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مقدمة الطبعة العربية:
أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم
أكاديميات العلوم مؤسسات رسمية تضم أفضل العلماء في العالم ،وتهد

إلى تقديم

النصح والمشورة للبلدان والحكومات وللسياسيين وصناع القرار في مجاالت العلوم

والتكنولوجيا.

جاء تأسيس أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم ) (IASفي عمان (األردن) في عام

 6891استجابة لضرورة وجود منظمة دولية لتؤد

هذا الدور كأكاديمية العلوم للدول

األعضاء والمجتمع العلمي في دول منظمة التعاون اإلسالمي وفي جميع أنحاء العالم.

وفضال عن كونها هيئة استشارية علمية لمنظمة التعاون اإلسالمي ،تقوم األكاديمية

بأربع وظائ

رئيسية أخرى :اوالو ،تؤد دور جمعية للم كرين والعلماء لنشر م اهيم العلوم

الحديًة ،وتقوم بتكريم أصحاب االنجازات العلمية ،وتنشر أخبار المنجزات العلمية من

خالل المؤتمرات والندوات والمطبوعات.

ًانياو ،تعتبر األكاديمية منتدى متخصصاو في البحا في قضايا العلوم والتكنولوجيا

المعاصرة ،حيا تقود األكاديمية المجتمع العلمي في دول منظمة التعاون اإلسالمي في

عالقاته مع الجمعيات العلمية والحكومات وأكاديميات العلوم األخرى في العالم.

ًالًاو ،تعد األكاديمية مرجعاو مهماو في مجال تاريخ العلوم ،وخصوصا تاريخ العلوم في

الحضارة االسالمية ألن عددا من أعضاء األكاديمية وأصدقائها خبراء مرموقون في هذا

المجال.

ورابعاو ،تعتبراألكاديمية جهة داعمة للباحًين في دول منظمة التعاون االسالمي،

وتسعى إلى تمكينهم من إجراء البحوا المبتكرة رفيعة المستوى .كما اختيرت األكاديمية

من قبل العديدن لتمًل صوتاو للعلوم والتكنولوجيا في العالم اإلسالمي.

من

ُيشار على التوجه العام لألكاديمية ،بوص ها مؤسسة مستقلة ،هيئة عامة تتأل
كاافة زمالء (أعضاء) األكاديمية ،الذين يبلغ عددهم  601زميالو (في  6كانون الًاني

(يناير) 2062م) ،ويمًلون أكًر من  10دولة .وزمالء األكاديمية شخصيات مرموقة،
XI

حقم معظهم الكًير في مجال العلوم والتكنولوجيا على صعيد اوطانهم وعلى الصعيد

العالمي .أما زمالء الشر

في األكاديمية فمنهم من حاز على جائزة نوبل في العلوم،

ومنهم رؤساء دول ،ومنهم مجموعة من رجال االعمال الداعمين للعلوم والتكنولوجيا.

لألكاديمية

عمان مقر األمانة العامة لألكاديمية ،وهي الذراع التن يذ
تستضي
ّ
المسؤول عن تن يذ برامجها وادامة نشاطها وت اعلها مع المؤسسات األخرى ومع المجتمع.

ولألكاديمية مجلس إدارة يضم  62عضواو يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات .كما منح األردن

األكاديمية الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية التي تُمنح عادة إلى المنظمات غير
الحكومية العاملة في األردن ،كما يقدم البلد المضي أيضا منحة مالية سنوية لألكاديمية

تساعد في تلطية بعض ن قاتها المحلية.

إيمانا من أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم بضرورة التعري

بانجازات حضارتنا العربية

اإلسالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا ،أخذت األكاديمية على عاتقها إصدار النسخة

العربية المنقحة من هذا الكتاب .بهد

التعري

ببعض إنجازات الحضارة اإلسالمية في

مجال العلوم والمساهمة في إحياء الًقافة العلمية في أوساط الناشئة في دول منظمة

التعاون اإلسالمي المختل ة.

إن القراءة المتأنية لسيرورة العلم في الحضارة اإلسالمية تدلنا على أنه ارتقى وتألم

بداية لحاجة الدولة اإلسالمية الناشئة له ومن ًم تحول إلى نشاط عام يتداخل في كل
مناحي الحياة ،وما دخل مرحلة األفول إال في نهايات القرن السادس عشر عندما وصلت
الدولة اإلسالمية إلى مرحلة من اإلتساع الهائل وانشللت بإدارة امورها الداخلية بعيداو عما

كانت تعيشه اوروبا من بدايات للًورة العلمية ومن بعدها الًورة الصناعية.

ختاماو ،نتوجه بخالص الشكر واإلمتنان لكل من ساهم في إخراج هذا الكتاب إلى حيز

الوجود ،وتحديداو إلى لينا جالل وتلريد صقر والى أمل مزهر وجورج عنز لما بذلوه جميعاو
من جهد كريم بلية تحقيم هذا اإلنجاز.

د .عبد السالم المجالي

د .منيف رافع الزعبي
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مقدمة المؤلف
إن الكتاب الذ ستقرأه هو جواب ملموس عن كل االست سارات التي تم التعبير عنها على

مسا ااتويات مختل ا ااة ما اان أسا اااتذة جا ااامعيين يدرسا ااون العلا ااوم الطبيعيا ااة .إن ه ا اؤالء األسا اااتذة
الجااامعيين يرغبااون فااي إعطاااء أفكااار معينااة لطلبااتهم باإلضااافة إلااى محصااالت معينااة فااي
ال يزياء أو الرياضيات أو الكيمياء وذلك بتقديم جانبين جديدين.
يقا ااع الجانا ااب الجديا ااد األول ضا اامن النطا ااام التربا ااو  .والها ااد

ها ااو أن يجعا اال الطلب ا اة

يكتش ا ون هااذه األفكااار والمحصااالت بأن سااهم ،وذلااك "بااإفراج جهاادهم فااي العماال" كمااا قااال

األساتاذ الجااامعي جااورج تشااارباك؛ بمعنااى أن علااى الطلباة أن يتولاوا بأن سااهم مقاربااة السااير
خطوة بخطوة التي قادت إلى االكتشا الاذ قاام باه الباحاا .وفاي هاذه النزعاةُ ،يتايح هاذا
الكتاب للطلبة من خاالل مالحظاة ظااهرة ماا أن يوجهاوا أسائلة ويقترحاوا حلاوالو مختل اة لكال

واحد منها ،وأن ي حصوا بعض تلك الحلول ،قبال أن يكتشا وا تادريجيا الطريام الماؤد إلاى
الجواب الصحيح.

والجانب الجديد اآلخر هو الجانب الًقافي؛ فقبل إرشاد الطلبة في بحًهم ،يقادم األساتاذ

لهم بعض المعلومات عن الباحا الذ قاام باالكتشاا

مان قبيال تدريباه المهناي والمجتماع

الذ قام فيه ببحًه واساليبه فاي العمال وحتاى ،فاي بعاض األحياان ،األخطااء التاي ارتكبهاا

في أًناء محاولته حل المشكالت.

ولهذا السبب ،فإن محتويات هذا الكتاب تتيح لكل الطلبة أن يدركوا أن الميادان العلماي

هااو فااي متناااول أيااديهم ماان خااالل بااذل الجهااد وحااب االسااتطالع والتواصاال .وتظهاار لهاام

األمًلة المستخدمة بشكل عملي تطور العلم دون فصله قاط عان الجاناب اإلنسااني وال عان

البعد البيئي الذ تتم ممارسته فيه .وبالطريقة ذاتها ،فهاي تباين عمليااو السامة الكونياة للعلام

بمشاااركة سااائر المجتمعااات بهااد

لها.

تقدمااه لألمااام واسااتخدام األدوات والطاارم التااي ال حاادود

XIII

ونتيجة لذلك ،فإننا نوصي بقراءة جميع األط اال فاي كال أنحااء العاالم لهاذا الكتااب مان

أج اال ت اارغيبهم ب ااالعلوم م اان خ ااالل نه ااج مختلا ا  ،واشا اراكهم ف ااي بع ااض جوان ااب الحض ااارة
العظيمااة؛ أال وهااي الحضااارة اإلسااالمية ،التااي أس اهمت علااى ماادى قاارون فااي إنتاااج معرفااة

عظيمة.

أعبار عاان خااالص التهاااني علااى نشاار طبعااة كوااللمبااور اإلنجليزيااة
ولهااذا فااإنني أود أن ّ

من هذا الكتاب ،وأنا على ًقة من أنها سو

تقنع عدداو كبي اور من الطلباة ،فاي ماليزياا أوالو،

ًم في الدول األخرى ،بأن يحرصوا على اإلقبال على تعلم العلوم ،علاى أمال أنهام فاي ياوم
ما سو

يمارسونه بحماس.

جبار
أ .د .أحمد ّ
أستاذ شر

جامعة العلوم والتكنولوجيا في ليل /فرنسا

XIV

مقدمة الطبعة اإلنجليزية
يعا ّاد نشاار هااذا الكتاااب" :االكتشااافات العلميااة فااي الحضااارة اإلسااالمية " بالللااة اإلنجليزيااة
جهااداو يقتاادى بااه ماان جانااب المركااز العااالمي للعلااوم والتكنولوجيااا واالبتكااار لتعاااون جنااوب
الجنااوب برعايااة منظمااة اليونسااكو ،ماان أجاال نشاار المعرفااة عاان اإلنجااازات العلميااة للبلاادان

اإلسااالمية ،وعلااى وجااه الخصااوص خااالل العصاار الااذهبي لإلسااالم .وت خاار و ازرة العلااوم
والتكنولوجيااا واإلبااداع فااي ماليزيااا ب اأن تكااون جاازءاو ماان هااذا الجهااد النبياال بتقااديمها الاادعم

المالي لنشر هذا الكتاب.

إن اإلنجااازات التااي حققهااا العلماااء المساالمون فااي مجاااالت علاام ال لااك وال يزياااء وعلاام

األحياء والطب والكيمياء والرياضيات قلما يتم إبرازها ،ال بل كًي اور ما يتم نسيانها .وماا مان

شك في أن نشر النسخة المترجمة من "االكتشافات العلمية في الحضارة اإلساالمية" ساو

يااوفر مًاال هااذه المعلومااات للمتحاادًين بالللااة اإلنجليزيااة ،وللطلبااة علااى وجااه الخصااوص.
وسو

مصدر لإللهام ،باإلضافة إلى المساعدة في تشجيع حب االساتطالع
تكون بالتأكيد
او

اللري ا ااز ل ا اادى القا ا اراء وتعزي ا ااز ح ا اابهم للتس ا اااؤل واالستكش ا ااا ؛ ذل ا ااك أن العدي ا ااد ما اان ه ا ااذه
االكتشافات ال كرية قد أرست دعائم العلوم الحديًة.

