أ�سهموا � ً
بناء احل�ضارات ويف التقدم العلمي
بكل جماالته ،وهذا ما يتحدث عنه
الأ�ستاذ الدكتور حممود �أحمد عوي�ضة يف
كتابه "تاريخ العلوم و�إ�سهامات العلماء
العرب يف احلفاظ عليه وتقدمه".
يف الباب الأول من هذا الكتاب� ،أو�ضح
الدكتور عوي�ضة كيف يغفل الكثري من
الباحثني الأجانب ف�ضل العلماء العرب
و�ش�أنهم .ف�أعطى �أمثلة من العلماء العرب
الذين كانت لهم الب�صمة الكربى يف تطور
العلوم .فتحدث عن العرب الذين نقلوا
�إلينا نظام الرتقيم الذي مازال ي�ستخدم
حتى الآن ،واخلوارزمي وهو �أول من �ألف
علم اجلرب ،وما للعرب من باع طويل يف
علوم الفلك وقيا�س حميط الأر�ض وو�صف
الكوكبات ،ومن �أ�شهرهم "البتاين" .كما
ذكر العلماء العرب � ْأن كان لهم الكثري من
الإ�ضافات العلمية يف الطب والكيمياء
والنبات واحليوان مثل جابر بن حيان
والزهراوي والرازي وغريهم.
ثم انتقل �إىل �رشح املنهجية العلمية
وقدرة العقل الب�رشي على ت�صنيف العلوم.
ومنها �إىل احل�ضارة امل�رصية القدمية
وكيفية ازدهارها وت�أثريها على العلوم
التي نعرفها الآن .ثم بعد ذلك ذها ًبا �إىل
احل�ضارة الإغريقية ثم الع�رص الإ�سالمي
ون�ش�أة املكتبات.
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ملزيد من املعلومات واحلجز:
يرجى االت�صال ب�إدارة مركز القبة ال�سماوية العلمي
تليفون+203 4839999 :

وي�أخذنا الكاتب بعد ذلك �إىل حياة
بع�ض رواد العرب ،كانت خطاهم مبثابة
امل�صباح الذي �أ�ضاء لنا طريقنا و�رسنا
على نهجهم لن�صل �إىل ما نحن عليه الآن
من علم وثقافة وتق ُّدم .ومن �أمثلة ه�ؤالء
العلماء ابن �سينا الذي ا�شتهر بالطب
والفل�سفة والريا�ضيات والفلك ،وكيف
�أن كتابه "القانون يف الطب" كان ُي َعد
من �أف�ضل ما كُ تِب يف الطب �إبان ع�رص
احل�ضارة العربية ،بالإ�ضافة �إىل العديد
من امل�ؤلفات الأخرى ،وكيف كان احل�سن
بن الهيثم من �أ�شهر علماء الطبيعة النظرية
مبا و�ضعه من نظريات يف الإب�صار

وانعكا�س ال�ضوء ،والبريوين الذي برع
يف الريا�ضيات والفلك واجلغرافيا وعلوم
الإن�سان ،والذي بلغت م�ؤلفاته حوايل
مائة وثمانني كتا ًبا ور�سالة معظمها
باللغة العربية.
ومل يقف عند ه�ؤالء العباقرة فح�سب،
بل تابع م�سريته منطلقًا داخل حياة علماء
�أعاظم من �أ�شهرهم اخلوارزمي ،والكندي،
والفارابي ،وابن البيطار ،وداود الأنطاكي،
وابن النفي�س ،والقزويني ،وغريهم من
العلماء الذين ال ميكن �أن تنمحي �أعمالهم
وال �إ�سهاماتهم من خميلة التاريخ ،وال
ميكن �أن يزول ت�أثريهم على عاملنا.

داخلي2350-2351 :
فاك�س+203 4830464 :
بريد �إلكرتوين:
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