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٭ رئيس مجلس اإلدارة

حضرة صاحب السمو أمير البالد

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه الله ورعاه

أ. د. فــــــايــــــزة مــــحــــمــــد اخلـــــرافـــــي
أ. مـــصـــطـــفـــى جـــــاســـــم الـــشـــمـــالـــي
أ. أســـــــــامـــــــــة مـــــحـــــمـــــد الــــنــــصــــف

د. يــــــوســــــف حـــــمـــــد اإلــــــراهــــــيــــــم
ـــــي عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز حــســني أ. هـــــان
د. صـــــالح عــبــدالــلــطــيــف الــعــتــيــقــي

ـــــان أحـــمـــد شـــهـــاب الــديـــــــــــن ـــ ـــ د. عــدنـــ
املديــــر العـــــــام

أعــــــضــــــاء مــــجــــلــــس اإلدارة

 أ. خـــــــالـــــــد خـــــضـــــيـــــر املـــــشـــــعـــــان
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سكرتير التحرير
د. طـــــــــارق البكــــــــري

املتاعة والتوزيع
مـــــها صـــالح الدين

احملرر العلمي
د. عبــــــدالله ــــــــدران

اإلخراج والتنضيد

رمزي فيصل الهرميي سهام أحمد حسنيخالــــد مصطفى عادل

احتفى العالم هذا العام العالم الكبير احلسن ن الهيثم مبناسبة 
االحتفال السنة الدولية للضوء والتركيز على التقانة املستندة 
 إلـــى تــطــبــيــقــاتــه. وإلـــــراز أهــمــيــة االحــتــفــال ــهــذا الــعــلــم خصصت
  ملف هــذا الــعــدد للحديث عــن الــضــوء وأهميته، مع 

التركيز على العالم العري اــن الهيثم الــذي أثــرى الدنيا أفكاره 
وعلومه، وسبق عصره قرون، مبا يبني أهمية العلماء العرب واملسلمني 

على مدى التاريخ، ومتيزهم في العلوم املختلفة، ومنها علم الضوء.

علم الضوء.. إجناز عري 
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ال�ضنة الدولية لل�ضوء 

واحل�ضن بن الهيثم 

أعلنت اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة في دورتها 
68 في 20 ديسمبر 2013 أن عام 2015 سيتم تسميته 

السنة الدولية للضوء والتقنيات املستندة إلى ذلك العلم. 
والفعل انطلقت فعاليات تلك السنة من  مقر اليونسكو في 
اريس في 19 يناير 2015 مع إزاحة الستار عن أحد أهم 
املعارض التفاعلية العاملية )1001 اختراع( الذي يسلط 
"الضوء" على أعظم العلماء العرب واملسلمني الذين عاشوا 
إان حقبة ما يسمى "العصر الذهبي اإلسالمي للعلوم" منذ 
نحو ألف سنة. وطل ذلك املعرض العاملي هو عالم البصريات 
العري الفذ احلسن ن الهيثم الذي رع في علوم البصريات، 
والرياضيات، وعلم الفلك، والذي يعود له الفضل في إرساء 
أسس املنهج التجريبي العلمي املتبع في العصر احلالي. 
وذل املركز العلمي التاع ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
جهودا حثيثة التعاون مع املؤسسة لعرض محتويات هذا 
املعرض التفاعلي العاملي في الكويت في فبراير املاضي ، 

وحظي حينها نجاح منقطع النظير.
2015 "السنة الدولية  إن إع��الن األمم املتحدة سنة 
للضوء" ال يتوقف عند اجلانب التاريخي لعلوم الضوء 
واعتراف العالم فضل العلماء العرب واملسلمني في وضع 
أسس البحث العلمي هذا املجال فحسب، ل يتعداه ليصبح 
اعترافًا من األمم املتحدة أهمية زي��ادة الوعي العاملي 
أهمية التقنيات القائمة على الضوء في تعزيز التنمية 
املستدامة وتوفير احللول للتحديات العاملية في مجاالت 
الطاقة، والتعليم، والزراعة والصحة. فالضوء يؤدي دورًا 
حيويا في حياتنا اليومية في القرن ال21 حيث 
أحدث ثورة في الطب، والتواصل العاملي من 
خ��الل اإلنترنت، وعلوم الفضاء، ويحتل 
ال��ر��ط ��ني اجلوانب  دورًا مركزيًا ف��ي 
الثقافية واالقتصادية والسياسية 

للمجتمع العاملي.

وعلى مر العصور واألزمان فقد ارتبطت حياة االنسان الضوء 
في الطبيعة واأللوان الناجتة عنه. فمن غروب الشمس إلى 
قوس قزح، ومن زرقة مياه احمليطات والبحيرات إلى ألوان 
مذهلة في النباتات واحليوانات، وهذا كله مكن اإلنسان من 
فهم مدلوالت األلوان في العالم الطبيعي والظواهر املرتبطة 
ها، فبرع اإلنسان في جميع احلضارات والثقافات في تطويع 
هذا الفهم للضوء والظل واأللوان، وظهر فن الرسم على 
شكل لوحات وجداريات في جميع ثقافات العالم. وكلما 
تطورت القدرات التكنولوجية احلديثة في هذا احلقل، رع 
الفنانون واملهندسون في استخدام الضوء طرق جديدة 
في الترفيه واألداء وإنارة املدن واملنشآت واألنية الشاهقة، 
فضال عن التطورات املذهلة في التقنيات الضوئية وعلوم 
البصريات مما أتاح أدوات عالية الدقة لألطباء وساهم في 
حتسني نوعية احلياة. ومن أهم هذه التطورات اختراع 
الليزر الذي شملت فوائده جميع أوجه احلياة؛ من معرفة 
أسعار علب املواد الغذائية عن طريق مسح )الباركود( إلى 
تشغيل األقراص املدمجة لالستماع إلى موسيقاك املفضلة. 
أما استعماالت الليزر خارج نطاق حياتنا املعيشية اليومية 
فتتمثل في استخدامه كأحد أهم املكونات الرئيسية ملرافق 
البحوث العلمية الكبيرة في مجال "ليزر اإللكترون احلر" 
والعديد من البحوث األساسية والتطبيقية في معظم 
ميادين البحث العلمي مثل تطبيقات الفيزياء، والهندسة، 

والصيدلة، واملواد اجلديدة. 
في هذا العدد تنضم مجلة    إلى األسرة 
الدولية لالحتفال السنة الدولية للضوء، وتنحني إجالاًل 
واحترامًا للعالم الفذ ان الهيثم، وتفخر أن يتصدر ملف 
عددها مقاالت حول إسهامات هذه القامة العلمية العرية 
في تطور مفاهيم العلوم احلديثة، وإجنازات تلك العقلية 
العلمية التي نهلت احلضارة الغرية من ينايع علمها 

وفكرها وفلسفتها التي سبقت عصرها مبئات السنني.  

رئيس التحرير 

د. �ضالم اأحمد العبالين
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اعتمد حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه الله ورعاه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي توصيات 
املؤسسة  في  اجلوائز  مجلس  توصيات  على  وناء   .2015/2/16 تاريخ   )139( رقم  اجتماعه  في  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

وجلان التحكيم جاءت أسماء الفائزين جائزة الكويت لعام 2014 وجائزة اإلنتاج العلمي لعام 2014 على النحو اآلتي:

ــنــاء عــلــى توصية 
إدارة املــــؤســــســــة 
ومــجــلــس اجلـــوائـــز

 سمو أمير البالد يعـــــــــــــــــتمد أسماء الفـائزين
بجوائز مؤسسة التــــــــــــــــقدم العـلمي لـعـام

 أواًل: العلوم األساسية – علوم األرض:

حجبت اجلائزة 

ثانيًا: العلوم التطبيقية – العلوم الهندسية: 

األستاذ الدكتور كبريال ميشال ريز 
)لبناني - أمريكي اجلنسية(: 

1964، حصل على درج��ة البكالوريوس  من مواليد لبنان عام 
1982 من اجلامعة األمريكية في  في الهندسة الكهرائية عام 
يروت، وعلى درجتي املاجستير عام 1983والدكتوراه عام 1988في 
الهندسة الكهرائية من معهد كاليفورنيا للتقانة في الواليات 

املتحدة األمريكية.  

يشغل األستاذ الدكتور ريز حاليًا منصب )أستاذ كرسي صناعة 
االتصاالت الالسلكية( في جامعة كاليفورنيا سان دييغو في الواليات 
املتحدة، وأشرف حتى تاريخ تقدمه للجائزة على 55 أطروحة دكتوراه 
و25 زمالة ما عد الدكتوراه، ونشر  227حثًا في مجالت علمية 
محكمة، ومت االستشهاد أحاثه أكثر من 19 ألف مرة وحصل على 
معدل 64 في مؤشر هرش العاملي إضافة إلى تأليفه لكتاب وثالثة 

فصول في كتاب آخر.
وتركزت أحاثه وخبرته في مجال األنظمة الكهروميكانيكية الدقيقة 
ضمن الترددات الراديوية ومجال الهوائيات املصفوفة على مراحل في 
االتصاالت والرادار، حيث قدم مساهمات كبيرة في هذين املجالني، 
مت االعتراف ها في العديد من اجلوائز الدولية. كما أن االختراعات 
التكنولوجية التي طورها في عدة مجاالت؛ مثل رادار كشف ورصد 
املشاة في السيارات وأنظمة الهبوط للطائرات وهوائيات أجهزة الهواتف 

احملمولة، مت استخدامها عمليًا من عدد من الشركات الكبرى. 

)1( جائزة الكويت لعام 2014
أنشئت اجلائزة عام 1979 متاشيًا مع أهداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وحتقيقًا ألغراضها في دعم األحاث العلمية مبختلف 

فروعها، وتشجيعًا للعلماء والباحثني العرب. وتوزع الفائزون لهذا العام على الشكل اآلتي:

�س�سة اأخبار امل�ؤ
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 سمو أمير البالد يعـــــــــــــــــتمد أسماء الفـائزين
بجوائز مؤسسة التــــــــــــــــقدم العـلمي لـعـام

 ثالثًا: العلوم االقتصادية واالجتماعية – االقتصاد واإلدارة: 

فاز)املناصفة( كل من:

2014
)2( األستاذ الدكتور عادل محمد عبد الله العدواني

)كويتي اجلنسية(:

من مواليد دولة الكويت، حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة 
األعمال عام 1987 من جامعة الكويت، وعلى املاجستير في إدارة 
األعمال عام 1992 من جامعة جورج واشنطن الواليات املتحدة، 
1996 من جامعة جنوب  وعلى الدكتوراه في إدارة األعمال عام 
إيلينوي الواليات املتحدة. ويعمل حاليًا أستاذًا في قسم الطرق 
الكمية ونظم املعلومات كلية العلوم اإلدارية في جامعة الكويت. 

نشر  28حثًا محكمًا في مجالت علمية، و8 أحاث علمية محكمة 
في منشورات ملؤمترات علمية، و16 تقريرًا علميًا. وتركزت أحاثه 
حول نظم املعلومات اإلدارية، وصنفت ثالثة من أحاثه ضمن أفضل 

الدراسات في موضوعها العلمي.
لألستاذ الدكتور عادل العدواني العديد من األعمال االستشارية 
والتدريبية، وعدد من اإلسهامات في خدمة املجتمع. وتدل اإلحصاءات 
اخلاصة ه واملتوافرة على قواعد البيانات العاملية اخلاصة الباحثني 
على أنه حصل على معدالت مرتفعة، حيث صنف ضمن أفضل مئة 
احث في نظم املعلومات على مستوى العالم في عدد مرات النشر 
في أفضل 6 مجالت علمية، ما يشير إلى التميز العلمي امللحوظ 

واالنتشار الواسع ألحاثه.

)1( األستاذ الدكتور نضال رشيد صبري
)فلسطيني اجلنسية(: 

1948، حاصل على درجتي  م��ن مواليد فلسطني ع��ام 
1973 وكلتاهما  1969 واملاجستير عام  البكالوريوس عام 
في احملاسبة واإلدارة من جامعة عني شمس القاهرة، ثم 
على درجة الدكتوراه في إدارة األعمال عام 1981 من جامعة 
كولورادو الشمالية الواليات املتحدة األمريكية. و يعمل حاليا 

أستاذًا في كلية االقتصاد جامعة يرزيت في فلسطني.
 33حثًا اللغة اإلنكليزية وسبعة أحاث اللغة  نشر 
16 كتاًا  العرية في مجالت محكمة، وأسهم في إع��داد 
اللغة العرية، و23 كتاًا وتقريرًا اللغة اإلجنليزية. وتعتبر 
أعماله متنوعة مع التركيز على اجلانب املالي، والدراسات 

التطبيقية على املجتمعات احمللية. 
أمضى 40 عامًا في العمل األكادميي أسهم خاللها في 
تأسيس كلية إلدارة األعمال في جامعة يرزيت، وفي ترسيخ 
مكانتها وتطويرها في ضوء ظروف صعبة، وفي تأسيس 
رامج الدراسات العليا فيها. وهو عضو مؤسس لعدد من 

الرواط واجلمعيات العلمية العاملية املتخصصة.
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خامسًا: التراث العلمي العري واإلسالمي:راعًا: الفنون واآلداب – دراسات في اللغة العرية وآداها:

 فاز اجلائزة األستاذ الدكتور نادر البزري
)لبناني اجلنسية(: 

من مواليد لبنان عام 1966، حاصل على البكالوريوس في العمارة 
عام 1989 من اجلامعة األمريكية في يروت، وعلى درجة املاجستير 
1994 من جامعة هارفارد األمريكية، وعلى درجة  في العمارة عام 
الدكتوراه في الفلسفة عام 1999 من الهيئة التعليمية من مدرسة 
البحث االجتماعي اجلديدة في نيويورك. ويعمل حاليًا أستاذًا ورئيسًا 

لبرنامج تسلسل احلضارة اجلامعة األمريكية في يروت.  
ولألستاذ البزري العديد من الكتب واملنشورات العلمية الغزيرة التي 
صدرت في دوريات أكادميية عاملية محكمة. وأثبت من خالل أعماله 
مقدرة عالية في اإلحاطة نواح متعددة من التراث من حيث التحقيق 
والترجمة إلى اللغات األوروية كاإلنكليزية والفرنسية، كذلك متكنه 
من السيطرة على املظان العلمية في كل من علم العدد والهندسة 
واملناظر وتعدد الدراسات املعمقة للتراث الفني املعماري في احلضارة 
اإلسالمية، وله إسهامات في احلقول املعرفية كالفلسفة واملنطق، 
ورط كل ذلك في إطار احلضارة اإلسالمية املنتجة لهذه املعارف 
اإلطار الفلسفي الغري احلديث، وذلك من خالل دراساته املتعددة 
التي تناولت أكبر أساطني الفلسفة احلديثة من أمثال كيركيغاد، 
وكانط، وهوسرل، وهو متميز أيضًا في علم الفينومينولوجيا )العلم 
املعرفي للظواهر(، ومقارنته أعمال ان سينا كما ني ذلك في كتاب 
مستقل حول )السعي الفينومينولوجي ني ان سينا وهايديغر( 

املنشور عام 2000. 
إضافة إلى ذلك فالدكتور البزري متميز ضبطه الدقيق املتقن 
للنصوص التراثية العلمية من خالل دراسته لرسالتي إخوان الصفاء 
في العدد والهندسة )في كتاني منفردين(، وترجمته ملفهوم املكان 

عند ان الهيثم. 
وله مراكز استشعارية علمية عديدة، أهمها مع متحف العلوم في 
لندن، ومؤسسة اآلغا خان للثقافة في جنيف، ومتحف غوغنهامي في 
نيويورك وفي رلني، وساهم أيضًا في رامج ثقافية عديدة ثت عبر 

هيئة اإلذاعة البريطانية البي ي سي.      

 فاز اجلائزة األستاذ الدكتور مهدي أسعد عرار 
)فلسطيني اجلنسية(: 

1972، ح��ص��ل على  ع���ام  م��وال��ي��د فلسطني  م��ن 
البكالوريوس في اللغة العرية وآداها عام 1994 وعلى 
املاجستير في اللسانيات )علم الداللة( عام 1995، 
والدكتوراه في اللسانيات والعلوم اللغوية عام 1999، 
وجميعها من اجلامعة األردنية. ويعمل حاليًا عميدًا 

لكلية اآلداب جامعة يرزيت في فلسطني.
نشر  24حثًا ودراسة في مجالت علمية محكمة، 
وستة كتب مؤلفة وسبعة كتب محققة، ومتتاز أعماله 
النحو والصرف والبالغة  العميق قضايا  اإلملام 
اللغوية  النظريات  إلى جانب  القرآن،  واألدب وعلوم 
العلمي في  البحث  ��ني  أن��ه يجمع  احل��دي��ث��ة، كما 
الدراسات التقليدية املوصولة العلماء القدماء كان 
اللغوية  النظريات  جني واجلرجاني وغيرهما وني 
االجتماعية كالتواصل لغة اجلسد، واملذاهب احلديثة 

كالتفكيكية. 
 ويعتبر نتاج الدكتور عرار متواصاًل ال انقطاع فيه 
وه��و متناسق، وللباحث موقف واض��ح في دراساته 
وحوثه وله تركيز على قضايا أساسية تتفرع عنها 
اللغة  اللسانيات وعلم  فروع ذات صلة، وهو يوظف 
في موضوعات متعددة وخصوصًا في مجالي القرآن 

واحلديث.
حصل على العديد من اجلوائز، منها جائزة عبد 
الشبان )2006(،  العرب  احلميد شومان للباحثني 
العلمي )2008(،  الكويت للتقدم  وجائزة مؤسسة 
وجائزة شنقيط في اآلداب والفنون )2009(، وشغل 
العرية  للغة  آل ثاني  الشيخ متيم ن حمد  كرسي 

وآداها )2014(، وغير ذلك من اجلوائز. 

�س�سة اأخبار امل�ؤ
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أواًل: في مجال العلوم الطبيعية والرياضية: 

فازت األستاذة الدكتورة فخرية عبد الرحمن الصغير التي تعمل 
حاليًا في قسم الكيمياء كلية العلوم في جامعة الكويت.

 ثالثًا: في مجال  العلوم احلياتية: 

فاز الدكتور عبد األمير عيسى الصفار الذي يعمل حاليًا في 
رنامج اإلنتاج الزراعي مبركز البيئة والعلوم احلياتية في معهد 

الكويت لألحاث العلمية. 

خامسًا: في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية: 

فاز األستاذ الدكتور عبيد سرور العتيبي الذي يعمل حاليًا في 
قسم اجلغرافيا كلية العلوم االجتماعية في جامعة الكويت. 

ثانيًا: في مجال  العلوم الهندسية:

فاز األستاذ الدكتور طارق عبد احملسن أحمد الدويسان الذي 
يعمل حاليًا في قسم الهندسة الصناعية والنظم اإلدارية كلية 

الهندسة والبترول في جامعة الكويت.

راعًا: في مجال  العلوم الطبية والطبية املساعدة: 

فازت الدكتورة مي داود البدر التي تعمل حاليًا نائبا لعميد 
الشؤون اإلدارية واملالية كلية الطب في جامعة الكويت. 

 سادسًا: في مجال العلوم اإلدارية واالقتصادية: 

فاز الدكتور در عطية جبر الشمري الذي يعمل حاليًا في 
ال��دراس��ات التجارية في الهيئة العامة  قسم احملاسبة كلية 

للتعليم التطبيقي والتدريب.

)2( الفائزون جائزة اإلنتاج العلمي لعام 2014:



جـائزة اإلنتاج العلمي لعام 2015
     إميانا من حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه الله أهمية رعاية العلماء والباحثني وتشجيع الكفاءات العلمية املتميزة في مختلف فروع 
املعرفة، وتشجيعًا حلملة الدكتوراه، من أناء البالد على التفرغ للبحث والدراسة والتأليف والترجمة في مختلف فروع اإلنتاج العلمي ودعمًا لروح 

التنافس البناء ني املختصني، تخصص مؤسسة الكويت للتقدم العلمي جائزة اسم جائزة اإلنتاج العلمي متنح سنويًا في كل من املجاالت اآلتية:

الفيزياء – الكيمياء– اجليولوجيا – الرياضيات – اإلحصاء – احلاسوب وغيره من التخصصات  :1. العلوم الطبيعية والريـاضية

الهندسة :2. العلوم الهندسية  – الصناعية  الهندسة   - الكهرائية  الهندسة   - املدنية  الهندسة   - الكيميائية  الهندسة   
امليكانيكية – هندسة البترول . الهندسة الزراعية وغيره من التخصصات.

علم النبات - علم األجنة - علم احليوان - علم احلشرات - الكيمياء احليوية -الزراعة والثروة احليوانية : 3. العلوم احلياتية
)وتشمل البيطرة: إنتاج احلليب واأللبان - الدواجن واملاشية واألسماك( - الكيمياء الزراعية - األمراض 

الزراعية -البستنة والبساتني - امليكرويولوجيا وغيره من التخصصات.

التشريح - الصيدلة – وظائف األعضاء - امليكرويولوجيا - علم األمراض - األمراض الباطنية - أمراض : 4. العلوم الطبيـة والطبية املساعدة
النساء والتوليد -األطفال - العيادة النفسية - العالج األشعة - اجلراحة - طب األسنان وطب العيون 

وغيره من التخصصات.

علم اإلنسان -علم النفس – علم االجتماع -علم السياسة - التاريخ -اجلغرافيا - الترية -اللغة العرية :5. العلوم االجتماعية واإلنسانية
- اللغات األجنبية – الفلسفة -احلقوق والشريعة وغيره من التخصصات.

إدارة عامة : 6. العلوم اإلدارية واالقتصاديـــــــة  - تأمني   - -اقتصاد  واستثمار-محاسبة  إدارة صناعية - متويل   - التسويق   - إدارة األعمال 
وغيره من التخصصات.

قيمة اجلائزة:
تتألف كل جائزة من مبلغ )10000 د.ك.( عشرة آالف دينار كويتي مع ميدالية ذهبية ودرع املؤسسة وشهادة تقديرية. 

شروط الترشيح للجائزة:
1. أن يكون املتقدم كويتي اجلنسية.
2. أن يكون حامال لدرجة الدكتوراه.

10 أحاث علمية منشورة ومحكمة ما عد نيله درجة الدكتوراه. 3. أن يكون للمتقدم على األقل 
وقائع  في  منشورة  أحاث  محكمة،  علمية  مجالت  في  للنشر  املقبولة  أو  املنشورة  األحاث  يأتي:  ما  على  املقدم  العلمي  اإلنتاج  يشتمل   .4
مؤمترات علمية، أحاث مت إلقاؤها أو قدمت كملصقات في املؤمترات العلمية، كتب مؤلفة أو مترجمة أو محررة أو تأليف فصل أو أكثر في 

كتاب، مقاالت ودراسات وتقارير علمية وراءات اختراع. وال تدخل أحاث رسائل املاجستير والدكتوراه في تقييم اإلنتاج العلمي للمرشح.
5. قرارات مجلس إدارة املؤسسة نهائية وال يجوز االعتراض عليها.

اإللكتروني  املوقع  خالل  من  التقدم  طلب  على  احلصول  وميكن  إلكترونيا.  املتقدم  أعمال  جميع  مع  ويرسل  للجائزة  التقدم  طلب  تعبئة   .6
    www.kfas.org  للمؤسسة

flash memory شخصيا على العنوان التالي: PDF، إما واسطة وسيلة التخزين  7. يقدم الطلب مع األعمال وفق ملفات 
 Google drive – Dropbox ية مثلواسطة مواقع خدمات التخزين السحا ر أومؤسسة الكويت للتقدم العلمي – الشرق -شارع أحمد اجلا

prize@kfas.org.kw OneDrive– وترسل على البريد االلكتروني ملكتب اجلوائز 

تقبل الترشيحات حتى 14/5/2015.  .8

لالستفسار شأن اجلائزة يرجى االتصال الرقم اآلتي: 22270465  - فاكس: 22270462
prize@kfas.org.kw :أو البريد اإللكتروني ملكتب اجلوائز



م��ل��ف ال��ع��دد 
الرئيسي << الــدور  إــراز  للضوء  الدولية  السنة  تستهدف 

للضوء وتقاناته في حياتنا اليومية واستخداماته املتنوعة 
يتعلق  مــا  فــي  أهميته  وتبيان  احلــيــاة،  مــجــاالت  معظم  فــي 
نعيش  التي  للمجتمعات  املستدامة  والتنمية  مبستقبلنا 

في كنفها.
السنة  إطــالق  لليونسكو  التنفيذي  املجلس  أّيــد  وقــد   
الدولية للضوء في عام 2012، وذلك قبل أن تعلن اجلمعية 
 .2013 ديسمبر  في  السنة  تلك  عن  املتحدة   لألمم  العامة 
املسلم احلــســن ن  الــعــرــي  الــعــالــم  الــعــدد دور  ويــبــرز ملف 
ما  الضوء،  علم  مجال  في  قرون  العالم  سبق  الذي  الهيثم 
املكرمة واحملتفى ها في هذه  أن يكون الشخصية  إلى  أدى 

السنة العاملية. 
اــن  تأسيس  املتعلقة  الــتــفــاصــيــل  ــعــض  املــلــف  ويــبــني 
الهيثم لعلم الضوء، وتأثيره الكبير على العلماء من عده، 
الرياضيات  منها  أخـــرى  مــجــاالت  فــي  مكانته  على  ويــعــرج 
والــفــلــك، تــأكــيــدًا ملــكــانــتــه الــعــلــمــيــة. ويــتــنــاول املــلــف أيضا 
موضوع اإلضاءة الطبيعية في العمارة احلديثة، واإلضاءة 
الصناعية، ويسلط الضوء على أحد تطبيقات علم الضوء 

في املجال الطبي وهو كاميرا البوزيترون.

كتاب البصــــائــــر
فــي  علم املناظر

كاميرا البوزيترون..
 ثورة في التشخيص الطبي

احلسن ن الهيثم...
الرياضي والفلكي

السنة الدولية للضوء 
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جميعنا يفتح عينيه عندما يولد ليدخل إليهما النور ويتحسس ما حوله، إال أن عض األشخاص يفتح عينيه 
ويفتح معهما عقول الكثير من الناس مبا رأى من النور. وكان من هؤالء صاحب احتفالية األلف الثالث للميالد عاملنا 
العري احلسن ن الهيثم البصري)354-430هـ/ 965-1039م(، أو علي شيخ البصرة، الطبيب والفيزيائي والفلكي 

والرياضي، أحد عباقرة العلم في العالم. 
كان ان الهيثم شغوفًا العلم، محبًا لالطالع واالستكشاف، درس طب العيون )الكحالة كما كانت تسمى(، لكن ان 
الهيثم لم ميارس العمل فيه ألنه رمبا لم يجد ما يحقق ه ذاته، كما هي احلال في العمل في الرياضيات والفيزياء، 
لقد وجد نفسه مبدعًا فيهما أكثر من طب العيون، والدليل على ذلك من مؤلفاته التي لغت )80 في الرياضيات 
والفيزياء والفلك( وكتاًا واحدًا في علم الطب. وحتى أواخر حياته جنده قد فّضل أن ينسخ الكتب ويعيش عيشة 

الكفاف على أن ميارس طب العيون. 

الحسن بن الهيثم
مؤسس علم الضوء الحديث

* احث في التراث العلمي العري، )سوريا( .  

 د. سائر صمه جي ❋

رسم تخيلي الن الهيثم وهو يجري جترة انكسار 
الضوء مع أن ان سهل أول من وضع القانون الصحيح 
لالنكسار الذي أخطأ فيه طلميوس، إال أن ان الهيثم 

كان له دور كبير في نشره.

ملف العدد



ل  
ري

ا
دد 

عــــــ
ال

13

2
0
1
5

ل  
ري

ا 
- 
8
9

دد 
عــــــ

ال

كان ان الهيثم كثير األسفار والترحال 
في طلب العلم، فسافر إلى غداد والد 
الشام ومصر وتنّقل في أرجاء اإلمبراطورية 
اإلسالمية. وفي أسفاره اطلع على حضارة 
األمصار ولم تفته معرفة وصل إليها العلم 
في عصره وقبل عصره، فقرأ ما كتب وذلك 
حتى ينطلق من حيث انتهى اآلخرون، 
ال��ب��داي��ة الطبيعية والصحيحة  وه���ي 

لتطوير العلم.

مصادر علم الضوء
عرف علم البصريات Optics عند العرب 
اسم )علم املناظر(. وكان املسلمون قد 
أخذوا أطراف هذا العلم من اليونانيني 
الساقني أمثال إقليدس صاحب كتاب 
)اختالف املناظر(، الذي ترجمه حنني ن 
إسحق وصححه ثات ن قرة، وأولونيوس 
وأرخميدس وأرسطو وهيرون، وطلميوس 

صاحب كتاب )كتاب املناظر( وغيرهم. 
وقد ألّف علماء مسلمون قبل ان الهيثم 
في هذا العلم مثل الكندي والرازي وإراهيم 
ن سنان والعالء ن سهل، إال أن هذا العلم 
لم يأخذ سمته العلمية إال على يدي 
قامة كبيرة من قامات العلم هي احلسن 

ن الهيثم في مستهل القرن اخلامس 
الهجري )احلادي عشر امليالدي(. 

مالحظات حول االسم
قبل أن ندلف في سيرته العلمية يجدر 
نا أن نشير إلى عض اإلشكاليات املتعلقة 
اسم ان الهيثم، سواء اسمه احلقيقي 

العري أو األجنبي أو لقبه.

إْذ يجب أن ننتبه للتمييز ني شخصني 
لهما اس��م��ان متقاران ج��دًا عاشا في 

القرن نفسه:
- األول اسمه: احلسن ن احلسن ن 
الهيثم )وهو الفيزيائي الذي يحتفل 

ه هذه السنة(.
��ن احلسن  - وال��ث��ان��ي اس��م��ه: محمد 
ن الهيثم )وهو فيلسوف في القرن 

5ه�/11م(.

وهو ما جعل الكثير من كّتاب السير 
احملدثني يقعون في هذا اخللط ينهما. 
ويعود أصل اخلطأ في البداية إلى ان أي 
أصيبعة في كتاه )عيون األنباء في طبقات 
األطباء(، الذي ظن أنهما شخص واحد، 
في حني أنهما شخصان مختلفان كما أكد 
ذلك الباحث رشدي راشد في دراسة نشرها 

في كتاه )الرياضيات التحليلية(. 
أما ما وقع من خلط ني اسم احلسن 
ن الهيثم والعالم الفلكي )أي جعفر 
اخل��ازن( صاحب كتاب )زي��ج الصفائح( 
في الغرب األوروي، والفيزيائي أو الفتح 
عبد الرحمن اخلازني صاحب كتاب )ميزان 
احلكمة(، فقد كان سبب رسم األسماء 

الثالثة اللغات األجنبية:
 Al-Khazeni، Al-Khazen،
ما  وه��و   Al-Hazen، Alhazenus

أدى إلى اخلطأ في ترجمة االسم التي 
Vitelo الذي  قام ها البولوني فيتلو 
1270م،  ألف كتاًا عن البصريات عام 
معتمدًا على كتاب ان الهيثم الذي ُعِرف 
في العالم الالتيني اسم )الهازن(. وقد 
ك��ّرس هذا االس��م رزن��ر – ط��وال القرون 
الوسطى- عندما ق��ام ترجمة )كتاب 
1572م حتت  امل��ن��اظ��ر( لالتينية ع���ام 
عنوان )الذخيرة في البصريات للهازن(، 
وقي األمر كذلك حتى حسمه الباحث 
1876م  إي��ل��ه��ارد فيدمان ع��ام  األمل��ان��ي 
عندما عثر على مخطوطة عرية في 
مكتبة ليدن حتمل عنوان )تنقيح املناظر 
لذوي األصار والبصائر( لكمال الدين 
الفارسي، فكان أن عقَد فيدمان مقارنًة 
ني )الذخيرة( و)التنقيح( وتبني له أن 
الذخيرة ترجمة لكتاب املناظر للحسن 

ك���ان اب���ن الهيثم كثير 
األس��ف��ار وال��ت��رح��ال في 
طلب العلم فاطلع على 
الحضارات وق��رأ ما كتب 
وذل���ك حتى ينطلق من 
ح��ي��ث ان��ت��ه��ى اآلخ����رون 
وه��ي البداية الطبيعية 
والصحيحة لتطوير العلم

صورة تشريحية للعني يوضح من خاللها ان الهيثم نظام الرؤية ووقوع العصب البصري مباشرة 
مقال البؤؤ وليس ينهما إال السائل الزجاجي
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ان الهيثم، وأن اسم )الهازن( ما هو إال 
حتريف السم )احلسن(.

أما خصوص تلقيبه من قبل املؤرخني 
وغيرهم ( ��طلميوس الثاني(، أو )احلكيم 
طلميوس الثاني( فكان متييزًا له عن لقب 
أحد حكام مصر )طلميوس الثاني( ان 
امللك طلميوس األول الذي اعتلى عرش 
مصر سنة 285 ق.م. وكذلك متييزًا له 
عن البتاني الذي حصل على لقب مماثل 
هو )طلميوس العرب(، صاحب اإلجنازات 
الفلكية املهمة، واالثنان حصال على اللقب 
تشبيهًا لهما العالم الفلكي والرياضي 
واجلغرافي السكندري »كلوديوس طلميوس« 
الذي عاش في القرن الثاني امليالدي، والذي 

كتب أيضًا في مجال البصريات.
 

قائد ثورة في الضوء
اتبع ان الهيثم في أحاثه كلها- وما 
كان في الضوء منها خاصة- طريقة مثلى، 
فقد نى منهجه العلمي على االستقراء 
والقياس والتمثيل، أو كما يقول: »... 
نبتدئ استقراء املوجودات وتصفح أحوال 
املبصرات ومتييز خواص اجلزئيات، ثم 
نرتقي في البحث واملقاييس على التدريج 
والترتيب، مع انتقاد املقدمات والتحفظ 

من الغلط في النتائج...«. وكان يجعل 
غرضه في سائر ما مييزه وينتقده طلب 

الهوى. احلق ال امليل مع اآلراء واتباع 
ويعترف أنه عد كل ذلك 

ليس »راء مما هو في 
طبيعة اإلنسان من 

كدر البشرية«، 
ولكن يجتهد 
قدر ما له 
م����ن ال���ق���وة 
اإلن��س��ان��ي��ة، 

وم��������ن ال���ل���ه 
يستمد العون في 
جميع األمور. 

هذا النهج الذي 
سلكه ان الهيثم وألزم 

نفسه ه هو الذي سمي 
فيما عد املنهج العلمي، 

وعلى هذا يكون قد سبق 
روج����ر ��ي��ك��ون ال����ذي ينسب 
إليه هذا الفضل. ولم يسبقه 

فحسب، ل تفوق عليه إضافته مبدأ العمل 
القياس والتمثيل واستطاع أن يجمع ني 

املقدرة الرياضية والكتاة العلمية. 
آراء ان الهيثم ومنهجه  نخلص من 
الذي أقره وسار عليه، أنه كان مخلصًا في 
طلب العلم، منصفًا ملن سبقه من العلماء، 
ومدركًا للوضع الصحيح للبحث العلمي 

ووظيفته ومهمته. 
وإذا حّكمنا )امل��ن��اظ��ر( ال��ن الهيثم 
في مجال الضوء فلن جند ينه وني 
)مبادئ( نيوتن أي فرق من حيث األثر 
العلمي الثوري؛ فمفهوم »الثورة العلمية« 
ينطبق على عمل ان الهيثم ألنه صحح 
أث��ره ليشمل  أخطاء من سبقه، وامتد 
حقواًل معرفية واسعًة قد َقِبَل ها املجتمع 
العلمي، وجنحت في تطبيقاتها، وفتحت 
آفاقًا جديدة مستقبلية ولزمن طويل. وكما 
أن نيوتن كان يتبع منهجية علمية صارمة 
في صياغة أحاثه، جند األمر ذاته لدى 
ان الهيثم، وإال ملا كان له كل هذا األثر 

العلمي الواسع والشامل.

كيف نرى األشياء؟
ك���ان لطبيب عيون  ع��اج��اًل أم آج����اًل، 
وفيزيائي محنك في البصريات مثل ان 
الهيثم أن يدرك خطأ نظرية )الشعاع( 
التي تقر أن عملية الرؤية تتم سبب 

مخروطي رأسه عند العني خروج شعاع 
وقاعدته عند اجلسم 

امُلْبصر.

ش��رح اب��ن الهيثم بعض 
الظاهرات التي تنشأ عن 
االنكسارات واالنعكاسات 
ال��ض��وئ��ي��ة ف��ي طبقات 
الجو مثل انكسار الضوء 
اآلت��ي إلينا م��ن النجوم 
وال��ش��م��س وال��ق��م��ر عند 
اختراقه جو األرض وفسر 
ال���ه���ال���ة ال���ت���ي تحيط 
صفحة من كتاب كمال الدين الفارسي )تنقيح بالقمر أو الشمس أحيانًا

املناظر لذوي األصار والبصائر( يشرح فيها 
آلة الن الهيثم تسمى )آلة االنعكاس( التي 
ا��ن الهيثم للتحقق من قانون  استخدمها 
االنعكاس في مختلف األوضاع. وقد مت إعادة 
تنفيذها عمليًا من قبل معهد تاريخ العلوم 

العرية في جامعة فرانكفورت أملانيا

)آلة االنعكاس( التي استخدمها ان الهيثم للتحقق 
من قانون االنعكاس في مختلف األوضاع

ملف العدد
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قال ان الهيثم خطأ نظرية )أصحاب 
الشعاع( كما كان يسميهم؛ وهم: إقليدس، 
طلميوس، ومن شايعهم من الرواقيني؛ 
فعملية اإلصار تتم انعكاس الضوء 
عن اجلسم ومن ثم دخول الشعاع إلى 
شبكية العني والذي يالمس دوره العصب 
البصري الذي ينقل الصورة إلى الدماغ. 
وق��د ق��دم دليله أننا ال نستطيع رؤية 
األج��س��ام ف��ي ال��ظ��الم ال��دام��س، م��ع أن 
العني صحيحة سليمة. وق��د اتفق كل 
من ان سينا والبيروني مع ان الهيثم 

في قوله هذا.
وقد حتّدث عن وضوح الرؤية، وإدراك 
الظلمة والظالل، وشروط صحة اإلصار 
وعيوب البصر التي تنتج عن غياب واحد 
أو أكثر من شروط صحة اإلصار. وقد 
وضع ان الهيثم ثمانية ش��روط يراها 
الزم��ة إلدراك املبصر ه��ي: االستضاءة، 
البعد املعتدل، املواجهة، احلجم املقتدر، 
الكثافة، شفيف الوسط، الزمان، وسالمة 

البصر.
وما يدعو إلى اإلعجاب حقًا كما يقول 
األستاذ مصطفى نظيف: »أن ان الهيثم 
منذ أكثر من تسعة قرون خلت قد تناول 

هذا األمر وما يرتبط ه من مسائل كثيرة 
الدرس والشرح، وأدرك ما لهذه املسائل 
من اخلطورة في موضوع اإلصار، في حني 
أن هذه الناحية من اإلصار ال نغالي إذا 
قلنا إنها لم يبدأ ُيعنى ها عد نهضة 
العلم احلديثة في أوروا إال في النصف 
األول من القرن العشرين، عندما أخذت 
تتجه إليها عناية عض علماء العلم 
التطبيقي من املهندسني الذين يعنون 
شؤون اإلضاءة، وأخذت حوثهم التي 
يسلكون فيها السبل العلمية احلديثة 
تؤدي إلى نشوء فرع من فروع الهندسة 
احلديثة ه��و ف��رع »هندسة اإلض���اءة«، 
وإن كان الغرض األول منه البحث عن 
ق��واع��د اإلض���اءة املثلى التي تكفل أن 
يكون اإلصار ينًا محققًا على غاية 
ما يستطاع اإلصار البنّي احملقق في 
احلياة، وخصوصًا األغ��راض احلرية 
لتضليل اخلصم كستر احلركات وحجب 

املواقع«.

انعكاس الضوء
وجد ان الهيثم أنه ثمة خصائص في 
احلركة امليكانيكية متاثل ظاهرة انعكاس 

Ana- املماثلة االضوء، وهو ما يسمى
log. فقد الحظ أن ني امتداد الضوء 

وانطالق اجلسم املادي في الهواء شبهًا، 
إاّل أن في اجلسم املنطلق ق��وة حتركه 
إلى أسفل، ومن خصائص الضوء، أنه 
يستمر في امتداده على الّسمت )االجتاه 
املستقيم( الذي دأ ه حتى يعترضه 
حاجز، فيتبدل حينئذ سيره من حيث 
االجت��اه واملقدار )الزيادة والنقص في 
ا��ن الهيثم إلى  سرعته(. وق��د توصل 
النسبة التي يكون ها هذا التبدل في 
اجتاه الضوء وسرعته. وتوصل أيضًا إلى 
أن سرعة الضوء عد االنعكاس تساوي 

سرعته قبل االنعكاس.
ي��ق��ول األس��ت��اذ ج��ون ��زون��د ��رن��اك، 
رئيس قسم الفيزياء في كلية يركبك 
ل��ن��دن: »يعتبر ك��ت��اب املناظر  جامعة 
الن الهيثم هو أول دراسة علمية جادة 
في موضوع الضوء، وان الهيثم وغيره 
من علماء العرب أول من فهم موضوع 
انعكاس الضوء كمفهوم جديد، ومبرور 
ال��ض��وء خ��الل األج��س��ام املشفة، األم��ر 
الذي كان له الفضل في إرس��اء قواعد 

علم البصريات«.