ويشااكل هااذا الكتاااب أيض ااو شااهادة علااى الت ازام ماليزيااا القااو تجاااه تحقياام أهاادا

رؤيااة

 0770م اان خ ااالل العلا اوم والتكنولوجي ااا م اان أج اال التنمي ااة االقتص ااادية واالجتماعي ااة لألم ااة

اإلسالمية.

مدينة بنت محمد
األمين العام

و ازرة العلوم والتكنولوجيا واإلبداع
كوااللمبور /ماليزيا
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مقدمة المركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا واإلبداع /ماليزيا
أن اعداد الطلبة الدارساين
ًمة قلم متزايد في كل أنحاء العالم من ّ
في العقود األخيرة ،كان ّ
لمواد العلوم والهندساة والمقاررات التكنولوجياة فاي الجامعاات هاو فاي تنااقص مساتمر .وهاذا
فااي الواقااع الحااالي لااه عواقااب عكسااية خطي ارة فااي مواجهااة تحااديات ال قاار والتلياار المناااخي
على مستوى العالم.

وق ااد صا ا َّممت العدي ااد م اان المنظم ااات الوطني ااة الت ااي تُعن ااى با االعلوم والهندس ااة والتكنولوجي ااا،

وبخاصة أكاديميات العلوم الوطنية ،على أن تبذل كل ما بوسعها لمساعدة الحكومات الوطنية
في كبح هذا االنحطاط المقلم أو رّبما عكسه إن أمكن .وهاي تادرك أن جازءاو مان الحال يتمًال
في تح يز االهتمام بالعلوم والهندسة والتكنولوجيا باين جيال الشاباب كاي يتاابعوا مقاررات العلاوم
والهندسة والتكنولوجياا فاي الجامعاات ويتجهاوا فاي آخار األمار إلاى االلتحاام بمجتمعاات العلاوم
والهندسة والتكنولوجيا لمواجهة التحديات الجسام التي تواجه الجنس البشر .

وكان أحد النجاحات البارزة في هذا المجال هو برنامج "ال مين آال بات" (اليد بالعجين

التعلُم بالممارسة) الذ تتبناه األكاديمية ال رنسية للعلوم.
بمعنى َّ

إن هااذا البرنااامج التعليمااي المبنااي علااى تعلاام العلااوم فااي المدرسااة االبتدائيااة وفاام الماانهج

القائم على السؤال ( )IBSEقد أًار معلمي العلوم في المادارس االبتدائياة ،كماا ح از الطلباة
نحااو العلااوم والهندسااة والتكنولوجيااا .ف ااي فرنسااا ،أصاابح هااذا البرنااامج التعليمااي العلمااي اآلن

بمًابااة البرنااامج ال ااوطني لتعلاايم العلااوم الق ااائم علااى السا اؤال ،وقااد انتشاار تطبيقااه ماان رياااض

األط ا ااال إلا ااى مسا ااتوى المدرسا ااة المتوسا ااطة .وب ضا اال مبا ااادرات التعا اااون الا اادولي لألكاديميا ااة
ال رنسية للعلوم ،انتشر هذا البرنامج أيضاو ليعم أنحاء كًيرة مان العاالم .أماا فاي منطقتناا ،فاإن

أكًاار الب ارامج نجاح ااو :البرنااامج الصاايني "الااتعلم بالممارسااة" ،وبرنااامج تعلاام العلااوم القااائم علااى

السؤال لدى مركز التعليم اإلقليمي للعلوم والرياضيات في بينانج ،ماليزيا.

اتعلُم
والجادير بالاذكر أن أكًاار الجواناب جادارة بااإلطراء لبرناامج (الياد بااالعجين بمعناى الا َّ

بالممارسة) هي مبادرته في دمج التجارب العلمية ّإبان العصار الاذهبي لإلساالم مان خاالل

نشر كتاب "االكتشافات العلمية في الحضارة اإلسالمية".
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إن هااذه التجااارب التااي قااام بهااا الاارواد المساالمون فااي العلااوم والهندسااة والتكنولوجيااا تساابم

التجارب األوروبية المماًلة بعدة قرون .وحتاى اآلن ،فاإن المختارعين األوروبياين األقارب عهاداو

اتعلُم
هاام الوحياادون المعتاار بهاام عالمي ااو .وهااذا التاارويج ماان برنااامج "اليااد بااالعجين بمعنااى الا َّ

يعد في غاية األهمية بعدما تحول
بالممارسة" لعالمية العلوم والهندسة والتكنولوجيا واستم ارريتها ّ

العااالم إلااى قريااة صااليرة ماان حيااا اإلفااادة ماان ًمااار العلااوم والهندسااة والتكنولوجيااا عالميااو؛ فااي
حين لم تتقلص فجوة الًقة والت اهم بين جنبات العالم المختل ة في مناح اخرى.

ويتبنى المركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا واإلبداع ال لس ة المذكورة أعااله بقناعاة تاماة،

ويسره ترجمة الكتاب ال رنسي إلى الللة اإلنجليزية كي يتمكن من اإلسهام في برناامج تعلام
ّ
العلوم القائم على السؤال في مناطم أكًر من العالم.
ويأمل المركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا واإلبداع أن يدفع ذلك الادول النامياة إلاى دماج

اكتشااافاتها الوطنيااة التاريخيااة فااي مجاااالت العلااوم والهندسااة والتكنولوجيااا فااي ب ارامج تعلاايم

العلااوم القااائم علااى الساؤال .وممااا ال شااك فيااه أن هااذا اإلجاراء سااو

يعاازز الًقااة واالعتازاز

ال ا ااوطني بجي ا اال الش ا ااباب؛ إذ إن االعتا ا ازاز والًق ا ااة ب ا ااالن س مكون ا ااان الزم ا ااان ف ا ااي التنمي ا ااة
االجتماعية واالقتصادية.

وأود بالنيابة عن المركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا واإلبداع تقديم شكر إلى أصادقائي

البروفسااور أحمااد جبااار ،مؤل ا

الكتاااب ،والبروفسااور إي اڤ كياار ماان األكاديميااة ال رنسااية

اتعلُم بالممارسااة) علااى م اوافقتهم الكريمااة علااى
للعلااوم وماان برنااامج (اليااد بااالعجين بمعنااى الا َّ

نشر الترجمة اإلنجليزية للكتاب .والشكر والتقدير موصوالن إلى الناشر ،لوبومييي.

وأخيا اور ،نااود أن نعاارب عاان امتناننااا العمياام لاو ازرة العلااوم والتكنولوجيااا واإلبااداع التااي قاادمت

الدعم المالي الالزم بص تها تمًل األمانة العامة لرؤية  0770لمنظمة التعاون اإلسالمي.
األكاديمي المهندس /الداتو لي يي تشونغ

رئيس مجلس إدارة المركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا واإلبداع /ماليزيا
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فكرة هذا الكتاب
إن فكرة هذا الكتاب لها أصل دقيم جداو .في نيسان 2112م كنا نجتمع في إسالم آباد
تحت رعاية األكاديمية الباكستانية للعلوم لحضور حلقة دراسية حول " تطور العلوم في

البلدان اإلسالمية"؛ ذلك التطور الذ أقر الكًير من المشاركين من هذه البلدان بأنه غير
كا  .وقالوا إنه ال ُينظر إلى العلم النظرة الصحيحة التي يستحقها من جمهور الناس.
وأضافوا أن المدراس بوجه خاص ال تعطي العلم االهتمام الكافي الذ يستحقه وأن تعليمه
اهتمام

يتم بطريقة تلقينية ومملة .وفي كلتا الحالتين ،فإن األط ال ال يبدون أ
فيها ّ
بالعلم .ويضا إلى قلة االهتمام االنطباع بأن هذا موضوع ينتمي إلى عالم ليس عالمهم؛
فهو أشبه بقطار يسير أمام عيونهم ولكنهم لم يحصلوا على مقعد فيه.

ونظ اور ألني كنت في ذلك الوقت رئيسا مشاركا للمنتادى العاالمي ألكاديمياات العلاوم ،ذلاك

المنت اادى ال ااذ وض ااع تعل اايم العل ااوم نص ااب عيني ااه وجع اال ت اادريس م ااادة العل ااوم ف ااي الم اادارس

أمر ُم ْحبِط .وبما أنناا واجهناا هاذه
االبتدائية هدفاو رئيساو له بعد اكتشافه أن هذا ال شل الظاهر ٌ
المشااكلة فااي أوروبااا أيض ااو ،وبوجااه خاااص فيمااا يتعلاام بتًباايط عزيمااة المعلمااين فااي مواجهااة
العلوم التي ساد االعتقاد أنها صعبة لللاية ،فقد نشارنا كتابااو بعناوان (أوروباا االكتشاافات) فاي

فرنس ااا ع ااام 2113م .وق اادمنا ،ف ااي ذل ااك الكت اااب ،وصا ا او بس اايطاو بلمح ااة تاريخي ااة لع اادد م اان
االكتشااافات التااي ظهاارت فااي بلاادان أوروبيااة مختل ااة والتااي يمكاان لألط ااال إعااادة إنتاجهاا فااي

المدارس :من البرتلال شكل جديد للس ن (القرن ال ارباع عشار) ،ومان فرنساا أول منطااد يعمال

بااالهواء الساااخن (منطاااد مونجااول ير0273 ،م) ،وماان ألمانيااا كيمياااء اللااذاء ل ا " ليبياغ " (القاارن
التاسع عشر) ...إلخ.

ولنقاال هااذه ال ك ارة إلااى " االكتشااافات العلميااة فااي الحضااارة اإلسااالمية " ،فقااد اقترحاات
تألي

كتاب من هذا النوع خصيصاو ألط ال هذه البلدان؛ تمامااو كماا فاي حالاة أوروباا .ولام

يخطار ببااالي فااي هااذه الحالااة بتاتااو أن أًياار حتااى أدنااى ق ادر مان الملاااالة فااي الوطني اة لاادى
هؤالء األط ال ،األمر الذ يمكان أن يكاون مناقضااو للاروح العلمياة .وكانات ال كارة ببسااطة

هااي القيااام بتااذكيرهم بماضاايهم ال ازخاار فااي مجااال العلاام وكي ا
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أنااه بإمكااانهم اسااتلهام ذلااك

التراا من أجل تربيتهم ال كرياة ومعارفتهم بتااريخهم ،إلاى جاناب اختياارهم لمهناة فاي مجاال
البحا العلمي الحقاو.

كبير ،وسرعان ما تشكلت مجموعة للعمل تحت إش ار
وقد لقيت هذه ال كرة قبوالو او

عاالم

جبااار ،وهااو متخصااص بااارز فااي تاااريخ العلااوم العربيااة .ومااا كااان ماان
الرياضاايات أحمااد ّ
سيساايل د هوسااون وداڤيااد جاساامين ،وهمااا شخصااان ال يكاالّن عاان الدعايااة لبرنااامج "اليااد
اخ ار قلميهماا للكتاباة
بالعجين بمعنى َّ
التعلُم بالممارسة" "ال مان أال بات" (المااب) ،إال أن س ّ
عن عدد من االكتشافات التاي تعازى إلاى ابان الهياًم والزرقاالي  ،...ووضاعاها فاي متنااول

األط ااال .فاايمكن لألط ااال بعااد أن يق ا أروا عاان هااذه االكتشااافات أن يعياادوا إنتاااج التجااارب
المطابقة في المدرسة أو مع أسرهم ،وتلقاي اإللهاام مان هاذه الشخصايات العظيماة .وهكاذا،

ف ااإن العل اام يمك اان أن يتكشا ا

له اام بعالميت ااه ،مً اال مدرس ااة رائع ااة لل ك اار ودرس عظ اايم ف ااي

التسامح والحرية والديمق ارطية وقوة أساسية للتنمية االقتصادية.
اتن جااداو للمركااز الاادولي للعل ااوم والتكنولوجيااا واإلبااداع ،وبوجااه خاااص لكاال م اان
أن اا مما ٌ
األكاديمي المهندس الداتو لي يي تشونغ وداتاو شامس الادين توجيماان لادورهما الحاسام فاي

ترجمااة هااذا الكتاااب إلااى الللااة اإلنجليزيااة ،وأيض ااو للناشاار "لوبااوميي" لنظرتااه اإليجابيااة إلااى
ال ك ا ارة .وأدعا ااو ا أن يكا ااون ها ااذا الكتا اااب مح ا ا اوز للتوسا ااع فا ااي تعلا اايم العلا ااوم فا ااي البلا اادان

اإلسااالمية الااذ يتخااذ شااكل التعلاايم القااائم علااى الس اؤال ،كمااا كااان يتمنااى جااورج تشااارباك،
ال ائز بجائزة نوبل في ال يزياء؛ هذا الشكل من التعليم الذ ينتشر حالياو عبر العالم.
البروفسور إيڤ كيري
رئيس مشارك سابم للمنتدى العالمي ألكاديميات العلوم
عضو األكاديمية ال رنسية للعلوم ،باريس
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تمهيــــــد
ماان منتص ا

القاارن الًااامن الماايالد إلااى نهايااة القاارن السااادس عشاار ،باارز تقليااد علمااي

جديادً ،اام جارى تطااويره فااي مادن عدياادة وفااي األ ارضاي الشاسااعة التااي فتحهاا المساالمون مااا
ب ااين س اانة  532و  220للم اايالد .وم اان ه ااذا التا اراا الم اازدوج ،كم ااا ه ااو مب ااين ف ااي نطاااام
الحضارات السال ة ،بدأ األشخاص المتعلّمون بتكوين أن سهم.

وقااد أعاااد الت اراا األول تجميااع المعرفااة ،التااي كاناات فااي اللالااب بساايطة؛ هااذه المعرفااة

التااي كاناات تمااارس وتنتقاال ش ا وياو وبمبااادرة ماان بعااض المؤسسااات أو ماان خااالل مهاان أو

أنشطة معينة .وكانت هذه حالة المعار التي جرت العادة على تصني ها فاي المجموعاات
التالي ااة :التكنولوجي ااا العس ااكرية أو المدني ااة (األنظم ااة الت ااي تس ااتند عل ااى الم اااء واآلالت ذات

الحركااة الذاتيااة) ،والكيمياااء (معالجااة الزجاااج واألل اوان ،وم اواد التجمياال وأشاالال المعااادن)،
واإلدارة والعمليااات الحسااابية للمعااامالت ،وعلاام الهندسااة ومسااح األ ارضااي والااديكور ...إلااخ.
وتكشا ا

الد ارس ااة المقارن ااة له ااذه الط اارم والتقني ااات تن ااوع أص ااولها وروابطه ااا م ااع الًقافا اات

المختل ة التي وقعت فيها.

مان النظرياات أو تطبيقاات المعرفاة التاي تام ح ظهاا وتعميمهاا

أما التراا الًاني فيتاأل
ّ
ماان خااالل المؤل ااات .وقااد تاام إنتاجهااا بوجااه عااام فااي اليونااان والهنااد واي اران وبااالد مااا بااين
النهرين ،وبدرجة أقل في شبه جزيرة آيبريا .ولم تكن نتائج االستقصااءات متشاابهة فاي كال
مكان؛ فًمة جزء كبير من علوم اإلغريم جرى استخالصه بشكل نظار  ،بينماا كانات تلاك

العلااوم التااي جاااءت ماان الهنااد واي اران وبااالد مااا بااين النه ارين تُعاازى إلااى طاارم خوارزميااة
وتجريبية.
وك ااان له ااذا التن ااوع ه ااد

واح ااد؛ أال وه ااو تًبي اات النت ااائج وص اانع األدوات ،وه ااي س اامة

الخطوات العلمية األولى فاي البلادان اإلساالمية ،حياا وضاعت العناصار المتبايناة للمعرفاة
القادمااة ماان آفااام ًقافيااة متنوعااة فااي البدايااة جنبااو إلااى جنااب قباال أن تخضااع إلااى تركيبااات

اداء ماان القاارن التاسااع
خصاابة وأن تماانح تعبيا اور موحااداو عباار الللااة العربيااة .كمااا تاام أيضااو ابتا و
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الماايالد تأساايس شاابكة م ان المؤسسااات العلميااة فااي ماادن مًاال بلااداد ودمشاام فااي وسااط
اإلمبراطوري ااة ،وس اامرقند ف ااي وس ااط آس اايا ،والقي ااروان ف ااي المل اارب وقرطب ااة ف ااي شاابه جزيا ارة

آيبيريا .وانطالقا مان القارن العاش ار المايالد  ،أصابحت تنافساها م اركاز اخارى كانات تزخار
بالقاادر ذاتااه ماان الديناميااة مًاال الاار فااي إياران والقاااهرة فااي مصاار ،وبعااد وقاات قصااير فااي

طليطلااة وسرقسااطة وماراكش فااي الملاارب االسااالمي .وماان المهاام أن نتااذكر أنااه فااي جميااع
هااذه الم اركااز كااان العلاام ُيمااارس وفاام نساام يمكاان أن نص ا ه بأنااه "عااالمي"؛ بمعنااى أنااه لاام
يعتمااد علااى طائ ااة معينااة أو هويااة إًنيااة أو ًقافيااة .بخااال وحاادة الللااة ،وهااذا هااو التبرياار
الوحيد الستعمال عبارة "العلوم العربية" من أجل تعري

هذه المجموعة من الممارسات.

وبعااد مضااي فت ارة زمنيااة تزيااد علااى قاارن؛ حيااا كاناات المعااار التطبيقيااة الناتجااة عاان

اإلرا األول تماارس فاي قطاعاات مختل اة مان نشااط المديناة اإلساالمية ،بادأ الوصاول إلاى
محتويات التراا الًاني بصياغة بعض الترجمات األولى التي كاان يمولهاا الخل ااء وغيارهم
ماان ِعليااة رجاااالت الدولااة ومنااذ نهايااة القاارن التاسااع ،ت ازياادت هااذه المبااادرات بشااكل كبياار –

وصاوالو إلاى أواساط القارن العاشار – قاام بإحداًاه أشاخاص مادنيون مان المجتماع ال ينتماون
بالضارورة إلاى بااالط الخل ااء واألماراء .وبماا أن هاذا المجتماع كااان مكونااو ماان شاعوب شااتى

ومتعااددة األديااان والًقافااات ،فلاايس ماان المسااتلرب أن نشاااط الترجمااة هااذا الااذ امتااد لماادة

طويلة قد عكس هذا التنوع (وبالرغم من إشارة اصحاب الطبقات العارب إلاى مشااركة قوياة
للمساايحيين فااي مج ااال الترجمااة) .وأخيا ا اور يتوجااب أن نض ااي

أن ماادة ه ااذه الظاااهرة كان اات

محا ّاددة بتطااور الطلااب الحقيقااي لاادى مجموعااات معينااة ماان المجتمااع .وكااان أعضاااء هااذه

الجماعات بشكل عام أقال ًاراء مان الخل ااء الاراعين ،ولكانهم كاانوا نسابياو أكًار عادداو .ومان
الجدير بالذكر أن من بين هؤالء علماء بارزين مًل ِ
الكناد (المتاوفى حاوالي سانة  723م)

واإلخوة بني موسى (القرن التاسع).

وتتعلا اام ها ااذه الترجما ااات بجميا ااع المجا اااالت العلميا ااة والتقنيا ااة التا ااي كانا اات تما ااارس فا ااي
الحضااارات الس ااابقة؛ عل اام ال لااك ،والط ااب الهن ااد ال ااذ كااان مكتوبا ااو باللل ااة السنس ااكريتية،
والكتاب ااات ال ارس ااية باللل ااة البهلوي ااة ،والنص ااوص الالتيني ااة الت ااي تتن اااول التنج اايم والط ااب،

والرسااائل النبطيااة حااول الز ارعااة ...ويضااا

إلااى ذلااك ،المقاادار األكًاار أهميااة ،م ّم اا أنااتج
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ضاامن إطااار الت اراا العلمااي وال لس ا ي لإلغرياام منااذ القاارن الخااامس قباال الماايالد .إن هااذه

الم ااادة المترجم ااة زادت ف ااي خص ااوبة ك اال ف ااروع المعرف ااة المنتشا ارة ف ااي البل اادان اإلس ااالمية،
وساعدت في ظهور علماء ساهموا في الحضاارة الجديدة .فكان هناك ،في المقاام األول،

علمااء الرياضيات ،بتوجهات مختل ة مصممة منذ نهاية القرن الًالا مًال :نظرياة األعاداد
المجسامة إلقليادس ،والهندساة المخروطياة
مع فيًااغورس ونيقومااخس ،والهندساة المساتوية و ّ
مع أبولونيوس ،وهندسة المقاييس مع أرخميدس وعلم ال لك (نمااذج فلكياة ،وأزيااج ،وأدوات

للقيااس) وال يزيااء (علام تاوازن القاوى ،وعلام حركاة الساوائل ،والبصاريات) .وفاي ذلاك الوقات
كاناات هناااك جميااع العلااوم التااي كاناات تعتباار صااناعات فااي تصاااني

العلااوم الموروًااة عاان

األغري ا اام :الط ا ااب (ال س ا اايولوجيا ،والتشا ا اريح ،والص ا اايدلة) ،والميكانيك ا ااا ( ُمس ا االية أو ن عي ا ااة)
والكيمياء (تجريبية أو باطنية) وعلم النبات وعلم الحيوان والزراعة ...،إلخ.