أدرك اب��ن الهيثم خطأ نظرية 
)الشعاع( التي تقر ب��أن عملية 
الرؤية تتم بسبب خ��روج شعاع 
م��خ��روط��ي رأس����ه ع��ن��د العين 
وقاعدته عند الجسم الُمْبصر وقال 
إن عملية اإلبصار تتم بانعكاس 
الضوء عن الجسم ومن ثم دخول 
الشعاع إلى شبكية العين والذي 
يالمس ب��دوره العصب البصري 
الذي ينقل الصورة إلى الدماغ

جهاز دراسة زوايا انكسار الضوء )أو انعطاف الضوء( كما جاء وصفه عند احلسن ن الهيثم في 
كتاب املناظر، وقد أعيد تصميمه وتنفيذه حديثًا.
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انكسار الضوء
ضّمن ان الهيثم شروحه التجريبية 
الكمية في انعطاف الضوء )وهو مصطلح 
االنكسار كما كان يسميه( من الهواء في 
الزجاج، وانعطافه من الزجاج في الهواء، 
حكمًا تاسعًا يعني أن الشعاع النافذ من 
وسط لطيف إلى وسط غليظ إذا نفذ في 
الوسطني نفسيهما في االجتاه املضاد، أي 
من الغليظ إلى اللطيف، وكانت زاوية 
السقوط في احلالة الثانية هي عني زاوية 
االنكسار في األولى، فإن زاوية انعطافه 
في احلالتني واحدة، أي كان خط مسيره 

فيهما هو هو. 
وهذا احلكم التاسع صريح في تضمنه 
معنى قاعدة قبول العكس املعروفة حاليًا، 
واملرتبطة فيما يتعلق االنعطاف مبعنى 
معامل االن��ك��س��ار وثبوته لكل وسطني 
معنيني. وهذان املعنيان مرتبطان ثبوت 
نسبة جيب زاوية السقوط إلى جيب زاوية 
االنكسار لكل وسطني، وثبوت هذه النسبة 

قي مجهواًل حتى القرن التاسع عشر.
وحتى تكون دراسته كمية ودقيقة قام 
تصميم جهاز خاص االنكسار، ورمبا يكون 
األول من نوعه. وقد وجد ان الهيثم أن 
انعطاف الضوء ال يتم آنيًا، أي إن انتقاله 
في الوسط املشف ال يكون دفعة واحدة 
وفى غير زمان، ل إنه يستغرق زمنًا معينًا 
محدودًا سرعة معينة، وأن سرعته في 
املشف األلطف أعظم من سرعته في املشف 
األغلظ، و»إذا كان الثقب مستترًا، ثم رفع 
الساتر فوصول الضوء من الثقب املقال، 
ليس يكون إال في زمان، وإن كان خفيًا على 

العني«. وهذا ما نعلمه اليوم. 

 الظاهرات الضوئية اجلوية
شرح ان الهيثم في كتاه عض الظاهرات 
التي تنشأ عن االنكسارات واالنعكاسات 
الضوئية في طبقات اجلو. مثل انكسار 
الضوء اآلتي إلينا من النجوم والشمس 
والقمر عند اختراقه جو األرض، حيث 
أرف��ع م��ن حقيقته عندما  يبدو اجل��رم 
أو أنه يبدو فوق  يكون قريبًا من األفق، 

األفق وهو حتته، أو ظهور قرص الشمس 
أو القمر يضويًا دل االستدارة. كذلك 
فقد فسر ان الهيثم الهالة التي حتيط 
القمر أو الشمس أحيانًا، وهي تنتج من 
انكسار الضوء اآلتي منهما خالل لورات 
اجلليد الصغيرة العالقة في أعالي اجلو. 
كما كتب في تعليل الشفق والغسق، وهما 
حمرة السماء التي تبدو فوق األفق قبل 

شروق الشمس وعد مغيبها حيث يظهران 
حينما تكون الشمس حتت األفق. وني 
كذلك أن الزيادة الظاهرية في قطري 
الشمس والقمر عندما يكونان قريبني من 

األفق هي زيادة وهمية ال حقيقة لها.

البحث في طبيعة الضوء
لم يقف ان الهيثم عند حدود الظاهرات 
الضوئية من انعكاس وانكسار وغيرها؛ ل 
مضى ألعد من ذلك، إنه يريد أن يعرف ما 

هي حقيقة الضوء، ومن أي شيء هو. 
نعلم اليوم أن الضوء شكل من أشكال 
الطاقة، وهو عبارة عن موجات كهرمغنطيسية 
تنتشر سرعة كبيرة. وقد ميز ان الهيثم 
متييزًا واضحًا ني البحث في ماهية الضوء 
)طبيعته( ودراسته من الناحية الهندسية 
)صرياته( فقال: »الكالم في مائية الضوء 
من العلوم الطبيعية »الفيزيائية« والكالم 
ال��ض��وء محتاج إلى  ف��ي كيفية إش���راق 
العلوم التعليمية »أي الرياضية« من أجل 
اخلطوط التي متتد عليها األضواء وكذلك 
الكالم في مائية الشعاع وهو من العلوم 
الطبيعية والكالم في شكله وهيئته وهو 
من العلوم التعليمية، وكذلك األجسام 
املشفة التي تنفذ األضواء فيها والكالم في 
مائية شفيفها وهو من العلوم الطبيعية، 
والكالم في كيفية امتداد الضوء فيها 
وهو من العلوم التعليمية، فالكالم في 
الضوء وفي الشعاع وفي الشفيف يجب أن 
يكون مركبًا من العلوم الطبيعية والعلوم 

التعليمية«.
 ثم يبني لنا ما هي طبيعة الضوء قائاًل: 
»األضواء هي حرارة نارية وما كان منها 
قويًا كان محرقًا وما كان منها ضعيفًا 
كان غير محرق، فجميع األض��واء عند 
أصحاب التعاليم هي حرارة نارية وإمنا 
تظهر في اجلسم املضيء كما تظهر النار 

في اجلسم احلامل للنار«.
ن��اري��ة( الطاقة  وم��ا يقصده )��ح��رارة 
الضوئية وفق مصطلحاتنا اليوم، فإذا 
زادت كثافتها في األشعة احلاملة لها 
كانت محرقة، وإذا كانت ضعيفة لم تكن 
محرقة. إذًا؛ ان الهيثم يرى أن طبيعة 

ات��ب��ع اب���ن ال��ه��ي��ث��م في 
أبحاثه كلها وما كان في 
الضوء منها خاصة طريقة 
م��ث��ل��ى إذ ب��ن��ى منهجه 
العلمي على االستقراء 
وال���ق���ي���اس وال��ت��م��ث��ي��ل

يقر إسحاق نيوتن في كتاه )البصريات( 
الذي نشره عام 1704م أنه استفاد من أعمال 
ان الهيثم كثيرًا عد أن وجهه أستاذه إسحاق 

ارو ألعمال ان الهيثم

ملف العدد
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الضوء مادّية؛ لذا فهو يرتد )ينعكس( إذا 
وقع على األجسام الّصقيلة »فالضوء إذا 
لقي جسمًا صقياًل فهو ينعكس عنه من 
أجل أنه متحرك، ومن أجل أن اجلسم 
الصقيل ميانعه، ويكون رجوعه في غاية 
القوة، ألن حركته في غاية القوة، وألن 
اجلسم الصقيل ميانعه ممانعة فعالة«. 
وينقسم الضوء عند ان الهيثم إلى 
قسمني، األول سّماه الضوء الذاتي وهو 
الذي ينبعث من األجسام املضيئة ذاتها 
مثل ضوء الشمس وضوء النار. والثاني 
سّماه الضوء العرضي، وهو الذي ينبعث 
من األجسام غير املضيئة ذاتها، إال أن 
ال��ن��وع��ني م��ن الضوء  خصائص ه��ذي��ن 
متشاهة في إشراقها على شكل خطوط 
مستقيمة، ومتشاهة من حيث القوة 

والضعف تبعًا لزيادة القرب أو البعد.

سرعة الضوء
كان الرأي الشائع في الفترة األولى متأثرًا 
مبا قاله اليونانيون أن سرعة الضوء ال 
نهاية لها، وأن الضوء ال يحتاج إلى زمن 

لدى انتقاله من مكان إلى آخر. 
في حني أن مسألة سرعة الضوء عند ان 
الهيثم كانت تنبثق أصاًل عن موضوعات اآلثار 
العلوية، وقد وجدت إجاتها الصحيحة للمرة 
األولى عنده، فهو يقول إن سرعة الضوء ليست 
سرعة طولية وال عرضية ل محدودة؛ فانتقال 

الضوء في الوسط املشّف ال يكون آنيًا، أي دفعة 
واحدة وفي غير زمان، ل يستغرق زمانًا مقدورًا؛ 
أي وجد أّن سرعة الضوء تختلف في األجسام 
الشفافة، فهي أكبر في اجلسم الشفاف منها 

في اجلسم األكثر كثافة.

وعد طرح ان الهيثم ألفكاره مبئات 
السنني كان يسود لدى علماء النهضة 
األوروية أمثال كبلر وديكارت أن حركة 
ل��ه��ا، وال يستغرق في  ال��ض��وء ال زم���ان 
إل��ى آخ��ر مهما يكن  انتقاله من مكان 
البعد ينهما أي زمن ألن سرعة الضوء 

النهائية، وهو ما قاله أسالفهم.

إال أن أول إثبات مؤيد لكالم احلسن 
ن الهيثم جاء في أواخ��ر القرن الساع 
عشر، وذل��ك عندما توّصل الفلكي أوله 
رومر إلى إثبات أن سرعة الضوء محدودة 
من خالل رصده خلسوفني متتاعني ألحد 
أقمار املشتري، واستطاع أن يقيس هذه 
السرعة أيضًا. ولم يؤيد العلم احلديث 
اكتشاف ان الهيثم التجارب التي أثبتت 
أنه حقيقة علمية إال في منتصف القرن 

التاسع عشر.
هذه السرعة الثاتة للضوء، والتي اتت 
كأحد الثوات الكونية، ستقوم دور مهم في 
النظرية النسبية اخلاصة آلينشتاين، والتي 
غّيرت من نظرتنا للكون. فقد توصل األخير 
إلى أن ما نراه من حقيقة الضوء القادم إلينا 

من النجوم ال ميثل حاضره؛ ل ماضيه.

أحاث ان الهيثم في الغرب
ا��ن الهيثم كبيرًا س���واًء في  أث��ر  ك��ان 
الشرق حيث عاش ومات، أو لدى الغرب 
حيث انتشر ذكره وذاع صيته. ولم يكن 
هناك من معاصريه من كان يدانيه في 
ميدان البصريات وفي عبقريته العلمية، 
وال في حياته الشخصية التي كانت انعكاسًا 

إلخالصه للعلم وحب البحث. 
فقد كان روجر يكون أول علماء الغرب 
الذين درسوا العلم العري ثم حملوا نتاجه 
إلى األجيال األوروية. وكان أشد فخرًا 
فصل الضوء في كتاه )التأليف الكبير( 
الذي استمده من ان الهيثم والكندي 

تتلمذه على يد العلماء العرب.
وقد اعترف مؤرخو الغرب احملدثون 
��أه��م��ي��ة ا���ن ال��ه��ي��ث��م ف��ي ت��ط��وي��ر علم 
ال��ب��ص��ري��ات، ف��أرن��ول��د ف��ي ك��ت��اب )ت���راث 
اإلسالم(، قال: »إن علم البصريات وصل 

إلى األوج ظهور ان الهيثم«. 
أما سارتون فقال : »إن ان الهيثم أعظم 
عالم ظهر عند املسلمني في علم الطبيعة، 
��ل أعظم علماء الطبيعة ف��ي القرون 
الوسطى، ومن أعظم علماء البصريات 
القليلني املشهورين في كل زمن«. أما دائرة 
املعارف البريطانية فقد وصفته أنه رائد 

علم البصريات عد طلميوس.

ينقسم ال��ض��وء عند ابن 

الهيثم إل��ى قسمين األول 

سّماه الضوء الذاتي وهو الذي 

ينبعث من األجسام المضيئة 

بذاتها والثاني سّماه الضوء 

العرضي وهو الذي ينبعث من 

األجسام غير المضيئة بذاتها

درجت عادة موقع البحث الشهير غوغل أن يحتفل أرز الشخصيات العاملية املؤثرة
 ويقوم عندئذ تحويل حروف اسمه من إجنازات الشخص احملتفى ه
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طبعًا لم يكن تأثيره في الشرق القدر 
نفسه الذي كان عليه في الغرب، فقد 
ظ��ل��ت ش��ه��رت��ه ف��ي ال��ش��رق ج��ان��ب��ًا من 
التاريخ املروي؛ لقلة من تأثر نظرياته 
العلمية من العرب واملسلمني. ولم يذع 
صيته أكثر إال عد أن قام كمال الدين 
الفارسي شرح كتاب املناظر وعلق عليه 
وسّماه كتاب )تنقيح املناظر لذوي األلباب 

والبصائر(.
امل��ت��رج��م��ون واملنتحلون في  أق��ب��ل  لقد 
ا��ن الهيثم التي قيت  الغرب على كتب 
منهاًل عامًا ينهل منه أكثر علماء القرون 
الوسطى مثل روجر يكون وكبلر ودافينشي 
وفيتلو وهوكنز. ونقلت كتبه في الرياضيات 
والفلك والفيزياء إل��ى اللغات العبرية 
واإلسبانية واإليطالية، أما اللغة الالتينية 
فيبدو أن جيرار الكرميوني )توفي 1187م( 
قد نقل إليها كل كتاب املناظر الن الهيثم، 
كما نقله فيتلو إلى الالتينية عام 1270م 
الذي ضمن أحاثه عن الضوء كثيرًا من 
آراء ان الهيثم، من ذلك اخلزانة السوداء 
ذات الثقب وتعليل قوس األلوان. ومن أوائل 

من تأثروا ان الهيثم في علم الضوء رورت 
جروستست )توفي 1253م( الذي يعد من 
رواد احلركة العلمية في الغرب. كما جند 
أن كتاب )علم املناظر( جلون يكام )توفي 
1292م( ليس سوى اقتباس ناقص من كتاب 

املناظر الن الهيثم. وجند أن أحاث ان 
الهيثم في علم املناظر قد ألهمت الكثيرين 

من علماء أوروا. 

 االحتفاالت العاملية ان الهيثم
أجريت عدة احتفاليات عرية وعاملية ان 
الهيثم في القرن 20، واحتفالية منظمة 
اليونسكو هذا العام  2015السنة الدولية 
للضوء وان الهيثم هي ثاني االحتفاليات 
 ،21عد احتفالية  الرسمية في القرن 
موقع البحث الشهير غوغل األولى ذكرى 

ميالده في 30 مارس 2014.
في عام 1939م أقامت اجلمعية املصرية 
للعلوم الرياضية والطبيعية احتفاليتها 
مبناسبة م��رور ألف سنة على وف��اة ان 
ال��ه��ي��ث��م، وذل���ك ف��ي ق��اع��ة االح��ت��ف��االت 
الكبرى جامعة القاهرة. حيث ألقى 
حينها الباحث املصري املعروف مصطفى 
مشرفة محاضرًة عنوان )ا��ن الهيثم 

كعالم في الرياضيات(.
كما أقيم حفل تذكاري في عام 1969م 
الن الهيثم في اكستان، وقد قال فيه 
حكيم محمد سعيد رئيس مجلس العلوم 
في كراتشي: »يعد وقوف اإلنسان على سطح 
القمر للمرة األولى راجعًا دون شك إلى 
التكنولوجيا احلديثة، ولو أخذ كل شيء 
عني االعتبار فإن ان الهيثم يعد رائد 
هؤالء العلماء األمريكيني، حيث إن كل 
نظرياتهم في الرياضيات مقتبسة من 
اتكارات أي علي، ولهذا فإنه استطاعتي 
أق��ول: إن الن الهيثم عقلية القرن  أن 
ك��ان ق��د ع��اش ف��ي القرن  العشرين وإن 
العاشر، ومهما حاولت أن أص��ف عاملنا 

الكبير فإنني عاجز عن ذلك«.
ولعل أجمل وأفضل تكرمي الن الهيثم 
يكون عندما نتبع طريقته ومنهجيته العلمية 
في التفكير، ونعلمها ألنائنا ليكون نبراسًا 
ملستقبلهم يستضيؤون ه في نهضتهم املقبلة. 
وأعتقد أن العالم سيبقى يكّرم عاملنا العري ان 
الهيثم مادامت امُلَقل تبصر، ومادامت األرض 
تشرق نور رها. لذلك سيكون لنا احلق عد 
كل الذي استعرضناه عن ان الهيثم أن نؤيد 
رأي األستاذ محمد رضا مندور فيما يقوله عن 
ان الهيثم: »وإذا أردنا أن نقارن ان الهيثم 
علماء عصرنا احلاضر، فلن أكون مغاليًا إذا 
اعتبرت احلسن ن الهيثم في مرتبة تضاهي 

العالمة آينشتاين في عصرنا هذا«. <

صفحات من كتاب كمال الدين الفارسي )تنقيح املناظر لذوي األصار والبصائر( 

أقبل المترجمون والمنتحلون 

ف��ي ال��غ��رب على كتب ابن 

الهيثم التي بقيت منهالً عامًا 

ينهل منه أكثر علماء القرون 

الوسطى ونقلت كتبه إلى 

اللغات العبرية واإلسبانية 

واإلي��ط��ال��ي��ة و الالتينية

ملف العدد
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ولد محمد ن احلسن ن احلسني ن الهيثم في البصرة )جنوب العراق(، وتعلم على أيدي مشايخها. ولقبه عض 
املؤرخني شيخ البصرة ومهندسها. أما املؤرخون األورويون فتعرفوا إلى أعماله وإسهاماته دًءا من منتصف القرن 
التاسع فراحوا يسلطون الضوء على مختلف مؤلفاته السيما في البصريات. وُعرف آنذاك لدى أولئك اسم »الهازن« 

أو »احلازن« Al Hazen، وهو حتريف السم »احلسن« )أي احلسن ن الهيثم(.

* أكادميي، املدرسة العليا لألساتذة، )اجلزائر( .  

د. أو كر خالد سعد الله  ❋

الحسن بن الهيثم...
الرياضي والفلكي

ملف العدد
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لم يبرز ان الهيثم في البصريات والضوء 
فحسب ل اشتغل أيضًا في مجال احلساب 
والهندسة والفلك. ل يرى مؤرخ العلوم رشدي 
راشد أن إسهامه في علم الفلك كان ضخمًا 
وجتاوز إسهامه في الرياضيات والضوء، وذلك 
نظرًا لتنوعه وتعدد موضوعاته وقوة التحاليل 
الواردة فيه. سنقتصر في هذا املقام على احلديث 

عن إسهاماته في الرياضيات وعلم الفلك.
كان ان الهيثم مطلعًا على أعمال علماء 
3 ق.م.( في  اإلغريق مثل إقليدس )القرن 
212 ق. م.( في  الهندسة، وأرخميدس )ت. 
الرياضيات والفيزياء، وطلميوس )ت. 168م( 
في الفلك، وهيرو األسكندراني )10 - 70م( 
في احلساب والهندسة. كما كانت له نظرة 
شاملة ح��ول أع��م��ال م��ن سبقوه م��ن علماء 
العرب واملسلمني. وقد وصلت عض أعماله 
لبالد األندلس فدرست هناك، ثم ذاع صيتها 
في أوروا عندما ترجمت، ال سيما في طليطلة، 

دءًا من القرن الثاني عشر. 
امل��ث��ال، جن��د عمله اخل��اص  فعلى سبيل 
شكل ونية الكون قد ترجم إلى اإلسبانية 
خالل القرن الثالث عشر، ثم ترجم مرتني 

إلى الالتينية، وأيضا مرتني إلى العبرية، كما 
ترجم إلى اإليطالية. وقد حظيت أعماله في 
البصريات )كتاب املناظر( ترجمات عديدة، 
وهي التي اشتهر ها أكثر من غيرها، على 
الرغم من أن ان الهيثم يعتبر من أكبر علماء 
الرياضيات العرب واملسلمني من الرعيل األول. 
وشهرته دأت في املشرق العري، ثم املشرق 
اإلسالمي، ثم الغرب اإلسالمي )األندلس(. ومن 
خالل الترجمة في العالم الغري أصبح ذائع 
الصيت في أرجاء املعمورة. وتناقلت أعماله ني 
العلماء في أوروا حتى القرن الثامن عشر، 
مثل اكون   )1294(، وكبلر )1630(، وديكارت 
)1650(، وفيرما )1665(، ونيوتن )1727(. 
وقد اهتم ان الهيثم أيضًا الطب والفلسفة 

واملنطق واملوسيقى وعلوم الدين. 
كان ان الهيثم قد عمل في الدواوين الرسمية 
في العراق، لكن هذا النوع من الوظائف لم 
يرقه فتخلى عنه. ويذكر القفطي في كتاه 
»إخبار العلماء في أخبار احلكماء« أنه جاء 
على لسان ان الهيثم قوله: »لو كنت مبصر 
لعملت لِنيلها عماًل يحصل ه النفع في كل 
حاالته من زيادة أو نقصان. فقد لغني أنه 

ينحدر على موضع عال هو في طرف اإلقليم 
ر إليه  املصري«. وملا سمع ذلك حاكم مصر »سيَّ
سرًا جملة من مال، وأرغبه احلضور. فسار 
ا��ن الهيثم نحو م��ص��ر…«. وه��ك��ذا رح��ل من 
العراق إلى مصر واستقبله احلاكم أمر الله 
)375ه� - 985م، 411ه� - 1021م( حفاوة 
كبيرة طالبًا منه إجناز ما ذكره خصوص نهر 
النيل. ووّفر احلاكم ما يلزم من أدوات، ورافق 
ان الهيثم جماعة من الصناع ليساعدوه على 

تصميم وإجناز السد على النيل.
 وعندما وصل ان الهيثم إلى املكان املخصص 
لذلك جنوب مصر رفقة فريقه وفرقة من 
اجليش حلمايته تفحص املوقع فاقتنع أن 
املعلومات التي حوزته كانت خاطئة، وأنه لن 
يستطيع إجناز مشروعه فرجع إلى القاهرة خائبًا 
وخجاًل من احلاكم الذي كان ينتظر أن يعّم 
اخلير على مصر، وهناك ادعى أنه شبه مجنون، 
وصار يتصرف تصرفات غريبة فانصرف عنه 
احلاكم. وال شك أن من كان يقترح إجناز ذلك 
السد كان له اع طويل في الهندسة واحلساب 

وعلوم الرياضيات في ذلك الوقت.
وأدع ان الهيثم في الهندسة التطبيقية 
مثلما يتضح في مسألة ال تزال حتمل اسمه 
 Al Hazen »ف��ي ال��غ��رب )»م��س��أل��ة ال��ه��ازن
الهيثم«( وهي  ان  »مسألة  أي   ،problem

تقول: »إذا ُفِرضت نقطتان حيثما اتفق أمام 
سطح عاكس، فكيف ُتعنّي على هذا السطح 
نقطة حيث يكون الواصل منها إلى إحدى 

اش��ت��ه��ر ب��أع��م��ال��ه في 
ال��ب��ص��ري��ات أك���ث���ر من 
غيرها على الرغم من أنه 
يعتبر من أكبر رياضيي 
ال���ع���رب وال��م��س��ل��م��ي��ن 
م����ن ال����رع����ي����ل األول

ملف العدد
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النقطتني املفترضتني مبثاة شعاع ساقط، 
والواصل إلى األخرى مبثاة شعاع منعكس«. 
وفي هذه املسألة دمج متميز ني الرياضيات 

)الهندسة( والفيزياء )الضوء(.
 96 إل��ى  وإذا صّدقنا القفطي فهو يشير 
مؤلفًا للحسن ن الهيثم لم تصل إلينا كلها، 
ان��دث��ر. وجن��د ف��ي هذه  وال ش��ك أن عضها 
القائمة نصفها في الرياضيات، و 23 منها في 
الفلك، و 14 في البصريات، و 3 علم السكون 
والهيدروستاتيكا )علم توازن السوائل(، و 2 في 
الفلسفة، و 2 في التنجيم، و 4 في موضوعات 
 160 مختلفة. غير أن هناك من يشير إلى 
مؤلًفا صنفها ان الهيثم وحصة األسد منها 

تتطرق إلى علم الفلك.
وكان من حسن حظ ان الهيثم أنه عاش 
خالل فترة تلت مرحلة كانت تعج األحاث 
العلمية املكثفة على أيدي علماء مرموقني، 
مثل اإلخوة ني موسى )القرن 3ه�،9م(، وثات 
901م(،  288ه����،  836م -  ن ق��رة )221ه����، 
وإ��راه��ي��م ��ن س��ن��ان )ن��ح��و 296ه�����، 908م 
- 335ه�، 914م(، وأي سهل الكوهي )توفي 
405ه�،1014م( وأي سعد العالء  ان سهل 

)328ه�، 940م - 390ه�، 1000م(.

ان الهيثم عالم الرياضيات
في الرياضيات كانت إسهامات ان الهيثم في 
الهندسة تفوق تلك التي تخص اجلبر، على 
الرغم من أن عض املؤرخني ينسبون إليه كتاًا 
في اجلبر لكنه لم يصل إلينا. كان املهندسون 
يطمحون في رط األشكال الهندسية خواصها 
املترية )احلساية(. وهذا يعني دمج هندسة 
اإلغريق التي انتهجها ألونيوس في تلك التي 
سعى إليها أرخميدس. وكان أحد اإلخوة ني 
موسى، وهو احلسن ن موسى، وكذلك ثات 
ن قرة قد اجتهدا في هذا االجتاه مما أدى 
إلى التأمل في التحويالت الهندسية وطرق 
اإلسقاط الهندسي لألشكال. فكان هذا املوضوع 

محل حث معّمق لدى ان الهيثم. 
وقد ساهم في عدة موضوعات هندسية أخرى، 
منها ما يعرف التحليل الالمتناهي الصغر 
الذي وضع فيه 12 مؤلفًا، كما عالج القطوع 
املخروطية وتطبيقاتها. وانكب على موضوعات 
ترّكز على أسس الرياضيات وذلك في مقالة 

التحليل والتركيب، وشرح كتاب أصول أقليدس، 
وهو أشهر املؤلفات في الهندسة. وتعمق ان 
الهيثم في مفهوم البرهان وعالقته مبا يعرف 
في كتاب األصول املسلمة اخلامسة )أو مسلمة 
املتوازيات(. ومن املعلوم أنها مسلمة دار حولها 

جدل كبير دام نحو 20 قرنًا. 
فهناك من اعتبرها مبرهنة ينبغي أال جنعل 
منها أدًا مسلمة، وثمة من أكد أنها مسلمة ال 
نستطيع البرهان عليها انطالقًا من مسلمات 
إقليدس األرع األخرى التي ُِنَيت عليها الهندسة 
اإلقليدية املتداولة في مدارسنا. ومن ني العرب 
واملسلمني الذين خاضوا فيها جند ثات ن 
قرة قبل ان الهيثم، وعدهما عمر اخليام 
)439ه�، 1048م - 525ه�، 1131م( ونصير 
672ه�،  1201م -  الدين الطوسي )597ه���، 
1274م(. وكان ان الهيثم قد تبنى لدراسة 

املوضوع منط البرهان املعروف اسم البرهان 
اخللف. واستعمل أيضًا مفهوم احلركة، وأدخل 
أشكاال راعية خاصة سّمَيت »راعيات المبيرت 
Lambert )1777-1728(. لكن املؤرخ وريس 

روزنفلد )1917-2008( أطلق عليها عام 
الهيثم المبيرت«  ان  »راعيات  اسم   1988

شهادًة على مساهمة ان الهيثم في املوضوع 
قبل جوهان المبيرت سبعة قرون! 

الهندسة التطبيقية
وصنف ان الهيثم أرعة مؤلفات تركز على 
اجلانب التطبيقي للهندسة. وقد أعاد رهان 

نظرية فيثاغورس القائلة في املثلث القائم إن 
مرع الوتر فيه يساوي مجموع مرعي الضلعني 
اآلخرين. لكنه اعتبر املسألة في دائرة وعّبر عنها 
كما يأتي : »إذا فرض على قطر دائرة نقطتان 
عداهما عن املركز متساويان، فمجموع مرعي 
كل خطني يخرجان من النقطتني ويلتقيان 
على محيط الدائرة يساوي مجموع مرعي 

قسمي القطر«.
وف��ي م��وض��وع ال��ع��دد واحل��س��اب أّل���ف ان 
الهيثم مقالة في نظرية األع��داد، وله أيضًا 
أرعة مصنفات في احلساب. ومن ني املسائل 
احلساية التي حلها البحث عن األعداد التي 
تقسم على  7حيث إذا حذفت منها 1 أصبحت 
تقبل القسمة في آن واحد على  2 و3 و4 و5 
و .6ل إنه درس أيضًا احلالة التي ال يقبل 

فيها العدد املطلوب القسمة على 7. 
األعداد األولية في الرياضيات هي تلك التي 
ال تقبل القسمة على عدد غير 1 والعدد ذاته.  
كان ان الهيثم قد قدمها قبل عالم الرياضيات 
البريطاني ويلسون سبعة قرون عندما كان 
يبحث في رهان نتيجة أخرى عرفت الباقي 
الصيني. وَعرفت نظرية ويلسون عدة راهني 
في أورو���ا، منها راهني الفرنسي الغ��راجن 
)1736-1813( والسويسري أولر )-1793

1707( واألملاني غاوس )1855-1777(.

أما األعداد التامة فهي األعداد الطبيعية )1، 
2، 3، ...( التي تتساوى مع مجموع قواسمها. 
وكان قد حث فيها أقليدس وعثر على عضها. 
لكن ان الهيثم نص على نتيجة حتدد صيغة 
كل تلك األعداد من دون استثناء، وهذا دون 
التمكن من البرهان عليها. وخالل القرن الثامن 
عشر )أي عد نحو 8 قرون( رهن عليها عالم 
الرياضيات أولر. ومن جهة أخرى، وضع ان 
الهيثم قوانني تسمح إيجاد مجموع األعداد 
املرفوعة إلى قوى معينة، مثل القوة 1 و 2 و 3 

و 4. واهتم مبا يعرف املرعات السحرية. 
واملالحظ أنه لم يصل إلى املؤرخني من 
ال�12 مؤلفًا في الرياضيات التي تعنى مبوضوع 
الالمتناهي الصغر إال سبعة. تناولت ثالثة 
منها األشكال الهاللية، وتطرقت للمسألة 
ال��دائ��رة  الشهيرة املعروفة مبسألة تريع 
ل إال خالل القرن التاسع عشر.  التي لم حُتَ
ومن املعلوم أن حساب املساحات الهاللية 

ساهم ابن الهيثم في عدة 
موضوعات رياضية أهمها 
الجبر والتحليل الالمتناهي 
الصغر ورّك���ز على أسس 
الرياضيات وش��رح كتاب 
أص���ول أق��ل��ي��دس وتعمق 
ف���ي م��ف��ه��وم ال��ب��ره��ان



22
2
0
1
5

ل  
ري

ا 
- 
8
9

دد 
عــــــ

ال

ل  
ري

ا
دد 

عــــــ
ال

الشكل ليس سيطًا، ويستعمل مجاميع 
وفروق مساحات مثلثات وأجزاء منها ينبغي 
أثناء معاجلتها التحكم في نسب الزوايا 
واألضالع. وفي هذا العمل قدم ان الهيثم 
عددا من النتائج املهمة تدخل فيها الدوال 
املثلثية. واستطاع ان الهيثم حساب حجم 
املجسمات املكافئة حركة دوران��ي��ة لقطع 
مكافئ حول محور. وهو ما لم يتمكن منه 
علماء الرياضيات قبله )مثل الكوهي وثات 
ن قرة(. وقدم طريقة حساب مساحة الكرة 
والهرم واألسطوانة املائلة )أي األسطوانة 

التي محورها ال يعامد قاعدتها(. 

العالم الفلكي
وإذا نظرت إلى إجن��ازات ان الهيثم في 
علم الفلك فستجدها متعددة وعميقة، منها 
حتديد خط عرض أي مكان على األرض، 
ووضع القاعدة القائلة أن ارتفاع القطب 
ال��زاوي��ة التي  امل��ك��ان، أي إن  يساوي ع��رض 
يشكلها األفق والقطب تساوي الزاوية عند 
مركز األرض ني خط االستواء وذلك املكان. 
وهذا يؤدي إلى أن قياس ارتفاع القطب عن 
األفق يعطي نفس درجة العرض اجلغرافي 
للبلد. والقطب هو الطرف الشمالي حملور 
الكرة األرضية. كما أثبت ان الهيثم أن 
القمر يعكس ضوء الشمس وليس له 

ضوء ذاتي، وصحح عض األعمال في 
ه��ذا السياق وح��دد ارتفاعات عض 

الكواكب.
اعتمد ان الهيثم في دراسة علم 
ال��ري��اض��ي��ات فكانت  ال��ف��ل��ك ع��ل��ى 
حسااته دقيقة أوضحت وجه 
ال��ك��واك��ب،  خ���اص عملية س��ي��ر 

فأدخل ذلك منوذجا جديدا في 
دراسة هذه الظاهرة الطبيعية. 
ومّيز ني علم التنجيم وعلم 
الفلك وانتقد األساليب 
ال��ت��ي يسلكها املنجمون 
املعتمدة على التخمني 
مهملًة التجرة. كما 

كان يرى أن التنجيم 
يتنافى مع أركان الدين 

اإلسالمي.

ا��ن الهيثم في كتاب »م��ي��زان  تفحص 
احلكمة« كثافة الغالف اجلوي األرضي، وظاهرة 
االنكسار اجلوي. وشرح سبب ظهور الشفق 
واختفاء الغسق عندما تكون الشمس حتت 
مستوى األفق �مقدار معني.  ثم حدد ارتفاع 
الغالف اجلوي فوق سطح األرض فتوصل 
إلى حساب هذا االرتفاع وقّدره دقة فائقة 
)15كم(. وُيذكر أنه اتكر طريقة لتحديد 
ارتفاع جنم القطب ال تزال مستعملة حتى 
اليوم، ومن خاللها توصل ان الهيثم إلى 
حساات وأرص���اد قليلة األخ��ط��اء مقارنة 
أ��دع في عض  احلساات احلديثة. كما 

آالت الرصد. 
كان ان الهيثم من كبار النقاد ألعمال 
اإلغريق في الرياضيات وعلم الفلك. وهكذا 
جنده في مقالة »الشكوك على طليموس« 
يقول في مقدمتها »احل��ق مطلوب لذاته 
وكل مطلوب لذاته فليس يعني طالبه غير 
وجوده، ووجود احلق صعب والطريق 

إليه مّر... وملا نظرنا في كتب الرجل املشهور 
الفضيلة... وجدنا فيها علوما كثيرة... 
وجدنا فيها مواضع مشبهة وألفاظا شعة 
ومعاني متناقضة... إال أنها يسيرة في جنب 
ما أصاب فيه من املعاني الصحيحة. 

اعتمد ابن الهيثم في دراسة 
ال��ف��ل��ك ع��ل��ى ال��ري��اض��ي��ات 
ف��ك��ان��ت ح��س��اب��ات��ه دقيقة 
أوضحت بوجه خ��اص عملية 
سير الكواكب ومّيز بين علم 
التنجيم وعلم الفلك وكان 
ي���رى أن التنجيم يتنافى 
مع أرك��ان الدين اإلسالمي

ملف العدد
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ورأينا أن في اإلمساك عنها هضًما للحق 
وتعديا عليه...«. 

وأشار في نقده إلى كثير من األخطاء واجتهد 
في تصويبها، السيما ما يتعلق الرط ني 
األدوات في علم الرياضيات املستخدمة في 
علم الفلك. وفي موضع آخر انتقد ان الهيثم 
طليموس، لكنه اتفق معه في الفكرة القائلة 
أن األرض مركز الكون، وأنها ساكنة ال تتحرك 
في أي اجتاه، مقدًما في هذا السياق شروحا 

فلكية مطولة.
ومع كل ذلك يذكر رشدي راشد أن التعقيب 
ا��ن الهيثم  على املجسطي ليس م��ن عمل 
وُنسب إليه خطأ. وي��رى أن الكتاب اخلاص 
ال��ك��ون املنسوب ال��ن الهيثم ينبغي  شكل 
–كما يشير راشد- أن  التحري فيه. والواقع 
أعمال ان الهيثم لم تدرس العناية الالزمة 
ل��ذا، فقبل أن  واجل��دي��ة الالئقة حتى اآلن. 
نقّيم عمل ان الهيثم في اب الفلك علينا 
أن ننتظر التحقيق اجلاد ملؤلفاته ومتحيصها 

على أيدي اخلبراء. 
ا��ن الهيثم  ويتضح مم��ا سبق أن عمل 
على الرغم من أن منه ما اندثر، ومنه ما لم 
ُينفض عنه الغبار حتى اآلن، هو عمل عالم 
عمالق من حق األجيال العرية اإلسالمية 
أن تفتخر ه، ومن واجبها أن تتخذه 
قدوة في طلب العلم وممارسته. 

كما ينبغي ملؤسساتنا التراثية واألكادميية 
ز الباحثني  التي ُتعنى تاريخ العلوم أن حتفِّ
على دراسة وحتقيق كل مؤلفات هذا العالمة. 
وقبل هذا وذاك يتعنّي وضع تلك املؤلفات 
في متناول الدارسني واملتعطشني إلى معرفة 
كل ما أنتجه ان الهيثم من دون زيادة وال 
نقصان. وِلَم ال تنطلق هذه العملية  خالل 
العام اجلاري الذي يخلد ذكراه وذكرى مرور 
ألف سنة على تأليفه لكتاب املناظر في عام 

1015م؟ <

ح��دد اب��ن الهيثم ارتفاع 
الغالف الجوي فوق سطح 
األرض واب��ت��ك��ر طريقة 
ل��ت��ح��دي��د ارت���ف���اع نجم 
القطب ال تزال مستعملة 
ح���ت���ى ال����ي����وم وأب�����دع 
ف��ي ب��ع��ض آالت ال��رص��د 

مقالة في التحليل والتركيب ، ميزان 
احلكمة، تصويبات على املجسطي، التحديد 
الدقيق للقطب، رسالة في الشفق، كيفية 
حساب اجتاه القبلة، املزولة األفقية، شكوك 
على طليموس، مقالة في قرسطون، إكمال 
املخاريط، رؤية الكواكب، مقالة في تريع 
الدائرة، شرح أصول إقليدس، رسالة في 
مساحة املجسم املكافئ، خواص املثلث 
من جهة العمود، القول املعروف الغريب 
في حساب املعامالت، في مساحة الكرة، 
اجلامع في أصول احلساب، كتاب في حتليل 
املسائل الهندسية، في صورة  الكسوف، في 
ضوء النجوم، في ضوء القمر، في درب 
التبانة، كيفيات اإلظالل، في قوس قزح، 
الشكوك في احلركة املتعرجة، التنبيه 
على ما في الرصد من الغلط، ارتفاعات 
الكواكب، مناذج حركات الكواكب السبعة، 
منوذج الكون، حركة القمر، مستقصاة 
في األشكال الهاللية، رسالة في الضوء، 
رسالة في املكان، أصول املساحة، أعمدة 

املثلثات. 

أهم مؤلفاته في 
الرياضيات والفلك
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اإلضاءة الطبيعية
في العمارة الحديثة

* العميد املساعد للشؤون األكادميية وعضو هيئة التدريس في كلية العمارة جامعة الكويت، )الكويت(.  

     استغالل اإلضاءة الطبيعية في املباني )Daylighting( هدف استراتيجي تعتمد عليه العمارة احلديثة 
 1901( خان  لويس  املعماري  يقول  املستقبل.   ملدن  مالئمة  وتكون  وخضراء  مستدامة  عمارة  إلى  للوصول 
إن لم تكن فيها إضاءة طبيعية، فهي تعطي إحساسًا الوقت ومزاجًا  إن  »العمارة ال تكون عمارة   )1974 –

خاصًا في كل فصل من فصول العام«. ويقول املعماري لي كوروزي )1887 – 1965(: »إن اإلضاءة الطبيعية 
هي أساس العمارة وأنا أشكل العمارة اإلضاءة. واإلضاءة الطبيعية تخلق البيئة اجلميلة واإلحساس املكان 
وتضيف وهجًا جمياًل وتخلق حياة داخل املبنى«. ويبقى تصميمه الرائع ملنزل سافوي الذي شيد في 1930 
والساق لعصره شاهدًا على مدى جناح دمج العمارة البيئة احمليطة واستغالل اإلضاءة الطبيعية فيه حيث 

تعطي ساكنيه اإلحساس الوقت والطقس، وتضفي ديناميكية مستمرة على إضاءة املبنى على مدار العام.

د. عادل عبدالكرمي املؤمن ❋

ملف العدد
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وأكدت الدراسات العلمية أهمية اإلضاءة 
الطبيعية ودورها اإليجاي في يولوجية 
اإلنسان، فقد أثبتت أن الضوء الطبيعي 
الذي يضم فى حزمته طيفًا عريضًا من 
املوجات الضوئية متتد من املوجات القصيرة 
إلى املوجات الطويلة؛ يساعد على تخفيف 
اجلهد والضغط النفسي في حال استعماله 
داًل من اإلضاءة الكهرائية، كما يساعد 
على التركيز في النهار واالسترخاء في 
الليل، ويزيد من كفاءة اإلنسان وإجنازه 
في العمل، وذلك تقل إجازاته املرضية 
وانقطاعه عن العمل. وهذه كلها فوائد 

مهمة يصعب قياسها ماديًا.  
وفي دور العبادة ميكن لإلضاءة الطبيعية أن 
تكون مصدرًا للروحانية واخلشوع، كما جند 
ذلك في مسجد ناصر امللك في شيراز إيران، 

وكاتدرائية نوتردام في رونشامبز  فرنسا. 
ا الفائدة االقتصادية الكبرى واملتوقعة  أمَّ
م��ن اس��ت��غ��الل اإلض����اءة الطبيعية فهي 
قدرتها على تزويد املبنى اإلضاءة داًل 
من املصايح الكهرائية، وحينئذ سيقل 
استخدام تلك املصايح، ويطول عمرها، 
وتقل صيانتها، واحل��رارة الناجتة عنها، 
وذلك تقل األحمال احلرارية املفروض 
إزالتها عن طريق أجهزة التكييف، ما يعني 
أجهزة تكييف أصغر وأرخص ووفرة أكبر 

في االستهالك الكهرائي. 
إضافة إلى كل هذه الفوائد؛ فإن تطبيق 

استراتيجية اإلضاءة الطبيعية في املبنى 
سيساعد على اجتيازه النقاط املطلوة 
للحصول على شهادة LEED وتسجيله 

ضمن املباني اخلضراء املعتمدة عامليًا. 
  