وبما أن االكتشافات واالبتكاارات الاواردة فاي هاذا الكتااب موزعاة باين سات ماواد علمياة،

فإنااه ماان الم يااد أن نصا  ،ولااو بإيجاااز تطااور كاال منهااا بحيااا نبااين المساااهمات األصايلة
التي تكون مادة هذا الكتاب ودورها في التطور العام للعلوم التي تنتمي اليها.

انطلقت الرياضيات في البلدان اإلسالمية من أوجههاا العملياة التاي تعكاس االحتياجاات

االقتصاادية المختل اة (المحاسابة والتعاامالت التجارياة) ،والشارعية (قسامة الموارياا) وال ّنيااة

(الهندس ااة المعماري ااة والزخرف ااة) .وق ااد أعي ااد ت عي اال بع ااض ال ص ااول القديم ااة مً اال العملي ااات
الحسابية الذهنية والطريقة الهندياة فاي الحسااب المبنياة علاى النظاام العشار (ماع اساتخدام
الص ر) وأدوات علم الهندسة من أجل صنع األشاكال المعمارياة ورسام األشاكال المساتعملة

فااي الزخااار المسااطحة .وفااي هااذا اإلطااار العملااي ،فاإنهم قَّيماوا وأتقناوا العمليااات والتقنيااات
الهندسية (التناظر والدوران وتبليط السطوح المستوية).

أما التوجه الرئيسي الًاني للرياضيات فقد كان نظرياو محضاو؛ بمعنى أن الباحًين أرادوا

أن يحلوا المسائل التي تعًّر عندها أسالفهم من اإلغريم ،أو يحلوا مساائل جديادة طرحوهاا
على أن سهم أو مسائل أتت بها علوم أخرى ورًوهاا عان القادماء ،فقاد انخرطاوا فاي التعليام

عليهااا ،وأحيان ااو توجيااه النقااد إليهاااً ،اام الت كياار حااول أصااول مااادتهم وانشاااء تركيبااات قباال
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الخااوض فااي اتجاهااات جدياادة .وقااد كاناات هناااك فااروع معرفااة معينااة مًاال علاام الجباار وعلاام
المًلًااات شااكلت امتاادادات واغناااءات لممارسااات قديمااة .وأمااا غياار ذلااك ماان فااروع العلااوم،

مً اال التحلي اال التا اوافُقي والمربع ااات الس ااحرية ،فق ااد ت اام اقتراحه ااا وبعدئ ااذ ت ض اايلها م اان قب اال
مضمون ًقافي.
لق ااي عل اام ال ل ااك اهتم ااام الدول ااة منا اذ البداي ااة .وق ااام بع ااض الخل اااء ،بتموي اال الترجم ااات

واصدار أوامار محاددة لكباار علمااء ال لاك بجماع التقااويم والخارائط الجلرافياة وتحدياد اتجااه
مك ا ااة المكرم ا ااة وحس ا اااب مواقي ا اات الص ا االوات اليومي ا ااة .وك ا ااان ك ا اال ذل ا ااك دائما ا ااو اس ا ااتجابة

لالحتياجااات .وماان بينهااا احتياجااات أشااخاص معينااين (تجااار ،حجاااج ،رجااال علاام)؛ فباادأ

المسطحة والساعات الشمسية) وتم استخدامها من
االهتمام باألدوات القديمة (األسطرالبات ُ
جديد واتقان صنعها ،حسبما وص ت في ال صل المعنون" :من الخوارزمي إلى الزرقالي "،
األسا ا ااطرالب " ملا ا ااك األدوات الدقيقا ا ااة" .وفا ا ااي وقا ا اات الحا ا اام ،تا ا اام اخت ا ا اراع أدوات جديا ا اادة

المجيب) للوصول الى اقصى درجة في تخ ي
(األسطرالب الشامل و ُ
الربع ُ

األدوات.

ولكاان علاام ال لااك كااان لاه جناااح نظاار مهاام حتااى وان كنااا ال نعلاام الكًياار عنااه ،اال انااه

شااكل مرحلااة حاساامة فااي تطااور هااذه المااادة حتااى عباار بعااض إخ اقاتااه .وفااي هااذا المجااال،
جرى االهتمام بوضع العديد مان الجاداول ال لكياة لكال االساتعماالت ،وتحقيام نمااذج فلكياة

جدياادة لتحاال محاال نماااذج بطلميااوس التااي سااادت لقاارون فااي علاام ال لااك ولاام تعااد مرضااية.

وأًيرت في بداية القرن الحاد عشر الميالد في أواسط آسيا نقاشاات حاول نظرياة دوران
األرض حاول محورهاا ونظرياة دورانهااا حاول الشامس .وقاد تاام التخلاي عان هاذه ال رضاايات،

ليس ألسباب عقائدية أو فلس ية ،بل ألسباب كانت تقدر في ذلك الزمان على أنها علمية.
وفي ال يزياء ،وامتداداو للتراا اإلغريقي ،فقد تطورت بوجه خاص أربعة فروع علمية

هي :علم توازن القوى والديناميكا ،وعلم حركة السوائل ،والبصريات .وتوضح ًالًة من

اإلسهامات كما هي واردة في هذا الكتاب حيوية هذه المجاالت :ميازن الحكمة للخازني

(القرن الًاني عشر) ،ونظرية الضوء البن الهيًم (المتوفى عام 0170م) ونظرية قوس قزح
لل ارسي (المتوفى عام 0302م) .ومن الجدير بالذكر إن هذه االسهامات كانت نهاية

مطا

األبحاا التي بدأت في مسته ّل القرن التاسع.
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ولنأخذ البصريات مًاالو على ذلك؛ فالمصادر التي نعر أنه تم البحا فيها أوالو كانات

المحرقة ،التي كانت أول األمر محل اهتمام المجااالت العساكرية ،ألناه كاان
تتعلم بالمرايا ُ

باإلمك ااان اس ااتخدامها لح اارم أس اااطيل األع ااداء وحص ااونهم ً .اام كان اات هنال ااك االنش االاالت

النظرياة بالجوانااب التقنيااة .وبقياادة الكنااد واباان ساهل (القاارن العاشاار) وخل ائهماا ،فااإن هااذه
الد ارسااات عنياات ب ساايولوجيا البص اريات ،وق اوانين االنعكاااس واالنكسااار ،وظ اواهر ضااوئية
معينة يمكن مشاهدتها في السماء.

ويباادو أن الطااب العربااي الااذ كاناات لااه عالقااات وًيقااة بتعاااليم جالينوس اوس الطبي اة،
صعب عليه تحرير ن ساه مان الم ااهيم والقناعاات القديماة .ولكان هاذا لام ُي ِعام االبتكاار فاي
ُ
موله في اول األمر ممًلون
مجاالت معينة أخرى .ولقد كان إنشاء طب المستش يات الذ ّ
المحبسة) ،أبارز مسااهمة
للدولة ومن ًم افراد من المجتمع بمساعدة نظام الوق (االمالك
ّ
ماان حيااا اتساااعها وامتاادادها الزمنااي .وكااان بعااض هااذه المستش ا يات يحتااو علااى أقسااام

لألماراض العقليااة .وكااان لألطباااء الساابم فااي مجااال علاام التشاريح (معرفااة عظااام معينااة فااي

الجسام البشار ) ،وفااي تشاخيص أماراض معيناة ،وفاي ممارسااة اساتخدام األدوات الجراحيااة،

وبوجااه خاااص مساااهمة األندلسااي الزه اراو (القاارن الحاااد عشاار) ،وفااي تحرياار تركيبااات

طبيااة كباارى مًاال تلااك الخاصااة بااابن سااينا (المتااوفى عااام 0132م) ،وتلااك الخاصااة بااالراز

(المتوفى عام 232م) التي غذت التعليم الطبي في أوروبا حتى القارن الساابع عشار .وفيماا

يخااص علاام وظااائ

األعضاااء ،مااع اكتشااا

ال صل المعنون "اكتشا

فيااه .وممااا يؤس ا

الاادورة الدمويااة الصاالرى التااي تاام وصا ها فااي

الدورة الرئوية" على ياد ابان الن ايس ،فاإن دربااو جدياداو تام الساير

لااه أن هااذا تاام التخلااي عنااه ماان الهيئااات الطبيااة فااي تلااك الحقبااة (القاارن

الًالا عشر) التي ظلت وفية لنظرية جالينوس التي أكدها ابن سينا.

أم ااا ف ااي الميكانيك ااا ،فق ااد ترجم اات أعم ااال هي اارون االس ااكندر وأعم ااال أرخمي اادس وفيل ااون

البيزنطي إلاى العربياة اساتجابة لالحتياجاات المدنياة والعساكرية .وبعاد أن تام تعاديلها وتحساين
محتواه ااا ،ب اادأ علم اااء الميكانيك ااا ف ااي البل اادان اإلس ااالمية ب اادأوا ف ااي االبتك ااار ،وخصوصا ااو ف ااي
األنظما ااة اآلليا ااة واآلالت المائيا ااة .وقا ااد قا اااموا فا ااي ها ااذا المجا ااال األخيا اار بتحا ااديا الصا اامام

كرنكش ااافت)،
المخروط ااي وعم ااود إدارة الكام ااات (كامش ااافت) ،والمك اابس والعم ااود المرفق ااي ( ا
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واسااتخدامها فااي العديااد ماان التطبيقااات .وهنالااك أيضااو أفكااار أصاالية معينااة تاام بال عاال الت كياار

فيها في كتاب اإلخوة بني موسى .ولكن مع الجزر (المتوفى عام 0215م) وصل الينا أكًر

االبتكارات وأروعها مًل تلك التي قدمناها في ال صل المعنون "المضخة المائية للجزر ".

وقااد نجااح علاام الكيمياااء مااع الطااب ،فااي االسااتمرار إًاار انحسااار الحضااارات القديمااة فااي
شرقي البحر المتوسط .وهذا ي سر إعادة ت عيلهما المبكر في إطاار الحضاارة الجديادة .وقاد

ساعد ذلك في تكوين تراا راساخ في هذا المجال ومنذ القرن الًامن الناشط الشهير -الذ

حياان ( )Geberالاذ سارعان ماا تحصال ،ماع تالمذتاه علاى نتاائج
ال منازع لاه -جاابر بان ّ
أصاايلة .وبعااد ذلااك ،تاام تطااوير ممارسااات كيميائيااة مختل ااة مًاال الااتكلس والتصااعيد والتنقيااة
وفااوم ذلااك كلااه التقطياار ،حققاات تقاادماو جوهريااو كمااا هااو مبااين فااي ال صاال المعنااون":مقدمااة

للكيمي اااء العربي ااة" .ودائما ااو ف ااي إط ااار نظري ااة العناص اار األربعا اة الت ااي ُنقل اات ع اان اإلغري اام
وحسَّنها جابر ،انتهت هذه األعمال إلى وص مواد لم يكان معروفااو عنهاا شايء مان قبال،
وتحضااير األحماااض المعدنيااة ،وتوضاايح التصااني ات الجدياادة للمنتجااات التااي تاام تحليلهااا.
ومن بين العلماء الذين شاركوا في هذه الق زات العلمية الكند وأبو بكر الراز .

وقااد باادأت إحاادى المساااهمات التااي قاادمناها بإيجاااز ،باالنتشااار وبشااكل س اريع نساابياو،

خارج حادود البلادان اإلساالمية ،وبوجاه خااص نحاو أوروباا .فقاد وصالت األرقاام المساماة ب ا

"العربية" وكذلك األسطرالب إلى جنوب أوروبا في آخر القرن العاشر .وقد ترجم قسطنطين
اإلفريقي بعض كتب الطب المنشاورة فاي بلاداد والقياروان إلاى الالتينياة فاي النصا

الًااني

من القرن الحاد عشار .كاان عليناا أن ننتظار حتاى بداياة القارن الًااني عشار لنارى ازديااد

حركة الترجمة هذه (من العربية إلى الالتينية والعبرياة) .ف اي طليطلاة وبااليرمو ،حياا كاان
مركز هذه الظاهرة ،كان العشرات من األوروبيين الشباب الاذين "اساتعربوا" حاديًاو منهمكاين

في هذه الترجمة بشل

بدعم وتمويل من رجال متنورين مان الكنيساة ،وفيماا بعاد مان ملاك

قشاتالة أل اونس العاشار الحكايم .وقاد أتااح عملهام لرجاال العلام والممارساين فرصاة الوصاول

إلى الموروا اللناي فاي أصل اه اإلغريق اي والهن اد والعرباي الاذ تام تهذيباه أو تطاويره فاي

العااالم اإلس ااالمي منااذ الق اارن التاس ااع .وق ااد فااتح اس ااتيعاب ه ااذه المض ااامين ال ازخاارة الطرياام

الستقصاءات جديدة كانت ،بدورها ،إسهامات للعلوم الحديًة.
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وفي المحصالة ،يتعاين عليناا تقاديم بضاع مالحظاات حاول طبيعاة األنشاطة العلمياة فاي

البلاادان اإلسااالمية التااي تحققاات ضاامن نطاقهااا االكتشااافات المقدمااة هنااا ،وحااول وزن تلااك
االكتشافات حالياو.

وما يجب ذكره أوالو وقبل كل شيء هو أن النشاطات العلمية التي سيتم وص ها بإيجااز

هنا ،تمت خالل كل مرحلة من مراحلهاا ،فاي سايام عملياات التباادل باين الًقافاات التاي لام

يااتم إنكارهااا أبااداو ،حتااى أن مااؤرخي العلااوم الحظ اوا الساامة الالدينيااة لهااذه النشاااطات علااى
مسااتوى محتوياتهااا أو تشااكيلها أو نهجهااا أو مناقشاااتها التااي انطلقاات ماان اإلنتاااج العلمااي

ن سه .وهذا الجانب قد عزز عالمية العلام المناتج فاي البلادان اإلساالمية ،وشاجع تنقلهاا مان
ال ضاء الًقافي اإلسالمي إلى ال ضاء المسيحي في أوروبا العصور الوساطى ،علاى الارغم

ماان التضاااربات الدينيااة التااي تعمقاات ماان وقاات آلخاار ،خاصااة خااالل الحااروب الصااليبية
(حروب ال رنجة) (من نهاية القرن الحاد عشر إلى نهاية القرن الًاني عشر).

أم ااا بالنس اابة لالكتش ااافات المقدم ااة هن ااا ،فه ااي بالتأكي ااد تمًّ اال مرحل ااة ف ااي إع ااداد العل اام

تجاوزته ااا المس اااهمات الالحق ااة .ولك اان األم اار ي ااوم ذل ااك ف ااي الواق ااع ،فب ع اال ال اادوافع الت ااي

نشطت مؤل يها ،بمنااهجهم وأهادافهم التاي أوفاوا بهاا ،فاإن هاذه اإلكتشاافات ،وبلاض النظار
الحقب والًقافات ،وما

قرب بين رجال العلم من مختل
عن خاصيات كل منها ،تشهد ما ُي ّ
امتازوا به من حب استطالع فور  ،ومالحظة متأنية للظاواهر مادار البحاا ،واألخاذ بعاين

اإلعتبااار ،ونقااد مساااهمات العلماااء السااابقين والبحااا المصاامم عاان الحقيقااة ،ماادعم بإيمااان
ارسااخ بقاادرة العلاام علااى السااير إلااى األمااام وعلااى تجاااوز كاال العوائاام .وأخيا اور ،فااإن هااذا هااو

الاادرس العصاار جااداو والعااالمي ،الااذ ق ارأه مؤل ااو هااذا الكتاااب فااي إسااهامات بعااض ه اؤالء
العلماء المسلمين ،والذ أرادوا جعله في متناول المعلمين وتالمذتهم.

أ .د .أحمد جبار
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العلـم في التطبيق العملـي:
تاريخ نابض بالحياة

سيسل د هوسون وداﭭيد جاسمين
أرخميدس وحوض استحمامه؛ نيوتن والت احة؛ باستور والط ل الذ أُنقذ مان داء الكلاب...
إن معظمنااا يتااذكر الحكايااات الطري ااة التااي حاادًت عباار خااط سااير العلاام .وعناادما ُيسااتدعى
تاريخ العلم إلى حجرة الص الدراسي ،فإن ذلك يكون غالبا بصورة موجزة اخذت من ِسير
العلماء الم صلة التي أخذت من العديد من المجالت العلمية .وخال

ذلاك ،فاإن المادارس
العااالم

ال تاادع إال حيا اوز ضاائيالو لموضااوع تاااريخ العلااوم؛ فاالكتشاافات والقاوانين التااي تصا
تُقا َّدم فااي العااادة علااى أنهااا أعمااال كاملااة مسااتقلة تكاااد أن تكااون خالاادة ،بينمااا تكااون الطاارم
التي أدت إلى هذه اإلنجازات في اللالب األعم مهملة تماماو .ومع ذلك ،فإن العلام وتقنياتاه

كمااا يااتم تعليمهااا همااا نتيجااة تاااريخ طوياال ،اتساام باستبصااارات عبقريااة وتعً ارات ومناااظرات

ومجااادالت ...تاااريخ رجااال ونساااء ال يتجاااهلون أ فضاااء جل ارفااي أو ًقااافي .وقااد حاولنااا

هنااا أن ُننجااز عماالو هدفااه الرئيسااي تجاااوز األماااكن المألوفااة فااي تاااريخ العلاوم وتقنياتااه كااي
ندفع المعلم وتالميذه ألن يعيشوا العلم النابض بالحياة ويتن سوه.

تقديم الكتاب
إن االكتشافات العلمية في الحضارة اإلسالمية تستهد

التالميذ في السنة الًالًة من

الدراسة المتوسطة والسنوات األولى في التدريس الًانو  .والكتاب يقترح عليهم أن يدرسوا
ويعيدوا اإلنتاج ،انطالقا من مواد بسيطة ،الكتشا

رئيسي أو اختراع فني استًنائي أنجز

في عصر أصبح ُيدعى "العصر الذهبي للعلوم العربية" (من القرن الًامن إلى القرن
السادس عشر).
إن بنية هذا الكتاب "االكتشافات العلمية في الحضارة اإلسالمية" ومحتواه يستندان

على فكرتين أساسيتين .ال كرة األولى هي أن المنظور التاريخي يتيح لنا الوقو

على

مقدار الجهود والمناظرات المرتبطة بت سير قانون أو م هوم أو حل لمسألة تقنية ...وال كرة
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الًانية هي أن نقل هذه السيرورة التاريخية في الص

الدراسي ،مع تساؤالته ورهاناته ،مما

يسمح لنا أن نقترب من هوية العلم ن سها وأن ُنبين كي
يكونان في الواقع األسس الجوهرية للمنهج العملي.
ال رضيات ّ
وعلى نحو يتجاوز تاريخ اكتشا

أن االستجواب وصياغة

بسيط ،فالمنهجية المتبعة تهد

إلى ارساء األنشطة

التجريبية في قلب المناهج العلمية ،وجعل التالميذ ملمين بالدينامية الزمنية واإلجتماعية

لنشاط الباحا ،وادماجهم الملموس في ُعمم تاريخنا بحيا يكون لديهم رد فعل مشابه
ألنشطة الباحا كما كان ي عل عندما حقم االكتشا  .وعند القيام بذلك ،وعلى الرغم من
المسافة الهائلة التي ت صل عالماو من القرن العاشر عن تلميذ في مدرسة متوسطة ،فإن

ذلك يكون في النهاية ن س التجربة حول التساؤالت العلمية والتعًرات والمجادالت التي

تدرب يرتكز على بعض األفكار التي كانت
يمكن للتلميذ أن يعيشها بدوره .إن اقتراح ّ
ُمًمرة قديما ،يمكن أن يكون مهمة غنية للتلميذ ...كما هو للمعلم.
يقدم هذا الكتاب ًمانية اكتشافات يمكن الوصول إليها للتالميذ من سن العاشرة إلى
ّ

الًالًة عشرة :نظرية اإلبصار ،مضخة الماء ،اإلمبيم ،ونظرية قوس قزح ،الميزان ذو

الك ات الخمس ،اكتشا

الدورة الدموية الصلرى ،والتناظر في فن الزخرفة اإلسالمي،

واألسطرالب .إ ّن كل اكتشا
لتنوع العلوم العربية ،كما يشهد أيضاو لبداية النظام التجريبي في أعمال العلماء في
عصرهم .ويتيح لنا كل اكتشا

من هذه االكتشافات موضوع في سياقه التاريخي ويشهد
من هذه االكتشافات أن ننجز أنشطة بحا في الص

الدراسي ،وأن نتطرم ،مع التالميذ وبحسب قدراتهم ،إلى العديد من مواضيع البرامج
المدرسية .ومن أجل مساعدة المعلم في إجراء هذه األنشطة في الص
اكتشا

منها معه ًالًة نصوص تكميلية.