مسؤولية مهنية
وأظ��ه��رت دراس���ات ع��دي��دة أنَّ اإلض��اءة 
الكهرائية املستخدمة في املباني وخصوصًا 
30% من إجمالي  املكاتب مسؤولة عن 
االستهالك الكهرائي للمبنى، وإذا أضفنا 
تأثيرها اجلانبي في زيادة احلمل احلراري 
فإن اإلضاءة الكهرائية ستكون مسؤولة 
50% م��ن االس��ت��ه��الك الكهرائي  ع��ن 

للمبنى. 
و��ن��اء على ذل��ك ف��إن على املعماريني 

واملهندسني مسؤولية مهنية وأخالقية 
الستخدام كل الطرق والوسائل املعمارية 
والهندسية في املبنى، والتي تقلل من تلوث 
امل��وارد الطبيعية،  البيئة، وحتد من هدر 
وحتفظ حقوق األجيال القادمة، لالستمتاع 

بيئة صحية مستدامة. 
ولكي نعطي فكرة عن مقدار اإلضاءة التي 
تأتي لنا مجانًا من الطبيعة والنستغلها 
جيدًا؛ يجب أن نعرف أن حاجة اإلنسان 
إلى إنارة مكتبه هي 500 لوكس كما هو 
دارج في معظم الكودات العاملية، وهي عادة 
ما توفرها لنا اإلض���اءة الكهرائية في 
املباني التقليدية، في الوقت الذي يتوافر 
فيه ني 8000 لوكس و 100000 لوكس 
خارج املبنى خالل الطقس املشمس، ونحو  
25000 لوكس خالل الطقس الغائم، أي 

مبعنى آخر؛ ما نحتاج إليه داخل املبنى 
1-2% من  ي���راوح ��ني   للعمل املكتبي 
اإلضاءة الطبيعية املتوافرة خارج املبنى 

لكي تغنينا عن اإلضاءة الكهرائية.
لكن السؤال هو: كيف ميكن االستفادة 
من هذه اإلض��اءة والوصول إلى تصميم 

معماري ناجح؟ 
يجب أواًل معرفة مصادر هذه اإلضاءة 
وهي: اإلضاءة الواردة من الشمس مباشرة، 
ال���واردة م��ن السماء والغيوم،  واإلض���اءة 
واإلضاءة املنعكسة من سطوح جدران املباني 

املجاورة واملسطحات األرضية.

اإلض��������اءة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
أس���اس ال��ع��م��ارة وتخلق 
بيئة جميلة وإحساسًا 
بالمكان وتضيف وهجًا 
جميالً وحياة داخل المبنى

فيال سافوي تصميم لي كوروزي  1930.. إضاءة طبيعية ساحرة داخل املبنى وخارجه
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استراتيجية التصميم املعماري
تعتمد استراتيجية التصميم املعماري 
ل��إلض��اءة الطبيعية ��ص��ورة كبيرة على 
امل��وق��ع وامل��ن��اخ اجل��غ��راف��ي للمبنى، ف��إذا 
كانت املنطقة غائمة طبيعتها كما هي في 
املناطق األوروية الشمالية فإن اإلضاءة 
الواردة من الشمس ال ميكن االعتماد عليها 
لضعفها، واالستراتيجية السليمة تكون 
إدخال اإلضاءة الواردة من أوج السماء، 
حيث تتركز ش��دة اإلض��اءة فيها وتشكل 
تقريبًا ثالثة أضعاف شدة اإلض��اءة في 
األفق خالل األيام امللبدة الغيوم، وذلك 
يجب أن تكون تصاميم النوافذ واملساحات 
الزجاحية اجتاه السماء العليا لكي تسمح 

لإلضاءة الدخول صورة أكبر. 
ا في املناطق املشمسة كما هي احلال في  أمَّ
معظم مدن الوطن العري؛ فإن استراتيجية 
التصميم تختلف وتتمحور حول تفادي 
أشعة الشمس املباشرة، وتوجيه النوافذ إلى 
السطوح األرضية داًل من األجزاء العليا 
من السماء، وإدخال اإلضاءة الواردة من 
الشمس صورة غير مباشرة عن طريق 
 ،Louvers املظالت وك��اس��رات الشمس 
 ،Light Shelves أو الرفوف الشمسية 
واحلد من املساحات الزجاجية الكبيرة 
لتفادي األحمال احلرارية الزائدة والوهج 

الضوئي.

وفي جميع األحوال؛ فإن االستراتيجية 
العامة في املباني تبقى ثاتة؛ وهي أن تقوم 
الفتحات واألنظمة التي تتحكم في إدخال 
اإلضاءة الطبيعية )مساحة ونوع الزجاج، 
ال��ش��م��س( السماح  امل��ظ��الت وك���اس���رات 
لإلضاءة الطبيعية الدخول واالنتشار 
داخ��ل املبنى، حيث نحصل على كمية 
 ،Quantity of Light ةاإلضاءة املطلو
 ،Quantity of Light ونوعية إضاءة جيدة
وذلك انتشار متساو من اإلضاءة في كل 
مساحات املبنى، وتقليل انخفاضها قدر 
املستطاع، وهي في طريقها إلى األجزاء 
الداخلية من املبنى. ويجب أال تقل شدة 
اإلضاءة في أعد نقطة من املكتب عن نصف 

اإلضاءة املتوافرة القرب من هذه النوافذ، 
وعندئذ ميكن حتقيق ما يسمى الراحة 

.Visual Comfort البصرية
   ولهذا فإن املصمم يواجه مسألة تصميمية 
صعبة؛ كيف ميكن تصميم مبنى يستطيع 
أن يتزود إضاءة طبيعية كافية، حيث ال 
تزيد وال تنقص عن املطلوب؟ فإذا زادت 
هذه اإلضاءة عن املطلوب كانت النتيجة 
 Discomfort حرارة زائدة ووهجًا ضوئيًا
Glare، وإذا قلت عن املطلوب فإن العتمة 

تزداد واحلاجة إلى اإلضاءة الكهرائية تزداد 
أيضا. أضف إلى ذلك فإن شدة اإلضاءة 
الطبيعية تتغير تغير حركة الشمس 
وجتمع الغيوم وعوامل أخرى داخل املبنى، 
كلون سطوح اجلدران ووجود قطع األثاث، 
ما يجعل تصميم املبنى والتنبؤ شدة 

اإلضاءة فيه مسبقًا أمرًا معقدًا.

اإلضاءة الطبيعية الناجحة
إن تصميم مبنى ذي إض��اءة طبيعية 

ناجحة يحتم إجراء األمور اآلتية:
تخطيط اإلضاءة الطبيعية يجب   .1
أن يبدأ من املراحل التصميمية 
 ،Concept Design  تدائيةاال
وليس من املراحل املتقدمة، وعادة ما 
يتم االستعانة استشاري االضاءة 
الطبيعية الذي يدرس العالقة ني 
الكتل والفراغات ومساحات فتحات 

كاتدرائية نوتردام – رونشامب - فرنسا )1954( مسجد ناصر امللك – شيراز - ايران )1888(        

اإلض��������اءة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
تساعد على التركيز نهارًا 
واالسترخاء ليالً وتزيد من 
كفاءة اإلن��س��ان وإنجازه 
إل��ى جانب فوائد مهمة 
يصعب قياسها م��ادي��ًا

ملف العدد
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النوافذ واجتاهها و��ني اإلض��اءة 
الطبيعية داخل املبنى، كما يدرس 
تأثير كاسرات وعاكسات الشمس 
للتوصل إلى حل أمثل لهذه العالقات 
��ب��ع��ض. وع���ادة  امل��رت��ب��ط عضها 
ال��دراس��ة إم��ا استخدام  ما تكون 
املجسمات املعمارية التي حتوي 
داخلها أجهزة لقياس اإلض��اءة 
استخدام  أو   Light Meters

رامج حاسوية متخصصة هذا 
املجال تساعد على حتليل اإلضاءة 
املتوقعة من التصميم املقترح. وناء 
عليه يضع االستشاري سلسلة من 
التوصيات املعمارية التي ينفذها 
املعماري ويصممها لتكون ج��زءًا 

من املخطط املعماري املتكامل.
ميكن للمعماري إدخال اإلنارة الطبيعية   .2  

من خالل ثالث طرق رئيسية:
اإلض���اءة اجلانبية ع��ن طريق   -

نوافذ اجلدران.
اإلضاءة العلوية عن طريق نوافذ   -

السقوف أو املناور.
اإلض�����اءة ال������واردة م���ن ال��ف��ن��اء   -

املركزي.
ولكل طريقة إيجاياتها وسلبياتها، ولهذا 
فإن اختيار أي من الطرق املذكورة يجب أن 
يكون مرتبطًا وظيفة املبنى والبيئة احمليطة 
ه واملناخ السائد في هذه املنطقة. فاإلضاءة 
العلوية مثاًل مناسبة أكثر للمباني التجارية 

واملتاحف واملكتبات، وصورة عامة في املباني 
التي ال تتطلب منظرًا خارجيًا. واإلضاءة 
العلوية كما ذكرنا آنفا مناسبة أكثر في املناطق 
ذات األج��واء الغائمة التي تكون اإلض��اءة 
الطبيعية قليلة فيها ع��ادة، ولكن توجيه 
الفتحات الى أوج السماء ستجلب أشد إضاءة 
ممكنة. أما اإلضاءة اجلانبية فهي مناسبة 
في املكاتب واملنازل واملباني التي حتتاج إلى 
املنظر اخلارجي وتكون عادة مالئمة للمناطق 
ذات املناخ املعتدل. أما إضاءة الفناء املركزي 
فهي مناسبة في املناطق املشمسة واحلارة 
حيث تدخل هذه اإلض��اءة املبنى طريقة 

غير مباشرة وأقل شدة.   

املذكورة  الثالث  الطرق  ولكل من   .3
آنفًا معاجلات معمارية وهندسية 
مناسبة لها تستهدف إدخال اإلضاءة 
الطبيعية إلى داخل املبنى وانتشارها 
ف���ي ج��م��ي��ع امل��س��اح��ات ال��داخ��ل��ي��ة 
ومبستوى ضوئي متساو قدر اإلمكان. 
امل��وج��ودة على اجل��دران  فالنوافذ 
والتي تواجه الشمس حتتاج إلى 
تصميم مناسب لكي تعكس أشعة 
الشمس املباشرة إلى سقف املبنى، 
والذي دوره ينشر اإلضاءة صورة 
أكبر داخل املساحات اخللفية. أما 
النوافذ املوجودة في اجلهة األخرى 

حتليل اإلضاءة الطبيعية عن طريق أحد البرامج احلاسوية املتخصصة 

ت��ط��ب��ي��ق اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة 
اإلض�����اءة الطبيعية في 
ال��م��ب��ن��ى ت��س��اع��د على 
اجتيازه النقاط المطلوبة 
ل��ل��ح��ص��ول ع��ل��ى ش��ه��ادة 
ضمن  وتسجيله   LEED

المباني الخضراء عالميًا

تصاميم معمارية للتحكم في أشعة الشمس
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التي ال تصل إليها الشمس فاالهتمام 
يكون حجم الزجاج ونوعه.  أما 
الفتحات الزجاجية العلوية فإنها 
تأتي تصاميم مختلفة ومناسبة 
حلاالت معينة يقدرها املعماري. وفي 
حال وجود أشعة شمس مباشرة ميكن 
دعم هذه املناور إحدى املعاجلات 
املعمارية املذكورة آنفا لكي تعكس 
أشعة الشمس وحتولها إلى سقف 
املبنى وذل��ك لضمان انتشار أكبر 

لإلضاءة.
يجب على املعماري عدم إغفال   .4
أهمية تركيب مجّسات ضوئية  

Photosensors  في منظومة 

متكاملة مع تصميم مناسب لشبكة 
املصايح الكهرائية والتصميم 
املعماري، لكي يجني الفوائد املرجوة 
واملتوقعة من اإلضاءة الطبيعية، 
حيث تقوم هذه املجسات قياس 
كمية اإلضاءة الطبيعية املتوافرة 
على املسطحات الداخلية )سطح 
طاولة املكتب مثاًل(، فإذا كانت 
اإلض��اءة كافية وتفي املطلوب 
ت��رس��ل ه���ذه امل��ج��س��ات إش����ارات 
إل��ى أجهزة التحكم  إلكترونية 
 Switches and( في اإلضاءة

Dimmers(  التي تقوم غلق 

شبكة اإلض����اءة الكهرائية أو 
تخفيضها إلى درجات متفاوته 
ناء على كمية اإلضاءة الطبيعية 

املتوافرة. 
ال��ف��ائ��دة احلقيقية  ت��ك��م��ن  وه��ن��ا 
الستخدام اإلضاءة الطبيعية قدرتها 
على تخفيض عدد الساعات التي تعمل 
ها اإلض���اءات الكهرائية. وأظهرت 
دراس��ات حديثة أن التوفير - أو كما 
يسمى حصاد أو جني ثمار اإلض��اءة 
  Daylight Harvesting  الطبيعية
- يراوح ني 30 و 60%، وقد يبلغ في 

عض األحيان %80.   
وميكن القول إنه ال يوجد حل معماري 
واحد، والنقاط األرع املذكورة آنفا كفيلة 
أن توفر حلواًل معمارية عديدة ال حصر لها 
إلضاءة طبيعية ناجحة، تستطيع من خاللها 
تقليل االعتماد على اإلضاءة الكهرائية واحلد 
من استهالك الطاقة الكهرائية، وإيجاد 
يئة داخلية مريحة جاذة تشجع ساكني 
املبنى على البقاء لفترات أطول، وتزيد من 
رضاهم وكفاءتهم صورة خاصة، وتزيد من 
إنتاجيتهم للعمل صورة عامة .  واملعماري 
املبدع يستطيع دمج هذه االستراتيجيات 
الهندسية في إطار معماري جميل متميز 
وفريد من نوعه، ليبتكر مبنى معماريًا ناجحًا 
ومستدامًا، ق��ادرًا على التعايش سالم مع 

البيئة احمليطه ه. <

ما نحتاج إليه داخل المبنى 
ل��ل��ع��م��ل ال��م��ك��ت��ب��ي هو 
1-2% فقط من اإلض��اءة 
الطبيعية ال��م��ت��واف��رة 
خارج المبنى لكي تغنينا 
عن اإلض���اءة الكهربائية

مقطع رأسي ملخطط مدرسة في كاليفورنيا مت تصميمها الستغالل اإلضاءة الطبيعية 

رسم ياني يوضح كيفية توفير االستهالك الكهرائي استخدام اإلضاءة الطبيعية في املباني

ملف العدد
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ال ينكر العالم فضل توماس إديسون في اختراع املصباح الكهرائي املتوهج )tungsten filament lamp( في نوفمبر 
1879 وجهوده املضنية في هذا املجال، إال أنه لم يكن الوحيد الذي كان يسعى إلى حتقيق ذلك اإلجناز حينذاك، حيث 

زمنية  ملدة  إال  تشغيله  في  ينجح  لم  لكنه  الكهرائي،  املصباح  تطوير  في  سوان  جوزيف  البريطاني  الكيميائي  ساهم 
قصيرة. وأدرك إديسون أن استخدام سلك كهرائي رفيع ذي مقاومة عالية من شأنه أن يجعل املصباح عمليًا، واستطاع 

أن ينفذ ذلك ليستمر توهجه نحو 150 ساعة. ومنذ ذلك احلني لم يطرأ تغير كبير يذكر على املصباح املتوهج.

مسيرة اإلضاءة الصناعية 
واستخداماتها الواعدة

* مساعدة مدير رنامج املياه والطاقة في إدارة البحوث مبؤسسة الكويت للتقدم العلمي، نائبة رئيس جمعية مهندسي الطاقة )فرع الكويت(، )الكويت(.

م. دينا النقيب ❋

ملف العدد
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يعمل مصباح إديسون على مبدأ التوهج، 
فحني مير التيار الكهرائي سلك من مادة 
التنغسنت في املصباح يولد حرارة سبب شدة 
مقاومة السلك، وحني تصل درجة حرارة السلك 
إلى نحو 2000 درجة مئوية ينبعث من السلك 
الضوء املرئي واسطة التوهج. وتتحول %90 
من الطاقة الكهرائية في املصباح إلى طاقة 
حرارية، وتصل كفاءة املصباح املتوهج إلى 20 
لومن/واط، ويبلغ عمرها االفتراضي 1.200 
ساعة، علمًا أن كفاءة املصايح الكهرائية 
تقاس كمية الضوء املرئي املنبعث من املصدر 

)لومن( لكل واط.

املصباح الفلوري
وقبل تسجيل اختراع مصباح إديسون عدة 
أعوام، وفي عام 1857 قام الفيزيائي الفرنسي 
ألكسندر يكريل الذي كان قد حقق في ظواهر 
 fluorescence and( الفلورة والتفسفر
 ،)phosphorescenceتصور صناعة 

أنايب فلورية مماثلة للمصايح الفلورية 
املستخدمة حاليًا، وأجرى جتارب عدة طالء 
أنايب التفريغ الكهرائي مع مواد ساطعة 

الضوء )Luminescent(، وهي العملية 
التي مت تطويرها في املصايح الفلورية 
الحقًا. و حصل األمريكي يتر كور هيويت 
على راءة اختراع املصباح الفلوري في عام 
1901 الذي يعتبر النموذج األول من املصايح 

الفلورية احلديثة. 
إن العنصر األساسي في املصباح الفلوري هو 
أنبوب زجاجي مغلق يحتوي على كمية ضئيلة 

من الزئبق وغاز خامل عادة هو األرغون حتت 
ضغط منخفض جدًا، ويغلف اجلزء الداخلي 
من األنبوب مسحوق الفوسفور. األنبوب له 
قطبان كهرائيان )electrodes(، واحد في 

كل طرف وموصلني دارة كهرائية. 
وعند تدفق التيار في الدارة الكهرائية 
يرتفع اجلهد الكهرائي عبر األقطاب وتهاجر 
اإللكترونات من أحد طرفي األنبوب إلى اآلخر. 
وحتول هذه الطاقة عض الزئبق في األنبوب 
من احلالة السائلة إلى احلالة الغازية. وعند 
اصطدام اإللكترونات والذرات املشحونة مع 
ذرات الزئبق الغازية ترتفع اإللكترونات إلى 
مستويات طاقة أعلى، وعند عودتها إلى 
مستوى الطاقة األص��ل��ي تطلق فوتونات 
الضوء في مدى املوجات فوق البنفسجية 
غير املرئية. وهنا يأتي دور مسحوق الفوسفور 
الذي يبعث الطيف املرئي عن طريق ظاهرة 

التفسفر عند تعرضه للضوء. 
إل��ى كاح  ال��ف��ل��وري��ة  وحت��ت��اج املصايح 
)ballast( يحتوي على ملف مغنطيسي 
)محّرض( )inductor(، يعمل على احلد 
ان��ط��الق اجل��ه��د الكهرائي إلى  م��ن ش��دة 
املصباح أثناء التشغيل، واحل��د من كمية 
ال���دارة الكهرائية سبب سمة  التيار في 

املقاومة السلبية في املصباح. 
وسبب احتوائها على الزئبق، تصنف 
املصايح الفلورية كنفايات خطرة، وتوصي 
ال��دول  وك���االت حماية البيئة ف��ي معظم 
فصلها عن النفايات العامة إلعادة تدويرها 

أو التخلص اآلمن منها.
 وقد هيمنت املصايح الفلورية على أسواق 
اإلض��اءة الصناعية منذ سبعينيات القرن 
املاضي، وتتميز عمر افتراضي يصل إلى 
ثمانية آالف ساعة، كما ميكن تصنيعها في 
ألوان مختلفة استخدام تركيبات مختلفة 
م��ن ال��ف��وس��ف��ور، وت��ص��ل ك��ف��اءت��ه��ا إل���ى 70 

لومن/واط. 
امل��ت��وه��ج��ة، فقد مت  و��خ��الف املصايح 
تطوير املصايح الفلورية منذ اختراعها 
حيث زادت كفاءتها وعمرها االفتراضي، 
كما مت تصنيعها أشكال وأحجام مختلفة، 
ومت دمجها حيث أصبحت متاثل املصايح 

املتوهجة من حيث الشكل. 

أشكال مختلفة للمصايح الفلورية املدمجة

حصل األمريكي بيتر كوبر 
هيويت على براءة اختراع 
المصباح الفلوري في عام 
1901 وهو يعتبر النموذج 

األول م���ن ال��م��ص��اب��ي��ح 
ال���ف���ل���وري���ة ال��ح��دي��ث��ة

ملف العدد
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وجرى تطوير الكواح املغنطيسية إلى 
كواح إلكترونية أصغر حجمًا وأخف وزنًا 
وأكثر هدوءًا، إذ إنها متد الطاقة الكهرائية 
إلى املصباح على تردد يبلغ 20 كيلوهرتز 
مقارنة الكاح املغنطيسي الذي يعمل 
على تردد يراوح ني 100 و120 هرتز، 
والتالي يعمل على تقليل تأثير الوميض 
)flicker( الذي يؤذي العني، وتقليل ما 
30% من مقدار حاجة املصباح  يعادل 
من الطاقة الكهرائية، كما يزيد من 
شدة اإلضاءة الصادرة عن املصباح، مما 

يؤدي إلى زيادة كفاءته.

الديود )الصمام الثنائي(
الباعث للضوء

منذ أكثر من 50 عامًا، استخدمت الديودات 
)ال��ص��م��ام��ات الثنائية( الباعثة للضوء 
)light emitting diodes LED(
 في مختلف التطبي��ق��ات؛ كاألجهزة 
الكهرائية وأضواء السيارات. وتواصل 
التط����ور التقني لها في السنوات األخيرة 
حيث ازدادت كفاءتها ومت تطوير إضاءتها 

لتصبح م��ق��ار��ة إلض��������������اءة املصايح 
املستخدمة حاليًا. 

وخالف املصايح الكهرائية، فإن الديود 
الباعث للضوء ليس مبصباح، وإمنا مصدر 
امل��وص��الت ومبدأ  للضوء يستخدم أش��ب��اه 
electrolumines-( ائياالسطوع الكهر
الديودات  وتتميز  الضوء.  cence( إلنتاج 

الباعثة للضوء كفاءة عالية قد تبلغ 130 
 50 لومن/واط، ويبلغ عمرها االفتراضي 

ألف ساعة. 
ويرجع اختراع الديود الباعث للضوء إلى 
عام 1907 حني اكتشف البريطاني هنري 
جوزيف راوند أن املواد غير العضوية ميكن 
أن تضيء عندما يتم تطبيق تيار كهرائي 
عليها. ومنذ ذلك الوقت درس عدة علماء 
هذه الظاهرة حتى عام 1951 حني مت تطوير 
الترانزستور والذي يعتبر اخلطوة األولى في 
 ،)semiconductor( علم أشباه املوصالت
وم���ن ث��م ج���رى ت��ط��وي��ر أول دي���ود )ص��م��ام 
ثنائي( يصدر ضوءًا مرئيًا اللون األحمر 

عام 1962.
 وحصل كل من إيسامو أكازاكي وهيروشي 
أمانو وشوجي ناكامورا على جائزة نول 
2014 لتطويرهم أول  في الفيزياء سنة 
ال��س��اط��ع ع��ام  ل��ل��ون األزرق  ��اع��ث  دي���ود 
الطريق لتصنيع  م��ا مهد  وه��و   ،1989

الديودات الباعثة للضوء األيض، والتي 
مت تطويرها لالستخدام كمصادر للضوء 

منافسة للمصايح التقليدية. 

ال ينكر العالم فضل أديسون 
في إنارة العالم باختراعه 
ل��ل��م��ص��ب��اح ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
1879 لكنه  المتوهج عام 
لم يكن الوحيد الذي كان 
يعمل على ه��ذه الفكرة

غطاء أملنيومملف قطبذرات آرغون/ كريبتونأنبوب زجاجي

جذع زجاجيكاثودزئبق سائلطالء فوسفور

أجزاء املصباح الفلوري
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ت��زال الديودات الباعثة للضوء في   وال 
تطور مستمر، وتعمل شركات اإلضاءة الكبرى 
التعاون مع اجلهات البحثية على تطوير 
وتصنيع الديودات الباعثة للضوء العضوية 
)Organic LED OLED( التي تستخدم 
طبقة رقيقة من املركبات العضوية تبعث الضوء 

استجاة للتيار الكهرائي املار فيها. 
 وتستخدم الديودات الباعثة للضوء تقنية 
Solid-State Light-( إإضاءة املواد الصلبة

ing( في إصدار الضوء من مادة صلبة وهي 

شبه املوصل، داًل من عثه من فراغ أو غاز 
كما هي احلال في املصايح التقليدية. 

وبساطة؛ تنتج الديودات الضوء عندما 
تتحرك اإللكترونات داخل أشباه املوصالت 
التي تتضمن طبقات موجبة الشحنة حتتوي 
على ثقوب، وطبقات سالبة الشحنة حتتوي 
على إلكترونات ح��رة. وعندما متر شحنة 
كهرائية في أشباه املوصالت، ينشط تدفق 
اإللكترونات من طبقات القطب السالب إلى 
طبقات القطب املوجب، وتبعث اإللكترونات 
املثارة الضوء حينما تصب في ثقوب طبقات 

الشحنة املوجبة.

املصايح وأثرها الصحي
ال��رغ��م م��ن أن املصايح املتوهجة  على 
ليس لها أثر مباشر على الصحة؛ فإنَّ لقلة 
إذ إن استهالكها  كفاءتها أثرًا غير مباشر، 
للطاقة وشدة احلرارة املنبعثة منها يزيدان 

من األحمال الكهرائية في التبريد، ومن ثم 
يزداد حرق الوقود إلنتاج الطاقة الكهرائية، 
وهو ما يؤدي إلى انبعاث الغازات الضارة التي 

تؤثر على الصحة والبيئة.
أما املصايح الفلورية فلها عدة مساوئ 

على الصحة العامة منها:
املصايح التي تعمل الكواح الكهرمغنطيسية   -
تومض على تردد عادة غير ملحوظ من 
100 أو 120 هرتز، وهذا الوميض ميكن 

أن يسبب مشكالت لألفراد الذين يعانون 
أمراضًا سبب احلساسية للضوء، كما 

يسبب الصداع وإجهاد العني للذين يعملون 
حتت تلك املصايح لفترات طويلة. ومتَّ 
التخلص من مشكلة الوميض استخدام 
الكواح اإللكترونية التي تعمل في ترددات 

عالية.
عض املصايح الفلورية تبعث كمية   -
قليلة م��ن األش��ع��ة ف���وق البنفسجية. 
وحسب نوع املصباح، فإن اجللوس حتت 
املصايح الفلورية من 5 إلى 8 ساعات 
يعادل دقيقة واحدة من التعرض املباشر 

ألشعة الشمس.
حتتوي املصايح الفلورية على كمية   -
5 ملغم،  إل��ى  ضئيلة من الزئبق تصل 
وال يشكل الزئبق خطرًا إال إذا كسر عن 
طريق اخلطأ، أو إذا كان يتم التخلص من 
املصايح مع النفايات املنزلية. وأظهرت 
الدراسات أن استنشاق كميات كبيرة من 
ي��ؤدي إلى التهاب في  الزئبق ميكن أن 
الرئتني، والفشل الكلوي، والتهاب املعدة 
واألمعاء. وفي حال كسر املصباح يجب 

اتخاذ اإلجراءات اآلتية:
o فتح النافذة لتهوية املكان لعدة ساعات 

عد إخراج شاغليه.
o إغالق فتحات التكييف.

جمع املصباح املكسور واسطة ورق   o
مقوى أو شريط الصق ووضعه في 
وعاء زجاجي ويغطى جيدًا، أو في 

كيس من البالستيك قال للغلق.
عدم استخدام املكنسة الكهرائية إال   o

في حال التأكد من إزالة الزئبق. 
تسليم الوعاء إلى اجلهات املختصة   o

وعدم رميه في النفايات املنزلية. 
ال��دي��ودات الباعثة للضوء ال  ك��ان��ت  ومل��ا 
تستهلك طاقة كهرائية عالية وال تبعث 
ها ال حتتوي على أي مادة ضارة  حرارة كما أنَّ
ة دراسات أثبتت حدوث ضرر  حة، فإنَّ عدَّ الصَّ
مامات الباعثة للضوء، إذ إنَّ  للعيون من الصَّ
الضوء األزرق الضروري للحصول على الضوء 
األيض يسبب اإلجهاد لشبكية العني في حال 
تعرض العني مباشرة ملصدر الضوء وخاصة 
األطفال وكبار السن. إضافة إلى أنَّ الضوء 
املنبعث من الديودات يصدر عن نقاط مركزة 
جدًا، ومن ثم ميكن أن تكون شدة اإلضاءة 

العنصر األس��اس��ي في 
المصباح الفلوري هو 
أن��ب��وب زج��اج��ي مغلق 
ي���ح���ت���وي ع���ل���ى ك��م��ي��ة 
ضئيلة من الزئبق وغاز 
خامل هو ع��ادة األرغ��ون 
تحت ضغط منخفض جدًا

مبدأ تشغيل املصايح الفلورية

ملف العدد
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املصباح املتوهج املصباح الفلوري الديود الباعث للضوء
1.200 8.000 50.000 العمر االفتراضي )ساعة(

60 15-13 8-6 القدرة )واط(

2.630 0.657 0.350 تكاليف التشغيل السنوية )دينار/سنة(*

ال يحتوي على زئبق يحتوي على زئبق ال يحتوي على زئبق السمية

920 230 123 انبعاث غاز ثاني أكسيد الكرون )كغم/
سنة(

85 30 3.4 مقدار احلرارة املنبعثة )وحدة حرارية 
ريطانية/ساعة(

ة من  الصادرة عن تلك النقطة أعلى ألف مرَّ
مستوى الراحة البصرية، لذا يوصى استخدام 
الديودات الباعثة للضوء في اإلضاءة غير 

املباشرة واملعلقات غير املكشوفة.

تداير حظر 
ة دول منذ عام 2005 تداير  اتخذت عدَّ
امل��ص��ا��ي��ح الكهرائية  حل��ظ��ر اس��ت��خ��دام 
املتوهجة التي تستهلك كمية كبيرة من 
الطاقة الكهرائية وتصدر ح��رارة عالية، 
واالستعاضة عنها مبصايح ذات كفاءة أعلى. 
ومنذ عام 2012 حظرت معظم دول العالم 

استيراد ويع املصايح املتوهجة التي تبلغ 
قدرتها مئة واط.

وقد مولت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
عام 2004 دراسة حثية أجراها معهد الكويت 
لألحاث العلمية عنوان )رؤية توضيحية 
لالستخدام املنزلي ألجهزة اإلض��اءة ذات 
الكفاءة(، استهدفت تقييم أثر االستعاضة 
عن املصايح املتوهجة املصايح الفلورية 
املدمجة في القطاع السكني، وسعت إلى 
تقدير آلية االستعاضة م��ن حيث توزيع 
املصايح الفلورية املدمجة من دون تكلفة 

ألصحاب املساكن.
 

وأظهرت نتائج الدراسة أنه في حال توزيع 
10 مصايح لكل منزل عدد مئة ألف وحدة 

سكنية ستوفر وزارة الكهراء واملاء نحو ثالثة 
ماليني دينار كويتي خالل ثالث سنوات، إضافة 
إلى توفير الطلب على القدرة الكهرائية الذي 
قدر �22 ميغاواط أثناء ساعات الذروة. أما 
امل��ردود البيئي للدراسة، فقد  النسبة إلى 
تبني أن عملية استبدال املصايح ستؤدي 
الى تقليل كميات غاز ثاني أكسيد الكرون 
املنبعثة من محطات الطاقة والتي قدرت 

نحو 86 مليون كغم. <

أهم مواصفات املصايح الشائعة 

ب���س���ب���ب اح���ت���وائ���ه���ا 
ع��ل��ى ال��زئ��ب��ق تصنف 
ال��ع��دي��د م��ن المصابيح 
ال��ف��ل��وري��ة ك��ن��ف��اي��ات 
خطرة وت��وص��ي وك��االت 
حماية البيئة بفصلها 
ع��ن ال��ن��ف��اي��ات العامة

* معدل التشغيل 6 ساعات يوميًا لكل سنة
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تنبأ الفيزيائي اإلنكليزي ول ديراك نظريًا عند دراسته في عام 1928 حلركة اإللكترونات السريعة في املجال 
املغنطيسي )استخدام نظرية الكمية النسبية( وجود إلكترون موجب الشحنة الكهرائية، ولم يكن مثل هذا 
أرع  ذلك  عد  الكونية  األشعة  في  اجلسيم  هذا  أندرسون  كــارل  اكتشف  ثم  الوقت.  ذلك  في  معروفًا  اجلسيم 
أن  إال  اخلــواص  وقية  الكتلة  في  اإللكترون  يشبه  والبوزيترون   .Positron وزيترون  اسم  عليه  وأطلق  سنوات  
شحنته موجبة وليست سالبة. يدخل اإللكترون في تركيب جميع ذرات املادة املعروفة  أما البوزيترون فإنه ضديد 
املــادة. لقد حصل ديراك على جائزة نول في  anti-matter وهو غير مستقر وال عالقة له تركيب  اإللكترون 

الفيزياء لعام 1933 في حني حصل أندرسون على تلك اجلائزة عام 1936.

* أستاذ الفيزياء في جامعة اخلليل، )فلسطني(.  

د. فخري حسن  ❋

كاميرا البوزيترون
إحدى ثمار تطور علم الضوء

ملف العدد
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إذا التقى اإللكترون ضديده البوزيترون 
فإنهما يفنيان معا وينتج داًل منهما فوتونان 
من فوتونات أشعة غاما لهما الطاقة نفسها 
ويتحركان في اجتاهني متعاكسني متامًا، كما 

هو موضح في الشكل رقم )1(.
ويعرف هذا التفاعل في الفيزياء النووية 
اسم عملية فناء أو دثور املادة. إن الكشف 
عن فوتونني لهما الطاقة نفسها ويتحركان 
اجتاهني متعاكسني في اللحظة نفسها يؤكد 
وجود وزيترون وتفاعله مع إلكترون. وتستخدم 

هذه العملية في الكشف عن البوزيترون في 
جتارب الفيزياء النووية.

مصادر البوزيترون 
تبني في ثالثينيات القرن املاضي أن البوزيترون 
ينطلق من نوى عض املواد املشعة صورة 
ذاتية فيما يعرف ظاهرة النشاط اإلشعاعي 
 ،Natural Radioactivity الطبيعي 
ويطلق عليه في هذه احلالة اسم أشعة يتا 
املوجبة. أما اإللكترونات املنطلقة من نوى 

املواد املشعة فتعرف اسم أشعة يتا السالبة، 
وقد زاد االهتمام مبصادر أشعة يتا املوجبة 
)البوزيترون( في منتصف القرن املاضي عندما 
تبني أن لبعضها عالقة وثيقة اخلاليا احلية 
في اجلسم البشري. ويعتبر الكرون املشع 
واألكسجني املشع والفسفور املشع والفلور املشع 
والنتروجني املشع من أشهر هذه املصادر. لقد 
كان االهتمام هذه املصادر كبيرًا لدرجة أن 
مستشفى همرسميث في لندن أنشأ مسرع 
سايكلترون Cyclotron إلنتاج هذه املصادر 

شكل 1 : فناء أو دثور املادة

شكل 2: كاشف التألق

Nal لورة
مسدات

املريض

دوائر الكترونية لقياس التيار
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1955. إن كاميرا البوزيترون عبارة  ع��ام 
عن جهاز تصوير معقد يلتقط الفوتونات 
املتساوية في الطاقة واملتعاكسة في االجتاه 
والناجتة عن عملية فناء املادة واسطة كواشف 
إشعاعية خاصة ومضخمات ضوئية مناسبة 
ودارات معاجلة إلكترونية، ويرسم من خالل 
اختالف شدتها صورة للعضو الذي انطلقت 

منه البوزيترونات.

 تركيب وعمل كاميرا البوزيترون 
scintil- )ييعتبر كاشف التألق )أو اإلمياض

lation detector من أهم العناصر التي 

تتكون منها كاميرا البوزيترون. ويوجد عادة 
في الكاميرا عدد كبير من هذه الكواشف 
املرتبة صورة دائرية حول املريض. يتكون 
هذا الكاشف صورة عامة كما هو موضح 
في الشكل )2( من لورة يوديد الصوديوم 
التي حتول فوتونات أشعة غاما الناجتة عن 
فناء املادة إلى فوتونات ضوء عادي أو ومضات 
ضوء مرئية، ثم تسقط فوتونات الضوء على 
مهبط ضوئي يحولها إلى إلكترونات من 
خالل الظاهرة الكهروضوئية التي فسرها 
آينشتاين في داية القرن املاضي وحصل 
على أساسها على جائزة نول في الفيزياء 
لعام 1921. تسقط هذه اإللكترونات على 
مجموعة متتالية من املصاعد الكهرائية 
التي لها خاصية تضاعف ع��دده��ا، حيث 
يتضاعف عدد اإللكترونات أكثر من مليون 
مرة خالل هذه العملية. إن شدة نبضة التيار 

الناجتة )أو نبضة فرق اجلهد( تتناسب مع 
شدة الفوتونات. وميكن التالي استخدامها 
لرسم صورة إشعاعية للعضو الذي انطلقت 

منه البوزيترونات.
وللرط ني الفوتونات املكونة للصورة 
والنقطة التي انطلقت منها من العضو، 
فإن عددا كبيرا جدا من املسّدات الدقيقة 
امل��راد  العضو  Collimators توضع ني 

تصويره والبلورة حيث تصل الفوتونات 

إلى الكاشف املقال لها متاما )على اخلط 
نفسه( ومتنع الفوتونات الصادرة عن النقاط 
األخرى من الوصول لهذا الكاشف، كما هو 

موضح في الشكل 2. 
وإضافة إلى العدد الكبير من كواشف التألق 
فإن كاميرا البوزيترون احلديثة حتوي أيضًا 
دارات إلكترونية معقدة لتحليل ومعاجلة 
النبضات اإللكترونية ورط نقاط العضو من 
خالل الفوتونات الصادرة عنها مبكانها في 
الصورة اإلشعاعية. ويوضح الشكل )3( مخططًا 

سيطًا لكاميرا وزيترون حديثة.
يعطى املريض املراد تصويره مادة غذائية عادية 
متتصها خاليا اجلسم مثل الغلوكوز تكون ُمَعّلمة 
)أي مرتبطة ها( ملصدر من مصادر أشعة يتا 
املوجبة التي تنطلق منها البوزيترونات. إن تفاعل 
البوزيترونات مع اإللكترونات يؤدي إلى صدور 
الفوتونات املتزامنة التي ميكن استخدامها لرسم 
صورة إشعاعية للعضو. وميكن استخدام هذه 
الصورة ملعرفة حالة العضو من حيث الصحة 
أو املرض. كذلك فإن الصورة تبني طريقة عمل 
ووظيفة العضو في اجلسم. واملعروف أن جميع 
خاليا اجلسم تستهلك السكر إال أن اخلاليا 
السرطانية تستهلك كمية أكبر من السكر من 
تلك التي تستهلكها اخلاليا السليمة، وميكن 

ت��م��ت��از ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ص��وي��ر 
المقطعي النبعاث البوزيترون  
بحصولها على صور وظائفية 
ل��أع��ض��اء ف��ي ث��الث��ة أب��ع��اد 
بدقة عالية مقارنة بعمليات 
أخ��رى تعطي ص��ورا لتركيب 
األع����ض����اء ول���ي���س عملها

شكل 3: كاميرا وزيترون حديثة

ت��م صناعة أول كاميرا 
ب���وزي���ت���رون ف���ي أوائ����ل 
س���ت���ي���ن���ي���ات ال����ق����رن 
ال��م��اض��ي وت��ك��ون��ت من 
32 ك��اش��ف��ًا إش��ع��اع��ي��ًا

ملف العدد
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ذلك متييز اخلاليا السرطانية من اخلاليا 
السليمة ألن شدة اإلشعاعات الصادرة عنها 
تكون أكبر من شدة اإلشعاعات الصادرة عن 

اخلاليا السليمة. 
ومت صناعة أول كاميرا وزيترون في أوائل 
ستينيات القرن املاضي وتكونت من 32 كاشفًا 
إشعاعيًا، واستخدمت هذه الكاميرا لدراسة 
وفحص تدفق الدم خالل الشرايني، وظهرت 
صور عملية لكاميرا البوزيترون للمرة األولى 
عام 1963. وكان استخدام كاميرا البوزيترون 
في التصوير الطبي في تلك الفترة محدودًا 
جدًا سبب تكاليفها الباهظة وعدم دقة ووضوح 
الصورة. إن طرق معاجلة النبضات اإللكترونية 
لم تكن متطورة مثل الوقت احلاضر لتعطي 

صورا إشعاعية واضحة.

تطوير كاميرا البوزيترون
���دأت عمليات نشيطة لتطوير كاميرا 
البوزيترون خ��الل سبعينيات وثمانينيات 
القرن املاضي. وقد شارك في عملية التطوير 
م��ئ��ات الباحثني وم��ا زال���ت عملية تطوير 
الكاميرا مستمرة حتى اآلن. واستخدمت 
 )BGO( لورة جديدة من عض النماذج في
Bismuth- Germanium Oxide ألن 

حساسيتها للفوتونات أكبر من حساسية 
ال��ص��ودي��وم. كما استخدمت  ي��ودي��د  ��ل��ورة 
طرق مختلفة لتجميع الكواشف معا لزيادة 
حساسيتها. واستفادت عمليات التطوير أيضا 
من ازدهار احلواسيب خالل سبعينيات القرن 
املاضي. وساعدت هذه احلواسيب على تشكيل 
صور إشعاعية واضحة، واستخدم الباحثون 
احلاسوب الشخصي إلنتاج صور مقطعية 
 Computed Tomographic ،لألعضاء

Images ودأت عملية التصوير هذه تعرف 

اسم التصوير املقطعي النبعاث البوزيترون 
 Positron Emission Tomography

)PET(. ومتكن الباحثون من خ��الل هذه 
الطريقة اجلديدة من احلصول على صور 
وظائفية لألعضاء في ثالثة أعاد دقة عالية. 
ومتتاز هذه الطريقة احلديثة عن طرق التصوير 
األخرى مثل التصوير الرنني املغنطيسي 
 )CT( أو التصوير املقطعي احملوسب )MRI(
التي تعطي صورا لتركيب األعضاء وليس 
عملها. ومتتاز كاميرا البوزيترون املتطورة 
حساسيتها العالية في الكشف عن السرطان 
في دايته حيث ال ميكن الكشف عنه طرق 
التصوير اآلنفة الذكر. إن حساسية كاميرا 
البوزيترون أكبر نحو مئة مرة من حساسية 
كاميرا غاما العادية التي تعتمد على االنبعاث 

املباشر ألشعة غاما من العضو. 
 PET مت صناعة أول كاميرا تستخدم تقنية
لدراسة اجلسم البشري في جامعة واشنطن 
1973 وظهرت ص��ور عملية واسطتها  ع��ام 
عد ذلك أرع سنوات. واستخدمت كاميرا 
البوزيترون في البداية لدراسة تدفق الدم في 
الشرايني. وتستخدم اآلن اإلضافة إلى ذلك 
في تشخيص ودراسة مرض ألزهامير ومرض 
اركنسون وعض األمراض النفسية مثل الفصام 
)الشيزوفرينيا(. إن استخدام كاميرا البوزيترون 
العلمي يفوق استخدامها  البحث  PET في 

في الكشف عن األمراض والتشخيص الطبي 
وذلك سبب تكاليفها الباهظة. <

تمتاز كاميرا البوزيترون 
المتطورة بحساسيتها 
العالية في الكشف عن 
ال��س��رط��ان ف��ي ب��داي��ت��ه 
وحساسيتها أكبر بنحو 
مئة م��رة م��ن حساسية 
ك��ام��ي��را غ��ام��ا ال��ع��ادي��ة

الصور  التي تظهر على شاشة عرض الكاميرا 

تتيح كاميرا البوزيترون 
ال���ت���ع���رف إل����ى ح��ال��ة 
العضو من حيث الصحة 
أو ال���م���رض وط��ري��ق��ة 
ع���م���ل���ه ووظ���ي���ف���ت���ه
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)السنة  اعتبارها   2105 سنة  االحتفال  قرارها  املتحدة  األمم  منظمة  أعلنت   2013 ديسمبر  من  العشرين  في 
الدولية للضوء(، احتفاء مبرور ألف عام على تأليف العالم العري الفذ احلسن ن الهيثم كتاه الفريد في البصريات 
)املناظر( الذي وضعه في عام 1015، لتكون السنة الدولية للضوء مبنزلة احتفال مبرور ألف عام على تأسيس علم 

الضوء مبفهومه العلمي التجريبي.
و رأت املنظمة الدولية أن االحتفال يصادف أيضًا عددًا من األحداث املهمة والتطورات البارزة في تاريخ علوم الضوء، 
منها قول فرينل في عام  1815نظرية املوجات الضوئية؛ والنظرية الكهرمغنطيسية النتشار الضوء التي اتدعها 
ماكسويل في عام 1865؛ وقول أينشتاين في عام  1905نظرية الظاهرة الكهرضوئية، وقيامه في عام  1915إدخال 
الضوء في نظرية تفسير الكون من خالل النسبية العامة؛ واكتشاف ينزياس و ويلسن للموجات اخللفية الكونية 
1965، واإلجنــازات التي حققها كاو في السنة ذاتها فيما يتعلق نقل الضوء في األلياف من أجل االتصال  في عام 
الضوئي. كما رأت أن االحتفال في عام  2015ذكرى هذه االكتشافات سيتيح فرصة مهمة إلراز طاع االستمرارية 

في االكتشافات العلمية مبختلف سياقاتها.

السنة الدولية للضوء.. 
احتفاالت العالم بابن الهيثم

* كاتب علمي، )الكويت( .  

م. محمد القطان ❋

ملف العدد
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ارت��ب��اط��ًا وثيقًا  ال��ض��وء  ويرتبط علم 
البصريات، وم��ع ذل��ك ف��إن البصريات 
أن��ه ميكن  سبقت االكتشاف املتمثل في 
حساب الضوء لغة ميكانيكا الكم )عندما 
شرح آينشتاين التأثير الكهروضوئي في 
1905(. وتشمل أدوات البصريات  ع��ام 
العدسة العاكسة واملرآة العاكسة والعديد 
من املكونات البصرية املعروفة قبل عام 
الرئيسية  امل���ب���ادئ  تعتمد  1900. وال 

للبصريات الكالسيكية، مثل مبدأ هيغنز 
ومعادالت ماكسويل ومعادالت املوجة على 
اخلصائص الكمية للضوء. ويرتبط علم 
الضوء البصريات الكمية وامليكانيكا البصرية 
والبصريات الكهرائية واإللكترونيات 
البصرية واإللكترونيات الكمية. ولكل مجال 
دالالت مختلفة اختالفًا قلياًل اختالف 
املجتمعات العلمية واحلكومية واملجاالت 
التجارية، وتشير البصريات الكمية عادة إلى 
األحاث األساسية، في حني أن الضوئيات 
تستخدم لإلشارة إلى األحاث التطبيقية 

وعمليات التطوير.

أهمية السنة الدولية للضوء
وقالت األمم املتحدة في حيثيات القرار 
الذي اتخذته لالحتفال هذه السنة إن 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة تسّلم أهمية 
الضوء وتقاناته في حياة سكان العالم وفي 
تنمية املجتمع العاملي في املستقبل على 
كثير من املستويات، وتشدد على أن زيادة 

مستوى الوعي والتثقيف على الصعيد 
العاملي علوم الضوء وتقاناته أمر الغ 
األهمية للتصدي لعدد من التحديات، من 
قبيل التنمية املستدامة والطاقة والصحة 
املجتمعية، وكذلك لتحسني نوعية احلياة 
في كل من البلدان املتقدمة النمو والبلدان 

النامية.
 ووضعت اجلمعية العمومية في االعتبار 
أن تطبيقات علوم وتقانات الضوء الغة 
األهمية فيما ُيحرز حاضرًا ومستقباًل من 
تقدم في عدد من املجاالت، منها الطب 
والطاقة واملعلومات واالتصاالت واأللياف 
الضوئية والزراعة والتعدين وعلم الفلك 
والهندسة املعمارية واحلفريات األثرية 

والترفيه وال��ف��ن والثقافة، وك��ذل��ك في 
العديد من الصناعات واخلدمات األخرى، 
ال��ض��وء تساهم ف��ي حتقيق  وأن تقانات 
األه��داف اإلمنائية املتفق عليها دوليًا، 
طرق منها توفير إمكانية احلصول على 
املعلومات وال��رف��ع م��ن مستوى الصحة 
والرفاهية في املجتمعات، وأنها تضع في 
اعتبارها أيضًا أن التقانة وأعمال التصميم 
ميكن أن تؤدي دورًا مهمًا في زيادة كفاءة 
الطاقة، والسيما من خالل احلد من إهدار 
الطاقة، وفي تخفيض التلويث الضوء، 
الذي يعد عاماًل أساسيًا في احلفاظ على 

ظلمة السماء.
 ودعت األمم املتحدة إلى تشجيع جميع 
الدول وجميع اجلهات الفاعلة األخرى 
على االستفادة من السنة الدولية للضوء 
التخاذ إجراءات على جميع املستويات، 
مبا في ذلك من خالل التعاون الدولي، 
وزيادة الوعي لدى اجلمهور أهمية علوم 
الضوء والبصريات وتقانات الضوء، 
إل��ى املعارف  ال��وص��ول  وتوسيع نطاق 
اجلديدة وما يتصل ذلك من فعاليات 

متنوعة. 
 

احتفاالت األمم املتحدة
استهلت منظمة األمم املتحدة للترية 
والعلوم والثقافة )اليونسكو( احتفاالت 
العالم السنة الدولية للضوء حفل أقامته 
في اريس منتصف شهر يناير املاضي وحضره 

جانب من االحتفاالت

تزامنت السنة الدولية 
للضوء مع مرور ألف عام 
على تأليف العالم العربي 
الحسن بن الهيثم كتابه 
الفريد ف��ي البصريات 
)ال����م����ن����اظ����ر( ال����ذي 
1015 وض��ع��ه ف��ي ع���ام 
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نحو ألف شخص من العلماء واخلبراء املعنيني 
العلم والتقانة صورة عامة، وعلم البصريات 

والفيزياء والكيمياء صورة خاصة.

 ووجه األمني العام ملنظمة األمم املتحدة 
رسالة إلى االحتفال قال فيها: إن الضوء 
ضروري لوجودنا. وفي مجال العلم أحدث 
الضوء ثورة في الطب والزراعة ومجال 
الطاقة والتقانة البصرية التي هي أساس 
البنية التحتية لالتصاالت احلديثة. وهذه 
التقانات ميكن أن تقدم حلوال عملية 
للتحديات العاملية، وهي مهمة من أجل 
التقدم نحو حتقيق األه��داف اإلمنائية 
لأللفية، والتنمية املستدامة وقضايا 

تغير املناخ. 
وأضاف: إنه كجزء من جهود األمم املتحدة 
لتوسيع نطاق احلصول على الضوء، فإن 
استراتيجية الطاقة املستدامة للجميع تعد 
مبادرة تسعى إلى توسيع نطاق الوصول 
إلى هذه املصادر املتجددة وذات الكفاءة 

حلول عام 2030.
وألقى الدكتور أحمد زوي��ل، الفائز 
جائزة نول وأستاذ الكيمياء في معهد 

كاليفورنيا للتقانة الواليات املتحدة 
األمريكية، كلمة ف��ي احلفل عنوان 
)الضوء واحلياة( حتدث فيها عن أهمية 

األمم المتحدة: االحتفال 
يستهدف تعزيز الوعي 
ب���دور علم ال��ض��وء في 
التنمية المستدامة 
و ال��ط��اق��ة و ال��ص��ح��ة 
المجتمعية  وتحسين 
نوعية الحياة في العالم

شكلت منظمة األمم املتحدة للترية 
والعلوم والثقافة )اليونسكو( مجموعة 
)ان الهيثم( لتعمل على تنسيق رنامج 
ال��دول��ة للضوء حت��ت مسمى  السنة 
)مساهمة العلماء املسلمني في علم 
البصريات(. ويتضمن البرنامج مجموعة 
من الفعاليات على مستوى العالم إلراز 
دور ه��ؤالء العلماء وعلى رأسهم ان 
الهيثم في تأسيس علم الضوء، اعتبار 
أن كتاب )املناظر( الن الهيثم يعتبر 
أساس علم الضوء ومفاهيمه احلديثة، 
ووضع األساس التجريبي لهذا العلم. 
وهذا الكتاب وضع في العام 1015 أي 
قبل ألف ع��ام، وعلى ذلك كانت هذه 
السنة 2015 احتفاء مبرور ألف عام 
ال��ض��وء مبفهومه  على تأسيس علم 

العلمي التجريبي.    
وستكون حياة ان الهيثم وأعماله 
محور العديد من الفعاليات البارزة 

في عام 2015، أّولها ما جرى في حفل 
افتتاح السنة الدولية للضوء في 19 
يناير 2015 في مقر اليونسكو باريس 
ال���ذي ش��ه��د اس��ت��ه��الل حملة عاملية 
عنوانها )ألف اختراع واختراع: عاَلم 
ان الهيثم(، تشاركت فيه اليونسكو 
ومنظمة )ألف اختراع واختراع( املعنية 
العلوم والتراث الثقافي في اإلعالن عن 
سلسلة من املعارض التفاعلية وحلقات 
العمل والعروض احلّية التي تتمحور 

حول إجنازات هذا العاِلم الفذ.
وفي هذا الصدد، قالت املديرة العامة 
لليونسكو إيرينا وكوفا: »يسّرني أن 
تتعاون اليونسكو مع املنظمة الدولية 
)ألف اختراع واختراع( الستهالل حملة 
)عاَلم ان الهيثم( العاملية للتشجيع على 
تسخير علم الضوء ملنفعة اجلميع... 
ان الهيثم عاِلم رائد وإنساني النزعة 
عاش قبل ألف سنة، ولم تكن حياته 

وأعماله يومًا مهمة قدر ما هي عليه 
اآلن«.

 وتشمل املبادرات األخرى التي سُتنفذ 
احتفااًل إسهامات ان الهيثم فعاليات 
تعليمية سيتولى تنسيقها فريق عمل 
رفيع مستوى معني أعمال ان الهيثم، 
مان  فضاًل عن مؤمتر ومعرض سينظَّ
14 سبتمبر  ف��ي مقر اليونسكو ف��ي 
املقبل حتت عنوان )تسخير العصر 
الذهبي للعلوم في احلضارة اإلسالمية 
لصالح مجتمعات املعرفة(. وفي إطار 
هذا املؤمتر، سيقّدم عدد من اخلبراء 
ال��ع��ل��وم وال��ت��اري��خ  املعنيني مب��ج��االت 
والثقافة إلى ق��ادة العالم واجلمهور 
العام معلومات مشّوقة عن االكتشافات 
واالتكارات املدهشة التي حتققت على 
أيدي علماء من ثقافات وأديان مختلفة 
عاشوا في العصر الذهبي للحضارة 

اإلسالمية.

مجموعة ان الهيثم

م���دي���رة ال��ي��ون��س��ك��و : 
اب��ن الهيثم عاِلم رائد 
وإنساني النزعة عاش 
ق��ب��ل أل����ف س��ن��ة ول��م 
ت��ك��ن ح��ي��ات��ه وأع��م��ال��ه 
ي���وم���ًا م��ه��م��ة ب��ق��در 
م����ا ه����ي ع��ل��ي��ه اآلن

ملف العدد
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يعد  كتاب )املناظر( الن الهيثم 
أنفس ما أنتج العلماء العرب في مجال 
الفيزياء، وأهم كتاب في البصريات 
ظهر في احلقبة املمتدة ني القرن 
الثاني امليالدي وأوائل القرن الساع 
عشر. وألهمية ذلك الكتاب فقد نشرت 
ترجمته إلى الالتينية سنة 1572، 
أث��ر الغ في  وك��ان لهذه الترجمة 

تعريف الغريني هذا العلم. 
ا���ن الهيثم ف��ي مقدمة  ت��ط��رق 
الكتاب إلى الغاية التي جعلته يقدم 
على تأليفه، فقال: إنه عد أن اطلع 
على نظريات العلماء الذين سبقوه 
فيما يتعلق اإلصار وحقيقته ل�م 
يجد س��وى آراء متناثرة يحكمها 
اختالف ظاهر وتباعد واضح، مما 
جعله يعزم على تأليف هذا الكتاب. 
وحدد ان الهيثم أسباب كثرة تأليفه 

في ثالثة أسباب:
- األول: أن يجد الناس في كتبه 
)عد موته( الفائدة والعلم اللذين 

يقدمهما لهم في حياته. 
- الثاني: أن يجعل من التأليف 
وتديج الرسائل ارتياًضا لنفسه 
هذه األم��ور في تثبيت ما تصوره 

فكره وأتقنه من هذه الدراسات. 
ي��دخ��ر م���ن تلك  ال��ث��ال��ث: أن   -
ل��زم��ن الشيخوخة  ال��ت��آل��ي��ف ع���دة 

وأوان الهرم. 

وقال ان الهيثم في مقدمة 
الكتاب مبيًنا منهجه: نبتدئ 
ف���ي ال��ب��ح��ث ف���ي اس��ت��ق��راء 
املوجودات، وتصفح أحوال 
املبصرات، ومتييز خواص 
اجلزئيات، ونلتقط استقراء 
ما يخص البصر في حال 
ى في  اإل��ص��ار.. ثم نترقَّ
البحث واملقاييس على 
التدريج والترتيب، مع 
انتقاد املقدمات والتحفظ 

من النتائج. 
وي��ت��أل��ف ال��ك��ت��اب من 

سبع مقاالت.
-  امل��ق��ال��ة األول����ى: 

في كيفية اإلصار اجلملة.
امل��ق��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة: ف��ي تفصيل   -
امل��ع��ان��ي ال��ت��ي ي��درك��ه��ا البصر 

وعللها، وكيفية إدراكه. 
املقالة الثالثة: في أغالط البصر   -
فيما ي��درك��ه ع��ل��ى استقامة، 

وعللها. 
ال��را��ع��ة: ف��ي انعكاس  املقالة   -
امل��ب��ص��رات  األض������واء وإدراك 

االنعكاس.
املقالة اخلامسة: في مواضع   -
ُت��رى  اخل��ي��االت وال��ص��ور التي 

في األجسام الصقيلة.
ال��س��ادس��ة: ف��ي أغ��الط  املقالة   -

البصر 
ف���ي م���ا ي���درك���ه ��االن��ع��ك��اس، 

وعللها.
املقالة الساعة: إدراك البصر   -
االنعطاف من وراء األجسام 
املشفة املخالفة الشفيف لشفيف 

الهواء.
يحتوي الكتاب على عدد من   -
اآلراء العلمية، ومن أهمها أحاثه 
عن طبيعة الضوء، واالنعكاس، 
واالنعطاف أو االنكسار، وتشريح 
ال���ع���ني، واألخ���ط���اء واألوه�����ام 
البصرية، والغرفة املظلمة ذات 

الثقب.

كتاب املناظر 

الضوء في حياتنا، ملخصا اإلسهامات 
العلمية التاريخية في مجال الضوء 
والبصريات، والتحديات التي ال يستطيع 
اإلن��س��ان مواجهتها من دون الضوء، 
والدور الرئيسي للضوء في احلياة على 
األرض، وفي الكون، وصوال إلى الرؤية 

املستقبلية التي تواجه البشرية.
وأشاد زويل دور كل من احلسن ن الهيثم 

وغاليليو، اعتبارهما من أهم رموز العلم 
والسببية، قائال إن املبدأ اآلن: »أنت ال تعلم، 
فأنت ال فائدة، فأنت غير حر«، وإن العالم 
حاجة إلى احلوار ال الصراع، وإلى الرؤية 
ال القيادة، وفي نهاية مداخلته، دعا زويل 

اجلميع لالستمتاع الضوء.
وكان الدكتور زويل، احلاصل على جائزة 
1999، واح��دًا من  نول في الكيمياء عام 

خمسة علماء حاصلني على نول حتدثوا 
خالل رنامج افتتاح االحتفال السنة الدولية 
للضوء. واألرعة اآلخرون هم ستيفني تشو 
الذي ألقى محاضرة عنوان )الطاقة وتغير 
املناخ: حتديات وفرص(، ووليام فيليبس عنوان 
)آينشتاين: الزمان والضوء(، وسيرج هاروش 
عنوان )الضوء والكم(، وزوريس ألفيروف 

عنوان )انعكاس الضوء وتوليده(. <
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 إذا كان ان الهيثم قد قدم كتاه الشهير )املناظر( منوذجًا للعطاء العلمي اإلداعي العري ، فإن عض الكتب التي 
شرحته زادته ألقًا، وأوضحت معانيه، وفسرت عض مضامينه، ل وصححت في عض األحيان عض مفاهيمه.

من  أخطاء  وصحح  العلم،  هذا  في  اجلديد  وأضــاف  الضوء،  علم  في  وأساسية  نوعية  قفزة  )املناظر(  كتاب  وشكل 
سبقه، وعدل العديد من األفكار القدمية، ونى نظرية متكاملة في علم الضوء اعتمادًا على معلومات عصره، وكانت 

تلك النظرية األساس املتني لعلماء الضوء الذين أتوا من عده.
املناظر(  التي شرحت كتاب )املناظر( وكانت أكثرها دقة ووضوحًا كتاب )البصائر في علم  الكتب     ولعل من أهم 
الذي وضعه كمال الدين الفارسي، ونشرته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في طبعة أنيقة تحقيق الباحث الدكتور 

مصطفى موالدي.

البصــائــــر
فــي

علم المناظر

* كاتب علمي، )الكويت(.

أحمد عبداحلميد ❋

ملف العدد
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ك��ت��اب ) ال��ب��ص��ائ��ر( ج��اء 
مصححًا ومنقحًا ومختصرًا 
وم���ج���ردًا م��ن ال��ب��راه��ي��ن 
ت��س��ه��ي��الً ع��ل��ى ال��ط��الب 
ومضافًا إليه ما تحقق من 
أسباب القوس والهالة 
وم��ا للضوء من الخواص

وعلى الرغم من أهمية ما كتبه ان الهيثم 
فإن كتاه لم ينتشر ني العلماء املتأخرين 
عنه، فنجد أنه على الرغم من اهتمام العالم 
1274م(  نصير الدين الطوسي )1210 - 
علم الضوء وحتريره لكتاب املناظر - أو كتاب 
اختالف املناظر - إلقليدس، فإن معلوماته 
في مجال علم الضوء كانت دون املستوى 
الذي وصل إليه ان الهيثم، وهذا يدل على 

عدم اطالعه على كتاب ان الهيثم.
ويخبرنا كمال الدين الفارسي )ت718ه� 

1319م( ف��ي م��ق��دم��ة كتاه   -
)تنقيح املناظر(، عدم معرفته 
كتاب ان الهيثم داية، وقد 
أعلمه وجوده فيما عد أستاذه 
مسعود الشيرازي )ت710ه�(. 
وقد شرح كمال الدين كتاب ان 
الهيثم ونقحه وأضاف عليه، 
وسماه: تنقيح املناظر لذوي 
األصار والبصائر، ثم اختصر 
الفارسي التنقيح، ونقحه 
وأضاف عليه أيضًا وسماه 
البصائر في علم املناظر، 

وهو موضوع كتانا.

منهج الفارسي 
في الكتاب

اف��ت��ت��ح ال��ف��ارس��ي 
كتاه تقدمي منهجه في إعداد 

الكتاب ومحتواه مقارنة كتاه الساق 
في مجال علم الضوء: تنقيح املناظر لذي 
األصار والبصائر، فقد جاء كتاه )البصائر( 
مصححًا ومنقحًا ومختصرًا ومجردًا من 
البراهني تسهياًل على الطالب ومضافًا إليه 
ما حتقق من أسباب القوس والهالة، وما 
للضوء من اخلواص، ومعيدًا ناء هيكلية 
الكتاب )تقدميًا وتأخيرًا( مبا يتناسب مع 
التراط املنطقي، كما يقول محقق الكتاب 

في مقدمة التحقيق.
 ث��م أحل���ق ال��ف��ارس��ي احمل��ت��وى تقدمي 
التعريفات األساسية لعلم الضوء اعتمادًا 
على ما أورده ان سينا في كتاه: الشفاء 
)الطبيعيات - النفس(، وأعقب كل فقرة من 
فقرات ان سينا شرح أو تعديل أو إضافة، ثم 

سرد تعريفات ان الهيثم وأعقبها تعليقات 
أو إضافات أيضًا.

ويقول احملقق إن الكتاب ركز على أهم 
املوضوعات اخلاصة علم الضوء، وكشف عن 
تكثيف للمعلومات، ويحيل املؤلف أحيانًا إلى 
كتاه: تنقيح املناظر... للتوسع في موضوع 
ما، ويستند إلى الكتاب في كثير من املواضع، 
وجند - أحيانًا - تطاقًا في فقرة أو فكرة ما 
ني الكتاني، واستخدم الفارسي العديد من 
األشكال لتوضيح عض األفكار، ولم يسرد 

راهينه كما ذكر في مقدمته إال نادرًا.
وكل احترام وتقدير يخالف الفارسي رأي 
ان سينا فيما يخص االنعكاس فيقول: »وفيه 
نظر ألن الضوء إن لم يحصل في سطح املرآة 

أن ينقطع عنه كثيف أو غيره أو يضمحل 
دون��ه لم ينعكس وإذا لم مينعه مانع ولم 
يضمحل فالد أن يحصل في سطحها، فال 
ميكن أن يفعل االنعكاس من دون أن يفعل 

في الصقيل، كما ثبت في املناظر«.
كما أنه ال يوافق ان الهيثم على قوله: »ثم 
إن الصور املنعطفة حتس ها احلاسة متميزة، 
وذلك أن احلاس يحس الصورة الواردة على 
األعمدة والصور املنعطفة إمنا ترى على 
خطوط اخليال، فهي ترى على سموت األعمدة 
فتكون متميزة«. وتدل مخالفة الفارسي لرأيي 
ان الهيثم وان سينا على استقاللية الرأي 
والتفكير، وعمقه ف��ي فهم 
األف��ك��ار وال��ن��ظ��ري��ات 
في علم الضوء، والتي 
استقى أصولها من ان 

الهيثم.
ويقول محقق الكتاب: 
يرط الفارسي ني البرهان 
والتجرة، وناء عليهما 
يدّرج اليقني صحة نتائجه 
فيقول: »وليعلم أن ما ذكر 
في سبب القوس فهو محقق 
ال تردد فيه لداللة البرهان 
وش��ه��ادة ال��ت��ج��ر��ة. ف��أم��ا ما 
ذك��ر في أم��ر الهالة البيضاء 
فهو عندي كالشيء املظنون لم 
يبلغ إلى حد اجلزم، وكذلك أمر 
الهالة ذات التقازيح؛ ألن شهادة 
التجرة الصحيحة فيهما غير 
مشفوعة إلى داللة البرهان. وأما ما ذكر 
في أمر تقازيح هالة الشمس فدون ذلك، 
لكن الظن الغالب هو أن أصول هذه اآلثار 
أجمع هي ما ذكر في االنعطافات واالنعكاسات 
في الكرات الرشية مثنى وفرادى. وأما ما 
قيل إن السبب فيها انعكاس األشعة من 
السحاب فذلك وهم محٌض، والله أعلم 
حقائق األم���ور«. ودع��م الفارسي أفكاره 
إجراء العديد من التجارب التي جندها 
في مواضع مختلفة من الكتاب. وقد نهج 
منهجًا علميًا دقيقًا في كتاه؛ إذ إنه اعتمد 
املالحظة واالستقراء والقياس والتجرة 

الستخالص نتائجه.
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موضوعات الكتاب
قسم الفارسي كتاب )البصائر في علم 

املناظر( إلى قسمني رئيسيني وخامتة.
� تناول في القسم األول املبادئ، وتضمن 

مصادرات وثالثة فصول: 
- مصادرات: تعريفات ومسلمات خاصة 
علم املناظر: الضوء، النور، املستنير، 
الشفيف، الظل، األجسام، الورود، النفوذ، 

واإلشراق، االنعكاس، االنعطاف،...
ال��ض��وء  ال��ف��ص��ل األول: ف��ي خ���واص   -
املستقيم، وضم ثالثة مباحث: في هيئة 
األض���واء احل��ادث��ة مطلقًا، في هيئات 
األضواء احلادثة من الثقوب، في هيئات 

األظالل.
- الفصل الثاني: في االنعكاس وخواصه، 
ث���الث���ة م��ب��اح��ث: ف���ي كيفية  وت���ن���اول 
االنعكاس، في هيئة املخروطات املنعكسة 
للنقطة املضيئة، في هيئة سائر األشعة 

املنعكسة.
- الفصل الثالث: في االنعطاف وخواصه، 
وتضمن أرعة مباحث: في كيفية االنعطاف، 
في هيئة املخروطات املنعطفة للنقط 
املضيئة مع شرح أنواعها الثالثة، فيما 
يوجب اجتماع خمسة أشعة من مخروط 
نقطة مضيئة واحملقق منها خمسة مع 
شرحها، في هيئات سائر مجسمات األشعة 

املنعطفة واملركبة مع االنعكاس.
� وس���م���ى ال���ف���ارس���ي ال��ق��س��م ال��ث��ان��ي 
املطالب، وضمنه مقدمة وأرعة مقاصد 

وخامتة:
- مقدمة: وتضمنت ثالثة فصول: في هيئة 
البصر، وفي خواصه من جهة اإلصار، 

وفيما يعرض ني البصر والضوء.
- املقصد األول: في تعديد املذاهب في 

كيفية اإلصار.
- املقصد الثاني: في كيفية اإلصار على 

االستقامة، وتضمن أرعة فصول:
- الفصل األول: في متييز خطوط الشعاع 

وخواصها.
- الفصل الثاني: في كيفية إدراك كل 
واح��د م��ن املعاني اجل��زئ��ي��ة، ويحتوي 

على مبحثني.
- الفصل الثالث: في قية أقسام اإلدراك 

وخواصها وكيفية إدراك الصور املركبة من 
املعاني اجلزئية املجتمعة معًا.

- الفصل الراع: في األغالط التي تعرض 
عند اإلدراك على االستقامة، وتضمن 

ستة مباحث.
ال��ث��ال��ث: ف��ي كيفية اإلدراك  - املقصد 

االنعكاس. وتضمن ثالثة فصول:
- الفصل األول: في أن ما يدركه البصر 
ال��ص��ق��ي��ل��ة ه���و إدراك  م���ن األج����س����ام 

االنعكاس.
- الفصل الثاني: في اخليال. واحتوى 

على ثالثة مباحث.
- الفصل الثالث: في أغالطه التي تعرض 
م��ن جهة االنعكاس وعللها. وتضمن 

أرعة مباحث.
ال��را��ع: ف��ي كيفية اإل��ص��ار  - املقصد 

االنعطاف. وتضمن أرعة فصول:

- الفصل األول: في أن ما يدركه البصر من 
وراء األجسام املخالفة الشفيف للشفيف 
الذي فيه البصر - وإذا كان مائاًل عن 
األعمدة القائمة على سطوحها - هو 

إدراك االنعطاف.
- الفصل الثاني: في اخليال. واحتوى 

على مبحثني.
- الفصل الثالث: في كيفية إدراك البصر 

للمبصرات االنعطاف.

- الفصل الراع: في أغالط البصر التي 
تعرض من أجل االنعطاف. وانقسم إلى 

خمسة مباحث.
� أما اخلامتة فتبحث في اآلثار املستديرة 
املتخيلة ف��ي اجل��و. وتتضمن مقدمة 

وثالثة فصول:
- الفصل األول: في حدوث القوس.

- الفصل الثاني: في الهالة البيضاء.
- الفصل الثالث: في حدوث الهالة ذات 

التقازيح.

أهمية الكتاب
يقول محقق الكتاب: إن كتاب البصائر 
في علم املناظر يعتبر من الكتب النادرة 
واملتخصصة في مجال علم الضوء، وتنبع 
أهمية الكتاب من كثافة املوضوعات الرئيسية 
في هذا العلم وعمقها ونضجها وتراطها 

تراطًا منطقيًا.
واعتمادًا على حتليالت العالم مصطفى 
نظيف وشروحاته ودراساته حول ان الهيثم 
في كتاه: )احلسن ن الهيثم - حوثه وكشوفه 
البصرية( يشير احملقق إلى عض النقاط 

املهمة في كتاب البصائر، منها:

1 - زرقة السماء:
ع��ن��دم��ا ي��ت��ح��دث ال��ف��ارس��ي ع���ن تفصيل 
األغ��الط التي تكون في التمييز والقياس، 
وفي البند اخلامس )ما يكون خلروج الكثافة 
- في الظلمة( يقول: »... فكذلك الظل الذي 
يظهر في املاء رقيقًا، فإذا تضاعف لكثرة عمق 
املاء صار ظلمة قوية. وعند احلقيقة حاله 
كاحلال في ُزرقة السماء، ألن الضوء ملا ُعدم 

فيهما أدركا مظلمني«.
فيعلق األستاذ نظيف - في إحدى حواشي 
كتاه - على الفكرة ذاتها التي أوردها الفارسي 
في كتاه التنقيح قوله: »ومما يجدر ذكره في 
هذا الصدد تعليق الفارسي على هذه املسألة 
إذ تناول تعليقه ناحيتني؛ األولى: أن اجلدران 
وسطوح األجسام الكثيفة التي حتوي الهواء 
في أثناء النهار يشرق منها ضوء عرضي أقوى 
مما يشرق من الهواء نفسه من جراء ما فيه من 
الغلظ، فيستتر ضوء هذا الهواء كما يستتر ضوء 
الكواكب والنيران عند إشراق الشمس. والثانية: 

ال��ك��ت��اب رك���ز ع��ل��ى أه��م 
الموضوعات الخاصة بعلم 
الضوء وكشف عن تكثيف 
للمعلومات  واستخدم 
ال��ع��دي��د م���ن األش���ك���ال 
لتوضيح بعض األفكار ولم 
يسرد البراهين إال ن��ادرًا

ملف العدد
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إقراره أن إشراق ضوء الشمس على الهواء في 
أثناء النهار يجعل الهواء مضيئًا ضوءًا عريضًا 

يدركه البصر، والدليل على أنه مدركه هو 
أن لون السماء يدرك عد طلوع الشمس 

زرقة وفي الليل سوادًا.
ف��ال��ف��ارس��ي ي��ع��زو دون ش��ك زرق��ة 
السماء إلى استضاءة اجلو من إشراق 

ضوء الشمس عليه، وهو ذلك يدنو من 
النظرية احلديثة التي تعزو زرقة السماء إلى 

ظاهرة االستطارة. وال يشوب رأي الفارسي 
في هذا األمر غير متسكه نظرية في حدوث 
األل��وان عن امتزاج الظلمة الضوء، فرأى 
على حسب هذه النظرية أن الزوردية السماء 
حتصل من امتزاج الضوء السواد الذي هو 

لون ما وراء الهواء املستضيء«.

2 - حركة الضوء ال تكون
إال في زمان:

يشير الفارسي في املبحث الثاني )في املقاصد 
- في املعاني اجلزئية - الضوء واللون( إلى 

موضوع انتقال الضوء الزمان، فيقول:
»... فاملدرك مبجرد احلس إمنا هو الضوء 
مبا هو ضوء، واللون مبا هو لون فقط، وإدراك 
مائيتهما إمنا يكون في زمان هو زمان تأملهما، 
ل وإدراكهما مبا ُهما ُهما أيضًا إمنا يكون في 
زمان، ألن ذلك ال يكون إال ورود الصورة من 
سطح البصر إلى العصبة، وذلك ال يكون إال 
في زم��ان حركتها، وألن ذلك أيضًا ال يكون 
إال عد أن ينفعل العضو احلاس صورتهما، 

واالنفعال تغّير فال يكون إال في زمان«.
 ويؤكد وضوح في املبحث الثاني أيضًا 
)في املقاصد - في املعاني اجلزئية - احلركة 
في األْين والوضع( على حركة الضوء الزمن 
فيقول: »أما احلركة في األْين والوضع: فإنه 
يدركها من تبدل وضع املتحرك حسب زمانني 
وذلك على ثالثة أوجه: إما من قياس املْبَصر 
إلي عدة من املْبَصرات، أو إلى مبصر واحد، أو 

إلى البصر نفسه...
وال يدرك احلركة إال في زمان ألنها ال تكون 
إال في زمان، وال يكون هذا الزمان إال محسوسًا 
ألنه إمنا يدرك احلركة في إدراكه املبصر على 
وضع عد وضع، وال شك أن آن الوضع األول 
غير آن الثاني، فبينهما زمان محسوس ويدرك 

السرعة والبطء، وتساوي احلركات من إدراك 
مسافاتها وأزمنتها، ويدرك أيضًا احلركة في 
الكيف والكم كاسوداد األيض ومنو الذالة: 
أما األول: فبأن يدرك كيفيتي املبصر في زمانني 
فيدرك التبدل ثم احلركة. وأما الثاني: فبأن 
يدرك كميته كذلك، ويكون ذلك أيضًا في زمان«، 
أي إن الفارسي يؤكد على فكرة ان الهيثم. ويقول 
األستاذ نظيف عن هذا املوضوع: »ومذهب ان 
الهيثم في أن للضوء وجودًا في ذاته وأن صورته 
يقبلها اجلسم املشف قبول تأدية من مكان إلى 

آخر، ويتضمن القول أن انتقال الضوء في 
الوسط املشف ال يكون آنيًا، أي دفعة واحدة 
وفي غير زم��ان، ل يستغرق زمانًا ومقدورًا، 

فيكون للضوء سرعة محدودة.
وه��ذه الفكرة م��ن أخطر املعلومات التي 
كشفها العلم احلديث عن الضوء، ولم يشرع 
العلم احلديث في قبولها قبل الرع األخير 
من القرن الساع عشر عندما استدل »رومر« 
عليها م��ن مشاهدة فلكية تتلخص ف��ي أن 
الفترة الزمنية ني رؤية خسوفني متتاليني 
ألحد أقمار املشتري ليست ثاتة ل تتغير 
تغيرًا دوريًا تكاد تكون مدته عامًا، والفكرة لم 
تقرر كحقيقة علمية تؤيدها التجارب إال نحو 
منتصف القرن التاسع عشر. أما قبل ذلك فقد 
كان السائد أن سرعة الضوء ال نهاية لها، وأنه 
ال يستغرق في انتقاله من مكان إلى آخر أيًا 
كان البعد ينهما زمانًا ما. وقد كان ذلك رأي 

»كبلر« و»ديكارت« ومن قبلهما »داميانوس««.
وي��ق��ول نظيف ف��ي موضع آخ��ر م��ا يأتي: 
»إن ان الهيثم يرى أن مجرد احلصول عد 
العدم يتطلب الزمان، وال يفيد هذا فيما هو 
صدده من أن انتقال الضوء من مكان إلى 

مكان يحتاج إلى زمان«.
نرى أن ان الهيثم قد زرع الفكرة األولية وهي 
أن انتقال الضوء من مكان إلى مكان يحتاج إلى 

زمان، والفارسي وضحها وأكد عليها. <

ت��دل مخالفة الفارسي 
لرأيي ابن الهيثم وابن 
سينا  في بعض المواضع 
على استقاللية ال��رأي 
والتفكير وعمقه في 
فهم األفكار والنظريات 
ف�����ي ع����ل����م ال����ض����وء

 ولد كمال الدين احلسن ن علي 
ن احلسن الفارسي في إيران سنة 
665ه�/ 1266م، وسافر كثيرًا طلبًا 

للعلم لدى العلماء العظماء. ونال 
الفارسي مكانة مهمة في مجتمعه، 
ومن جاؤوا عده قدروا أعماله وذكروها 
في مؤلفاتهم. وتظهر أهم مؤلفاته 
)أساس القواعد( و)تنقيح املناظر( 

أنه كان أحد موسوعيي عصره.
توفي الفارسي في يوم اجلمعة التاسع 
عشر من ذي القعدة 718ه� املوافق 
1319م في  للثاني عشر من يناير 

تبريز إيران وكان عمره 53 سنة.

كمال الدين الفارسي
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أظهرت الدراسات العلمية األولى اخلواص املختلفة للضوء - كيف ينحني العدسات، وكيف 
هو  اخلــواص  تلك  لفهم  املهم  األمــر  لكن  سرعة.  املسافة  يقطع  كيف  وحتى  الظالل،  يلقي 
معرفة طبيعة الضوء ذاته.  وصورة خاصة، هل يتألف الضوء من تيار من جسيمات دقيقة، 
ويتحرك كالرصاصات التي تنطلق من رشاش ندقية؟ أم أن الضوء يتألف من موجات قادرة 

على االمتداد عبر الفراغ الشاسع للفضاء؟

طبيعة الضوء*

❋ من كتاب )الثورة العلمية: التكنولوجيا عبر العصور(، إصدار مؤسسة الكويت التقدم العلمي، 2014.

من الواضح أن األشعة املتوازية للضوء 
تنحني عندما متر عبر عدسة، وتصل إلى 
احملرق. ويسمح تركيز األشعة استخدام 
��رة ك��ع��دس��ة ح��ارق��ة، وه��ذه  ع��دس��ة م��ك��بِّ
طريقة تطبيقية معروفة منذ العصور 

القدمية.

سرعة الضوء
احملاولة األولى لقياس سرعة الضوء 
متت في عام 1676 على يد عالم الفلك 
الدمناركي أولي رومر )1644 - 1710( 
عندما كان يتحقق من التنبؤات التي 
طرحها عالم الفلك اإليطالي جيوفاني 
كاسيني )1625 - 1712( حول توقيت 
أق��م��ار كوكب املشتري )عندما  كسوف 
تتوارى خلف الكوكب(. وقد اكتشف أن 
الكسوف في الظاهر في وقت أكر مما 
هو متوقع عندما تتحرك األرض نحو 
كوكب املشتري، وفي وقت متأخر عندما 

قانون سنيل
يسمى قانون سنيل نسبة إلى عالم الرياضيات الهولندي ويليبرورد سنيل )1580 - 1626(، الذي اكتشف الظاهرة في 
عام 1621 عندما كان أستاذًا للرياضيات في جامعة ليدن. يتعلق هذا القانون انكسار الضوء، وهو الطريقة التي يغير فيها 
شعاع الضوء اجتاهه عندما يعبر من وسط شفاف إلى آخر - أي على سبيل املثال، عندما ينتقل من الهواء إلى كتلة من 
الزجاج. تعتمد كمية االنكسار على خاصية صرية للوسط األكثر كثافة، ُتسمى معامل االنكسار. يقول القانون إن جيب زاوية 

السقوط مقسومًا على جيب زاوية االنكسار يساوي معامل االنكسار.

شكل توضيحي لقانون سنيل

ملف العدد



يل 
ر

أ
دد 

عــــــ
ال

47

2
0
1
5
ل  

ري
أ 

- 
8
9

دد 
عــــــ

ال

تبتعد األرض عنه. وقد فّسر رومر هذه 
االختالفات افتراض أن الضوء كان 
أو أعد،  يجب أن يقطع مسافة أقصر 
ومن ثم ينبغي أن يكون للضوء سرعة 
محددة، وهي تصل وفق حسااته إلى 
140،000 ميل )225،000كم( في الثانية، 

نحو 75%  من القيمة الفعلية. و مر 
نحو 200 سنة إلى أن توصل الفيزيائي 
الفرنسي أرماند فيزو )1819 - 1898( 
إلى قيمة أكثر دقة، نحو 5% أعلى - إذ 
تصل سرعة الضوء إلى 195،737 ميل 

)315،000كم( في الثانية.
وهذه القيمة دورها تطورت في عام 
1882 على يد الفيزيائي األمريكي ألبرت 

مايكلسون )1852 - 1931(، الذي قال 
186،325 ميل )299،853  إنها تبلغ 
كم( في الثانية. ]القيمة التي تستخدم 
اليوم لسرعة الضوء هي 186،288 ميل 

)299،793 كم( في الثانية[.