وتتيح لنا النصوص التاريخية إعادة تشكيل األصول العلمية لالكتشا

الدراسي ،فإن كل
ضمن سياقاتها

العلمية والتكنولوجية واالجتماعية .فهي شاهد على العوائم والتوجهات واألفكار الجوهرية
أو البصيرة الذهنية التي تؤسس لالكتشافات العلمية وتقنياتها التي اخترناها هنا .وألنها

ُحررت من قبل مؤرخين متخصصين في المواضيع المعالجة ،فإن هذه النصوص سو
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تكمل الًقافة العلمية للمعلم أو تعيد تنشيطها لمساعدته في إشباع حب االستطالع لدى

األط ال والعمل على أن تتوافر لديهم الًقة للقيام بالنشاط في الص

الدراسي.

وفي الوقت ن سه ،فهي توفر أيضاو عالجاو ت صيلياو لصعوبات معينة سو

يواجهها

التالميذ خالل خوضهم غمار المسار التعليمي .والسبب األول في ذلك هو أنها رّبما تكون
مرشاداو لسلوكهام التعليمي في الجوانب التي ال تكون ملطاة ،والسبب اآلخر هو أنها
تقودهم بطريقة تمكنهم من تقدير األخطاء والتردد في استقصاءاتهم .إن العًرات التاريخية

ت سر أيضاو تلك المحتمل حصولها في الص

الدراسي ،وتخبر عن األخطاء المرتكبة،

وقياس الوقت المخصص إلعداد بعض المعار .

الدراسي تم

فالنصوص التعليمية التي تقدم األنشطة التي يلزم تن يذها في الص

الت كير فيها بدقة حتى تضع التالميذ على الطريم التاريخي ن سه من روح االختراع
واالكتشا  .وبعد أن جرى اختبارها في عشرات الص و

الدراسية طيلة سنتين دراسيتين،

فإن هذه األنشطة تمزج الطريقة االستحقاقية وتاريخ العلوم ،وذلك حسب عدة منهجيات:

إعادة إنتاج تجربة تاريخية وبحا وًائقي (عمل مرجعي قائم على الكتاب المقرر) ،وقراءة
نصوص غير واقعية ،ومشاهدة رسوم متحركة بالوسائط المتعددة ...إن ترتيب المواضيع

المقترحة هنا ال يتبع بالضرورة تسلسالو زمنياو لألحداا التاريخية ،من أجل التمكين من

التوافم مع أهدا

التعليم ومع سن التالميذ ومع متطلبات التجربة في حجرة الص

الدراسي ،بينما يدع جانباو من النشاط للتالميذ لكي يتقدموا في اكتساب معار
بواقعها.

لها صلة

ومن أجل تقديم اختيار واسع من األنشطة للمعلمين ،فقد فضلنا التنوع في المواد

المعالجة وتركنا اإلمكانية لتعديل كل مادة واًرائها خالل التعليم في الص

الدراسي .ولهذا

سبم ،ولكن حصصاو موضحة بأعمال عديدة بالصور في الص
فإنك ال تجد هنا دليالو ُم ّ
الدراسي تسبقه قائمة لألجهزة الضرورية باإلضافة إلى م اهيم البرنامج التي يمكن
دراستها.
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أما النصوص الخاصة باألط ال فتتحدا عن اكتشا

ما من زاوية خيالية .وهذه

النصوص المنبًقة من طريقة القصص الشرقية ،تقدم ط لين محبين لالستطالع هما نبيل

وفضيلة ،ومن خالل ملامراتهما وأسئلتهما يخدمان بوص هما نقطة بدء للص

يمكنك استخدامها مح اوز للتخيل مما يرفع مستوى التحقيقات والمناقشات.

الدراسي،

النهج التاريخي وطريق اإلستكشاف
الدراسي ال يلير طريم االستكشا ،

الم ضل في أنشطة الص
إن المنظور التاريخي ُ
التعلُم بالممارسة "،والذ
المرتبط ب كرة "اليد بالعجين بمعنى َّ

يهد

إلى تشجيع التلميذ

على التساؤل والمالحظة وتقديم ال رضيات وعلى ممارسة التجربة والمناقشة.
ولم ُيستخدم هذا المنهج التاريخي لتزيين الدرس باسلوب الحكواتي ،وانما ليقدم
اإلمكانية للتالميذ ليكتسبوا معرفة راسخة في السيام التاريخي ،وليت طنوا شيئا فشيئا

المعقّدة ،العالقة؛ بين عالمية المعرفة وتركيبتها الًقافية والتاريخية.
للعالقة ُ

إن هذا العمل يتكلم عن تاريخ العلوم العربية ،وهو تاريخ شبه مجهول وُيد َّر ُس منه
القليل جداو في التعليم االبتدائي والمتوسط .وبعرض ًراء االكتشافات العلمية والتقنية التي

تمت بين القرنين الًامن والرابع عشر الميالديين في البلدان اإلسالمية .فإننا نعكس صدى
ّ
التنوع الًقافي الذ تتسم به الص و الد ارسية ال رنسية في وقتنا الحاضر ،ونريد أن نبين
للتالميذ ولمعلميهم أن تاريخ العلوم والتقنيات اللربية يدين بالكًير للحوار والتبادل مع

الحضارات األخرى ومع ًقافات ومناطم جلرافية أخرى .وفي تقديم هذه الحقبة التاريخية

للعلوم إلى المدرسة ،فإننا نود أن نحيي اإلنتاج العلمي وال ني اإلستًنائي في الًقافة
ولكننا نسعى أيضاو إلى أن نأخذ بعين اإلعتبار
نعر بهّ ،
العربية – اإلسالمية وأن ّ
إسهامات الًقافات المرتبطة اليوم ،في فرنسا ،بالهجرات األكًر حداًة لصنع معرفة

يتقاسمها الناس على مستوى العالم.
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أداة الوسائط المتعددة
التعلُم بالممارسة"
من أجل استكمال هذا العمل ،فقد أطلم برنامج "اليد بالعجين بمعنى َّ
موقعاو على االنترنت مكرساو لمشروع تعاوني ( .)www.lamap.fr/découvertesويجر

شرح كل اكتشا

هناك بواسطة رسوم متحركة مصممة لألط ال ،يمكن للمعلمين أن

ينطلقوا منها لقيادة األنشطة وتوجيهها داخل الص

الدراسي .وتقترح النصوص التعليمية

الكي ية التي يتم بها استخدام األدوات وفم التسلسل المقترح .وسو

يجد المعلم على هذا

الموقع أعماالو إضافية مكتوبة وبعض الرسوم التوضيحية في الكتاب بشكل عالي الدقة.
ويتيح هذا الموقع أيضاو للص و

الدراسية أن تختلط مع بعضها البعض وتتبادل األعمال

وتشير إلى موسوعة االكتشافات التي أعيد توجيهها تبعاو الحتياجاتهم .ويمكن للتالميذ

أيضاو االست ادة من أبحاا أسالفهم التي تركوها على اإلنترنت ومراجعة تلك األعمال التي

سبم تحميلها على اإلنترنت من ص و

دراسية أخرى منهمكة في المشروع.

سيسيل دي هوسون وداڤيد جاسمين
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شـعاع الضـوء
الرؤية
ابن الهيًمّ ،
الضوء و ّ

3

سيسيل د هوسون
كي

نرى األشياء من حولنا؟

مع اكتشا

03

الضوء

سيسيل د هوسون ،بالتعاون مع ڤيرونيك دوال

نص لألط ال

22

آن فوش

6

2

الرؤية
ابن الهيثـــــمّ ،
الضوء و ّ
سيسيل د هوسون
أن ه ااذا الكت اااب أم ااام
كي ا ن اارى األش ااياء م اان حولن ااا؟ وم ااا الظ اااهرة ال يزيائي ااة الت ااي ت س اار ّ
ناظريك ...مرئي؟ إ ّن مًل هذه األسئلة تدفعك ،في وقتناا هاذا ،إلاى االبتساام ،ومماا ال شاك

اإن كانات األشاياء مرئياة ،فاإن
فيه أنه لن تكون لديك مشكلة في اإلجابة عن هذا السؤال :ف ّ
ذلااك يعااود إلااى أنهااا قااد أرساالت بعااض الضااوء الااذ تلقتااه عيوننااا .ووراء البساااطة الواضااحة
في هذه اإلجابة ،كان هناك العديد مان الخصاومات عبار القارون .وعليناا العاودة إلاى بداياة
القاارن الًاااني عشاار عناادما قاادم ال يزيااائي يوهااان كيبلاار مصااطلحاو فااي ساايام اقت ارحااه نظريااة

الرؤيااة :تلااك المتعلقااة بصااورة الشاابكية .ومااا كااان لهااذه النظريااة أن تاارى ضااوء
هندسااية عاان ّ

ادعو اباان الهيااًم ،الااذ كااان فااي القاارن
أن ّ
النهااار قاطّ لااوال ّ
الضااوء بالنساابة للعااالم العربااي الما ّ
الرؤيااة بأساالوب أصاايل كلي ااو ،أصاابح م هوم ااو فيزيائي ااو
الحاااد عشاار منلمس ااو فااي ميكانيكااا ّ
بالكاماال .وظهاارت للم ارة األولااى الطريقااة التجريبيااة باعتبارهااا إطااار عماال فااي كي يااة تحديااد

االكتشافات العلمية.

قبل ابن الهيثم :اإلغريق
منذ القرن الخامس قبل الميالد ،حااول العدياد مان العلمااء أن ي ساروا ظااهرة اإلبصاار دون

النظر" لتلتقي مع ساطح جسام ماا كاي
التوصل إلى استنتاج .مؤكد أن العين ترسل"نا اور من ّ

ُيا اارى .وها ااذه النظريا ااة ل ا ام يتبعها ااا علما اااء مًا اال إقليا اادس وبطلمي ا اوس فحسا ااب ،وانما ااا أيض ا ااو
اقيون( .)١وفي القرن الًاني قبل الميالد ،دعم الطبيب الكبير جاالينوس ال كارة القائلاة إ ّن
الرو ّ
العاين ترسال ماادة غيار مرئيااة إلاى األجساام الماراد رؤيتهااا ،س ّاميت "الاروح أو الان س" ،وهااي
نوع من "اإلف ارزات" التي يمكن االحت اظ بها ولها خصائص االلتصام .وعلاى النقايض مان

ذل ااك ،ف ااإن أص ااحاب الم ااذهب ال ااذر  ،وم اان بي اانهم ديمقا اراط ولوس اايبس ،وبع ااد ذل ااك بكًي اار
إن األجساام ترسل بشكل متواصل
الشاعر لوكريس ،فسروا اإلبصار بطريقاة مختل ة؛ فقالوا ّ
نسااخاو عاان ن سااها ،تاادفقات أو مُحاكيااات أو أشااباحاو ( )eidolaبللااة اإلغرياام ،ترفاار فااي
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الجااو بك ا ّل مااا فااي الكلمااة ماان معنااى ًاام تسااتقر فااي اله اواء ،وهااي ن سااها ترسااو علااى سااائل
العااين ،وهااذا يشاابه بعااض ال ّشاايء صاانع وسااادة ماان الشاامع .أمااا بالنساابة للضااوء ن سااه ،فلاام

ي ْج ِر استقصاء طبيعته.