ما هو الضوء؟
في فرع الفيزياء الذي نسميه حاليًا 
البصريات، قام العالم اإلنكليزي إسحق 
نيوتن ) )1727 - 1642تمرير حزمة 
ضيقة م��ن ال��ض��وء األ��ي��ض م��ن أشعة 
الشمس عبر م��وش��ور زج��اج��ي. وه��ذه 
العملية قسمت الضوء إلى طيف من 
أل���وان م��ت��ع��ددة، وه��و تسلسل األل���وان 
التي نراها في قوس قزح. أظهر نيوتن 
أن الضوء األيض يتألف من مجموعة 
من األلوان. ]اليوم نقول إنه يتكون من 

ة مختلفة[. عدة أطوال موجيِّ
في عام 1675 أعلن نيوتن أن الضوء 
يقطع املسافات كتيار من جسيمات دقيقة. 
وقد عارض هذه الفكرة مجموعة من 
الفيزيائيني كان أولهم منافسه رورت 
1703( الذي كان قد  هوك )1635 - 
 .1665 اقترح نظرية املوجة في ع��ام 
وحقيقة أن الضوء ينكسر واسطة الزجاج 
وحقيقة أنه يقطع املسافة في املاء أطأ 
من قطعها في الهواء، على سبيل املثال، 

كان يستشهد هما كدليل على أن الضوء 
يقطع املسافات كموجات. وآخر مسمار ُدق 
في نعش نظرية اجلسيمات لنيوتن جاء 
في عام 1801، عندما اكتشف الفيزيائي 
اإلنكليزي توماس يانغ )1773 - 1829( 
تداخل الضوء، وهي ظاهرة ينقسم فيها 
الضوء األيض الذي يشع عبر شق إلى 
ألوان قوس قزح. وفي ذلك الوقت لم يكن 
اإلمكان تفسير ذلك إال إذا قطع الضوء 
املسافة كموجات. وقد نشر يانغ النتائج 

التي توصل إليها في عام 1804.
في مطلع القرن العشرين تقدم الفيزيائي 
األملاني ماكس النك )1858 - 1947( 

نظرية الكم )مبدأ ذرية الطاقة(. وهذه 
النظرية تفترض أن كل أشكال الطاقة، 
ال��ض��وء، تقطع املسافات في  مبا فيها 
»ِحَزم« أو كميات، وهي مشاهة في الواقع 
لفكرة نيوتن. ولكن مع استمرار تطور 
الفيزياء احلديثة، اقترح الفيزيائي 
ل��وي��س دو روغلي )1892  الفرنسي 
- 1987( في عام 1924 أن اجلسيمات 
املتحركة ميكن أن تتصرف أيضًا كأمواج، 
وسرعان ما ثبت صحة ذلك. وهكذا فإن 
نيوتن وهوك وغيرهم كانوا جميعًا على 
صواب وذلك انتهى أحد أكبر اخلالفات 

العلمية. <

شكل توضيحي لقياس سرعة الضوء
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عــلــى مـــدار شــهــر كــامــل ، وتــزامــنــا مــع احــتــفــاالت الكويت 
األعياد الوطنية، استمتع زوار املركز العلمي التاع ملؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي مبعرض )ألف اختراع واختراع( الذي 
ُتعرف  ألف عام  الضوء على حقبة زمنية قارت نحو  سلط 

العصر الذهبي للحضارة العرية واإلسالمية.
واستمتع الزوار من جميع الشرائح مبا تضمنه املعرض من 
صور وشروح ورسوم ومجسمات آلالت عديدة تظهر ما وصل 
واإلسالمية،  العرية  احلضارة  في  واالخــتــراع  اإلــداع  إليه 
احلقبة  تلك  في  العقول  أجنزتها  التي  العلمية  والفتوحات 

يد  على  عدة  عقود  عد  متطورة  علمية  عطاءات  وأثمرت 
احلضارة الغرية.

ويبدأ املعرض عرض فيلم )ألف اختراع واختراع ومكتبة 
األسرار( الذي يأخذ زّواره في رحلة قصيرة عبر نفحات من 

العصر الذهبي للحضارة اإلسالمية. 
ويــطــلــع الــــزوار ــعــد ذلـــك عــلــى حملـــات مــن الــعــطــاء العلمي 
األشخاص  من  عدد  يقدمها  شــروح  عبر  واإلسالمي  العري 
ميثلون عددا من الشخصيات العلمية الشهيرة، كان الهيثم،  

وان اجلزري ، ومرمي االصطرالية، والزهري.

صورة واقعية حلضارة رائدة

معرض ألف اختراع واختراع

د. عبدالله دران ❋

* احملرر العلمي.
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وتضمن املعرض أهم اإلجنازات العلمية في 
جميع املجاالت التطبيقية املعروفة في ذلك 
العصر الذهبي، السيما إجنازات ان الهيثم في 
علم الضوء، وان اجلزري في الهندسة امليكانيكية، 
والرازي وان النفيس في الطب، وعباس ن 
فرناس في الطيران، ومرمي االصطرالية في 
الفلك واحلساب، وان ماجد في املالحة، وجار 

ن حيان في الكيمياء.
ويبرز املعرض صورًا لعدد من أرز العلماء 
في احلضارة العرية واإلسالمية، مع شخوص 
تصويرية لهم تنطق العرية واإلجنليزية وتشرح 
أهم أعمالهم، إضافة إلى عرض عدد من أهم 

نشر الثقافة العلمية
قال املدير العام ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان أحمد شهاب الدين 
إن رعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ملعرض )ألف اختراع واختراع( تأتي دعمًا 
للمركز العلمي في تقدمي هذا املعرض املتميز للمرة األولى في الكويت، وحتقيقًا 
لرؤية املؤسسة في إيجاد منظومة وثقافة وطنية فاعلة للعلم والتكنولوجيا واإلداع 

تشكل دعامًة لتنمية مستدامة. 
وأضاف الدكتور شهاب الدين: »إن أول محاور استراتيجية املؤسسة )املكونة من 
أرعة محاور( يدعو إلى املساهمة في تطوير ونشر وتعلم العلوم، واملساعدة على 
تطوير الثقافة العلمية والبيئة املمكنة لذلك في دولة الكويت. ورأينا في املؤسسة 
أن املعرض يسلط الضوء على حقبة زمنية قارت األلف عام ُتعرف العصر الذهبي 
للحضارة اإلسالمية، وُيظهر الدور الفاعل واألساسي لعلماء ومفكرين من تلك 
الفترة مثل الرازي وان سينا وان الهيثم وفاطمة الفهرية ويعرض إسهاماتهم 
التي نرى تأثيرها اليوم«. وذكر أن )ألف اختراع واختراع( هي منظمة تعليمية تطور 
وتنتج حمالت عاملية تستهدف زيادة الوعي اإلسهامات العلمية والتكنولوجية 

والثقافية للعصر الذهبي للحضارة اإلسالمية. 
من جهته قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للمركز العلمي املهندس مجبل 
املطوع إن استضافة املركز ملعرض )ألف اختراع واختراع( العاملي جاءت من منطلق 
إميان املؤسسة أهمية تقدمي هذا املعرض في الكويت، وتأكيدًا على حرص املركز 
العلمي على مشاركة اجلهات واملؤسسات احمللية التي تدعم مثل هذه املشروعات 
الفريدة. وذكر أن املركز العلمي يحمل رسالة تبسيط العلوم ونشر الوعي البيئي في 
جو من التفاعل الترفيهي،  ويستهدف ألن يكون مركزًا تثقيفيًا وتوعويًا مرموقًا 

وموثوقًا ه في املنطقة يوفر مناخًا مناسبا لشرائح املجتمع. 

د. شهاب الدين : المعرض 
ي���أت���ي ت��ح��ق��ي��ق��ًا ل��رؤي��ة 
ال��م��ؤس��س��ة ف���ي إي��ج��اد 
منظومة وثقافة وطنية 
فاعلة للعلم والتكنولوجيا 
واإلب�����داع تشكل دع��ام��ًة 
ل��ت��ن��م��ي��ة م��س��ت��دام��ة
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اآلالت التي أجنزها أولئك العلماء في صورة 
مجسمات توضح كيفية عملها وتطبيقاتها، 
ال��ذي حققته ف��ي مجالها  والسبق العلمي 
والذي فتح آفاقا واسعة أمام احلضارة الغرية 

لتحقيق إجنازاتها.
امل��ع��رض أيضا م��ع احتفاء األمم  وت��زام��ن 
املتحدة الذكرى األلفية ألعمال العالم العري 
الفذ احلسن ن الهيثم في البصريات، وجهوده 
التي أثمرت ثورة في العلم التجريبي وفي فهم 

العالم للضوء وعملية الرؤية. 
وكرمت األمم املتحدة ان الهيثم في داية 
العالم احلالي إعالنها أن سنة 2015 ستكون 
السنة الدولية للضوء، التزامن مع ذكرى 
مرور ألف عام لنشر ان الهيثم كتاه الشهير 
)املناظر(. وعرض املركز العلمي فيلمًا قصيرًا 
هذه املناسبة من طولة املمثل العاملي عمر 

الشريف.  

ومن املعروف أن ان الهيثم كان مفكرًا علميًا 
موسوعيًا رائدًا قدم إسهامات مهمة ساعدت 
على فهم كيفية الرؤية والضوء والبصريات. 
ال��ت��ح��ري العلمي،  وتتضمن منهجيته ف��ي 

وال سيما استخدامه التجارب للتحقق من 
الفرضيات، أوجه تشاه مع ما عرف فيما عد 

املنهج العلمي احلديث. 
وع��ل��ى سبيل امل��ث��ال ي���رى ال����زوار من��وذج��ًا 
لكرة سماوية من تلك الكرات التي صنعها 
الفلكيون في احلضارة اإلسالمية، واستخدموها 
لتحديد مواقع النجوم ومجموعات الكواكب 

في السماء.
ويطلع الزوار أيضًا قرب الكرة السماوية على 
الكيفية التي أطلق ها الفلكيون اإلغريق على 
مجموعات النجوم أسماء عض الشخصيات 
األسطورية مثل أوريون الصّياد، والكيفية التي 
أضاف ها علماء الفلك في احلضارة اإلسالمية 
الحقًا أسماء عرية أرفقوها مبشاهداتهم 
اخلاصة عن النجوم، ويقرؤون في اللوحات 
املعروضة معلومات عن إطالق علماء الفلك 

أسماء عرية على 160 جنمًا في العالم. <

)ألف اختراع واختراع( منظمة عاملية تطور وتنتج حمالت تعليمية عاملية تستهدف 
زيادة الوعي اإلسهامات العلمية والتكنولوجية والثقافية للعصر الذهبي للحضارة 
اإلسالمية. وتواصلت املنظمة على مدى السنوات العشر املاضية مع أكثر من 100 
مليون شخص في العالم تنظيمها حمالت تعليمية عاملية، وتعمل مع شبكة من 
الشركاء الدوليني واألكادمييني وشريكها األكادميي مؤسسة العلوم والتكنولوجيا 
واحلضارة في ريطانيا، على إنتاج معارض تفاعلية وأفالم قصيرة وعروض حية 

وكتب ومواد تعليمية يستخدمها آالف املعلمني حول العالم.
وزار معارض )ألف اختراع و اختراع( أكثر من ستة ماليني زائر في 20 مدينة 
عاملية منها نيويورك ولوس أجنلوس ولندن وواشنطن واسطنبول والرياض وجدة 

و الدوحة وأوظبي والشارقة وكواالملبور. 

المعرض يبرز صورًا لعدد من 
أبرز العلماء في الحضارة 
العربية واإلس��الم��ي��ة مع 
ش��خ��وص تصويرية لهم 
تنطق بالعربية واإلنجليزية 
وت��ش��رح أه���م أعمالهم



تقانة الضوء.. ثورة العصر
أحـــدثـــت تــقــانــات عــلــم الـــضـــوء ثـــــورة فـــي كل 
مــجــاالت  فــي  تطبيقاتها  خـــالل  مــن  املــجــتــمــعــات 
عـــديـــدة أهــمــهــا الـــطـــب والـــطـــاقـــة واالتــــصــــاالت 
الضوء  على  القائمة  الصناعات  أن  كما  والثقافة. 
ففي  رئيسية.  اقتصادية  محركات  مبنزلة  ُتعتبر 
غــيــاب الــتــقــانــات الــقــائــمــة عــلــى الــضــوء لــن يكون 
الديود  ألواح شمسية وال إضاءة من خالل  هناك 
وال   ،)LED( للضوء  الباعث  الثنائي(  )الصمام 
كاميرات  وال  هواتف،  شاشات  أو  حاسوية  أجهزة 
املغناطيسي،  الرنني  تصوير  وال  العرض،  آالت  أو 

وال آالت لألشعة السينية.
ان  العري  العالم  مكانة  الساق  امللف  وــني   
 1000 نحو  قبل  الضوء  علم  تأسيس  في  الهيثم 
عام، والسيما في كتاه املناظر حيث كان له فضل 

السبق على كثير من املعاصرين له والالحقني. 
يكون  الهيثم  ان  العاملي  االحتفاء  هذا  ولعل 
احلضارة  في  العرب  العلماء  أهمية  لتأكيد  حافزًا 
العصر  علوم  على  وتأثيرهم  الزاهية  اإلسالمية 

احلديث.
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تعد البيئة العرية صورة عامة واخلليجية صورة خاصة ممرًا حتميًا لكثير 
أنــواع  وتستوطن  فيها  تقيم  طبيعية  يئة  هي  كما  املهاجرة،  الطيور  أنــواع  من 
على  األحياء  حلقات  من  واحــدة  واملقيمة  املهاجرة  والطيور  الطيور.  من  أخــرى 
سطح األرض؛ ألهميتها في عملية التوازن احليوي في النظام البيئي، فبعضها 
يأكل  وعضها  والـــديـــدان،  احلــشــرات  يــأكــل  وعضها  الـــرمم،  مــن  البيئة  يخلص 
ذاتها طعام لألحياء األخــرى مبا  البيئة. وهي  القوارض ويحد من تكاثرها في 
فيها اإلنسان، ونظرًا ألهمية الطيور؛ فإن املؤسسات املعنية توليها اهتمامًا الغًا 

من حيث التصنيف واألنواع والبيئة واألهمية. 

الشقراق..
طائر مهاجر 

مهدد 
باالنقراض

❋ مساعد أحاث في معهد الكويت لألحاث العلمية، )الكويت(.

أسعد الفارس ❋

العرية، له أسماء محلية كثيرة، فهو الغراب 
الزيتوني في مصر، واخلضاري في العراق، 
والضؤضؤ في شرقي اجلزيرة العرية، واألخيل 
في الد اليمن، فهناك يزين السكان رؤوسهم 
ريش الشقراق في أيام األعياد وفي مناسبات 
الفرح.  وفي معاجم اللغة العرية للشقراق 
أكثر من لفظ منها شقراق.. وله أكثر من 
تعريف في كتب تراثنا العلمي؛ ففي لسان 
العرب: »األخيل طائر أخضر على جناحيه 
ملعة تخالف لونه، سمي ذلك للخيالن، 

وقيل األخيل الشقراق«.

طير جارح
والشقراق أو األخيل طائر جميل مبنقار 
معقوف في النهاية وكأنه من الطيور اجلارحة، 

من ني طائفة الطيور طيور جميلة تلفت 
االنتباه إليها ألوانها الزاهية اجلميلة وشكلها 
املميز، وإذا ما كنا نبحث عن الطيور اجلميلة؛ 
فطائر الشقراق يعد واحدًا من أجمل الطيور 
مع تنوع ألوانه وتعددها في حلته، فمجموع 

تلك األلوان يشكل لوحة فنية رائعة أدعتها 
القدرة اإللهية، غير أن ألوانه عن عد تبدو 
خادعة متوهجة عن ألوانه احلقيقية؛ ولهذا 

سمي الشقراق األخيل.
والشقراق طائر جميل معروف في البيئة 
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أل��وان طائر الشقراق 
المتعددة تشكل لوحة 
بديعة لكنها تبدو من 
بعد خادعة متوهجة عن 
ألوانه الحقيقية لهذا 
سمي الشقراق باألخيل

تشتمل  على 12 نوعًا من أنواع الشقراق، 
ومعظم أنواع الشقراق تستوطن في إفريقيا، 
كما ينتشر عضها اآلخر في أوروا وآسيا. 

وهي صورة عامة ترتاد البيئات املكشوفة، 
ذات األشجار العالية املتفرقة. وعضها يهاجر 
فيقطع آالف األميال إلى يئة جديدة يتوافر 
فيها الغذاء ثم ترجع، ومنها من يستوطن 
ف��ي يئته األص��ل��ي��ة ورمب���ا يهاجر محليًا 

ملسافات محدودة. 
أما من حيث الوصف فطيور جنس الشقراق 
Coracias صغيرة أو متوسطة القد يراوح 

 100 45 س��م، ووزن��ه��ا ني  و   25 طولها ني 
و200 غرام، كبيرة الرأس نسبيًا وجناحني 
طويلني وذيل متوسط الطول ما يسمح لها 

النشاط والطيران السريع. 
وتعد طيور الشقراق جارحة مبنقارها القوي 
املعقوف، إذ تتغذى احلشرات والسحالي 
والضفادع والفئران واحليوانات الصغيرة. 
وفي سلوكها أنها تبني عشها في شقوق جذوع 
األشجار، وفي حفر نقار اخلشب في تلك 
اجلذوع، ونادرًا ما تبني العش ني أغصان 
األشجار. وكثيرًا ما ترى وهي تعشش في احلفر 

التي جتدها في األجراف التراية العالية 
املطلة على األنهار أو أطراف الغاات.

صيد جائر
تتعرض طيور الشقراق للصيد اجلائر، 
ال للحمها فلحمها متني، لكن يصيدها 
الفضوليون جلمالها، وقد تسارعت وتيرة 
الصيد مع انتشار التصحر وشيوع التلوث 
واتساع رقعة العمران في األمكنة التي ترتادها 
وتعشش فيها، فقلت أعدادها، ولهذا يوصي 
 IUCN االحت��اد الدولي حلماية الطبيعة 
حمايتها س��واء كانت مهاجرة أو مقيمة، 
ووضع عض أنواعها ضمن القوائم احلمراء 

اخلاصة األحياء املهددة االنقراض. 

البيئة العرية
من أشهر أنواع الشقراق في البيئة العرية 
صورة عامة والبيئة اخلليجية صورة خاصة: 
الشقراق األوروي Coracias  garrulus، والشقراق 
الهندي C.benghalensis  والشقراق ذو الصدر 
األرجواني )الليلكي( C .candatus. وسنتحدث 

عنها التفصيل فيما سيأتي.

ووصفه الدميري في )حياة احليوان( أنه 
»طائر صغير مليح قد احلمامة، أخضر 
وخضرته حسنة مشبعة، وفي أجنحته سواد 
له مشتى ومصيف. وهو كثير في الد الروم 
والشام وخراسان ونواحيها. يتلون زرقة ولون 
نفسجي وس��واد«. وعلى الرغم من جمال 
الشقراق فإن العرب تتشاءم منه، وقد قالوا 
في األمثال: »أشأم من أخيل«. واسم الشقراق 
اللغة اإلنكليزية Roller حلركاته البهلوانية 

املفاجئة املتأرجحة في الهواء. 
وللشقراق حضور في مختلف اللغات والتراث 
في العالم، أما من ناحية التصنيف العلمي 
فجنس الشقراق Coracias من طائفة الطيور 
في مملكة احليوان، وهو والطيور القريبة 
الشبه ه )الهدهد والوروار وملك السمك( 
 Coraciiformes جتمع في رتبة الشقراقيات
من تلك الطائفة، والشقراق من ينها يستقل 
 Coraciidae عائلة  تدعى عائلة الشقراق

خريطة توضح األمكنة التي يستوطن فيها الشقراق
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طائر مهاجر عار )ريعي خريفي(، 
وهجرته جتعله الطائراجلميل املعروف 
في ط��ول البالد التي مير ها وعرضها 
أثناء هجرته، وقد التقط له هواة تصوير 
احلياة البرية أجمل الصور، وهي تعبر عن 
شكله وألوانه ويئته أصدق تعبير. ويرى 
ه��ذا النوع من الشقراق لونه األخضر 
الفيروزي؛ لذا يسمى اخلضيري في العراق، 
 Garrulus ي زريقطائر أ وهو قريب الشبه
sp من عائلة الغران، ومن هنا جاء اسمه 

 .C.garrulus الالتيني
يبلغ طوله نحو 31 سم وأرجله صفراء، 
وعيونه داكنة محاطة طوق أصفر خفيف. 

والرأس والصدر والقفا والبطن وغطاءات اجلناح زرقاء فيروزية 
لمعة متوهجة خضراء، في حني أن القوادم والريشات الوسطى في 
الذيل سوداء، أما الظهر فحنائي مميز جميل والعجز نفسجي. 

وتوهج ألوانه يجعله املعني لقب األخيل دون غيره.
يتكاثر الشقراق األوروي صيفًا في أوروا وأواسط آسيا وفي 
املغرب ومنطقة الشرق األوسط، وتبيض األنثى من 4 إلى  5يضات، 
حتضنها مبساعدة الذكر حتى تفقس في مدة تقدر ثالثة أسايع، 

والصغار تبدو ألوانها اهتة قبيل اكتمال الريش. 

والشقراق األوروي ساللتان هما: 
- ساللة ال� C . g . garrulus التي تنتشر 
في شمال إفريقيا من املغرب حتى تونس 
وفي وسط وجنوب أوروا وفي شمال شرق 

إيران وجنوب سيبيريا. 
- الساللة الثانية C.g .semenowi تنتشر 
في العراق وشرقي إيران، وميتد انتشارها 

إلى كشمير وشمالي الصني.
ويئة الشقراق األوروي هي يئة قية 
أن��واع الشقراق مع عض اخلصوصية: 
البيئة الدافئة اجلافة في املناطق املفتوحة، 
ففي الصيف يفضل الشقراق األورو��ي 
غاات الصنور والسنديان في الشمال، 
واملناطق املشجرة املطلة على األنهار، وفي الشتاء يهاجر إلى 
اجل��زء اجلنوي من إفريقيا ليمضي ذلك الفصل في منطقة 
السافانا والسهوب الغنية األشجار املتباعدة، ليعود عدها إلى 

الشمال في مطلع الريع. 
غير أن أعدادًا كبيرة من هذا الطائر اختفت من البيئة، وما ني 
عامي 1970 و1990 تناقصت أعداده نسبة 25%،  وقدرت أعداده 

حتى عام 2004 في 
مختلف البيئات 
100 و220  ���ني 
أل���ف ط��ائ��ر الغ 

)وف���ق���ًا حل��س��ا��ات 
االحتاد الدولي حلماية 

الطبيعة(.
وأك��ب��ر خ��س��ارة تفقدها أع��داد 
هذا الطائر عندما يكون في طريق 
الهجرة في اخلريف والريع، وأسوأ 
املناطق التي يتعرض فيها للصيد 
هي منطقة حوض البحر األيض 
املتوسط والعراق وشمال شرق شبه 
اجلزيرة العرية مبا فيها الكويت. 

يضاف إلى ذلك كله تسمم غذائه 
املبيدات احلشرية وامللوثات، 

ول��ألس��ب��اب التي ذك��رت ي��درج 
ال��دول��ي حلماية  االحت����اد 

ال��ط��ب��ي��ع��ة اس����م����ه ف��ي 
قوائم الطيور املهددة 

Coracias  garrulus يأواًل – الشقراق األورو

يقطع الشقراق األوروبي 
ف��ي ه��ج��رت��ه أك��ث��ر م��ن 10 
آالف كيلومتر ويمر بالبيئة 
الكويتية أث��ن��اء هجرته 
ال��خ��ري��ف��ي��ة ال���ت���ي ت��ب��دأ 
مبكرًا في نهاية الصيف
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االنقراض. 
يقطع الشقراق األوروي في طريق 
هجرته أكثر من عشرة آالف كيلومتر، 
وطبيعة احلال مير البيئة الكويتية 
أثناء هجرته اخلريفية التي تبدأ مبكرًا 
في نهاية الصيف، كما يرى في الكويت 
أتناء عودته نحو الشمال ما ني شهري 

مارس وأريل من كل عام. 
وقد يعشش شكل غير منتظم وهو 
في طريق الهجرة إلى الشمال، فقد 
رصد ذلك في دولة اإلمارات العرية 
املتحدة، ويجب أال يخلط ينه وني 
ن��ذك��ره في  ال���ذي  ال��ش��ق��راق الهندي 

الفقرة اآلتية .

شقراق متوسط القد، طوله نحو 27 سم، ويتميز عن الشقراق األوروي اللون 
الكستنائي الباهت على الصدر وأعالي البطن وعلى العنق، في حني يبقى اللون 
األزرق الفيروزي في أعلى الرأس وعلى اجلناحني وأسفل البطن، وفي الريشات 

ال��ذي��ل. والعجز واألك��ت��اف  اخل��ارج��ي��ة م��ن 
نفسجية، أما الظهر فصدئي اهت. 

وال��ش��ق��راق الهندي ط��ائ��ر مقيم واس��ع 
االنتشار في آسيا من جنوي العراق إلى شرقي 
إيران عبر الهند حتى الصني، وتزداد كثافته في 
عض املناطق حتى تصل إلى خمسني طائرًا 
ال��واح��د، وخصوصًا  امل��ر��ع  ف��ي الكيلومتر 
في ��الد البنغال ولهذا يدعى الشقراق 

البنغالي، وع��ش��ه اليختلف ع��ن العش 
في قية األنواع تضع فيه األنثى من 

3 إلى  5يضات حتضنها نحو 18 
يومًا.  يشاهد الشقراق الهندي 

في البيئة الكويتية في الشتاء، 
وهو أقل شيوعًا من الشقراق 

األوروي، وقد رصدت عض 
طيوره مقيمة في دولة 

اإلم���ارات العرية 
املتحدة.

Coracias  benghalensis ثانيًا- الشقراق الهندي
يشاهد الشقراق الهندي في الكويت شتاء وهو 

 أقل شيوعًا من األوروبي ورصدت بعض طيوره مقيمة
في اإلمارات
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ش�����ق�����راق ص��غ��ي��ر 
أص��غ��ر م��ن النوعني 
الساقني، ويقترب في 
ألوانه  من الشقراق 
األوروي، غير أنه يتميز 
الصدر األرج��وان��ي 
و����ري����ش����ات ال���ذي���ل 
اخلارجية الطويلة، 
ومب��ن��ق��اره الصغير 

غير املنحني. 
وه���و م��ن الطيور 
امل��ق��ي��م��ة ف��ي جنوب 
شبه اجلزيرة العرية 
وخصوصًا في اليمن. 
وهو كذلك من الطيور 
امل��ه��ددة االنقراض 
التي يوصي االحتاد 
الدولي حلماية الطبيعة 

حمايتها. 

 Coracias  candatu ثالثًا – الشقراق األرجواني )الليلكي( الصدر

ت��ع��د ط���ي���ور ال��ش��ق��راق 
ج��ارح��ة بمنقارها القوي 
ال��م��ع��ق��وف إذ ت��ت��غ��ذى 
ب��ال��ح��ش��رات وال��س��ح��ال��ي 
وال���ض���ف���ادع وال��ف��ئ��ران 
وال��ح��ي��وان��ات ال��ص��غ��ي��رة
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اجلنوية  الكورية  العاصمة  تشهد  املقبل،  يونيو  و12   8 ني  ما  الفترة  خالل 
سيؤول املؤمتر الدولي لإلعالميني العلميني الذي ينظمه كل من االحتاد الدولي 
واجلمعية الكورية لإلعالميني العلميني، حتت عنوان: لنوسع آفاقنا. املؤمتر هو 
الدولي لإلعالميني  التي ينظمها االحتاد  الدولية  التاسع في سلسلة املؤمترات 
العلميني  )World Federation of Science Journalists  )WFSJ كل عامني 
في لد من البلدان التعاون مع الراطة أو اجلمعية احمللية )اإلقليمية( لتعزيز 

قدرات ومهارات اإلعالميني العلميني في العالم.

المنظومة العالمية 
لإلعالم العلمي

* رئيس حترير النسخة العرية من مجلة نيتشر، )ريطانيا(.

د. مجدي سعيد ❋
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مع سلسلة املؤمترات الدولية الثمانية 
التي عقدت منذ عام 1992 امتأل العالم 
الرواط واالحت���ادات اجلديدة اخلاصة 
اإلعالميني العلميني، إال أن ظهور عض 
تلك الرواط كان أسبق من ذلك التاريخ. 
ووفقًا آلخر إحصاء على موقع االحتاد الدولي 
لإلعالميني العلميني، فإن االحتاد يضم في 
عضويته 48 راطة وجمعية وطنية وإقليمية 
ودولية لإلعالميني العلميني، وهي الرواط 
اإلفريقية والعرية واألوروية والبلقانية 
والراطة الدولية للكتاب العلميني كرواط 
إقليمية ودولية، إضافة إلى رواط وطنية 

في كل من: نني ووركينا فاسو والكاميرون 
وكينيا والنيجر ونيجيريا ورواندا والصومال 
وجنوب إفريقيا وتوغو وأوغندا وموزمبيق من 
قارة إفريقيا، ورواط من: الصني والياان 
وكوريا والفلبني ونغالديش من قارة آسيا،  
ورواط من: كتالونيا والدمنارك وفرنسا 
وأملانيا وأيرلندا وإيطاليا وهولندا وروسيا 
وإسبانيا وسويسرا واململكة املتحدة من 
قارة أوروا، واألرجنتني والبرازيل وتشيلي 
من أمريكا اجلنوية، وكندا وإقليم كيبك 
والواليات املتحدة من أمريكا الشمالية، 

إضافة إلى راطتني من أستراليا. 

ووفقًا ملا هو مسجل على موقع االحتاد فإن 
»الراطة األملانية للكتاب العلميني« املعروفة 
أق��دم الرواط  TELI تعتبر    ��� اختصارا 
واجلمعيات اخلاصة اإلعالميني العلميني 
في العالم، إذ تأسست عام 1928، في حني 
تعتبر الراطة اإلعالمية الصومالية للبيئة 
والعلوم والصحة والزراعة املعروفة اختصارًا 
SOMESHA أحدث الرواط انضمامًا   �

لالحتاد الدولي )7 يناير 2015(. 
ال��ع��ر��ي��ة لإلعالميني  ال��را��ط��ة  أم���ا 
العلميني )اختصارا ASJA( فقد دأت 
كفكرة لدى فريق القسم العلمي أحد 

اإلعالم العلمي.. احتادات ورواط 

وعلى الرغم من وجود ما ميكن أن يطلق 
عليه »إعالم علمي« في العالم رمبا منذ القرن 
التاسع عشر - مع نشأة عدد من الدوريات 
وامل��ج��الت العلمية التي كانت تخلط في 
جمهورها ني املتخصصني وني املهتمني 
العلوم صورة عامة - فإن »اإلعالم العلمي« 
لم يصبح شأنًا عامليًا إال منذ أكثر من عقدين 
قليل. وفي هذا املقال نقدم مالمح املنظومة 

الدولية لإلعالم العلمي.

االحتاد الدولي 
على رأس املنظومة الدولية لإلعالم العلمي 
يأتي االحتاد الدولي لإلعالميني العلميني، 
ه��ادف��ة  وغ��ي��ر  حكومية  غ��ي��ر  منظمة  وه���و 
اإلعالميني  وجمعيات  روا��ط  للرح متثل 
ويشجع  العاملي،  الصعيد  على  العلميني 
والنقدية  القوية  التغطية  على  االحت���اد 
والبيئة،  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  لقضايا 
وال��ص��ح��ة وال���ط���ب وال����زراع����ة وامل���ج���االت 

على ال��رغ��م م��ن وج��ود 
إعالم علمي في العالم 
ربما منذ القرن ال��19 
م���ع ن���ش���أة دوري�����ات 
علمية فإن ذلك اإلعالم 
لم يصبح شأنًا عالميًا 
إال م��ن��ذ ن��ح��و عقدين
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األخرى ذات الصلة.
ويستهدف االحتاد تطوير الوعي اإلعالم 
العلمي عامليا من خالل ناء قدرات اإلعالميني 
لتقدمي إعالم علمي جذاب وقاطع ودقيق 
ومحايد وذو جودة عالية، وهو يفعل ذلك 
من خالل املشروعات التعليمية واملؤمترات 
وتشجيع إنشاء الرواط واجلمعيات الوطنية، 
وهو مخصص لتشجيع الزمالة والشبكات 
املهنية لتعزيز اإلع���الم العلمي وم��ن ثم 

املجتمع املدني.

اإلعالم العلمي.. شأن عاملي
لم يصبح اإلعالم العلمي شأنًا عامليًا 
إال منذ ما يزيد قلياًل على عقدين من 
ال��زم��ان، وحت��دي��دًا منذ ع��ام 1992 حني 
التأم أول مؤمتر دول��ي لإلعالم العلمي 
في طوكيو الياان في الفترة ما ني 10 
و13 نوفمبر دعم من منظمة اليونسكو 

وع��دد من املنظمات الدولية والوطنية 
للكتاب واإلعالميني العلميني، حتت عنوان: 
العلم في خدمة اإلنسانية، وحضره 165 
إعالميًا وكاتبًا وناشرًا علميًا من 31 دولة. 

وعد ذلك توالت املؤمترات الدولية، حيث 
عقد املؤمتر الثاني في وداست املجر في 
الفترة ما ني 2 و4 يوليو 1999 وحضره 
146 إعالميًا علميًا من 29 دولة وجرى فيه 

دعوة منظمة اليونسكو لدعم تأسيس احتاد 
دولي ورواط وطنية ودولية لإلعالميني 
العلميني. أما املؤمتر الثالث فقد عقد في 
سان خوسيه دوس كامبوس البرازيل ما 
ني 24 و27 نوفمبر 2002، وخالل املؤمتر 
500 إع��الم��ي علمي  ال��ذي حضره نحو 
مت تأسيس االحت��اد الدولي لإلعالميني 
العلميني. أما املؤمتر الراع فقد عقد في 
مونتريال كندا ما ني 2 و4 أكتور 2004، 
وحضره 622 إعالميًا علميًا من 58 دولة، 
وفيه مت انتخاب أول رئيس لالحتاد وهي 
اإلذاعية الكندية فيرونيك مورين، وجرى 
قبول عضوية الراطة العرية لإلعالميني 
العلميني االحتاد، ومت انتخاب الدكتورة 

معوقات عدة تواجه اإلعالم 
العلمي ال��ع��رب��ي أهمها 
ض��ع��ف م��س��ت��وى معرفة 
اإلع��الم��ي��ي��ن العلميين 
العرب باإلنكليزية وعدم 
وجود أي تأهيل أكاديمي 
دائ������م وم��س��ت��م��ر ل��ه��م 

املواقع اإللكترونية عام 2003، ثم كمجوعة 
إلكترونية على موقع ياهو، وأصبحت 
عضوًا في االحتاد الدولي عام 2004، ثم 
كإحدى شبكات املؤسسة العرية للعلوم 
 .2006 13 ديسمبر  والتكنولوجيا في 
وعلى الرغم من أن ذلك التأسيس كان 
قفزة في الهواء، لعدم وجود رواط قطرية 
حاملة في الوطن العري، وعلى الرغم 
مما شاب مسيرة الراطة من خالفات 
ومشكالت، وعلى الرغم من موتها إكلينيكيا 
أو تكاد منذ عام 2012، فإنها استطاعت 
خالل مسيرتها القصيرة أن تقدم عددًا 

من اإلجنازات أهمها:
� دليل اإلعالمي العلمي العري: ويضم 
18 إعالميًا علميًا عريًا حول  خبرات 
اجل��وان��ب املختلفة للمهنة وص��در في 

يناير 2008.
� أول مؤمتر لإلعالم العلمي العري على 
هامش مؤمتر املؤسسة العرية وعقد 

في فاس 2008.
�  أول جائزة لإلعالم العلمي العري وقدمت 

جوائزها في املؤمتر نفسه.
� عدة رامج تدريبية في اإلعالم العلمي 
في مصر والسودان التعاون مع االحتاد 

الدولي واإليسيسكو.
�  املشاركة في إعداد احلقيبة التدريبية في 

اإلعالم العلمي ملنظمة األليسكو.
�  دورتان من جائزة اإلعالم البيئي املصري 

2008 و2009.

�  تنظيم املؤمتر الدولي الساع لإلعالميني 
العلميني في الدوحة عام 2011.

� توفير منح حلضور أكثر من دورة ملؤمتر 
علماء نول في لينداو، ومؤمتر املؤسسة 
األمريكية للتقدم العلمي، ومؤمترات 
االحت���اد ال��دول��ي ف��ي ك��ل م��ن أستراليا 

وريطانيا وقطر وفنلندا.

الرئيسة الساقة لالحتاد الدولي لإلعالميني العلميني
 د. نادية العوضي في أحد املؤمترات
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نادية العوضي ممثلة الراطة عضوًا في 
جلنة البرامج االحتاد. أما املؤمتر الدولي 
اخلامس فقد عقد في ملبورن أستراليا 
2007، في حني  17 و20 أريل  ما ني 
استضافت لندن املؤمتر السادس ما ني 
كان  وال��ذي   2009 يوليو  و2  يونيو   29

أضخم املؤمترات حيث حضره نحو ألف 
شخص من اإلعالميني العلميني من 70 
دولة. وفي هذا املؤمتر فازت الراطة العرية 
لإلعالميني العلميني على كل من الرواط 
الفنلندية والكينية واألوغندية تنظيم 
 ،2011 املؤمتر الساع في القاهرة عام 
وتسلمت الدكتورة نادية العوضي ممثلة 
الراطة العرية رئاسة االحت��اد الدولي 

ملدة عامني )2009 – 2011(. 
أم��ا املؤمتر الدولي الساع لإلعالميني 
ال��دوح��ة أواخ��ر  ال���ذي عقد ف��ي  العلميني 
2011، فكان مقررًا له أن يعقد في  يونيو 
القاهرة، لكن أحداث الثورة املصرية دفعت 
إدارة املؤمتر لنقله إلى العاصمة القطرية. 
وكانت تلك هي املرة األولى التي يلتئم فيها 
ذلك املؤمتر الدولي في دولة من دول اجلنوب، 
ناهيك عن أن ينظم في دول��ة عرية، كما 
كانت املرة األولى التي يتشارك فيها راطتان 
لإلعالميني العلميني )هما الراطة العرية 
والراطة األمريكية( في تنظيم هذا املؤمتر 

حتت إش��راف االحت��اد الدولي لإلعالميني 
العلميني، وهي املرة األولى أيضا التي ميثل 
فيها حضور املؤمتر من العالم النامي %50 
من إجمالي احلضور الذي لغ 720 إعالميًا 

علميًا من 90 دولة. 
أما املؤمتر الدولي الثامن فقد عقد في 
 24 العاصمة الفنلندية هلسنكي ما ني 
و28 يونيو 2013، وحضره 807 إعالميني 

علميني من 77 دولة. 

دورة إنترنتية حول اإلعالم العلمي
م��ن ��ني م��ا يقدمه االحت���اد ال��دول��ي على 
موقعه دورة متاحة تسع لغات )اإلجنليزية 

وال��ف��رن��س��ي��ة واإلس���ب���ان���ي���ة وال��ب��رت��غ��ال��ي��ة 
والتركية  والعرية  والفيتنامية  والصينية 
ني  التعاون  مقدمة  وه��ي  وال��ف��ارس��ي��ة(، 
والتنمية  العلوم  وشبكة  ال��دول��ي  االحت���اد 
SciDev.net كأول دورة إلكترونية متاحة 

مجانا في هذا املجال. 
ال���دورة عشرة دروس ف��ي مختلف  تضم 
فنون املهنة، يضم كل درس منها محاضرة 
في املوضوع مع أمثلة وأسئلة للتقييم الذاتي 
وواجبات، وقد صممت الدروس لتكون قالة 
أن��واع األجهزة  للوصول إليها عبر جميع 

اإللكترونية. 
وتتضمن الدروس موضوعات عدة أهمها: 
تخطيط وناء العمل اإلعالمي العلمي، البحث 
عن قصص علمية وتقييمها، املقالة اإلعالمية، 
مهارات الكتاة العلمية، ما هو العلم، التقارير 
حول القضايا العلمية اخلالفية، التقارير 
حول السياسات العلمية، تصوير املوضوعات 
العلمية الفيديو، فهم اإلحصائيات، ووسائل 

اإلعالم االجتماعية.

تعاونيات الزمالة املهنية
منذ إنشائه نظم االحتاد الدولي دورتني 
من تعاونية الزمالة املهنية SJCOOP في كل 
من إفريقيا الناطقة اإلجنليزية والناطقة 
الفرنسية وفي الوطن العري، وذلك خالل 

استضافت ال��دوح��ة في 
2011 المؤتمر ال��دول��ي 

ال���س���اب���ع ل��إع��الم��ي��ي��ن 
العلميين للمرة األولى في 
 720 دول��ة عربية وحضره 
90 دولة  إعالميًا علميًا من 

اإلعالم العلمي ومنظومة العلوم والتكنولوجيا
اإلعالم العلمي هو فرع من اإلعالم يتناول 
أو البيئة أو  أو التكنولوجيا  قضايا العلوم 
الصحة ويقدمها للجمهور العام، ومن ثم 
فهو يساهم في إقامة جسر يقرب العلوم 

للجمهور، ويجذب اجلمهور إلى العلوم. 
واإلعالم العلمي حد ذاته جزء من منظومة 
أكبر في أي قطر أو إقليم في العالم، وهي 
منظومة العلوم والتكنولوجيا، التي تضم:

�  التعليم العلمي: سواء قبل اجلامعي أو 
اجلامعي أو ما عد اجلامعي.

�  البحث العلمي: سواء في اجلامعات أو 
مراكز األحاث.

ال��دوري��ات العلمية  �  النشر العلمي: في 
األكادميية أو احملكمة.

ال��ت��ي تضم  �  اجلمعيات العلمية: وه��ي 
املشتغلني كل تخصص من تخصصات 

العلم.
�  التنشئة والثقافة العلمية: سواء من خالل 
جمعيات أو مساقات أو نشاطات أخرى 
تعنى وصل الفجوة ني اجلمهور العام 
غير املتخصص والعلوم والتكنولوجيا، وهو 
ما يتم إما تقريب العلوم إلى اجلمهور 
أو جذب اجلمهور على اختالف أعماره 

إلى العلوم.