نتناولهااا فااي موضااع الحاام؛ منهااا فك ارة

ًمااة نظريااات أخاارى سااو
وزيااادة علااى ذلااكّ ،
إن
العاماال الوساايط التااي ترجااع إلااى القاارن ال اربااع قباال الماايالد ونااادى بهااا أرسااطو الااذ قااال ّ
اإلبصار ،مًله مًل الحواس األخرى ،عملية تحدا عندما يقاوم عضاو مان أعضااء الحاس

(أن ا ا أو فا اام أو عا ااين ...إلا ااخ) باكتشا ااا "حركا ااة" صا ااادرة عا اان انطبا اااع معا ا ّاين قا ااادم ما اان
األجسااام؛ "الحاسااة الصااحيحة" .وبالنساابة ألرسااطو ،فااإن "الحاسااة الصااحيحة" لإلبصااار هااي
اللون" :فاإلحساس يتكون من الحركة واالكتشا

( .)...وأنا أطلم اسام الحاساة الصاحيحة

على ما ال يمكن إدراكه من جانب حاسة أخارى بماا ال يادع أ ّ إمكانياة للخطاأ ،مًال رؤياة
اللون ،وسماع صوت ،وبالنسبة للذوم االستطعام"")٢(.
وسو

يرا علماء اللرب في العصور الوسطى وما قبل ال ترة الكالسيكية هذا الجادال

حااول "حاسااة" البصاار ،وسااو

يراجعااون فهمهاام لنظريااات "النااار البص ارية" و "المحاكاااة".

وعلااى الاارغم ماان المساااهمات الملموسااة للم ك ارين اإلنجليااز فااي القاارن الًالااا عشاار ،مًاال

روب اارت جروسيتيس اات وروج اار بيك ااون وج ااون بيش ااام( ،)٣فق ااد فُق اادت المن اااظرات ح ااول ه ااذا
الموضوع في أوروبا حتاى بداياة القارن الساابع عشار؛ بينماا كانات جارياة بال عال فاي مصار
فا ااي القا اارن الحا اااد عشا اار .وقا ااد حا اااج ّج ابا اان الهيا ااًم فا ااي المبا اادأ األول للم ها ااوم ال يزيا ااائي
أن ُيحاادا تقاادماو حاسااماو فااي تاااريخ اآلليااة الضااوئية
ل ا"الضااوء" ،األماار الااذ كااان ماان شااأنه ْ
للرؤية.
ّ

الرؤية
ابن الهيثم ونظريات ّ

ُوِلد أبو علي الحسن بن الهيًم (ابن الهيًم) في مدينة البصارة فاي العارام حاوالي عاام 252

للماايالد .والنجذابااه ل ااورة الحركااة ال كريااة التااي كاناات سااائدة فااي مصاار آنااذاك ،ارتحاال إلااى
القاهرة في عهد الخلي ة ال اطمي الحاكم .وأخذ على عاتقه كتابة كتاب البصاريات المس ّامى

" كتاااب المناااظر" ،والااذ وص ا

فيااه وص ا او دقيق ااو ُم ص االو جميااع م ارحاال ت سااير م هومااه
1

الجديد لإلبصار .وهذا الت سير مرتبط بطريقة يلعب التجريب فيها دو اور رئيسياو؛ إ ْذ ُيق َّادم كال
تقدم نظر بوص ه ناشئاو عن مالحظات ُس ّجلت في إطار مجريات تجارب تم الت كير فيهاا
بحكمة .وأصبح ابن الهيًم مع هذا الكتاب بال شك أول شخص يجر التجارب.

السطور األولاى مان " كتااب المنااظر" ،شاارك ابان الهياًم فاي المنااظرات حاول نظرياة
في ّ
"النار البصرية" والقائلين با"المحاكاة" ،رافضااو نظريااتهم مان حياا األسااس( .)٤ولهاذا ،فقاد لجاأ
إلى ظاهرتين تسهل مالحظتهما ،هما :اتساع بؤبؤ العين ،واإلبهار .دعونا نبدأ باإلبهار.

إذا اناازعج شااخص م اا عناادما ينظاار إلااى الشاامس ،ف اذلك ألن العااين ليساات فاعلااة فااي

عمليااة اإلبصااار ،وأنااه ال يقااوم بإرسااال أ "تاادفم بصاار " .ولااو لاام تكاان هااذه هااي الحااال،

الم ْرسال ،وماا كاان لاه أ سابب يدفعاه
لوجب أن يكون المشااهد قااد اور علاى الاتحكم بالتادفم ُ
إلااى المعاناااة عناادما ينظاار إلااى جساام مااا باادالو ماان جساام آخاار .إذن ،فااالعين ساالبية وحساسااة
تبناى
تجاه عامل خارجي يكون بإمكانه التحكم به إلى درجاة معيناة .ولتأكاده مان ذلاك ،فقاد ّ

ابن الهيًم األوصا

كرس لها فصالو كامالو من بحًه في البصريات.
التشريحية للعين و ّ

البؤبؤ ب ّأنه فتحة صليرة قابلة للتوسع

وقد شرح د ْور ك ّل جزء من أجزاء العين ،ووص
أو لالنكماش في حجمها تحات ماؤًرات خارجياة مختل اة .وخاال

ذلاك ،فاإن ابان الهياًم لام

يشارك في أ ّ من النظريات التي دعاها أصحاب المذهب الذر ) .(atomistsوبحساب
أر اباان الهيااًم ،فااإن ماان اللريااب االعتقاااد ب اأن نسااخة عاان الجباال ،وهااو جساام كبياار جااداو،
يمكن أن تمر من خالل فتحة العين التي هي صليرة جاداو .وماع ذلاك ،تسااءل ابان الهياًم:

إذا لم يكن العامل الخارجي نوعاو من "النساخة" للجسام ،فمااذا يمكان أن يكاون؟ بالنسابة لاه،
كان الجواب واضحاو :لقد جاء من الضوء .بهذه الطريقة حاول ابن الهيًم أن ُيقنع القارئ.

.1

األجسام تعيد إرسال الضوء الذي تتلقاه

ادر
ئي لايس مهمااو بحاد ذاتاه؛ فهاو يشا ّكل مص او
تتمًّل المرحلة األولى في إظهار أن الجسم المر ّ
للضوء الذ يعكسه في كل االتجاهات .ومن أجل هذا ،يشير ابن الهيًم إلى التجرباة اآلتياة:
"لو أن جسماو ملوناو وضع في ضاوء الشامس بجاوار جسام آخار أبايض بالكامال وموضاوع فاي
منطقااة مظللااة ،فااإن الجساام الملااون يظهاار عندئااذ علااى سااطح الجساام الًاااني"( .)٥وي ساار اباان
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الهيًم ذلك بما يلي":يؤد الضوء القادم إلى الجسم الملون من الشمس (دعونا نسميه الضاوء

اي م ان سااطح الجساام الملااون كضااوء ًااانو
األساسااي أو الجااوهر ) إلااى صاادور ضااوء عرضا ّ
يعماال علااى تلااوين الجساام األباايض الموضااوع فااي المنطقااة المظللااة" (انظاار الشااكل أدناااه) .إن
هذه الظاهرة ليست دلايالو علاى الت كيار المنطقاي .وفاي الواقاع ،فاإ ّن الضاوء المعااد إرسااله مان

األجسااام ،الضااوء "الًااانو " ،للح ااظ علااى مصااطلح اباان الهيااًم ،لاايس مرئي ااو وال يًياار ،بوجااه
عااام ،أ أًاار منظااور .وحسااب مااا تخيلااه اباان الهيااًم فااإن األجسااام المضاااءة تعماال كمصا ِ
اادر
ّ
للضوء ،وبذلك يكون ابن الهيًم قد ادرك م هوماو متقدماو رئيسياو ،هو األول في سلسلة طويلة.
ضوء أولي منبعث من الشمس
ضوء ثانوي
جسم أبيض بادىء األمر

ضوء َع َرضي

شكل يبين تجربة االنتشار كما وص ها ابن الهيًم .الجسم الملون المضااء بواساطة الشامس
يعيد إرسال الضوء الًانو باتجاه الجسم األبيض الذ يلّون هو ن سه.

 .2الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة مغاد ارً من جسم مضيء بذاته أو بواسطة االنتشار
يركااز اباان الهيااًم فااي هااذه المرحلااة علااى ساامات رحلااة الضااوء (هاال األجسااام المضاااءة تبعااا

بلض
الضااوء ماان ذاتهااا أم ال؟) ،ويشااير إلااى رساام بياااني هندسااي .اوال :لديااه فكارة التجزئااة؛ ف ا ّ
النظر عن مصدر الضوء ،ف ي جميع النقاط التاي هاي ن ساها مضااءة وينبعاا منهاا الضاوء،
يتجز الضوء األساسي أو الضوء الًانو (انظر الرسم البياني التالي).
وطبقاو للحالةّ ،أ
1

يعاُ اادّ ابا اان الهيا ااًم ه ا ااذه الشا ااجرة المضا اااءة م ا اان
مكونا ااو م اان مجم ااوع نق ااط الض ااوء
الش اامس كُا االو َّ
الصا االيرة ما اان حي ا اا انبعا اااا الضا ااوء الًا ااانو
(هن ا ااا ،أُخ ا ااذت نقطت ا ااان (موقع ا ااان) فق ا ااط بع ا ااين

االعتبااار) .مالحظ ااة :ف ااي ه ااذا الش ااكل ،ال ي ااتم
تمًيل الضوء األساسي.

بعااد ذلااك ،وعباار سلساالة ماان التجااارب الحاذقااة التااي تاام تن يااذها ماان خااالل جاادران بهااا
ًقااوب ،يعاارض اباان الهيااًم عمليااة انتقااال الضااوء فااي خطااوط مسااتقيمة .ولنااتمعن فااي
الشااكل التااالي( :الشااكل أ ب ج د) مضاااء بواسااطة الشاامس ب ضاال وجااود فتحااة دائريااة
تقع عند النقطة (و) .وهذا الشكل م صاول عان شاكل ًاان (ه ا و ز ح) بواساطة جادار

به ًقبان واسعان (م) و (ن) (انظر الشاكل) .يظهار شاعاعان مان الضاوء (ر) و (س)
على الشكل (ها و ز ح).

ذ

أ

و

ھ

و

م
ن
األًر (س)
ب

ج

األًر (ر)
ح

ز

شاكل يمًال التجرباة المقترحاة مان اباان الهياًم لبياان االنتشاار المساتقيم للضاوء (انظاار "
كتاب المناظر" ،الجزء األول ،ال صل الًالا).