�  اإلعالم العلمي: وهو جزء خاص من املكون 
الساق، يعتمد على وسائل اإلعالم من 
صحف ومجالت وإذاعة وتلفاز وإنترنت 
ي��ؤدي املهمتني معًا؛  وه��وات��ف، وه��و هنا 

التقريب واجلذب.
�  التطبيقات العلمية والتكنولوجية: في 
مجاالت الزراعة والصناعة واخلدمات 

وغيرها.
�  الواقع أو البيئة احمليطة: سواء في ذلك 
البيئة الفيزيقية أو االجتماعية أو الثقافية 
مبا تتضمنه من مشكالت وحاجات لإلنسان 

واملجتمع في يئة ما.
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الفترة من 2006 – 2008 للدورة األولى 
و2010 – 2013 للدورة الثانية. كما يجري 
تنفيذ دورة جديدة من البرنامج في جنوب 

شرق آسيا دأت عام 2013. 
رامج تعاونيات الزمالة املهنية في اإلعالم 
العلمي هي رامج للتدريب املمتد على مهارات 
اإلعالم العلمي تتم عبر إشراف نخبة من 
زم��الء املهنة األكثر خبرة )خمسة من كل 
إقليم( على مجموعات صغيرة من خمسة 
زمالء آخرين، وذلك عبر رامج للتواصل 
واإلش���راف اإللكتروني منقحة من خالل 
ل��وج��ه تتخلها محاضرات  ل��ق��اءات وج��ه��ا 
ورامج تدريبية وزيارات ميدانية وواجبات 
وتقييمات، ويتخلل كل ذل��ك دراس��ة مواد 
الدورة التدريبية اإللكترونية املتاحة على 
م��وق��ع االحت����اد. وق��د ش���ارك ف��ي ال��دورت��ني 
150 إعالميًا علميًا من  األول��ى والثانية 

إفريقيا والوطن العري. 

خدمات أخرى
ي��ق��دم االحت���اد إض��اف��ة إل��ى ك��ل م��ا سبق 
خدمات أخرى لالرتقاء مبهنة اإلعالم العلمي 

والعاملني فيها، من ذلك:

مصادر مجانية للتعلم مثل أدلة الزمالة 
املهنية، وتأسيس الرواط، وتغطية القضايا 
املتعلقة مب��رض اإلي���دز، ودليل الصحافة 
االستقصائية اللغة العرية، وتقرير ملتقى 
كافلي األول حول مستقبل مهنة اإلعالم 
العلمي )الذي عقد في شيكاغو في فبراير 
العلوم  م��ن نشرة  كثيرة  وأع���داد   ،)2014

في إفريقيا. كما يقدم املوقع مواد صوتية 
وتعريفا املصادر، ومنحًا متعددة في مجال 

اإلعالم العلمي.

مالحظات من الواقع العري
أود في ختام هذا العرض ملالمح املنظومة 
العاملية لإلعالم العلمي ممثلة األخص في 
االحت��اد الدولي لإلعالميني العلميني أن 
أشير إلى أن احلضور العري على الساحة 
العاملية لإلعالم العلمي يبقى هزياًل، ويبقى 
العائق األكبر أمام هذا هو مستوى معرفة 
اإلعالميني العلميني العرب اللغة اإلنكليزية 
من جانب، وعدم وجود أي تأهيل دائم ومستمر 
لإلعالميني العلميني من أي جامعة في الوطن 
العري، استثناء رنامج الدراسات العليا 
في املدرسة الوطنية اجلزائرية للصحافة، 
وق��ل��ة ع���دد ال��ص��ح��ف وامل��ج��الت وال��ب��رام��ج 
اإلذاعية والفضائية العلمية العرية، وقاء 
االهتمام اإلعالم حول العلوم هامشيًا مقارنة 
االهتمام السياسة والرياضة والترفيه، سواء 
على مستوى اجلمهور أو النخب أو املؤسسات 
اإلعالمية، وعدم توثيق اخلبرات اإلعالمية 
العلمية القليلة في الوطن العري مبستوى 
يناسب طرحها على الساحة العاملية، وعدم 
وجود رواط قطرية في اإلعالم العلمي تسعى 
إلى املضي قدمًا في تطوير املهنة والعاملني 

فيها في لدانهم. <

ي��ق��دم االت���ح���اد ال��دول��ي 
لإعالميين العلميين على 
موقعه دورة متاحة مجانًا 
بتسع لغات منها العربية 
ت��ض��م ع��ش��رة دروس في 
مختلف ف��ن��ون المهنة

عدد من املشاركني في إحدى الدورات التدريبية لالحتاد الدولي لإلعالميني العلميني



62
2
0
1
5
ل  

ري
أ 

- 
8
9

دد 
عــــــ

ال

يل 
ر

أ
دد 

عــــــ
ال

ميثل النوم حالة دورة طبيعية من االسترخاء ألجسام الكائنات احلية ودماغها، ويحدث عادة لساعات 
لياًل وتنخفض خالله احلركات اإلرادية والشعور مبا يحدث من حولنا، وال ميكن اعتباره فقدانًا للوعي، 

ل تغير حلالة الوعي حيث ميكن إيقاظ صاحبها منها، سواء كان إنسانًا، أو حيوانا. 
وال تزال األحاث جارية ملعرفة الوظيفة الرئيسية للنوم، إال أن هناك اعتقادًا شائعًا أنها ظاهرة طبيعية 

إلعادة تنظيم نشاط الدماغ والنشاطات احليوية األخرى في الكائنات احلية.

حقائق عن النوم

* كاتب متخصص املوضوعات العلمية )الكويت(.

قلم: داود الشراد ❋

وال يعتبر النوم فقدانًا للوعي، أو غيبوة، 
وإمنا حالة خاصة مير ها اإلنسان، وتتم 

خاللها نشاطات محددة.
وحينما يكون اإلن��س��ان مستيقظًا فإن 
لدى املخ نشاط كهرائي محدد، ومع حلول 
النوم يبدأ هذا النشاط التغير، وتساعدنا 
دراسة النوم على حتديد ذلك صورة دقيقة؛ 

فالنائم مير خالل نومه عدة مراحل، لكل 
منها دورها، فهناك املرحلة األولى والثانية، 
اللتان يكون النوم خاللهما خفيفًا وتبدأان 
مع داية النوم. واملرحلتان مهمتان السترداد 
اجلسم نشاطه، وي��ؤدي عدم لوغهما إلى 
النوم اخلفيف غير املريح، والتعب، واإلرهاق 
90 دقيقة تبدأ  خ��الل النهار. وعد نحو 

مرحلة األحالم، أو ما يعرف مبرحلة حركة 
العينني السريعة REM، وهي مرحلة مهمة 

الستعادة الذهن نشاطه.
���دورة  امل���راح���ل  امل����رور جميع  وي��ع��رف 
النوم الكاملة. ويجتاز اإلنسان خالل النوم 
الطبيعي )ما ني 6 و8 ساعات( ما ني 4 

و6 دورات كاملة.

عالم من األرق والوعي واألحالم
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قد يسبب احلرمان من النوم ضررًا جسديًا 
فعليًا، كما تفعل حوادث السير، أو قد يؤدي 
إلى خلل شامل في زمن غير مناسب )اصطدام 
من نوع آخر(، ما يسبب اختالالت معرفية 
حادة منها : تراجع اإلنتاجية، وصعوة في 
التركيز، ومشكالت في الذاكرة والتحفيز، 
حتى إننا رمبا ال نعود نحب هواياتنا املستوى 
نفسه. وهنالك أخطار صحية متزايدة مثل 
ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، والبدانة، 
واجللطة الدماغية، والسكري، والسرطان 
وحتى األم��راض العصبية التنكسية مثل 
ألزهامير. قد يكون احلرمان من النوم أحد 
أكبر التهديدات الصحية غير املرئية في 
هذا السياق، ومثل هذا التهديد ال يسهل 
مواجهته عبر مقارتنا العادية التي تقضي 

تناول أدوية أفضل، أو زيادة جرعاتها.

الساعة احليوية
أظهرت أحاث حديثة أن احلرمان من 
ال��ن��وم يتأثر عامل وراث���ي، جانب عامل 
آخر غير معروف. وفي عام 2009، حدثت 
طفرة ملعرفة ذل��ك، حينما أجريت دراس��ة 
ملعرفة سلوك النوم عند البشر في جامعة 
كاليفورنيا، عبر رصد خلل مثير للفضول 
في يانات النوم. من ني مئات األشخاص 
الذين متت دراستهم على مر السنني، رز 
شخصان: أم وانتها كانتا تنامان طوال 
ست ساعات في الليلة )يعتبر هذا املستوى 
من النوم شائبًا النسبة إلى معظم الناس(، 

لكن قي أداؤهما جيدًا.
ومن خالل حتليل حمضهما النووي، عثر 
على طفرة محددة في مورثة )كروموسوم( 
chromosome مسؤولة عن تنظيم إيقاعات 

الساعة احليوية، وه��ي جتعلهما على ما 
يبدو مختلفتني عن نظرائهما احملرومني 
من النوم. ثم أدخلت تلك الطفرة داخل 
مورثات الفئران. وكان األثر واضحًا: دأت 
احليوانات التي حتمل الطفرة تنام لفترة 
أدنى من نظرائها، ولم يقتصر األمر على 
ذلك ل تاعت تقدمي أداء جيد عد نحو 
ست ساعات من دون نوم )إن��ه وقت طويل 
النسبة إلى الفئران(. أما املجموعة التي ال 
حتمل الطفرة، فقد أظهرت إشارات مألوفة 

على نقص النوم.
كانت تلك النتيجة أساسية مفادها أنه إذا 
انعكست طفرة واحدة على مدة النوم، ومن ثم 
على الوظيفة املعرفية فذلك يطرح احتمال 
وجود مورثات إضافية تؤدي الدور ذاته. ولهذا 
طبقت النظرية مع توأمني كان يجري دراسة 
أمناط نومهما. عمد أعضاء البحث إلى جتزئة 
املورثة ذاتها، التي رصدتها في عينة التوأمني، 

ملعرفة ما إذا كان اإلمكان إيجاد الطفرة نفسها، 
أو أخرى ذات صلة كي يتكرر أثر احلرمان من 
النوم. وجرى تطبيق ذلك على توأمني ذكرين 
27 عامًا، يحمل أحدهما الطفرة.  عمرهما 
ول��م تكن املعطيات تشبه تلك التي حللت 
ساقًا الكامل، لكنها كانت ترتبط املورثة 

التي تنظم الساعة احليوية أيضًا.
تبني أن أحد التوأمني الذي يحمل الطفرة 
كان ينام في الليلة الواحدة أقل ساعتني من 
شقيقه. وعند مراقبة أداء الثنائي في االختبار 
النفسي لليقظة تبني أن التوأم الذي يحمل 

الطفرة يقدم أداء أفضل من شقيقه.
وحني سمح للتوأمني التعويض عن مدة 
النوم التي خسراها خالل الدراسة، احتاج 
التوأم الذي يحمل الطفرة إلى زمن أدنى كي 

يستعيد قواه )أقل مبئة دقيقة تقريبًا(.
وفي يوليو 2014 نشرت نتائج األحاث، 
وظهرت متغيرة وراث��ي��ة، تسمح حلامليها 
خالل ست ساعات االستفادة من املنافع 
التي يجنيها معظم الناس اآلخرين خالل 

ثماني ساعات.

تظهر ال��دراس��ات  أن ثلث 
ال��ن��اس ي��واج��ه��ون نقصًا 
ف��ي ال��ن��وم بفعل مسار 
ال��ح��ي��اة  ال��م��ع��اص��رة ل��ذا 
تعتبر القيلولة وسيلة 
ممتازة لسد ذلك النقص
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املورثات
وأظهرت االستنتاجات أن عينات الطفرة 
تبقى ضئيلة، حتى عند جمعها مع البيانات 
الساقة. والتعاون مع مجموعات دولية 
معنية النوم من ريطانيا وكوريا اجلنوية 
والصني، أمكن جمع ما ني نصف مليون 
ومليون مشارك. والعمل على جتزئة املورثات 
العشرين املرتبطة تنظيم إيقاعات الساعة 
احليوية، حثًا ع��ن الطفرتني اللتني مت 
العثور عليهما، وعن أي متغيرات جديدة 

ميكن أن تؤثر على الناحية الفيزيولوجية 
من النوم.

قد تكون النتائج مهمة النسبة إلى املهن 
التي حترم الناس من النوم لفترات طويلة. 
وقد يساهم حتديد تلك املتغيرات في توقع 
الناس الذين يتأثرون قلة النوم وأولئك 
الذين ال يتأثرون. وميكن أن نستعمل البيانات 
الوراثية ملساعدتنا على اتكار أفضل رامج 
العمل لبعض األفراد. لكن األهم من ذلك 
على األرجح أن النتائج قد حتسن نوعية حياة 

ماليني البشر الذين يواجهون حرمانًا مزمنًا 
من النوم. وفي حال حتديد تلك املتغيرات 
الوراثية، سنحصل على حملة عن البيانات 
احليوية التي تؤثر على حاجتنا إلى النوم 
وحني يفهم العلماء تلك البيانات سيتمكنون 
من اختبار جزيئات محددة تؤثر على عض 
مسارات النوم )إنه طريق محتمل التكار 
وتطوير أدوية وعالجات جديدة( وحتى لو لم 
نكن نحمل طفرات مهمة، ميكن أن نستعمل 
تلك الطفرات ملعرفة املزيد عن طبيعة النوم. 

كبح هرمون الميالتونين عامل 
أساسي لفهم السبب الذي 
يجعل اإلض��اءة الصنعية في 
الليل مسيئة لنا وهذه المادة 
تنجم عن الغدة الصنوبرية 
ال��دم��اغ��ي��ة ل��ي��اًل لتنظيم 
دورة النوم واليقظة وهي 
مسؤولة عن النوم المريح

إن القول قلة النوم قول مبالغ فيه، 
وإلى جانب ذلك فإنه ليس األمر اجلديد، 
والشك أن السرعة واإلثارة اللتني تطبعان 
احلياة احلديثة تقودان إلى قلة النوم، 
امل��ؤش��رات على ذلك  أو األرق. ويبدو أن 
1894، أي منذ أكثر من  ��دأت في عام 
قرن من وصول الهواتف الذكية، واآلالت 
احلاسبة اللوحية، وقد ألقي اللوم حينها 
على املصايح الكهرائية التي قيل إنها 
وراء تنامي قلة النوم. وليس هناك أي 
دليل يشير إلى إننا ننام حاليًا أقل مما 
كنا عليه قبل مئة عام، وشكل عام فإن 

نوعية النوم لدينا قد حتسنت،إضافة إلى 
األغطية املنسوجة من القطن ومستوى 
منط حياتنا. وغالبًا ما تتم صياغة قصص 
خرافية حول األشخاص الناجحني أنهم 
يشكلون طبقة من النخبة التي حتتاج 
إلى ساعات قليلة من النوم. وقد اشتهر 
رئيس الوزراء البريطاني الساق وينستون 
تشرشل ) )1940 ��� 1874أنه ال يحتاج 
ألكثر من ضع ساعات قليلة، كما قيل 
إنه يأخذ انتظام غفوة لساعتني يرتدي 

خاللها مالس النوم.
ويبدو أن من يستمتع مبا يقوم ه من 

عمل، ويتحمس في مواجهة حتديات اليوم، 
عادة ما مييل إلى النوم لساعات أقل.

والفارق الفعلي في النوم فيما يننا 
وني أسالفنا هو فارق ثقافي، فقبل أجيال 
قليلة ماضية كنا نحتفظ مبشكالتنا في 
أنفسنا، أما اليوم فإننا تنا أكثر تقباًل 
مل��ش��ارك��ة اآلخ���ري���ن ه��واج��س��ن��ا وقلقنا. 
ويقال إن النساء يعانني وتيرة مرتفعة 
من احلرمان من النوم، ولعل ذلك رمبا 
يعكس قدرتهن على نقاش األمور اخلاصة 
أكثر من أنه إشارة إلى أن الذكور ينامون 

سهولة أكثر منهن.

سلبيات املدنية احلديثة
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إذا متكنا من تقليد مفعولها، فقد نتوصل 
إلى حتسني نوعية النوم وتقدمي أداء أكثر 

فاعلية حتى لو مننا لفترة أقل.

قلة نوم املراهقني
ليس صحيحًا أن النوم مضيعة للوقت 
فقد دعت الكلية األمريكية لطب األطفال 
في منتصف عام 2014، املدارس األمريكية 
التي يرتادها أوالد ني العاشرة والثامنة عشرة 
من العمر إلى تأخير موعد دء الدراسة إلى 
الثامنة والنصف صباحًا، أو حتى عد ذلك، 
علمًا أن 85% من املدارس تبدأ حاليًا عملها 

املدرسي في وقت أكر.
ولعل الغاية من ذلك معاجلة نقص النوم 
املتفشي ني املراهقني، ومساعدتهم على 
التحكم في التبدل في ساعتهم احليوية، 
املرتبط سن البلوغ. فهذا التبدل يحولهم 
إل��ى النوم،  إل��ى محبني للنوم، فيخلدون 
ويستيقظون عد ساعتني مما اعتادوه حينما 

كانوا أصغر سنًا.
وتكشف دراسات عدة فوائد للتأخير في 
دء الدراسة، أظهرت دراس��ة تتبعت طوال 
ثالث سنوات نحو 9 آالف طالب في ثماني 
م��دارس ثانوية قبل وعد قرار التأخر في 
دء الدراسة حتسنًا في العالمات، وتراجعًا 
في معدل ح��وادث السيارات التي يرتكبها 

مراهقون نسبة %65.
ال��ت��ي أمكن  ول��ع��ل م��ن األم���ور املهمة 
مالحظتها أيضًا لتأثيرات قلة النوم، تلك 
املرتبطة أعراض الرئة؛ إذ إن انقطاع 
التنفس أثناء النوم )حالة مزمنة حيث 
يسبب ع��دم انتظام التنفس اضطراًا 
حادًا في النوم(. ويبدو أن املسألة تتعلق 
ت��ت��راف��ق م��ع تداعيات  التنفس لكنها 
عيادية واس��ع��ة، ميكن مالحظة أهمية 
ارت��ب��اط امل��وض��وع حياة ال��ن��اس، وم��دى 

كفاءة العالج املناسب.

النوم في الظلمة
غرفة النوم احلديثة ممتلئة األضواء، 
����دءًا م��ن ش��اش��ات احل��واس��ي��ب املتوهجة، 
وأجهزة الراديو املزودة ساعة، وصواًل إلى 
أي عدد من األجهزة اإللكترونية الالمعة. 

تكمن املشكلة في واقع أن التعرض املزمن 
للضوء أثناء الليل يؤدي إلى مجموعة من 

املشكالت الصحية.
ولكي ندرك السبب الذي يجعل التعرض 
املزمن للضوء سيئًا لهذه الدرجة أثناء الليل، 
يجب أن نفكر مبسار التطور البشري. قبل 
نهاية العصر احلجري، كان البشر يتعرضون 
ال��ض��وء الطبيعي  لنوعني مختلفني م��ن 
املسؤول عن تنظيم اإليقاع اليومي. خالل 

النهار كانت تسطع الشمس، وخالل الليل 
يظهر القمر والنجوم، ورمبا ينبعث الضوء 
من نيران املخيمات. كان النمط املزدوج ني 
النهار والليل متواصاًل، فحذت رمجتنا 

احليوية حذوه.

دور املخ
 Melatonin إن كبح هرمون امليالتونني
ال��ذي يجعل  عامل أس��اس��ي لفهم السبب 
اإلضاءة الصنعية في الليل مسيئة لنا. هذه 
املادة احليوية تنجم عن الغدة الصنورية 
الدماغية Pineal Gland لياًل )حني يكون 
اجلو مظلمًا( لتنظيم دورة النوم واليقظة، 
تخفض ضغط الدم ومستويات الغلوكوز، 
وحرارة اجلسم )إنها ردود فيزيولوجية أساسية 

وهي مسؤولة عن النوم املريح(.
واجلزء الدماغي الذي يسيطر على الساعة 
احليوية هو »نواة التكيف« )مجموعة خاليا 
موجودة في قشرة الدماغ Cortex( تتجاوب 
هذه اخلاليا مع مؤشرات الضوء والظالم. 
وتستشعر األعصاب البصرية في عيوننا 
الضوء وتنقل مؤشرًا إلى نواة التكيف، فتبلغ 

أظ��ه��رت ال���دراس���ات أن 
التعرض لضوء الغرفة قبل 
موعد ال��ن��وم يقصر مدة 
الميالتونين بفترة تصل 
إل��ى 90 دقيقة مقارنة 
بالتعرض للضوء الخافت
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الدماغ أن الوقت حان لالستيقاظ. كما أنها 
تطلق عمليات أخرى، منها رفع حرارة اجلسم 
وإنتاج هرمونات مثل هرمون الكورتيزول، 
وتكون معدالت الكورتيزول منخفضة نسبيًا 
خالل الليل، ما يسمح لنا النوم. لكنها تكون 
مبعدالت أعلى خالل النهار، ما يسمح إعادة 
االستقرار إلى معدالت الطاقة وتنظيم وظيفة 

جهاز املناعة.
لكن اإلض���اءة الصنعية في الليل تزيد 
معدالت هرمون الكورتيزول ما يعيق النوم، 
ويطلق سلسلة م��ن املشكالت املرتبطة 
مبعدالت الدهون في اجلسم، ومقاومة 
اإلنسولني، وااللتهاب املنهجي. وذلك ما 
يؤدي إلى نقص في النوم، وإعاقة التنظيم 

العصبي للشهية.
لكن إذا كانت غرفتنا مظلمة خالل 
الليل، فإنه ال يصل أي مؤشر صري إلى 
ل��ذا تفرز أجسامنا كمية  ن��واة التكيف، 
امليالتونني الضرورية. كذلك يتم تنظيم 
معدالت امليالتونني وفق نسبة التعرض 

للضوء خالل اليوم الساق.

اإلضاءة قبل النوم
أظهرت الدراسات أن التعرض لضوء الغرفة 
قبل موعد النوم يقصر مدة امليالتونني فترة 
تصل إلى 90 دقيقة، مقارنة التعرض للضوء 
اخلافت. كذلك، يؤدي التعرض لضوء الغرفة 
للنوم إلى كبح معدالت امليالتونني نسبة 

تفوق 50%. وهي نتيجة الفتة.
أما اإلف��راط في النوم فيؤدي إلى حالة 
يدعوها العلماء ثمالة النوم. ال تسبب هذه 
احل��ال��ة أي ض��رر عصبي إال أن محاولتك 
ال��راح��ة جتعلك تشعر  اخلاطئة لتخزين 
تثاقل، ألنك ترك جزء الدماغ الذي يتحكم 

في دورة اجلسم اليومية.
يحدد جهاز ضبط النظم احليوي شبه 
اليومي مجموعة من اخلاليا املتكتلة في 
  ،Hippocampus احلصني )قرن أم��ون( 
وهو جزء دائي صغير من الدماغ يتحكم في 
اجلوع، والعطش، والعرق(، وتيرتنا الداخلية. 
ويعتمد جهاز الضبط هذا في املقام األول، على 
إشارات ضوئية من العني فيدرك متى يحل 
النهار ويبعث رسائل كيميائية جتعل سائر 

خاليا اجلسم تعمل وفق الساعة ذاتها.
يفترض العلماء أن جهاز الضبط هذا 
يتطور ليعلم اخل��الي��ا ف��ي جسمنا كيفية 
ضبط طاقتها يوميًا. وحينما تفرط في 
ال��ن��وم، يحدث خلل ف��ي الساعة احليوية، 
��إع��الم اخل��الي��ا أمر مختلف عما  فتبدأ 
تختبره مولدة شعورًا التعب. نتيجة لذلك، 
قد تنهض من السرير في احلادية عشرة 
صباحًا، إال أن خاليا جسمك رمبا تكون قد 
دأت تستهلك طاقتها منذ الساعة الساعة. 
يشبه هذا األمر ما يعانيه اإلنسان من إعياء 
الفارق الزمني )Jet lag( عند السفر ني 

مناطق زمنية متباعدة.
اإلفراط في النوم ال يفشل مخططاتك 
للتنزه يوم العطلة فحسب؛ ل إنه إذا اعتدت 
اإلفراط في النوم دائمًا فإنك تعرض نفسك 
��ال��داء السكري وأم��راض  خلطر اإلص��ا��ة 

ق��د يسبب ال��ح��رم��ان من 
ال���ن���وم ض�����ررًا ج��س��دي��ًا 
فعليًا أو ق��د ي���ؤدي إلى 
خ��ل��ل ش���ام���ل ف���ي زم��ن 
غ��ي��ر م��ن��اس��ب م��ا يسبب 
اخ��ت��الالت  معرفية ح��ادة

تعني كلمة »قيلولة«  Siestaالالتينية الساعة 
السادسة من اليوم، ما يشير إلى ساعة الظهر 
عند الرومان. تعني القيلولة، إذا، الراحة التي 
ميكن أن تترافق مع النوم، أو تكتفي إراحة 
اجلسم عد وجبة الغداء. خالفًا لألفكار املعتادة 
املوروثة، ميكن اعتبار عادة التمدد لبضع دقائق 
خالل اليوم أحد أنواع القيلولة، ما يعني أنها أمر 

تصحيحي الستعادة النشاط. تكون القيلولة، 
عمومًا، مفيدة ألنها تفرغ جزءًا من الضغط 
النفسي الذي يتراكم خالل اجلزء األول من 
النهار، شرط أال تؤثر في الليلة التالية. إنه 
ن��وع م��ن االس��ت��ع��داد اجليد لفترة الليل ألن 
الدماغ، في موعد النوم، يكون قد أفرغ جزءًا 
من تراكماته. لذا ينصح القيلولة للناس من 

األعمار كافة. من الطبيعي أن نشعر النعاس 
وأن يتراجع مستوى أدائنا في داية فترة عد 
الظهر، فنشعر احلاجة إلى أخذ قيلولة في 
تلك اللحظة. وتنص املادة 49 من الدستور في 
الصني على حق كل عامل أخذ قيلولة، وفي 
الياان، تخصص معظم الشركات  الكبرى صاالت 

للقيلولة كي يستعملها املوظفون.

القيلولة
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القلب والسمنة. فقد اكتشفت دراسة حديثة 
طبقت على املمرضات أن من تنام منهن من 
تسع إلى 11 ساعة كل ليلة يعانني مشكالت 
في الذاكرة، ويعتبرن أكثر عرضة لإلصاة 
أمراض القلب، مقارنة مبن ينمن ثماني 
ساعات التحديد )تعتبر من ال تنام فترات 
كافية أكثر عرضة لهذه األخ��ط��ار(. وعلى 
نحو مماثل، رطت دراسات أخرى اإلفراط 
��ال��داء السكري والسمنة، حتى  في النوم 

املوت املبكر.
قد مييل من يعملون طوال الليل أو في 
ساعات الصباح األولى إلى اإلفراط في النوم 
للتعويض عن االستيقاظ قبل زوغ الفجر، 

أو النوم عد شروق الشمس. لذلك ينصح 
األطباء استعمال ستائر سميكة حاجبية، 
وأضواء صنعية لتخطي هذه املشكلة، عوضًا 
عن اللجوء إلى األدوية واملكمالت الغذائية. 
كذلك ميكن لتطبيقات، مثل Entrain التاع 
جلامعة ميشيغان، وهو نظام متوازن يؤدي 
للتزامن املتبادل، ومساعدة الناس على ضبط 

ساعتهم اليومية تحديد كمية ونوع الضوء 
الذي يتعرضون له خالل اليوم.

ال��ن��وم، مي��ر جسمك  إل��ى  وحينما تخلد 
ن���وم مختلفة. ف��ت��ق��وم عضالتك  مب��راح��ل 
وعظامك واألنسجة األخرى أعمال اإلصالح 
خالل النوم العميق قبل أن تدخل في مرحلة 
REM. ولكن إذا لم  حركة العني السريعة 
يكن سريرك وغرفة نومك مريحني )حرارة 
مرتفعة، أو منخفضة ج��دًا، أو سرير غير 
مرتب، أو تتخلله انتفاخات(، فإن اجلسم 
ميضي فترات أطول في مرحلة النوم اخلفيف 
السطحي. وملا كنت حتتاج إلى الراحة، فإنك 

تنام فترات أطول. <

خالف 85% من مختلف أجناس 
الثدييات، ال ينام اإلنسان إال مرة واحدة 

في اليوم.
لم يتأكد العلماء عد إذا كنا طبيعتنا 
نحتاج إلى دورة واحدة من النوم )دل 
احلاجة إلى دورات عدة في اليوم(، أو 
إذا كان املجتمع املعاصر هو الذي فرض 

علينا هذا األمر. في مطلق األحوال، 
تبني أن ثلث الناس يواجهون نقصًا 
في النوم فعل مسار احلياةاملعاصرة. 
لذا تعتبر القيلولة وسيلة ممتازة لسد 

ذلك النقص.
لكن ال تقتصر منافع القيلولة على 
أي��ض��ًا في  ذل���ك؛ إذ ميكن أن تساهم 

إراحة الدماغ والسماح توسيع اإلداع 
ال���ذاك���رة واإلدراك  وحت��س��ني وظ��ي��ف��ة 
والتفكير املنطقي، وذل��ك من خالل 

تعديل املزاج.
وللقيلولة منافع عالجية عدة منها 
أنها تفيد القلب وضغط الدم وتخفف 
الضغط النفسي وحتى الوزن الزائد.

عادة صحية
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ال مر  وعلى  والشم.  والتذوق،  واللمس،  والسمع،  البصر،  هي  لإلنسان  أساسية  حواس  خمس  هناك  أن  املعروف  من 

التاريخ حدثت تطورات عديدة في مجال اإللكترونيات حملاكاة يئة احلياة احلقيقية فيما يتعلق البصر والسمع، 
أما احلواس األخرى فلم يتم إجراء جتارب وأحاث حقيقية عليها إال في منتصف الثمانينيات من القرن املاضي، 
وذلك عندما جرى اختراع أول مصفوفة من املجسات لكشف الغازات. ومنذ ذلك احلني دأ التفكير في تطوير أدوات 

متتلك القدرة على متييز وحتديد الروائح املتطايرة والناجتة من مصادر مختلفة.

األنوف اإللكترونية
وتطبيقاتها الواعدة

❋ مهندس يئة في األمم املتحدة ساقًا، )األردن(.

م. خالد العنانزة ❋
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ومع التقدم الهائل في تصميم املجسات 
وتطوير املواد وتطور اإللكترونيات والكيمياء 
احليوية والذكاء الصنعي وحتسني البرمجيات، 
ال��دارات اإللكترونية  والتقدم في تصميم 
وتكامل األنظمة، وتطورات التقانة النانوية، 
ال��س��ن��وات العشر األخ��ي��رة  ��دأ العالم ف��ي 
يشهد والدة ما يسمى األنوف اإللكترونية 
أن��ظ��م��ة مت  وه���ي  electronic noses؛ 

تصميمها هندسيًا حملاكاة وتقليد نظام شم 
الروائح في الثدييات، وذلك للحصول على 
نتائج وقياسات متجددة ودقيقة لتحديد 
ال��روائ��ح عيدًا عن التعب واخلطأ  نوعية 
البشريني، وفي الوقت نفسه إعاد اإلنسان 

عن أخطار الروائح.
وفي الوقت احلالي تتساق مراكز األحاث 
العاملية واجلامعات لتطوير األنوف اإللكترونية 
التي أصبح لها تطبيقات مهمة ومفيدة في 
حياة البشر، ومنها الطب والبيئة وصناعة 
األغذية واألدوية ومستحضرات التجميل، 

إضافة إلى التطبيقات األمنية املختلفة.

األنف البشري 
ش��م ال���روائ���ح ف��ي ال��ث��دي��ي��ات ه��و نظام 
استشعار معقد ميكن أن يتحسس ومييز 
10،000 م��ادة مختلفة على  دقة نحو 
أساس الرائحة، حتى عندما يكون هناك 
اختالفات سيطة في التركيب الكيميائي 
لها مثل روائح العطور املختلفة أو أصناف 
القهوة. إن الفهم احلالي لهذا النظام مبني 
على املوصالت العصبية التي متتلك قدرة 
على متييز عدد كبير من الروائح وفي ظروف 
يئية مختلفة. ويتكون األنف البشري من 
���ارزة ه��ي الغشاء املخاطي  ثالثة أج���زاء 
olfactory mucosa، واجل��ذر  الشمي 
 ،olfactory bulb )البصلة الشمية( 
 olfactory واللحاء )القشرة الشمية( 
املمرات  ال��روائ��ح خ��الل  تنتقل   .cortex

األنفية املختلفة لتصل إلى املمر املركزي 
حيث تتراط أو تتفاعل جزيئات الرائحة 
مع خاليا استقبال شمية حساسة تتجدد 
كل 30 يوما، وتستجيب خاليا االستقبال 
الشمية إرسال إشارات عصبية إلى تركيب 
glomeruli في البصلة  يسمى كبيبات 

الشمية، حيث تعمل ه��ذه اإلش���ارات على 
استحضار منط فريد من النشاطية؛ أي 
عمل توقيع أو صمة في ه��ذه الكبيبات 
داخ��ل البصلة الشمية، ثم حتدث عملية 
م��ع��ق��دة م��ن متييز البصمة أو التوقيع 
في الشبكة العصبية للدماغ يتم خاللها 
أن��واع مختلفة  تعلم كيفية التمييز ني 
من صمات الروائح عن طريق التدريب. 
واألنف البشري يحتوي على املاليني من 
املستقبالت التي ميكن تصنيفها ضمن ألف 

نوع، وهذه املستقبالت ميكن أن تتحسس 
ومتيز عدة آالف من الروائح املختلفة ودقة 
متناهية. إن نظام كشف الروائح في األنف 
البشري يعمل ضمن نظام متكامل يتم فيه 
تنشيط مجموعة من مستقبالت الروائح 
من نوع وعدد محددين في حني تبقى قية 
املجموعات في وضع االحتياط. ونتيجة 
لذلك ف��إن أي تغير طفيف في التركيب 
الكيميائي للغاز )مصدر الرائحة( سينشط 
مجموع أخرى من املستقبالت. ولقد وجد 
أن كميات كبيرة من املواد الكيميائية ميكن 
أن تؤثر في مجموعة كبيرة من املستقبالت، 
وم��ن ث��م ستغير الرائحة املنبعثة منها. 
وكلمات أخرى فإن كميات صغيرة من املواد 
الكيميائية ميكن أن تكون رائحتها وردية في 
حني ميكن لكميات كبيرة من املادة نفسها 

أن تكون رائحتها فاسدة.

كيف يعمل األنف اإللكتروني؟
يتكون األنف اإللكتروني من ثالثة أجزاء 
وظيفية تعمل شكل متسلسل على شم 
الروائح، وتشمل معالج العينة، ومصفوفة 
م��ن امل��ج��س��ات، ووح����دة م��ع��اجل��ة اإلش����ارة. 
وميكن لألنف اإللكتروني أن مييز الرائحة 
حسب هويتها أو خصائصها أو تركيزها. 
وتعمل مصفوفة املجسات على توليد إشارات 
إلكترونية استجاة ملركب أو مركبات متطايرة 

ت��وج��د أن����واع مختلفة 
ل���م���ج���س���ات األن������وف 
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة م��ن��ه��ا 
ال��م��ج��س��ات ال��م��وص��ل��ة 
والبوليمرات والمجسات 
ال���ك���ه���روض���غ���ط���ي���ة 
ال����ت����ي ت���ع���ت���م���د ف��ي 
ع��م��ل��ه��ا ع���ل���ى ق��ي��اس 
ال��ت��غ��ي��رات ف��ي الكتلة
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معقدة، وميكن استخدام مجسات متنوعة 
تبعا الستراتيجية األنف اإللكتروني الذي 
مت اختياره، فبعضها حساس لكتلة اجلزيئات 
املمتصة، أو للشحنات الكهرائية أو تغيرات 
اإليصالية حسب التفاعالت الكيميائية. 
وهذه التغيرات تعتمد على تفاعالت معقدة 
ني مكونات الغاز واملجسات، حيث يستجيب 
كل مجس لعدد معني من املركبات طريقة 
فريدة من نوعها. وكل مجس في املصفوفة 
له خصائص مختلفة من ناحية الطالء 
ودرجة حرارة التشغيل، ولذلك يعطي كل 
مجس استجاة كهرائية مختلفة حسب نوع 
الرائحة. وتعتبر مصفوفة املجسات العنصر 
األساسي في األنف اإللكتروني، وهي تعمل 
طريقة مشاهة لعمل اخلاليا العصبية 
الشمية في نظام الشم البشري، وهي اخلطوة 
ال��روائ��ح. ويوجد  األول��ى في كشف ومتييز 
أنواع مختلفة ملجسات األنوف اإللكترونية 
منها املجسات املوصلة مثل مجسات أكسيد 
املعدن )أكسيد احلديد، أكسيد التيتانيوم، 
أكسيد القصدير(، والبوليمرات التي تعتمد 
في عملها على التغير في مقاومتها عند 
التعرض للمركبات العضوية املتطايرة، 
 piezoelectric واملجسات الكهروضغطية

التي تعتمد في عملها على قياس التغيرات 
في الكتلة.

تطبيقات متعددة
إن اإلجنازات املتسارعة التي يشهدها العالم اليوم 
في تطوير األنوف اإللكترونية أفرزت تطبيقات 
متعددة عندما تكون الرائحة ذات اهتمام، ومن 

املتوقع أن يكون لها دور في كشف املواد الضارة في 
الهواء، واكتشاف مستويات املبيدات احلشرية، 
وفي املواقع الصناعية الكتشاف تسرب الغازات 
واالنبعاثات، وفي األمن الداخلي كنظام إنذار 
للتهديدات البيولوجية والكيميائية. وفيما يأتي 

توضيح لدور األنوف اإللكترونية املتوقع.

التطبيقات البيئية
تشمل التطبيقات البيئية لألنوف اإللكترونية 
حتليل مخاليط الوقود، وكشف تسرب الزيوت 
والنفط، وفحص رائحة املياه اجلوفية، وحتديد 
ومتييز الروائح املنزلية. ومن التطبيقات احملتملة 
األخرى التعرف إلى النفايات السامة وحتديد 
طبيعتها من خالل رائحتها، ومراقبة جودة الهواء 
وانبعاثات املصانع وع��وادم السيارات، وكشف 
التلوث العضوي في مياه األنهار والبحيرات 
عن طريق شم رائحة امللوثات العضوية التي 
تتطاير فوق املياه. وفي الفترة األخيرة متكن 
فريق أمريكي من تصنيع منوذج ألنف إلكتروني 
يستطيع متييز 19 مادة كيميائية سامة مثل 
األمونياك وحامض النيتريك وثاني أكسيد 
الكبريت خالل دقيقتني، وذلك هدف حماية 
العاملني في الصناعة من أخطار هذه املواد 

الكيميائية.

األن��ف اإللكتروني هو 
جهاز استقصاء وبحث 
ول���ي���س ج���ه���از فحص 
ف��ح��س��ب بمعنى أن��ه 
ق����ادر ع��ل��ى ت��زوي��دن��ا 
ب��م��ع��ل��وم��ات ك��اف��ي��ة 
ع���ن ت��رك��ي��ز وطبيعة 
ون��وع ال��م��ادة الضارة 
ب����ش����ك����ل ش����ام����ل
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التطبيقات األمنية
تشكل التطبيقات األمنية مجااًل واسعًا من 
مجاالت عمل األنوف اإللكترونية، حيث تتساق 
مراكز األحاث لتطوير أنوف إلكترونية فائقة 
احلساسية ق��ادرة على حتديد كميات الغة 
الصغر م��ن املتفجرات املوضوعة ف��ي أمكنة 
حساسة مثل املطارات واملوانئ، وكشف املخدرات 
واأللغام واملواد الكيميائية السامة وتعقب املواد 
اخلطرة. ومن املتوقع أن تنهي هذه االختراعات 
احلاجة للكالب املدرة أو األجهزة اليدوية لكشف 
املتفجرات. وعلى الرغم من أن الكالب املدرة 
متتاز حساسيتها العالية جتاه الروائح، فإنها 
تواجه حتديات متزايدة؛ ألن أخرة املتفجرات 
املتطايرة التي توجد في املناطق املفتوحة توجد 
تراكيز قليلة جدًا تبلغ أقل من جزء في املليار 
أو حتى أقل من جزء في التريليون. وفي كثير 
من األحيان يصعب على الكالب متييز العديد 
من روائح العوامل البيئية والكيميائية املعقدة. 
ومع زي��ادة التهديدات اإلرهاية البيولوجية 
والكيميائية أصبح هناك دور متزايد لألنوف 
اإللكترونية وذلك لقدرتها الفائقة على متييز 
الروائح الضارة غض النظر عن نوعها. إن األنف 
اإللكتروني هو جهاز استقصاء وحث وليس 
أن��ه ق��ادر على  جهاز فحص فحسب، مبعنى 
تزويدنا مبعلومات كافية عن تركيز وطبيعة 

ونوع املادة الضارة شكل شامل.

التطبيقات الطبية
يواجه الطب احلديث حتديًا يتمثل في كشف 
تشخيص فعال لألمراض في وقت مبكر من 
وميكن  املناسب،  العالج  رنامج  تطبيق  أجل 
هذا  ف��ي  دورا  ت��ؤدي  أن  اإللكترونية  ل��ألن��وف 
وتقدمي  األط��ب��اء  مساعدة  خ��الل  من  املجال 
تشخيص ف��ع��ال وس��ري��ع ع��ن ح��ال��ة امل��ري��ض، 
وذلك واسطة اكتشاف روائح معينة متعلقة 
األمراض؛ فيمكن لألنف اإللكتروني مثاًل أن 
يساهم في الكشف عن مرضى التليف الكبدي 
من ني املدمنني على الكحول وذلك واسطة 
شم رائحة العرق والغازات الراشحة من اجللد، 
متبقيات  وج���ود  إل��ى  الكبد  تعطل  ي���ؤدي  إذ 
الكحول ون��واجت حتلله في ال��دم، وه��ذا يؤدي 
وتغير  )االستقالب(،  األي��ض  ت��وازن  تغير  إلى 
رائحة العرق وإف��رازات اجللد، ومن ثم كشف 

املرض. ويعمل احثون من جامعة يرمنغهام 
ف��ي ��ري��ط��ان��ي��ا ع��ل��ى ت��ط��وي��ر أن���ف إل��ك��ت��رون��ي 
ال��ر��و  م��رض��ى  لتحذير  ال��ي��د  س��اع��ة  حجم 
عند التعرض لغازات معينة تسبب لهم تهيج 
واستطاعة  ال��رئ��ة،  ف��ي  الهوائية  الشعيبات 
مثل  معينة  غ��ازات  مستويات  مراقبة  اجلهاز 
احملترقة  غير  الهدروكرونية  وامل��واد  األوزون 
وأك��س��ي��د ال��ن��ت��روج��ني ف���ي ال��ب��ي��ئ��ة احمل��ي��ط��ة 
��امل��ري��ض. وف���ي ال��ه��ن��د أع��ل��ن ��اح��ث��ون أنهم 
على  ق��ادر  إلكتروني  أن��ف  تطوير  من  متكنوا 
يقضي سنويًا على  ال��ذي  السل  كشف مرض 
ويعمل  العالم،  ف��ي  شخص  1.7م��ل��ي��ون  نحو 
فتسجل  فيه  امل��ري��ض  ينفخ  عندما  اجل��ه��از 
في قطرات  السل احليوية  املجسات مؤشرات 
التنفس الصغيرة وتؤدي إلى تشخيص دقيق 
ومنع  ال��ع��الج  أج��ل  م��ن  مبكر  ��وق��ت  للحالة 
انتقال املرض. وفي أملانيا يعمل العلماء على 

تطوير أنف إلكتروني قادر على التفريق ني 
الروائح، وذلك الستخدامه في  38 نوعًا من 

قبل  املعدية  األم���راض  لتقصي  املستشفيات 
انتشارها وكشف آثار البكتيريا املرضية خالل 
ثوان داًل من املختبرات احلالية التي حتتاج 
العلماء  ويعمل  ذل���ك.  م��ن  للتأكد  أي���ام  إل��ى 
األم���راض  م��ن  الكثير  تصنيف  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ًا 
حسب الروائح التي تطلقها والتي تفوق قدرة 

الشم عند اإلنسان.
إن األنف اإللكتروني هو نظام مت تصميمه 
حملاكاة وتقليد األنف البشري، ومهما كان 
تطوره وقدراته يظل أداة حتليلية مكونة من 
مصفوفة من املجسات اإللكترونية لن تصل 
إلى قدرة األنف احلقيقي، ولذلك يظل الهدف 
منه تعزيز إمكانات األنف البشري ال احللول 
محله، إضافة إلى تطوير قدرات اإلنسان في 

مجاالت متعددة. <

تستخدم شركات الصناعات الغذائية مجموعة من العمال املدرني لفحص 
منتجاتها من ناحيتي الرائحة والطعم ملعرفة مدى مالءمتها للمستهلك، لذا يتوقع 
أن جتد األنوف اإللكترونية تطبيقات في هذا املجال دعمًا لقدرات اإلنسان، 
كما يتوقع أن تساهم في حتليل نضج الفاكهة، وفحص جودة املشروات 
واألغذية، وتقييم جودة اللحوم، وحتديد أنواع القهوة، وفحص 

عمليات التخمر، وفحص منتجات األلبان. 
إن تطبيق األنوف اإللكترونية في الصناعات 
ال��غ��ذائ��ي��ة س��ي��ؤدي إل���ى حت��س��ني خ��واص 
املنتجات والتجانس واالتساق البيئي 
نتيجة زيادة إمكانات ضبط اجلودة 
التي توفرها في كل مراحل اإلنتاج 

الصناعي. 

الصناعات الغذائية:
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إلى تغير جذري في  اليوم  املاضي وحتى  القرن  أواسط  الكيمياء احليوية منذ  الهائل لعلم  التطور  أدى 
معرفة العلم والطب مبا يجري في جسم اإلنسان، والذات في مقومات احلياة؛ وفتح ذلك املجال ملناقشة 

أمور عدة في مجاالت علمية شتى، منها نظرية التطور لتشارلز دارون ومآالتها حيال ذلك التطور.
فقد تبني للعلماء من خالل ذلك التطور في علم الكيمياء احليوية أن حياة أي كائن حي قائمة على عدد 
يصعب حصره من اآلالت واألجهزة التي تعمل شكل متكامل ومتزامن، لو توقف أي منها عن العمل لكان لها 
تأثيرات رمبا تكون مميتة للكائن احلي، وهذه اآلالت ليست مصنوعة من معادن وأخشاب وغيرها من املواد 
التي نعرفها، لكنها مصنوعة من جزيئات كيميائية، تقوم كل ما يخطر وما ال يخطر على ال اإلنسان من 
أعمال، وتتحكم في كل ما يجري في الكائن احلي من مهمات، حتمل املواد  وتنقلها ثم تفرغ حمولتها في 
املكان املناسب، وتنسخ اخلاليا وتعطيها شكلها ولونها وتنقل صفات الكائن احلي لذريته وتدافع عنه ضد 
األعداء، وتولد التيار الكهرائي وتنقله وترسله إلى األمكنة املطلوة وتقطعه عندما تنتهي مهمته. ولو 
عددنا ملا فرغنا، ولكن اختصار، اجلزيئات الكيميائية هي آالت تتحكم متامًا في كل ما يجري في خاليا 

الكائن احلي من أعمال.

تطور الكيمياء الحيوية
ومآالت نظرية دارون

* احث وكاتب علمي، )اإلمارات(.

م. فداء ياسر اجلندي ❋
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لقد كان هذا التغير في املعرفة أحد املعاول 
الكبرى التي رأى عدد من العلماء أنها تساهم 
مع غيرها في هدم نظرية التطور التي وضع 

أسسها دارون، ولكن كيف؟
ت��ق��وم على  م��ع��روف أن نظرية دارون 
أسس ثالثة: األول أن الكائنات لها أصل 
مشترك، والثاني أن االختالف والتنوع 
والتعقيد الذي نراه في الكائنات هو نتيجة 
طفرات عشوائية كانت حتدث للكائنات 
على مر املاليني من السنني، وأن تراكم 
هذه الطفرات كان يؤدي إلى تغيرات في 
الكائنات احلية، وهنا يأتي دور األساس 
الثالث، وهو االصطفاء الطبيعي، الذي 
ت��ؤدي طفراته  ينتقي م��ن الكائنات م��ا 
إل��ى حتسن في نوعه، فيبقى  املتراكمة 
ويتكاثر وينقل صفاته احملسنة اجلديدة 
إلى ذريته، في حني ينقرض الكائن األضعف 

أو ذو الصفات األدنى. 
وقد كان اكتشاف العمليات البيولوجية 
املتسلسلة واملعقدة، التي ال تكاد حتصى، 
واملوجودة في اخلاليا احلية، أحد أهم عوامل 
انهيار مبدأ تراكم الطفرات، والتالي انهيار 
النظرية من أساسها، وسنستعرض عد قليل 
إحدى هذه العمليات التفصيل، ولكن عد 
أن نذكر مثااًل نشرح فيه املقصود العمليات 

املتسلسلة.

 العمليات املتسلسلة املعقدة
خطوط اإلنتاج: 

إن تصنيع أي آلة معقدة مثل السيارة على 
سبيل املثال يحتاج إلى مصانع متقدمة، 
حتتوي على خطوط إنتاج، تعمل دقة 
شديدة، وخطوات متعاقبة، تدخل املواد 
أول��ه م��ع��ادن ول��دائ��ن وقماشًا وجلدًا  م��ن 
وأسالكًا، وتخرج من آخره سيارة متكاملة 
جاهزة للعمل، وأهم ما يالحظه من يتأمل 
خط اإلنتاج هو أنه يتألف من مراحل أو 
محطات متعددة متوالية، وأن كل محطة 
يتم فيها عمل يعتمد على ما مت في احملطة 
الساقة، ويعتمد عليه العمل الذي يتم في 

احملطة الالحقة، وتعبير آخر كل مرحلة 
هي نتيجة ملا قبلها وتوطئة ملا عدها، وأن 
املواد التي تصنع منها السيارة موزعة على 
احملطات، كل مادة في احملطة املناسبة، وكل 
مادة ذات مواصفات دقيقة محددة معروفة 
مسبقًا. فمثاًل في املراحل األولى للتصنيع 
نرى على خط اإلنتاج هيكل السيارة املعدني 
مجردًا، وفي مرحلة الحقة يتم معاجلته 
فنرى عليه ثقوًا وفتحات وتفاصيل مجهزة 
للمراحل الالحقة، هناك فتحات لألضواء، 
وثقوب لكل سلك أو أنبوب سيعبر من احملرك 
ال��رك��اب، وأمكنة مخصصة  إل��ى مقصورة 
محفورة دقة شديدة لكل صمام أو زر أو 
غير ذلك، وكلما مشت السيارة على خط 
اإلنتاج أخذت أجزاؤها التكامل، حتى يتم 
التصنيع. ودهي أن هذا ال يتم إال إذا كان 
هناك تصميم لكل أجزاء السيارة، من أكبر 
قطعة في هيكلها إلى أصغر دارة كهرائية في 
محركها، وأن هذا التصميم قد مت جتهيزه 
مسبقا ودقة شديدة وشكل كامل )ضعوا 
خطًا أحمر حتت عبارة »شكل كامل«(، قبل 
إنشاء خط اإلنتاج. ومن البدهي أن مدير 
فريق التصميم يعلم متاما الكيفية التي 
ستخرج ها السيارة في نهاية خط اإلنتاج 
قبل أن يبدأ اإلن��ت��اج، ول��و حصل خلل أو 
خطأ في خط اإلنتاج، ملا اكتمل التصنيع، 

اك���ت���ش���اف ال��ع��م��ل��ي��ات 
البيولوجية المتسلسلة 
وال��م��ع��ق��دة وال��م��وج��ودة 
ف��ي ال��خ��الي��ا ال��ح��ي��ة أح��د 
أه�����م ع����وام����ل ان��ه��ي��ار 
م��ب��دأ ت��راك��م ال��ط��ف��رات
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فخط اإلنتاج يكون عادة مبرمجًا حيث 
ال يتحرك إلى أي مرحلة قبل أن تنتهي 
املرحلة الساقة لها، ولو فرضنا جداًل أنه 
حت��رك وجت��اوز إح��دى امل��راح��ل، فستخرج 
السيارة غير مكتملة أو فيها خلل مينع 

من استخدامها.
إن خطوط اإلنتاج الصناعية هي مثال 
تقريبي لنوع من العمليات املتسلسلة املعقدة، 
التي ينعتها العلماء مبصطلح )تعقيد 
إذا  غير قال لالختزال(، أي ال يعمل إال 
كان مكتمال من أوله إلى آخره وال ميكن 
أن نحذف منه أي مرحلة من مراحله، ألن 
حذف مرحلة واحدة يعطله متاما ويعادل 

حذفه كله.
 

خطوط اإلنتاج احليوية:
إن جسم الكائن احلي يحتوي على ما ال 
يكاد يحصى من خطوط اإلنتاج التي تعمل 
على مدار الساعة، أطالها هي اجلزيئات 
الكيميائية، ومنتجاتها أكثر تعقيدا وإتقانا 
من أكثر السيارات تقدما، وتزيد عليها أن 
منتجات الكائنات احل��ي��ة ه��ي ج��زء من 
منظومة ال محدودة من اآلالت التي تعمل 
معا تفاعل وتناغم مدهشني لتحافظ على 
حياة الكائن احلي، في حني أن السيارة آلة 

مفردة مستقلة.

ولنضرب لذلك مثااًل عملية تخثر الدم، 
كلنا يعرف أن الدم الذي ينزف من أي جرح 
يصيب اإلنسان، ما يلبث أن يتخثر فيسد 
اجل��رح، لكن الذي ال يعلمه الكثيرون أن 
هذا التخثر يتم عبر سلسلة معقدة من 
العمليات، أي عبر خط إنتاج محكم دقيق 
مشاه خلط اإلنتاج الصناعي من حيث 
املبدأ، إذ مير مبراحل متوالية متسلسلة 
تؤدي كل منها إلى ما عدها حتى يتم اإلنتاج 
على أكمل وجه، وشكل دقيق محكم. وإذا 
حصل أي خلل في تسلسل هذه العمليات 
فإن ذلك سيؤدي إلى هالك الكائن احلي، 
امل��وت، أو سبب  إم��ا سبب النزيف حتى 
تشكل تخثرات كبيرة تسد مجرى الدم، فهو 
كما سنرى ينطبق عليه تعريف )تعقيد غير 

قال لالختزال(.
ولتبسيط شرح هذه العمليات املعقدة 

ميكن تقسيمها إلى مراحل:

 اخلثرة األولية
استجاة الصفائح الدموية للخطر:

الصفائح الدموية هي جسيمات روتينية 
موجودة في السائل الذي يحتوي مكونات 
ال��دم«(، جنبا إلى  ال��دم، )ويسمى »الزما 
جنب مع قية مكوناته األخرى مثل الكريات 
احلمراء والبيضاء، وهي جتري في العروق 

انسياية وسالسة، ولكن عندما يحدث جرح 
في جسم اإلنسان، تأتي رسالة استغاثة 
من جدار الشريان أو الوريد املجروح إلى 
تلك الصفائح، فتقوم فورا إعالن حالة 
الطوارئ، وهذه الرسالة يحملها روتني 
Collagen وهو موجود  اسمه )كوالجني( 
خارج األوعية الدموية، ومبجرد أن يحصل 
اجلرح، يتم االتصال ينه وني الصفائح 
املجاورة للجرح، فيقوم تحفيزها، ويحولها 
إلى صفائح ذات سطوح لزجة، ثم تندفع نحو 
املكان املجروح، وتلتصق بعضها عبر هذه 
السطوح الالصقة لتشكل ما ميكن اعتباره 
سدادة مؤقتة، أو سدادة طوارئ، تتوضع على 

اجلرح وتسده لتحد من النزيف.

 تكوين شبكة تقوية للخثرة األولية :
إن السدادة التي تكونها الصفائح الدموية 
تكون هشة طرية، تقوم عمل مؤقت وحتتاج 
لتقوية حتى يكون وقف النزيف محكما، 
ت��ت��ك��ون طريقة عجيبة  ال��ت��ق��وي��ة  وه���ذه 
مذهلة، والتوازي مع املرحلة األولى، ويقوم 
تنفيذها روتينات وإنزميات تسمى عوامل 
التخثر، وظيفتها هي التحكم في تخثر الدم 
وسيولته، وكلها موجودة أيضًا في الزما 
الدم، وتعمل معًا طريقة تسلسلية مدهشة، 
لتصل في نهاية املطاف إلى احلصول على 

ميكن تقسيم عملية تخثر الدم إلى أرع مراحل:

أواًل: تشكيل سدادة من الصفائح الدموية، ويتم إطالقها 
أو حتفيزها واسطة مادة الكوالجني.

ثانيًا: تشكيل شبكة أولية تقوي السدادة من مادة الليفني، 
الذي ينتج عن حتفيز الثرومبني، ويتم حتفيزها واسطة 

العامل النسيجي.
ثالثًا: تشكيل املزيد من م��ادة الثرومبني ليقوم إنتاج 
املزيد من الفايبرين من أجل التقوية النهائية للخثرة 

الدموية.
راعًا: تشكيل العوامل املضادة للتخثر والتي تقوم إيقاف عملية 
التخثر بطء فور اكتمالها حتى ال تتسبب في جلطات 

مميتة، ويتم حتفيزها واسطة مادة البالسمني.
خامسًا: االمتصاص البطيء للخثرة الدموية في الزما 

الدم شكل يتزامن متامًا مع سرعة التئام اجلرح.
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متزق وعاء دموي

 العامل النسيجي يحفز 
مادة روثرومبني 

تعرض الدم ملادة 
الكوالجني

تعرض الدم
للعامل النسيجي

الكوالجني يحفز 
الصفائح الدموية

الصفائح تكتسب سطوحًا 
لزجة وتشكل سدادة مؤقتة

ثرومبني  )كمية 
أولية(

ثرومبني يحفز عوامل 
تخثر متسلسلة   حتفيز عامل 

فايبرينوجني 

املزيد من عامل 
ثرومبني

فايبرين الفايبرين يشكل شبكة ألياف 
أولية تقوي السدادة

املزيد من
مركب فايبرين

تشكيل شبكة قوية تؤدي 
للتخثر النهائي

حتفيز املزيد من عامل 
فايبرينوجني 

حتفيز مركب السمني
السمينوجني 

تفكيك اخلثرة وإذاتها 
التزامن مع التئام اجلرح

مخطط مبسط يوضح اختصار
مسارات عملية تخثر الدم 

Fibrin )كلمة  م��ادة تسمى )فايبرين( 
Fibrin مشتقة في اإلنكليزية من كلمة 

Fiber أي ليف، وقد عرت املجامع العرية 

كلمة Fibrin إلى »ليفني«( وهذه املادة هي 
عبارة عن ألياف دقيقة ذات أطراف لزجة 
أو الصقة، تتدافع وتتكاثف ناحية اجلرح، 
ثم يلتصق عضها بعض شكل هندسي 

متناسق متداخل، لتشكل شبكة أشبه ما 
ال��ص��ي��اد، حتيط السدادة  ت��ك��ون شبكة 
األولية التي شكلتها الصفائح الدموية حول 
اجلرح، فتضغط عليها وعلى ما يحيط ها 
من كريات الدم، لتشكل مع السدادة األولى 
والكريات احملبوسة خثرة دموية قوية تسد 

اجلرح وتوقف النزيف.

ولكن كيف يحدث ذلك؟
إن مفتاح هذه العملية كلها هي مادة موجودة 
الدم اسمها )فايبرينوجني(  في السما 
Fibrinogin، وتشكل هذه املادة ما يراوح 

ني 2 و3% من البالزما، وتكون في احلالة 
العادية ذائبة في الدم كما يذوب امللح في 
ماء البحر. ولكن عندما يحدث جرح في 
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الوعاء الدموي، يتم إعالن حالة الطوارئ، 
فتندفع مادة تسمى )ثرومبني( إلى جزيئات 
الفايبرينوجني املوجودة في موقع اجلرح، 
وتنزع عنها عض البروتينات، لتتحول من 
فايبريجني إلى فايبرين، وتندفع جزيئات 
الفايبرين إلى اجلرح لتشكل الشبكة التي 

ذكرناها آنفا، ولكن....
ال�� )ثرومبني(؟  أين جاء مركب  من 
ه��ل ك���ان م���وج���ودًا ف��ي ال���دم أص���اًل؟ إذ 
لو كان في األصل فعااًل لقام تحويل 
ال�فايبريجني إلى ليفني ولتشكلت خثرات 
دموية داخل العروق، دون أن يكون هناك 
جرح، فتسدها ومتنع جريان الدم فيموت 
: نعم موجود  الكائن احل��ي، واجل��واب 
لكن صيغة كامنة غير فاعلة تسمى 
)روثرومبني(، )وهي مزيج من مقطعني: 
»رو«، أي ما قبل، و»ثرومبني«، أي مادة 

ما قبل الثرومبني(.
وحتى يتحول مركب البروثرومبني إلى 
ثرومبني يحتاج إلى ما يحفزه، واملركب 
الذي يحفزه يحتاج أيضًا إلى ما يحفزه... 
تبدأ هذه  أين  والسؤال هنا هو:  وهكذا، 
والتي  املتتالية  التفاعالت  السلسلة من 

الفايبرين؟  تنتهي تشكل 

 خطوط اإلنتاج العجيبة
اجلواب هو أن انطالق هذه السلسلة يبدأ 
تمزق نسيج الوعاء الدموي، وختامها يتم 
التئام اجلرح، وتكون املركبات والبروتينات 
الدم  في  كامنة  فيها  املشاركة  واإلنزميات 
حتفيزها،  مسلسل  ليبدأ  اإلش��ارة  تنتظر 
وه���ذه اإلش����ارة تنطلق م��ن ج���دار ال��وع��اء 
الداخلية  طبقته  حتتوي  ال��ذي  الدموي، 
Tis- ،ععلى مادة تسمى العامل النسيجي
sue Factor وهو مركب يوجد في طبقة 

رقيقة جدا تبطن اجلدار الداخلي للوعاء 

الدموي، فإذا ما متزق جدار الوعاء، ينطلق 
الطوارئ،  حالة  معلنًا  النسيجي،  العامل 
الذي  فهو  التخثر،  عملية  بداية  ومؤذنًا 
تشكل  تنتهي  التي  العملية  داية  ُيحفز 
الفايبرنوجني  يحفر  ال��ذي  الثرومبني، 

ليتشكل الفايبرين كما ذكرنا آنفًا.
وما ني إطالق العامل النسيجي، وصواًل 
إلى تشكيل الفايبرين، هناك سلسلة معقدة 
متسلسلة من العمليات، يجد القارئ الكرمي 
مخططا مبسطًا لها في الشكل املرفق، 
)وهو مختصر جدًا للتبسيط(، وال يهمنا 
هنا أسماء املركبات، فهي كأسماء فريق 
كرة القدم، ال يهم من ميرر الكرة من أول 
الهجمة إلى آخرها، لكن املهم أن يتحقق 

الهدف وتسكن الكرة في الشباك.
وهذه العملية املعقدة، تتم عبر خطني 

من خطوط اإلنتاج: 
خط اإلنتاج األول: ويسمى املسار اخلارجي، 
ألنه يبدأ خارج الوعاء الدموي، حيث يقوم 
العامل النسيجي املذكور آنفا تحفيز عامل 
)رثرومبني( ليتحول إلى )ثرومبني(، كمية 
قليلة، ولكنها مؤثرة جدًا، فهي تقوم شكل 
عاجل تحويل عض جزيئات الفايبرينوجني 
املوجودة في الزما الدم، إلى فايبرين، ليقوم 

تحوي الطبقة الداخلية من 
ج��دار ال��وع��اء ال��دم��وي مادة 
تسمى ال��ع��ام��ل النسيجي 
وهي تعلن حالة »الطوارئ« 
وت��ؤذن ببداية عملية التخثر 
ع��ن��د ت��م��زق ج����دار ال��وع��اء

والذي يهمنا من ذلك كله هو الطبيعة التسلسلية احملكمة 
لهذه العملية، وهي مثلها كمثل خط إنتاج السيارة الذي ذكرناه 
آنفًا، ينطبق عليها وصف )التعقيد غير القال لالختزال(، فلو 
حذفنا منها أي مرحلة من مراحلها، ملا متت العملية رمتها، 
وملا تخثر الدم، ذلك أن كل مرحلة منها تعتمد متامًا على التي 
قبلها، وال د لتتم كل مرحلة من وجود املركب الذي يقوم ها 
ولكن شكل كامن، ومن وجود املركب الذي يحفزه أيضًا، وأن يتم 
التحفيز في الوقت املناسب متامًا، فكيف تطورت هذه العملية 
عبر الطفرات املتراكمة، وكيف اتفق أن توجد كل هذه املركبات 
في صيغها الكامنة، وأن تتفعل اإلنزميات أو احملفزات الالزمة 
لعملها في الوقت املناسب واملكان املناسب؟ )علما أن هناك أكثر 
من خمسني مركبا وروتينا وأنزميًا يشاركون في عملة تخثر 

الدم(.
إن من يزعم أن عملية تخثر الدم وأمثالها نشأت نتيجة تراكم 

الطفرات العشوائية، هو كمن يزعم أن جماعة مروا كومة ضخمة 
من اخلردة واملواد املختلفة، فعبثوا ها )أقول عبثوا ألن الدارونيني 
يقولون إنه ال يوجد تصميم مسبق، ل هي طفرات عشوائية(، 
وصفوا وركبوا عضًا منها ثم مضوا، فكان ما حصلوا عليه هو 
اجلزء األول من خط إنتاج سيارة، ثم جاء من عدهم جماعة 
أخرى، فعبثوا كمية أخرى من املواد وصفوها إلى جانب ساقتها، 
ثم مضوا، وإذا نا نحصل على اجلزء الثاني من خط التصنيع. 
ثم تتاعت اجلماعات، كل جماعة تعبث فتحصل على مرحلة 
جديدة، وعد أزمان ودهور من تتاع اجلماعات، حصلنا على خط 
كامل إلنتاج السيارات، يعمل دقة وإتقان وينتج سيارات كاملة 
قالة لالستخدام، علمًا أن كل اجلماعات التي مرت لم يكن لديها 
تصميم مسبق ملا سيكون عليه هذا اخلط عندما ينتهي »شكل 
كامل«، ولم تكن تعلم ماذا ستفعل اجلماعة التي عدها. )نذكر 
قراءنا الكرام اخلط األحمر الذي وضعناه حتت عبارة »شكل 

يت القصيد
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تشكيل شبكة أولية حتيط السدادة التي 
سبق أن شكلتها الصفائح الدموية لتقويتها، 
ولكن هذه الشبكة أيضًا غير كافية، والد 
من تقويتها، ألن تشكيل شبكة متينة تعمل 
كخثرة دموية حتاج ملاليني اجلزيئات من 
الفايبرين، وهنا يأتي دور آخر يقوم ه عامل 

ثرومبني، عبر خط إنتاج آخر.
خط اإلنتاج الثاني: اإلضافة ملا يقوم 
ه عامل ثرومبني عبر اخلط األول، يقوم 
أيضًا تحفيز املزيد من عوامل وإنزميات 
التخثر الكامنة في الدم، والتي تقوم دورها 
تحفيز املزيد من مركب )البروثرومبني( 
إل��ى مزيد من مركب ثرومبني،  ليتحول 
)أي إننا هنا في دائرة مغلقة، ثرومبني.. 
يفعل عوامل تخثر... فتفعل روثرومبني... 
ومن ثم ثرومبني، وكأن ثرومبني يستعني 
أصدقائه من عوامل التخثر إلنتاج املزيد 
��دوره يقوم تحويل املزيد  منه!(، وه��ذا 
من الفايبرينوجني إلى فايبرين، فتتقوى 
الشبكة ويصبح لدينا خثرة دموية متينة 
قوية متنع تسرب الدم خارج الوعاء الدموي، 
وه��ذا املسار يسمى املسار الداخلي، ألنه 
يتم كله داخل الوعاء الدموي، ويالحظ 
أن املسارين الداخلي واخلارجي يلتقيان 

معا في مسار مشترك كما هو واضح من 
املخطط املرفق. 

 هكذا دأت.. فكيف تتوقف؟
هذا عن داية عملية التخثر وتسلسلها 

املدهش، فماذا عن نهايتها؟ كيف تتوقف؟
يأتي هنا دور ثالث يقوم ه مركب )ثرومبني(، فهو 
يقوم أيضًا تحفيز مادة اسمها )السمينوجني(، 
موجودة في السما الدم، لتتحول إلى )السمني(، 
وهذه األخيرة هي مادة مثبطة للتخثر، تعمل 
على إيقاف تشكل املزيد من الفايبرين عد أن 

تكتمل الشبكة وتقوى، ألن عدم توقف عملية 
التخثر وتشكل كميات زائدة عن احلاجة من 
الفايبرين تشكل خطرا على حياة الكائن احلي، 
حيث ميكن أن يؤدي ذلك إلى انسداد الوعاء 
ال��دم��وي، فتقوم م��ادة البالسمني، تحفيز 
سلسلة م��ن العمليات، ينتج عنها إنزميات 
وعوامل مضادة للتخثر، تقوم تثبيط العملية 
ومن ثم إيقافها متاما، ثم عد ذلك يتم العمل 
بطء على إذاة الشبكة أو اخلثرة، عن طريق 
سلسلة أخرى من احملفزات. واملدهش أن سرعة 
إذاة اخلثرة وامتصاصها ضمن مجرى الدم 
تعادل سرعة التئام اجلرح، فال يشعر اجلريح 
إال وقد التأم اجلرح وفي الوقت نفسه اختفت 

اخلثرة التي كانت تسده.
 نحن نعيش عصر العلم، عصر التجرة 
والبرهان والدليل، ويجب إثبات أي نظرية 
الدليل والبرهان والتجرة العلمية املوثقة، 
وهنا في مقالتنا : كيف تطور نظام تخثر الدم، 
كما يجب إثبات أن أسالفنا لم يكن لديهم هذا 
النظام، أو كان لديهم نظام دائي ثم تطور 
حتى وصل إلى ما وصل إليه، ورمبا سيتبنى 
العلماء نظرية التطور إن متكنت من إثبات 
ذلك الدليل العلمي القاطع، وهو ما يبدو 

صعب املنال. <

 ك������ل م����رح����ل����ة م��ن
 م���راح���ل ت��خ��ث��ر ال���دم
تعتمد على سابقتها 
 وإذا ح���ذف���ن���ا أي
م���رح���ل���ة ف���ل���ن ت��ت��م 
ال��ع��م��ل��ي��ة ب��رم��ت��ه��ا

كامل« عند احلديث عن خط إنتاج السيارات أول املقال(.
إًذا أن نصدق أن  إن كان هذا الكالم ميكن تصديقه، فيمكن 

عملية تخثر الدم وأمثالها نشأت واسطة التطور الداروني.
ثم دعونا نسأل: هل كانت عملية تخثر الدم موجودة مع أول 
كائن حي نتج عن التطور وله دورة دموية؟ إن كان اجلواب ال، 
ل قد تطورت تدريجيًا، فهذا محال، ألن هذا الكائن لن يستمر 
في احلياة وسينقرض قبل أن يتطور، حيث إن دمه سينزف حتى 
املوت عند أول جرح أو خدش، وإن كان اجلواب نعم، لقد كانت آلية 
تخثر الدم موجودة عند أول كائن ذي دورة دموية، فسنقول: إن 
هذا لو حصل يدحض متامًا نظرية التطور، حيث إن الوصول 
ال��دق��ة، ال  إل��ى مثل ه��ذا النظام املعقد، شكل مباشر وهذه 
ميكن أن يحدث طفرة واحدة، ل يحتاج )حسب نظرية دارون 
نفسها( إلى عدد ضخم من الطفرات العشوائية املتراكمة عبر 
زمن سحيق من الدهور، أو يحتاج إلى أن يكون وراءه مصمم 

خبير، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نسألهم جداًل: وهل كان 
هذا النظام )لو فرضنا جداًل أنه نشأ طفرة واحدة( يحتوي 
أيضا على طريقة إليقاف التخثر في الوقت املناسب واملكان 
املناسب والسرعة املناسبة؟ فإن قالوا ال، قلنا لهم: هذا محال، 
من شأن ذلك أن ينقرض هذا الكائن ألن دمه سيتجلط كله 
عند أول جرح، وإن قالوا: نعم، فسنقول لهم، عجبا لهذه الطفرة 
اخلارقة، التي ينتج عنها دفعة واحدة نظام كامل متكامل معقد 
دقيق محسوب، وفي الوقت نفسه ينتج عنها نظام معاكس له 
ال يقل عنه دقة وال تعقيدا وال حساًا وال إتقانا!! لم يتمكن 
الدراونة حتى اآلن من إثبات أن عملية تخثر الدم )وكذلك ما ال 
يكاد يحصى من العمليات األخرى املشاهة في خاليا الكائنات( 
ناجتة عن آليات التطور، وكل ما يقولونه هو تلك العبارة: إن 
تراكم الطفرات اجلينية على مر عصور طويلة كفيل أن ينتج 

عنه تطور أي نظام معقد معروف.



املسلمني  البدايات احلقيقية ملعرفة  الترجمة إحدى  كانت 
علوم األوائل، ويقال إن حركة الترجمة والنقل من اليونانية 
الــدولــة  عصر  فــي  دايتها  ظــهــرت  العرية  إلــى  والسريانية 
األموية على يد خالد ن يزيد ن معاوية )ت 85هـ( الذي كان 

مهتمًا الكيمياء فاستخدم من يترجم له كتب ذلك العلم.
وكانت تلك البداية طيئة، ولم تقو حركة الترجمة وتزدهر 
علوم  أن  ذلــك  العباسية،  الــدولــة  عهد  فــي  إال  قوة  وتنطلق 
األوائــل كانت مهجورة في عصر األمويني، وملا ظهر آل عباس 

جعفر  أــو  الثاني  اخلليفة  العلوم  منهم  اهــتــم  مــن  أول  كــان 
وملا  ألهلها،  محبًا  الفلسفة،  علم  على  مطلعًا  وكــان  املنصور، 
أفضت اخلالفة إلى اخلليفة الساع )عبد الله املأمون( متم ما 
دأه جده، فأقبل على طلب العلم من مواضعه، فكاتب ملوك 
منها  إليه  فبعثوا  فلسفية،  كتب  من  لديهم  ما  وسألهم  الــروم 
مبا حضرهم من كتب أفالطون وأرسطو وأقراط وجالينوس 
وإقليدس وطليموس، وغيرهم، وأحضر لهم مهرة املترجمني 

فترجموها له.

* أستاذ الفلسفة اإلسالمية وتاريخ العلوم عند العرب كلية اآلداب في جامعة قناة السويس، )مصر(.

 د. عامر النجار ❋

الترجمة
في العصر العباسي
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واحلقيقة أن العرب شعروا عد الفتح 
اإلس��الم��ي الكبير شرقًا وغ��ر��ًا حاجتهم 
املاسة إلى اقتباس العلوم واآلداب، والتعرف 
إلى فكر وحضارات األمم الساقة، ليستفيدوا 

م��ن علومهم الطبيعية والفلكية 
والطبية والكيميائية 

والرياضيات وكل 
م���ا مي��ك��ن أن 
يستفاد منه في 
حياتهم اليومية، 
والس��ي��م��ا في 
معرفة مواقيت 
الصالة وداية 
األشهر القمرية 
للصوم واحلج، 

فاهتموا نقل كتب 
الفلك والرياضيات، 
وكذلك اهتموا نقل 
ك��ت��ب ال��ط��ب ل��ع��الج 
أدانهم، فكان طاع 
ال��ت��رج��م��ة وال��ن��ق��ل 
يتجه اجت��اه��ًا قويًا 
نحو ترجمة الكتب 

العلمية والطبية.

فضل كبير
وك�������ان ل��ل��ع��ل��م��اء 
وامل��ت��رج��م��ني ال��ع��رب 

فضل كبير في حفظ التراث اليوناني من 
الضياع والنسيان واإله��م��ال، ألن معظم 
النصوص اليونانية فقدت ولم يبق منها 
غير الترجمة العرية، ومن هذه الترجمة 

أخذت ترجمة عبرية، وعنها ترجمة التينية، 
ويعد هذا فضاًل عظيمًا للعرب على التراث 

اليوناني عد أن صانوه من الضياع.
وك��ان لتشجيع خلفاء الدولة العباسية 
حلركة  الترجمة 
���ارز في  دور 
إمناء عملية 
ال���ت���رج���م���ة 
وت��ق��دم��ه��ا 
وجناحها. 
وك�������������������ان 
اخل��ل��ي��ف��ة 
ال�����ث�����ان�����ي 
أ��و جعفر 
امل��ن��ص��ور أول 
من اهتم الترجمة 
والعلوم م��ن خلفاء 
ني العباس وطلب 
من يزنطة ما عندها 
من مخطوطات وكتب 

يونانية.
كذلك كان املأمون 
يطلب من أمراء البالد 
املفتوحة الكتب داًل 
من الغرامة املفروضة 
عليهم، فلما انتصر 
املأمون على الروم عام 
215ه�، وكان يعلم أن 

اليونان حينما انتشرت النصرانية في الدهم 
جمعوا كتب الفلسفة من املكتبات وألقوا ها 
في السراديب، طلب من ملك الروم أن يعطيه 

هذه الكتب داًل من الغرامة.

احلضارة اإلسالمية طورت العلوم الساقة
لو كانت احلضارة اإلسالمية قد اقتصرت على مجرد إنقاذ احلضارة القدمية 
واحلفاظ عليها عناية ثم نقلها لألجيال التالية، لكانت هذه خدمة جتل عن 
الوصف. لكن لم يكن األمر كذلك، إذ إن علماء وفالسفة مدرسة غداد، ورثة روح 
وتعاليم مدرسة اإلسكندرية، أضافوا وأثروا احلضارة القدمية إضافات مبتكرة في 
كل فروع العلم، اكتشافات ال حصر لها في الفنون التطبيقية، إضافة إلى اكتشاف 

طرق جديدة للبحث واملعرفة.

ب��ع��د ال��ف��ت��ح اإلس��الم��ي 
ال��ك��ب��ي��ر ش��ع��ر ال��ع��رب 
ب��ح��اج��ت��ه��م الق��ت��ب��اس 
ال��ع��ل��وم واآلداب من 
حضارات األمم السابقة 
ل���ي���س���ت���ف���ي���دوا م��ن 
ت��ج��ارب��ه��م وخ��ب��رات��ه��م
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يت احلكمة
وازدهر في عهد املأمون )يت احلكمة( 
الذي أصبح الحقًا أهم وأعظم معهد ثقافي 
نشأ عد املتحف اإلسكندري الذي أسس في 
القرن الثالث قبل امليالد. وشجع اخللفاء 
املترجمني على نقل مختلف أنواع العلوم 
واملعارف التي كانت لدى األمم التي سبقتهم، 
فاستفاد العرب منها أميا فائدة حتى نبغوا 
ل تفوقوا على غيرهم عد أن أضافوا إلى 

تلك العلوم مبتكرات جديدة.
وكان )يت احلكمة( حجر أساس ملدرسة 
غداد التي ظل تأثيرها حتى النصف الثاني 
من القرن اخلامس عشر، ويرجع الفضل 
إلى هذه املدرسة الزاهرة في احلفاظ على 
استمرار احلضارة، وإصالح سلسلة املعارف 
اإلنسانية التي حطمها قسوة في القرن 
السادس امليالدي اضمحالل اإلمبراطورية 

الرومانية وسقوطها. 
ويقال إن الرشيد والد املأمون أنشأ )دار 

إل��ى اإلمبراطورية  احلكمة( وعث عماله 
الرومانية، وعني عاملًا مسيحيا مسؤواًل عن 
الترجمة وهو ماسويه والد يوحنا ن ماسويه. 
وكان يوحنا يجيد اليونانية وهو أستاذ حنني 
��ن إس��ح��اق أش��ه��ر املترجمني ف��ي العصر 
العباسي، وعني املأمون يوحنا ن ماسويه 
أمينًا على الترجمة في يت احلكمة، وكان 
املأمون معجبًا حنني ن إسحاق ومقدرًا 

لعلمه وفضله فاختاره لتقليده رئاسة يت 
احلكمة. وكان يعمل في )دار احلكمة( أيضًا 
ن نوخت الذي كان يترجم من الفارسية 

إلى العرية.

الترجمة والعصر الذهبي
��ارزًا في منو وازدهار  أدت الترجمة دورًا 
الفكر والعلم في العصر الذهبي، وعادة ما 
يقصد العصر الذهبي للحضارة والثقافة 
ال��ذي  اإلس��الم��ي��ة العصر العباسي األول 
استمر من منتصف القرن الثامن امليالدي 
امل��ي��الدي. وكان  وحتى القرن الثالث عشر 
للترجمة دورها في التعرف إلى علوم شعوب 
وح��ض��ارات أخ��رى واقتباس كل ما يناسب 

الفكر العري. 
ومن أهم العلوم التي كان للترجمة دور 
كبير في تقدمها؛ الطب وعلومه. فقد دأ 
عصر نضج الطب وعلومه حركة الترجمة 
الواسعة التي قادها خلفاء وأمراء مستنيرون 

)بيت الحكمة( حجر أساس 
مدرسة بغداد التي ظل 
ت��أث��ي��ره��ا ح��ت��ى النصف 
الثاني من القرن الخامس 
عشر ولها فضل الحفاظ 
على استمرار الحضارة
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أنشأوا في مدن عديدة مراكز للعلم واملعرفة 
والترجمة. 

ومن املعروف أن العرب عندما فتحوا 
الد الفرس والشام وجدوا ها خزائن 

العلم اليوناني والروماني والفارسي 
منتشرة فأمر اخللفاء نقل عضها 
إلى اللغة العرية، ودأت حركة 

الترجمة الواسعة للعلم اليوناني من 
إل��ى السريانية، ومن  اليونانية 

السريانية إلى العرية. 
ويالحظ أن معظم أطباء 

العصر األموي والعباسي كانوا 
من النصارى الذين يجيدون السريانية، 
وثمة عدد منهم كانوا ممن درسوا في مدرسة 
جنديساور أو في )الرها( و)نصيبني(. وكانت 
شهرة مدينة جنديساور في ميدان الطب 
عظيمة، وكان ملدرستها لتعليم الطب شهرة 
مدوية حتت إشراف النساطرة، ولهذا فإنه ملا 
أصيب املنصور العباسي )159 ه� - 775م( 
مبرض ولم يفلح في عالجه أطباء غداد؛ 
استقدم )عام 148 ه� - 775م( جورجيس ن 
ختيشوع )ت 771م( رئيس أطباء جنديساور، 
الذي جنح في عالج املنصور، وأصبح طبيبه 
اخل���اص، وأص��ب��ح أح��ف��اده أط��ب��اء اخللفاء 

العباسيني لنحو ثالثة قرون.

أقراط وجالينوس
تقول الدراسات إنه ما إن جاء عام 900م 
حتى كانت كتب أقراط وجالينوس مترجمة 
كلها إلى العرية، وقد ترجم أهم ما تبقى من 
املجموعة البقراطية ككتاب البلدان واملياه 
واأله��وي��ة، واألم����راض احل���ادة أو ال��واف��دة، 
وم��ق��دم��ة امل��ع��رف��ة، واألرك������ان واألخ�����الط، 
وطبيعة اإلنسان واألمكنة. واحلق أن الكتب 

اليونانية األصل شملت معظم فروع الطب 
واملعرفة آنذاك.

وقد اهتم العرب ترجمة مؤلفات جالينوس 
اهتمامًا كبيرًا، وكانت كتب جالينوس في 
امل��ص��ادر الرئيسية للرازي  ُت��َع��ّد من  الطب 
وا��ن سينا وا��ن النفيس. ويذكر الدكتور 
عمر فروخ عض واعث النقل في اإلسالم 
لكتب الطب والعلوم والفلسفة إلى اللغة 
العرية ومنها احتكاك العرب غيرهم من 

األمم، وحاجتهم إلى علوم ليست عندهم 
مما كانوا يحتاجون إليه في الطب وفي 
معرفة احلساب واملواقيت لضبط أوقات 
الصلوات وتعيني دء أشهر الصوم 
واحلج وأول السنة. كما أن العلم 
من تواع احلضارة، وحينما تزدهر 
البالد تتجه النفوس إلى احلياة 
الفكرية والتوسع في طلب 

العلم.

حنني ن إسحاق
يعد حنني ن إسحاق العبادي -ويكنى 
أا زيد )194 ه� - 264 ه�( - واحدًا من 
أشهر الرجاالت في تاريخ الدولة اإلسالمية 
اللغة اليونانية وطب جالينوس، وهو من 

نصارى احليرة وكان نسطوري املذهب. 
تتلمذ على يد الطبيب يوحنا ن ماسويه، 
ومن أهم الكتب التي قرأها عليه كتاب فرق 
الطب جلالينوس. وك��ان واح��دًا من أعظم 
امل��ت��رج��م��ني ال��ذي��ن ان��ت��س��ب��وا إل���ى م��درس��ة 
جنديساور وعلى يديه تخرج عدد من أشهر 

املترجمني.
ولعل من أهم خصائص الترجمة عنده أنه 
كان يراجع دائمًا ترجماته الساقة ليقدم 
ترجمة أكثر دقة. والفعل فإن ترجماته كانت 
تتسم الدقة ملعرفته دقائق املوضوع الذي 
يقوم ترجمته، ولهذا اتسم أسلوه االهتمام 
املعنى قبل اللفظ فقد كان حريصًا على 
تأدية املعنى دقة، مدركا متامًا ملقتضيات 
النشر العلمي ووج��وب الرجوع إلى أفضل 
املخطوطات، كما أن ترجمته صفة عامة 

امتازت رصانة األسلوب العري.
ومن أرز خصائص الترجمة عند حنني 
أن��ه ك��ان يحترم النص األص��ل��ي م��ن حيث 
املضمون، وفي كثير من األحيان كان يلتزم 
أي���ض���ًا،  م��ا يعني ع��م��ق النظرة  ��ال��ش��ك��ل 
وصحة االستدالل. وإصاة الفكرة، فضاًل 
عن التعبير األنيق والتنغيم العذب. وترجم 
العديد من الكتب الطبية، وأوضح معاني 
كتب أقراط وجالينوس وخلصها وكشف 

ما استغلق منها.
ومن يعايش ترجمات حنني العلمية يجد 
أنه كان عاشقًا لهذه املهنة، مالكًا لناصية 

سماحة الدولة اإلسالمية
معظم من كان يعمل في )دار احلكمة( في غداد من النصارى والفرس والسريان، 
ما يؤكد مدى سماحة الدولة اإلسالمية، فلم تعرف هذه املؤسسة صور التعصب 
جلنس أو دين، وإمنا كان شعار كل هؤالء احلرية الفكرية التامة، والسبب في هذا 
اجلو العقلي الذي وفره اخلليفة املأمون لعلمائه، فانقطع كل هؤالء الرهط من 
العلماء إلى الدرس والنقل والنسخ ومطالعة كتب احلضارات األخرى، واختيار ما 

يصلح للعصر لينقل لألجيال في صورة علمية الئقة.

الترجمة عند العرب بدأت 
في عصر الدولة األموية 
ع��ل��ى ي��د خ��ال��د ب��ن يزيد 
ب��ن م��ع��اوي��ة ع��ن��دم��ا ب��دأ 
بترجمة كتب الكيمياء من 
اليونانية والسريانية
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اللغتني اليونانية والعرية، دقيقًا في فهم 
املصطلحات العلمية والطبية، ميلك قدرة 
عجيبة على تطويع اللفظ العري للمعنى 

اليوناني واملصطلح العلمي.
 وك���ان امل��ت��رج��م��ون ف��ي ال��ع��ادة يجيدون 
اللغة التي ينقلون عنها إجادتهم للغة التي 
ينقلون إليها مع إملامهم التام مبوضوعات 
ترجماتهم، وكان معظمهم يلتزمون الدقة 
ويتوخون األمانة فيما ينقلون. فكانوا في 
العادة يحرصون على أن تكون حتت أيديهم 
نسخ األصل الذي ينقلون عنه وترجماتها 
– السريانية - ليقالوا  في غير العرية 

ني النسخ. 
وكانوا يقسمون اجلمل إلى نود وفصول 
وفقرات حتى يتيسر نقل معانيها إلى العرية 
في وضوح ال يحتمل اللبس كما كان يفعل 
ان األشعث، فيما يرى ان أي أصيبعة، 
وشروحهم لألصل تشهد أنهم كانوا على 
إملام دقيق التعبيرات الدارجة واملصطلحات 
املألوفة في اللغة التي ينقلون عنها، وإن دا 

أن عض املترجمني كانوا على عكس هذا 
يتوخون الترجمة احلرفية.

 وأدى اختالف التراكيب في اللغات وعدم 
إل��ى غموض املعاني  تكافؤ األل��ف��اظ فيها 
ف��ي الترجمة العرية أح��ي��ان��ًا، لكن أكثر 
الترجمات التي جرى أصحاها على هذا 
النهج قام مترجمون ممتازون إصالحها أو 

إعادة ترجمتها. 
وإذا كان ان البطريق مثاًل قد تصدى 
للترجمة ع��ن اليونانية وه��و ال يجيدها 
الرغم من متكنه من الالتينية؛ فإن حنني 

ن إسحاق نهض إصالح أو إعادة ترجمة 
ان البطريق من مؤلفات جالينوس. ل 
كان حنني يعيد ترجمة ما سبق له أن نقله 
إلى العرية في صباه، وفعل في ترجمات 
اصطفان ن اسيل مثل ما فعل في ترجمات 
ان البطريق، وقد مكنه من ذلك أن حنني 
كان يجيد ثالث لغات غير العرية؛ الفارسية 
واليونانية والسريانية، وكان حنني شهادة 
املؤرخني جيد األسلوب واضح املعنى. وكان 
يستعمل املصطلحات العلمية ألفاظها 
األجنبية - أاح ذلك مجمع اللغة )العرية( 
القاهرة في أيامنا احلاضرة - لكنه كان 
يتبعها شرح معناها حتى يتحدد مدلول 
الكلمة في العرية. وكان حنني ومدرسته 
خير من ميثل الثقافة اليونانية وخير من 
قدمها إلى قراء العرية. وكان يساعده في 
كتااته وترجماته انه إسحاق، وان أخته 
حبيش ن األعثم واسطفن ن سيل، ويحيى 
ن ه���ارون، وك��ان حنني يراجع أخطاءهم 

ويصححها. <

ع��ن��دم��ا ف��ت��ح ال��ع��رب ب��الد 
ال��ف��رس وال��ش��ام وج��دوا 
فيها خزائن العلم اليوناني 
وال��روم��ان��ي وال��ف��ارس��ي 
ف���أم���ر ال��خ��ل��ف��اء بنقل 
بعضها إلى اللغة العربية
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جائزة الكويت لعـام 2015
دعوة للترشيح

متشيًا مع أهداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحتقيقًا ألغراضها في تدعيم اإلنتاج العلمي وتشجيع العلماء والباحثني العرب، تقوم املؤسسة 
تخصيص جوائز في مجاالت العلوم واآلداب والفنون وذلك وفق رامجها السنوية. وتسجل املؤسسة من خالل هذه اجلوائز اعترافها اإلجنازات 

الفكرية املتميزة التي تخدم التقدم العلمي وتفتح الطريق أمام اجلهود املبذولة لرفع املستوى احلضاري في مختلف امليادين.

     وموضوعات جائزة الكويت لعام 2015 في املجاالت األرعة هي كما يلي:
Basic Medical Sciences.1العلوم الطبية األساسية:1. العلوم األساسية

Water.2املياه:2. العلوم التطبيقية

Social Sciences.3العلوم االجتماعية :3. العلوم االقتصادية واالجتماعية

  Studies in Foreign Languages and Literature.4دراسات في اللغات األجنبية وآداها:4. الفنون واآلداب

 تقدم املؤسسة سنويًا في كل مجال من املجاالت املذكورة جائزة مقدارها 40000 د.ك )أرعون ألف دينار كويتي( لواحد أو أكثر من أناء دولة الكويت 
والبالد العرية األخرى. كما تقدم املؤسسة مع اجلائزة النقدية ميدالية ذهبية ودرع املؤسسة وشهادة تقديرية. علمًا أن مواضيع مجاالت اجلائزة 

تتغير من عام إلى آخر.

ويتم منح جائــزة الكويــت وفق الشروط التالية:
أو جواز سفر عري صالح.  العري، من خالل شهادة ميالد في لد عري  املتقدم عري اجلنسية ولديه ما يثبت منشأه  1(  أن يكون 

ويرفق مع طلب التقدم ما يثبت ذلك. 

2(  أن يكون اإلنتاج مبتكرًا وذا أهمية الغة النسبة إلى احلقل املقدم فيه ومنشورًا خالل السنوات العشرين املاضية. ويشتمل اإلنتاج 

العلمي ما يلي: أحاثًا منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة وكتبًا مؤلفة أو مترجمة أو محققة أو فصاًل منشورًا في 
كتاب على أن يتمتع الكتاب ترقيم دولي معتمد )ISSN(. وال تدخل أحاث رسائل املاجستير والدكتوراه في تقييم اإلنتاج العلمي 

للمرشح.

3(  تقبل املؤسسة ترشيحات اجلامعات والهيئات العلمية، كما يحق لألفراد احلاصلني على هذه اجلائزة ترشيح من يرونه مؤهاًل لنيلها، 

وال تقبل ترشيحات الهيئات السياسية.

4(  تقبل املؤسسة طلبات املتقدمني من تلقاء أنفسهم على أن يكون تقدميهم مشفوعًا قائمة تضم أرع شخصيات أكادميية أو حثية 

ومؤسسة علمية، وستخاطب املؤسسة ثالثًا من هذه القائمة لتقدمي خطاات تزكية للمتقدم.

5(  قرارات مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نهائية وال يجوز االعتراض عليها.

املوقع  خالل  من  التقدم  طلب  على  احلصول  وميكن  إلكترونيا.  املتقدم  أعمال  جميع  مع  ويرسل  للجائزة  التقدم  طلب  تعبئة    )6

 www.kfas.org اإللكتروني للمؤسسة

flash memory على العنوان التالي: PDF، إما واسطة وسيلة التخزين  7(  يرسل الطلب مع األعمال وفق ملفات 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي – الشرق شارع أحمد اجلار – التليفون املباشر: 0096522270465 أو واسطة مواقع خدمات التخزين 
prize@kfas.org.kw وترسل على البريد االلكتروني ملكتب اجلوائز Google drive – Dropbox – OneDrive(( ية مثلالسحا

تقبل الترشيحات لغاية 31/5/2015.   )8

لالستفسار شأن اجلائزة يرجى االتصال الرقم اآلتي: 22270465 فاكس: 22270462 
prize@kfas.org.kw :أو البريد اإللكتروني ملكتب اجلوائز
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ركز التقرير األخير للتنمية البشرية الذي أصدره رنامج 
املتحدة اإلمنائي على مفهومني متراطني ومهمني معًا  األمم 
دواعي  على  الضوء  مسلطا  األخطار،  درء  و  املنعة  ناء  هما: 
الــتــصــدي  تــعــزيــز قــــدرات األفـــــراد واملــجــتــمــعــات للتمكن مــن 
)املنعة  ه  يقصد  الــذي  املنعة  مفهوم  إلــى  إضافة  لألخطار، 
يستطيعون  صــلــبــة  ــخــيــارات  الــبــشــر  متــتــع  أي  الــبــشــريــة(، 

على  القدرة  ميتلكون  حيث  املستقبل،  وفي  حاليا  ممارستها 
التصدي للعواقب املتنوعة والتكّيف معها. وصدر التقرير الذي 
يغطي عام  2014عنوان )املضي في التقدم .. ناء املنعة لدرء 
املعنية  واجلهات  القرار  صانعي  مساعدة  مستهدفا  املخاطر(، 
اعتماد  إمنائية  فــوائــد  حتقيق  إلــى  السعي  على  التنمية 

سياسات تركز على درء األخطار وناء املنعة. 

المضي في التقدم
بناء المنعة
لدرء األخطار

❋ كاتب وإعالمي، )الكويت(.

نواف الناصر ❋

أن���واع السياسات  ويبحث التقرير ف��ي 
واإلصالحات املؤسسية التي ميكن أن تساهم 
في ناء منعة املجتمع ونسيجه، وال سيما 
امل��ع��ّرض��ة ل��إلق��ص��اء، وف��ي األوق���ات  الفئات 
املصيرية في دورة احلياة، إضافة إلى التداير 
العامة التي ميكن اتخاذها ملعاجلة التمييز، 
و ضرورة العمل اجلماعي للحد من األخطار 

الناجمة عن تقصير املؤسسات الوطنية أو 
النقص في مقّومات احلكم العاملي.

 وقالت مديرة رنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
هلن كالرك في التمهيد املخصص للتقرير 
إن��ه منذ أن أص��در رنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي تقرير التنمية البشرية العاملي األول 
في عام 1990، حُتقق معظم البلدان تقّدًما 

في التنمية، وإن تقرير هذا العام يظهر أن 
االجتاهات العاملية إيجاية، والتقّدم مستمر 
لكّن هدر األرواح لم يتوقف، وُسبل املعيشة ال 
تزال معرضة للخطر، ومسارات التنمية عرضة 
للتعّثر، إما فعل كوارث تسّببها الطبيعة، أو 
فعل أزمات يصنعها اإلنسان. ورأت أن تدارك 
هذه االنتكاسات ليس املستحيل؛ فجميع 
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ولتحصني املواطنني من أخطار املستقبل 
ال��ّد من ناء منعة املجتمعات والبلدان. 
وفي هذا التقرير ما ميهد لذلك. وعماًل 
نموذج التنمية البشرية، يعتمد التقرير 
نهًجا محوره اإلنسان، فيولي اهتماًما خاًصا 
للفوارق داخل البلدان وفي ما ينها، ويحدد 
املجموعات األكثر عرضة من غيرها ألخطار 
جذورها إما في املاضي، أو في عدم مساواة في 
املعاملة من سائر فئات املجتمع. وكثيًرا ما 
تتفاقم هذه األخطار، وتدوم طويالً، وترتبط 
عوامل كاجلنس والعرق واألص��ل واملوقع 
اجلغرافي. ويواجه األف��راد األكثر ضعًفا، 
وكذلك املجموعات، عوائق عديدة ومتداخلة 
تكّبل القدرة على التصّدي لالنتكاسات. 
فالفقراء الذين ينتمون إلى أقلية معّينة، 
أو النساء الالتي يعانني من إعاقة، يواجهون 

عقبات تتداخل فتزداد حدة.
ويبنّي التقرير كيفية تغّير األخطار في 
حياتنا اعتماده »نهج دورة احلياة«. وخالًفا 
للنماذج األخرى، يشير في حتليله إلى أن 
األطفال واملراهقني وكبار السن يواجهون 
أشكااًل مختلفة من األخطار تتطلب معاجلة 
موجهة. فبعض مراحل احلياة مصيرية 
كاأليام األلف األول��ى من حياة الطفل، أو 
إل��ى العمل، أو من  ال��دراس��ة  االنتقال من 
العمل إلى التقاعد. واالنتكاسات في هذه 
آث��اًرا  املراحل يصعب جتاوزها، وقد تترك 

تدوم مدى احلياة.
وقالت ك��الرك إن التقرير يحلل األدلة 
املتاحة، فيخلص إلى عدد من التوصيات 
من أجل عالم قادر على مواجهة األخطار 
إزاء الصدمات في املستقبل.  وناء املنعة 
ويدعو إلى تعميم اخلدمات االجتماعية 
األساسية على اجلميع، والسيما في الصحة 
والتعليم، وإلى تعزيز احلماية االجتماعية، 
مبا في ذلك تعويضات البطالة واملعاشات 
التقاعدية، وإلى االلتزام التشغيل الكامل، 
انطالًقا من مبدأ القيمة اجلوهرية للعمل 
التي ال تنحصر مبا يوفره من دخل. ويتوقف 
التقرير عند أهمية املؤسسات العادلة التي 
تلبي حاجات السكان، وأهمية التماسك 
االجتماعي في ناء منعة املجتمع ودرء 

النزاعات.

األزمات والكوارث
ويرى التقرير أن أكثر السياسات فعالية 
في درء األخطار لن متنع ح��دوث األزم��ات 
ولن تتجنب آثارها املدمرة أحياًنا. فال د 
من ناء اجلاهزية في حال الكوارث والقدرة 
على التعافي لتمكني املجتمعات من التصّدي 
للصدمات والنهوض منها. وعلى الصعيد 
العاملي، ينّبه التقرير إلى أن األخطار العارة 
للحدود طبيعتها تتطلب عماًل جماعًيا، 
ويدعو إلى التزام عاملي مبواجهتها، وإلى 

حتسني نظام احلكم الدولي. 
وتعلق ك��الرك على ذل��ك قائلة: إن هذه 
التوصيات املهمة تأتي في أوانها؛ فمع استعداد 
الدول األعضاء في األمم املتحدة الختتام 
املفاوضات شأن خطة التنمية ملا عد عام 
التنمية  أه��داف  وإط��الق مجموعة   2015

املستدامة، تتخذ األدل���ة التي يتضّمنها 
التقرير ويحّللها، ومنظور التنمية البشرية 
الذي يستند إليه، عًدا قّيًما وفريًدا؛ فالقضاء 
على الفقر سيكون هدًفا أساسًيا في اخلطة 
اجلديدة، لكن التقّدم في التنمية لن يكون 
مبنأى عن اخلطر ما دام األفراد معّرضني 
ل��الن��زالق م��ج��دًدا ف��ي الفقر سبب عدد 
من العوامل الهيكلية واألخطار الدائمة. 
فالقضاء على الفقر ال يعني مجرد اخلروج 
من دوامة الفقر ل البقاء في مأمن منها. 
ل��ذا لتحقيق رؤي��ة رنامج األمم املتحدة 
اإلمنائي، أي مساعدة البلدان على القضاء 

املجتمعات معرضة لألخطار، ولو تباينت 
درجات التأثر الضرر وسرعة التعافي منه 

ني مجتمع وآخر.

نهج مختلف
وذكرت أن معظم األحاث في موضوع درء 
األخطار وناء املنعة من منظور التنمية 
البشرية تتطرق إلى تعّرض األفراد ألخطار 
محددة في قطاعات معّينة، أما هذا التقرير 
فيعتمد نهًجا مختلًفا و أكثر شمواًل، فينظر 
في العوامل التي تعّرض التنمية البشرية 
ألخطار ثم يناقش سبل ناء املنعة إزاءها. 
ولهذا النهج أهمية الغة في عالم يزداد 
تراًطا؛ فالعوملة، التي عادت فوائد على 
أت��ت مبصاعب ج��دي��دة، تظهر  الكثيرين، 
أحياًنا في أحداث تقع في مكان من العالم، 
وسرعان ما يهّز وقعها مكاًنا آخر ولو عيًدا. 

التقرير استهدف مساعدة 
صانعي ال��ق��رار والجهات 
المعنية بالتنمية في  
ال���س���ع���ي إل�����ى ت��ح��ق��ي��ق 
ف��وائ��د إنمائية باعتماد 
سياسات ت��رك��ز على درء 
األخ���ط���ار وب��ن��اء المنعة
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1990 - مفهوم التنمية البشرية وقياسها
1991 - متويل التنمية البشرية

1992 - األعاد العاملية للتنمية البشرية
1993 - مشاركة الناس

1994 - أعاد جديدة لألمن البشري
1995 - التنمية البشرية واملساواة ني اجلنسني

1996 - النمو االقتصادي والتنمية البشرية
1997 - التنمية البشرية والقضاء على الفقر

1998 - التنمية البشرية واالستهالك
1999 - العوملة وجه إنساني

2000 - حقوق اإلنسان والتنمية البشرية
2001 - توظيف التقنية احلديثة خلدمة التنمية البشرية

2002 - تعميق الدميقراطية في عالم مفّتت
2003 - أه��داف التنمية لأللفية: تعاهد ني األمم إلنهاء 

الفاقة البشرية

2004 - احلرية الثقافية في عاملنا املتنّوع
2005 - التعاون الدولي على مفترق طرق: املعونة والتجارة 

واألمن في عالم غير متساٍو
ال��ن��درة: القوة والفقر وأزم��ة املياه  2006 - ما هو أعد من 

العاملية
2008/2007 - محارة تغّير املناخ: التضامن اإلنساني في 

عالم منقسم
2009 - التغّلب على احل��واج��ز: قالية التنقل البشري 

والتنمية
ل����ألمم: م���س���ارات ف��ي التنمية  ال���ث���روة احلقيقية   - 2010

البشرية
2011 - االس��������ت��دام��ة واإلن��ص��������اف: مس��تقبل أف���ض��ل 

للجميع
2013 - نهضة اجلنوب: تقّدم شري في عالم متنّوع
2014 - املضي في التقّدم: ناء املنعة لدرء املخاطر

أصدر رنامج األمم املتحدة اإلمنائي خالل مسيرته التقارير اآلتية املختصة التنمية البشرية:

على الفقر وكذلك احلد من عدم املساواة 
واإلقصاء وتعزيز التنمية البشرية املستدامة، 
ال د من التعّمق في مفهومي درء األخطار 
وناء املنعة. فالتقّدم على صعيد التنمية لن 
يكون منصًفا وال مستداًما إال عند مواجهة 
األخطار فعالية وإتاحة الفرص للجميع 

ووضع ثمار التقّدم في متناول كل فرد.

مسار التنمية البشرية
أظهرت تقارير التنمية البشرية املتتالية 
في األع��وام املاضية أن حياة معظم السكان 
في معظم البلدان في تقّدم مستمر على مسار 
التنمية البشرية. والتطّورات في التكنولوجيا 
والتعليم والدخل حتمل شائر في حياة أمّد 

عمًرا، وأفضل صحة، وأكثر أماًنا. وقد عادت 
العوملة ف��ي احلصيلة الكثير م��ن املكاسب 
على التنمية البشرية، وال سيما في لدان 

اجلنوب. 
لكن هذه الصورة اإليجاية ال تنفي الشعور 
خطر يتهّدد العالم، في سبل العيش، واألمن 
الشخصي، و سالمة البيئة، و السياسة العاملية. 
فاإلجنازات الكبيرة التي حتققت في أوجه 
مصيرية في التنمية البشرية، مثل الصحة 
والتغذية، ميكن أن تتبّدد سرعة البرق فعل 
كارثة طبيعية أو انتكاسة اقتصادية. وأعمال 
النهب والسلب ميكن أن تترك األفراد في حالة 
فقر مادي ونفسي. والفساد وعدم وجود مؤسسات 
مسؤولة ميكن أن يدفعا من هم حاجة إلى 

مساعدة إلى طريق مسدود. واألخطار السياسية، 
والتوترات املجتمعية، وأعمال العنف، وإهمال 
الصحة العامة، واألخطار البيئية واجلرمية 
والتمييز، جميعها عوامل تزيد من تعريض 
األف��راد واملجتمعات لألخطار. ويقول معد 
التقرير خالد مالك إن التقّدم احلقيقي في 
التنمية البشرية ال يقاس فقط توسيع خيارات 
األفراد، وقدرتهم على حتصيل التعليم، ووضعهم 
الصحي اجليد، والعيش في مستوى مقبول، 
والشعور األمان، ل في حتصني اإلجنازات 
امل���ؤازرة الستمرار التنمية  وتوفير الظروف 
البشرية. وتبقى حصيلة التقّدم ناقصة من 
غير تقصي األخطار التي ميكن أن تقّوض 

اإلجنازات، وتقييمها.
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ويرى أن مفهوم األخطار يستخدم عادة لوصف 
التعّرض لألخطار املادية والتصّدي لها، مبا في 
ذلك التأمني ضد الصدمات وتنويع األصول 
واملداخيل، وأن هذا التقرير يعتمد نهجا أوسع، إذ 
يرّكز على عالقة التراط ني احلد من األخطار 
واملضي في التقّدم في التنمية البشرية. كما 

يتناول مفهوم تعّرض 
ال��ب��ش��ر ل��ألخ��ط��ار من 
منطلق وصف احتماالت 
تقويض خيارات األفراد 

وتقييد حرياتهم. 
 وي���ض���ي���ف: ون��ح��ن 
ن��ب��ح��ث ف���ي مفهوم  إذ 
األخ���ط���ار م���ن منظور 
التنمية البشرية، نوّجه 
االهتمام إلى األخطار 
التي قد تصيب ظروف 
األف������راد وامل��ج��ت��م��ع��ات 
والبلدان وإجنازاتهم في 
املستقبل، ونقترح سياسات 
وتداير لتحصني التقّدم 
ف��ي التنمية البشرية 
وامل����ض����ي ف���ي���ه، ون���رك���ز 

على مصادر األخطار املستحكمة والدائمة. 
نسأل: ملاذا تصيب فئات أكثر من أخ��رى، ملاذا 
األمن الشخصي للمرأة، مثاًل، معّرض للخطر 
أكثر من أمن الرجل؟ نسأل أيًضا: ما األسباب 
ت��ع��رض ف��ئ��ات دون  إل��ى  ت���ؤدي  ال��ت��ي  الهيكلية 
أخرى لألخطار؟ فاألفراد يتعرضون درجات 
متفاوتة ألخطار تهدد أمنهم، وألنواع مختلفة 
من األخطار على مدى مراحل حياتهم. وأكثر 
الفئات تعرًضا لألخطار هم األطفال واملراهقون 
وكبار السن حكم طبيعة الظروف التي حتيط 
حياتهم، والسؤال هو: أي أنواع االستثمارات 
واإلجراءات ميكن أن حتد من األخطار خالل 

املراحل االنتقالية املصيرية في دورة احلياة؟
ويشير إلى دور املؤسسات والهياكل واألعراف 
إما في ناء املنعة أو في تدميرها، وإلى استطاعة 
سياسات الدولة وشبكات الدعم من املجتمع احمللي 
متكني األفراد من جتاوز األخطار في أي مكان 
وزمان؛ ألن التغاضي عن عدم املساواة األفقية 
في املجتمع الواحد ميكن أن يضعف قدرات 

فئات معينة على التصّدي لألخطار.

لم التحدث عن األخطار اليوم؟
ويرى التقرير أن األخطار التي يتعرض 
لها البشر ليست اجلديدة، لكنها تتفاقم 
حاليا سبب عدم االستقرار املالي وتصاعد 
الضغوط البيئية، مثل تغّير املناخ، وغيره من 
العوامل التي ُيحتمل أن تقّوض التقّدم في 
التنمية البشرية. والواقع أن التقّدم يتباطأ 
منذ عام 2008 في املكّونات الثالثة لدليل 
التنمية البشرية في معظم لدان العالم، 
وأن من األهمية مبكان التصّدي لعوامل 
اخلطر، وحتصني املكاسب، وجتنب حصول 

تعثر في مسيرة التنمية البشرية.
ويقول معد التقرير إن ما كان األمس 
محلًيا أصبح اليوم عاملًيا فعل التجارة 
الدولية، وحركة السفر، وسهولة االتصال. 
فسالسل اإلم��داد العاملية املتكاملة، مثاًل، 
حققت مكاسب في الكفاءة. لكّن أي انقطاع 
في السلسلة في أي مكان ميكن أن ينقل 
املشكالت احمللية أخطارها إلى أي مكان 
في العالم. وأنواع السلع واخلدمات العامة، 

احمللية والعاملية، الالزمة لبناء القدرة على 
التصدي، وناء املجتمعات املنيعة، غير متوافرة 
املقدار الكافي. وفي مختلف أنحاء العالم، 

يشعر الناس عدم األمن.
ويضيف: إنه ينما جند املجتمع الدولي 
منشغال حاليا في التحضير خلطة التنمية 
ملا عد عام 2015 ووضع مجموعة أهداف 
للتنمية املستدامة، تبدو الفرص سانحة 
للتغّير والتغيير، واعتماد أساليب جديدة 

في التعاون على مستوى العالم. 
وقد أكد األمني العام لألمم املتحدة ان 
كي مون في خطاه إلى اجلمعية العامة 
2013 أن العالم يجب أن يولي  في يوليو 
عناية خاصة حل��اج��ات الفئات الضعيفة 
املعرضة لإلقصاء، ودع��ا إلى رؤي��ة جديدة 
تضم مختلف تطّلعات البشر من أجل حياة 
كرمية للجميع. وهذا التقرير الذي يتناول 
األخطار التي تتهدد البشر يستهدف توجيه 
النقاش وتقدمي توصيات شأن حتقيق أهداف 

جديدة وناء مجتمعات منيعة. <

التقرير يدعو إلى تعميم 
ال��خ��دم��ات االج��ت��م��اع��ي��ة 
األس��اس��ي��ة ال سيما في 
الصحة والتعليم وإل��ى 
تعزيز الحماية االجتماعية 
واالل����ت����زام بالتشغيل 
الكامل انطالًقا من مبدأ 
القيمة الجوهرية للعمل
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في وسط قرية ميريد السويسرية الوادعة التي تتوسط جبل 
سانت جورجيو، يقع )متحف املستحاثات "األحافير"( الذي يختزن 
عاملا نادرا من املستحاثات التي كانت تعيش في املياه التي غمرت 
منطقة تتشينو السويسرية القريبة من إيطاليا، واملناطق القريبة 

منها، قبل ما ني 180 و245 مليون عام.
واملتحف الذي أعاد ناءه وترميمه وتصميمه روح عصرية املعماري 
ماريو وتا يتضمن مزيجا فريدا لعدد من احليوانات والنباتات النادرة 
التي كانت تعيش في تلك احلقبة، والتي عثر عليها عدد كبير من 
العلماء والباحثني السويسريني واإليطاليني الذين عملوا عقودا 
طويلة دأت عام 1850 في جمع املستحاثات والتنقيب عنها وسط 

اجلبال وني الصخور املوجودة في تلك املنطقة.
وافتتح ذلك املتحف أواه للزوار من جديد في أكتور عام 2012 
عد عمليات الترميم والتصميم، لكنه ضم طوال العقود املاضية 
ذلك التراث النادر من املستحاثات املعبرة عن حيوانات ونباتات عاش 
عضها في العصر الترياسي ، وجمعها أولئك الباحثون خالل عمليات 
مضنية ذلوا فيها جهودا جبارة ملعرفة تاريخ املنطقة والكائنات 

التي كانت تعيش فيها.    
امل��ت��ح��دة للترية وال��ع��ل��وم والثقافة  واع��ت��ب��رت منظمة األمم 
)اليونسكو( محتويات ذلك املتحف واملستحاثات التي احتواها 
جبل سانت جورجيو أحد املواقع التراثية العاملية، ووضعت شعارها 
عليه؛ تقديرا للقيمة التاريخية حملتوياته التي تعبر عن سجل تاريخ 
لعصور عاشت فيها حيوانات كبيرة انقرضت وظلت آثارها وقاياها 

محفورة على الصخور.
ويتكون املتحف من أرعة أدوار يعرض في كل منها ع��دد من 
أو النباتات التي عثر عليها الباحثون في جبل سانت  احليوانات 
جيورجيو، ومنها أنواع من الديناصورات التي يبلغ طولها نحو 5ر2 
متر، إضافة إلى عض الصخور واحلجارة التي يتركب منها اجلبل، 
فضال عن خرائط توضيحية للعصور التاريخية التي شهدتها املنطقة 

ودالالت كل عصر وقاياه.
ويرى الزائر للمتحف عددا من أنواع الطيور الكبيرة التي كانت 

سائدة في تلك احلقبة، ومن األسماك والقواقع املتنوعة األحجام 
التي كانت تعيش في املياه التي غمرت جبال املنطقة ، فضال عن 
أنواع غريبة من الزواحف والبرمائيات، وأنواع متنوعة من الرخام 

الذي يشتهر ه جبل سانت جورجيو.
ال���زوار على تصوير فيديوي يوضح مقتنيات املتحف  ويطلع 
وقيمتها التاريخية، وكيفية جمعها عبر العقود املاضية، وأهمية 
احلفاظ عليها، لتبقى سجال لألجيال، ولترسم صورة معبرة عن 

احلقب التاريخية لهذا الكوكب.

يل 
ر

أ
دد 

عــــــ
ال

89

2
0
1
5
ل  

ري
أ 

- 
8
9

دد 
عــــــ

ال



حديقة 

املعرفة

حديقة 

املعرفة

هل من �ل�ضروري �أن 
د. طارق البكرييحتفي �لعامل بال��وء؟! 

السنة العاملية للضوء..
السنة الدولية مبادرة وضعها عدد كبير من الهيئات 
العلمية التعاون مع اليونسكو، وسُتنفذ مبشاركة 
الكثير من اجلهات املعنية، منها جمعيات واحتادات 
علمية، ومؤسسات تعليمية، و��رام��ج تكنولوجية، 
ومنظمات ال تستهدف حتقيق الرح، وشركاء من 

القطاع اخلاص.

فرصة لزيادة الوعي
يرى املتخصصون أن من شأن السنة الدولية للضوء 
والتقانات القائمة على الضوء إتاحة فرصة هائلة 
لزيادة الوعي على الصعيد العاملي فيما يتعلق السبل 
التي ميكن من خاللها لتلك التقانات أن تعزز التنمية 
املستدامة وتوفر احللول للتحديات العاملية في مجاالت 

الطاقة والتعليم والزراعة والصحة. 

نعم. ألن العالم مدين للضوء في كل تفاصيل احلياة. 

وأعلنت اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة 2015 سنة دولية للضوء وتقاناته في اجتماع عقدته 
في 20 ديسمبر 2013. وكان هذا االحتفاء العاملي الكبير ضروريًا، وذلك اختيار عام 2015 ليكون 
السنة العاملية للضوء، وقرر العالم ذلك إقرارًا واعترافًا أهمية الضوء في حياة الشعوب، وزاد من 
أهمية هذا االحتفال، االعتراف أول مؤسس لعلم الضوء، وهو العالم العري املسلم احلسن ن 
الهيثم.. الرائد املكتشف.. واملهندس.. والفلكي.. فقد كان علماؤنا في املاضي موسوعات علمية 
متنقلة، ينهلون من العلم دون شبع، ويزهدون املناصب واألموال، وال تغريهم مباهج احلياة، ل 

ال يستهويهم غير العلم والتعلم، ومنهم شخصية العام )احلسن ن الهيثم(.
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Die UNESCO hat das �International Year of Light“ eröffnet. Feiern Sie mit uns

Für 2015 hat die UNESCO das
“
Light-based Technologies

ausgerufen.

Wir freuen uns sehr, mit unserer

Weltleitmesse für die Laser- und

Photonikindustrie, der LASER

 zu können.

Bühne nutzen, um das “
Weise den Dialog zwischen Forschung, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu

سنة 2015 سنة الضوء جدارة

نشرت مجلة )التقدم 
العلمي( في العدد )88( 
مقااًل عنوان )تطور 
العناصر اإللكترونية( 
للمهندس سلطان إراهيم 
اخل��ل��ف، ووض��ع��ت في 
الصفحة )87( شكاًل 
يوضح أول ترانزستور 
متاس نقطي من مختبرات 
ل )1947(، وتعيد نشره 
في هذا العدد ملزيد من 

التوضيح.

تنبيه 

< يصادف عام 2015 ذكرى مرور 
1000 سنة على نشر كتاب  

املناظر أهم عمل الن الهيثم 
شأن البصريات خالل فترة 
من اإلداع واالتكار رفيعة 
املستوى اشتهرت كونها العصر 

الذهبي لإلسالم. 
2015 ذكرى  < ويصادف عام 
200 ع��ام على تقّدم  م��رور 
أوغسطني � جان فرينيل عام 
 ،1815نظريته التي حتدد 

الضوء اعتباره موجة.
< كما يصادف مرور 150 عامًا 
على ظهور نظرية جيمس 
ك��ل��ي��رك م��اك��س��وي��ل ف��ي ع��ام 
املوجات  1865 اخل��اص��ة 

الكهرمغنطيسية للضوء.

< كما يصادف مرور مئة عام، 
منذ عام 1916، سنة اشتهار 
آي��ن��ش��ت��اي��ن فضل  أل���ب���رت 
النظرية النسبية العامة 
التي وضعها لتأكيد األهمية 
املركزية للضوء على صعيدي 

املكان والزمان.
<  يصادف هذا العام أيضًا مرور 
50 عامًا على اكتشاف أرنو 

ينزياس ورورت ويلسون إشعاع 
اخللفية امليكروي الكوني في 
1965، وه��و ما يعتبر  ع��ام 
صدى ألصل الكون ميكننا 
من رسم خريطة للكون، كما 
ظهر عيد االنفجار األعظم 
Big Bang الذي حصل قبل 

مليارات السنني.

يصادف هذا العام مجموعة كبيرة من املناسبات في سلسلة من 
املعالم املهمة في تاريخ علم الضوء التي يعود تاريخها إلى 1000 

و200 و150 و100 و50 سنة مضت. 
ومن هذه املعالم:
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رس����ول ال��ك��ون ��أس��ره إل��ي��ن��ا وس���ر احل��ي��اة على 
ألباب  الطبيعية  م��ص��ادره  خلبت  البسيطة.  ظهر 
البشر عبر العصور، فنسجت أمم األرض القدمية 
األساطير حول هذه املصادر. عبدت عض الشعوب 
)هيليوس  إلهًا  للشمس  وتوهموا  والنار  الشمس 
اخليال  وجنح  املصريني(  عند  رع  و  اإلغريق،  عند 
وحشد  النجوم  كوكبة  تخيل  في  الشعوب  بعض 
)ال��س��رط��ان،  تسكنها  امل���ج���رات ص����ورًا حل��ي��وان��اٍت 
العقرب، الفرس(. وعلى اجلانب اآلخر تأوه العشاق 
القمر،  واحملبون يرسلون لوعاتهم على منت ضوء 

يبثونه ولههم ويودعونه أسرارهم.
��ي��د أن ال���ض���وء ع��ل��ى امل��س��ت��وى ال��ع��ل��م��ي مثل 
نقطة خالٍف كبيرة ني أساطني العلوم الطبيعية 
والفلسفة. ففي حني ارتأت املدارس اإلغريقية أنه 
يصدر عن العني، وذلك تتم الرؤية، انبرى احلسن 
كثيرة  قرونًا  س��اد  ال��ذي  ال��رأي  لتفنيد  الهيثم  ن 
ورهن أن آلية الرؤية تتم عبر دخول أشعة الضوء 
العني. وفي عصر العلوم الكالسيكية دار رحى صراع 
مرير ني إسحق نيوتن ورورت هوك حول طبيعة 
الضوء، هل يتكون من جسيماٍت أم موجات؟ وقي 
هويغنز  كريستيان  أثبت  حتى  محتدمًا  ال��ص��راع 
خالل  من  للضوء  املوجية  الطبيعة  يونغ  ورو��رت 
جتارب احليود والتداخل. وتوجت مدرسة املوجات 
مجااًل  يدع  ال  مبا  أثبت  ال��ذي  ماكسويل  عالقات 
الطيف  م��ن  ج����زٌء  إال  ل��ي��س  ال��ض��وء  أن  ملتشكك 
ي��دم  ل��م  االس��ت��ق��رار  ه���ذا  ل��ك��ن  الكهرمغنطيسي. 
طوياًل، إذ ظهرت جتارب ال ميكن تفسير نتائجها 
القرن  ��داي��ات  وم��ع  املوجية.  النظرية  خ��الل  م��ن 
آينشتاين  وأل��ب��رت  النك  ماكس  عالج  العشرين 
للضوء.  اجلسيمية  النظرية  إلى  العودة  املعضلة 
واستقر األمر في نهاية املطاف عند لوي دي رولي 
الكون له صفة اجلسيم  أن كل ما في  تنبأ  الذي 
نرى  قد  التجرة  ظ��روف  على  واعتمادًا  وامل��وج��ة، 
التصرف املوجي أو اجلسيمي ظاهرًا. فكوننا املادي 
عملته الطاقة التي تتجلى على شكٍل جسيمي تارة 

وموجي تارة أخرى.
شالو  وآرث��ر  تاونز  تشارلز  نشر   1958 ع��ام  في 

��ح��ث��ًا وض��ع��ا ف��ي��ه األس����اس ال��ن��ظ��ري ل��ب��ن��اء جهاز 
الليزر، وعد سنتني حتقق االتكار على يد ثيودور 
عن  يختلف  لكنه  للضوء،  مصدر  الليزر  ميمان. 
املصادر التقليدية كون اإلشعاع الصادر عنه أحادي 
عالوة  الطور،  في  ومتفق  واح��د(  ت��ردد  )ذو  التردد 
على أنه ذو شدة عالية ومركز في مساحة مقطعية 
صغيرة. اعتبر الليزر في داية األمر اتكارًا حاجة 
فنجد  اليوم  أما  له.  مناسبة  تطبيقاٍت  إيجاد  إلى 
من  العديد  ف��ي  اجل��ه��از  ل��ه��ذا  املهمة  التطبيقات 
املجاالت. في مجال الطب يستعان الليزر ملشرٍط 
وحلم  ولكّي  اجللدية  واألورام  البثور  إلزال��ة  دقيق 
األوعية الدموية الدقيقة وحلم األجزاء املنفصلة 
البصرية  األل��ي��اف  اتكار  وم��ع  ال��ع��ني.  ف��ي شبكية 
لفحص  تدخلية  غير  كآلية  الليزر  استخدام  ��دأ 
األعضاء الداخلية في اجلسم وعالج اخللل فيها. 
وفي مجال الصناعة تتعدد االستخدامات لفحص 
وسالمة  اإلن��ت��اج  خ��ط��وط  على  املنتجات  س��الم��ة 
املنشآت واستوائها. وعلى مستوى األحاث العلمية 
قلما جتد مختبرًا في العلوم الطبيعية يخلو من 

نوٍع من أنواع أجهزة الليزر.
إن  ��ل  م��ا رس��م��ن��اه،  ال��ض��وء ال تقف عند  قصة 
املستقبل سيشهد جناحاٍت كبيرة في استخدامات 
الطيف  م��ن  نفسجي  وال���ف���وق  امل��رئ��ي  ال��ن��ط��اق 
الكهرمغنطيسي. أكثر التطبيقات الواعدة ترتبط 
تحسني نوعية البث املرئي ونقل املعلومات شكٍل 
وال��واي  ف��ي مجال اإلن��ت��رن��ت  ع��ام، وشكٍل خ��اص 
املراكز  عض  ط��ورت  الطبي  املستوى  وعلى  ف��اي. 
الطبية العاملية نظمًا للعالج الضوئي حيث ميكن 
للمريض أخذ »جرعة الضوء« من شاشة حاسوه 
في يته أو مكان عمله. ومن التجارب الواعدة في 
هذا املجال عالج الكآة املوسمية وعدٍد من أعراض 
األمراض النفسية. قائمة االستخدامات املستقبلية 
للضوء تطول، لكن يبقى األهم من كل ذلك أن هذا 
النطاق احملدود من الطيف الكهرمغنطيسي عامل 
من أهم عوامل دعم احلياة على األرض. فالتمثيل 
الغذائية ومن دون  الضوئي يشكل داية السلسلة 
وجود الضوء املرئي ال ميكن لهذه العملية أن تتم.

الضوء .........
مصدر الحياة

نافذة على العلوم

د. مصطفى معرفي

قسم الفيزياء - جامعة الكويت
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