والجاادير بال ا ّذكر ّأنااه ال يمكاان ت سااير شااكل تااأًير الضااوء وتصااميمه إالّ بالحقيقااة القائلااة إ ّن
األساسي (األولي) قد أوجد خطاو مستقيماو من ال تحة (و) ،مًل الشكل التالي:
الضوء
ّ
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أن الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة.
هذا التشكيل ال يمكن تفسيره إال ب ّ

 .3الضوء يُحدث أث ارً في العين
الناااتج فااي الرؤيااة عناادما تسااتقبل العااين ضااوءاو ًانوي ااو
يظا ّل علينااا أن نبااين ماهيااة األًاار ّ
مماا ينطاو علياه ذلاك مان تنااقض ،فاإن
منبعًاو من أجسام مضاءة .وفي الحقيقاة ،وب ّ
االرغم ّ
ظاهرة اإلبهار تشكل نقطاة انطاالم تجرباة ابان الهياًم .فبالنسابة لاه ،إذا كاان الضاوء ياؤذ

تًبات العاين
العين ويتل المنظر ،إذن فهاذا أًار معاين فاي العاين ":لقاد الحظناا أناه عنادما ّ
في مواجهة ضوء شديد فهي تصاب باألذى .وبالكي ية ذاتها ،لو أن مراقبااو وجَّاه نظاره نحاو

الشاامس ،فماان المسااتحيل عليااه أن يواصاال النظاار دون أن تصاااب عينااه باااألذى ماان ضااوء
()5
أن
الشاامس .كاال ذلااك يبااين أن للشاامس أًا اور فااي العااين"  .وهااذا هااو االسااتنتاج المتمًاال فااي ّ
الضوء هو المح ز لإلبصار .لم يبحا ابن الهيًم في ماهية الضوء فحسب ،بل أيضااو فاي

قا ّاوة الضااوء الااذ ترسااله األجسااام (المضاااءة بااذاتها أو باالنتشااار) إلااى العااين .وماان أجاال
ذلااك ،فهااو يقااارن آًااار الضااوء فااي أولئااك الااذين يتااألمون؛ فاإلصااابة باإلبهااار تساابب األلاام
بوجه عام؛ إذ يحس به المرء ويدوم طويالو .وعلى عكس ذلاك ،فبالنسابة للرؤياة العادياة ،ال

حاجة إلى العالج .لهذا يمكنك أن تساتنتج فاي هاذه الحالاة أن الضاوء ال يهااجم العاين وأناه
يمكن أن يبقى على األجسام المضاءة .وبالنسبة البن الهيًم ،فلم يكن بحاجة إلى أن يتقدم

أكًار ماان ذلاك .فا ّأوالو ،فاي حالااة األجساام التااي ترسال الضااوء الاذ تتلقاااه بشاكل مسااتمر وال
الضوء "يمكن أن يبقى" على األجسام.
فإن ّ
تحتاج إلى مستهل الستقبال الضوءّ ،
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مااع أن بعااض اآلالم ال يمكاان احتمالهااا ،فااإن تااأًير الضااوء فااي العينااين يمكاان احتمالااه

تمام ااو":إن تااأًير الضااوء علااى العينااين لااه ن ااس طبيعااة األلاام .ولكاان ،كمااا أن هناااك أنواع ااو
معينة من األلم ال يمكن احتمالها ،في المقابل ًمة أنواعاو أخرى ضعي ة مان األلام ال تازعج

العضااو المعنااي .وتلااك اآلالم ال تاادرك بااالحواس .فالضااوء الضااعي

أو المتوسااط ال يحاادا

أ ألاام يااذكر ،فااي حااين يحاادا الضااوء القااو ألمااو .والشاايء الوحيااد الااذ يتلياار هااو درجااة
األلاام؛ أكًاار أو أقاال" )2(.وبعبااارة أخاارى ،فهااو يقااول إن الضااوء يمكاان أن ياادخل العينااين دون
أن نأخذه بعين االعتبار .وفي تلك الحالة ،فإنه يأتي فقط بقوة أقل.

انتشااار الضااوء بشااكل مسااتقيم ،وت كااك األجسااام المضاااءة باعتبااار الجاازء المضاااء ك االو

مكون ااو ماان الاانقط المضاااءة ،ومعالجااة قااوة الضااوء :فااي بعااض الص ا حات ،قاادم اباان الهيااًم

بع ااض المب ااادئ الًوري ااة ض ااد م ااا ك ااان ُيعتق ااد ف ااي ذل ااك الوق اات ،وبت س ااير منطق ااي معق ااول،

وموضااح بالرسااوم بطريقااة تجريبيااة الفتااة .فهااو قااد شااكل ماان هااذه المبااادئ نموذج ااو بص ارياو
للرؤيااة سااو

يكااون ملهمااو للعديااد ماان العلماااء ماان بعااده" :األجسااام المضاااءة تبعااا الضااوء

في كل االتجاهات من الضوء الساقط على سطحها .وعندما تكتش

العين جسماو مضايئاو،

فإنها تركز على خاط الضاوء الاذ يلاادر ذلاك الجسام .وبماا أن الضاوء مان شاأنه أن ياؤًر

فااي المنظاار ،ووظي ااة العااين أن تسااتجيب للضااوء ،فااإن الرؤيااة تحاادا بساابب الضااوء الااذ
ئي ويتجه إلى العين"( .انظر الشكل أدناه).
يلادر الجسم المر ّ

هذا نماوذج ابان الهياًم لإلبصاار.

يرى المراقب الشجرة عندما يصل

الض ا ا ااوء إل ا ا ااى ك ا ا اال نقط ا ا ااة م ا ا اان

الشااجرة ،وهااو لاايس قوي ااو جااداو أو

ضااعي او جااداو علااى العااين .الضااوء
األساسيّ (األولي) غير ممًل.
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تااوفي اباان الهيااًم فااي القاااهرة بعااد عااام  0171للماايالد .ومؤلَّ ااه ،الااذ ُعاار وتُاارجم فااي
أوروبا منذ القرن الًالا عشر ،كان له أًره في أعمال العلماء األوروبيين في القرنين الرابع

ومحصااوها تمحيصااو عميقااو .وفااي
عشاار والخااامس عشاار الميالديااين؛ فقااد استعرضاوا أفكاااره ّ
القا اارن السا ااابع عشا اار الما اايالد ّ  ،ات ا اام كيبلا اار بص ا اراحة ما ااع مبا ااادئ ابا اان الهيا ااًم المتعلقا ااة
بالبصاريات وتقاادم فاي العماال وفام نظريتااه حاول تشااكل الصاورة علااى الشابكية .وهكااذا ،فااإن

الم اااهيم المتقدمااة الباان الهيااًم تشااكل عالقااة بااارزة علااى بدايااة عصاار جديااد فااي موضااوع

البصريات والذ أصبح ،مع ابن الهيًم ،علم الضوء.

مالحظات
"أشعة الضوء" وقوانين انتشار الضوء .وفي الواقع،

يتم في اللالب ربط القدماء باكتشا
ّ .0
فقد عمل إقليدس وبطلميوس من أجل إًبات القوانين األولى لالنعكاس ،تلك المتعلقة بتعديل

بأنه جسم

عر
رحلة المادة المنبعًة من العين وليس رحلة "الضوء" ،الذ لم ي ُك ْن قد ّ
مستقل من الممكن إزاحته .وكما كتب إقليدس ،فقد أصبح "الشعاع" األداة الهندسية للنظر،
الخاصة بالضوء .طالع حول هذا الموضوع كتاب جيرارد سيمون،
وليس األداة الهندسية
ّ
"النظرة والكائن والظهور في بصريات العصور القديمة" ،سول0277 ،م.
 .2أرسطو" ،عن الروح" ،الجزء الًاني .2-2 ،لالطالع على ت اصيل اإلبصار حسب أر
أرسطو ،طالع كتاب بيرنارد مايت" ،تاريخ قوس قزح" ،سول2112 ،م.
 .3طالع حول ذلك كتاب دومينيك رينو" ،الجوانب االجتماعية للمناظرات العلمية" ،پي يو إ ،
2113م.

توجه ابن الهيًم ،مًله مًل سائر العلماء العرب المنلمسين في موضوع البصريات ،نحو
.7
ّ
المدرسة اإلغريقية القديمة .وقد تشكل هذا التراا بوجه خاص من ترجمة كتاب "بصريات
إقليدس" ومن الجزء الرئيس من "البصريات" الذ

ينسب إلى بطلميوس ،و"علوم األرصاد"

ورسالة أرسطو ،باإلضافة إلى أعمال جالينوس حول تشريح العين.
 .2ابن الهيًم ،كتاب المناظر ،الجزء األول ،ال صل الًاني.
 .5ابن الهيًم ،كتاب المناظر ،الجزء األول ،ال صل الًاني.
 .2ابن الهيًم ،كتاب المناظر ،الجزء األول ،ال صل السادس.
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ثبت المراجع
جبااار[ ،تاااريخ
 .6أرسااطو[ ،عاان الااروح] ،ت اراد إ باااربوتين ،الرسااائل الجميلااة6898 ،م ،أحمااد ّ
العلوم العربية] ،مقابالت مع جان روزموردك ،سول ،مجموعة "نقاط علمية"2006 ،م.
 .2ابن الهيًم ،كتاب المناظر ،بصريات ابن الهيًم ،تراد (باإلنجليزية) عبد الحميد صب ار ،معهاد

واربورج ،جامعاة لنادن6898 ،م ،مجلّادان ،يوهاانس كيبلار ،بااراليبومين آ فاايتليو (6101م)،
تراد سي شي الي ،فرين6890 ،م.

 .3ل ا ااوكريس ،ح ا ااول الطبيع ا ااة ،طبع ا ااة ًنائي ا ااة اللل ا ااة ،ترجم ا ااة إ إيرن ا ااو ،طبع ا ااة جدي ا اادة مدقق ا ااة

ومصححة ،الرسائل الجميلة6895 ،م ،مجلّدان.

 .1بيرنارد مايت ،تاريخ قوس قزح ،سول2005 ،م.
 .5دومينيك رينو ،الجوانب االجتماعية للمناظرات العلمية ،پي يو إ 2003 ،م.
 .1جيرار سيمون ،النظرة والكائن والمظهر في بصريات العصور القديمة ،سول6899 ،م.
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كيف نرى األجسام من حولنا؟
مع اكتشاف الضوء

سيسيل د هوسون وڤيرونيك دوال
األهداف
اإن األجس ااام
لمش اااهدة جس ااماو م ااا ،يج ااب أن ي ااأتي الض ااوء من ااه ويخت اارم العين ااين .ع ااادة ،ف ا ّ
المضاءة تعيد إرسال جزء من الضوء الذ تستقبله.

مرجع البرنامج
"السماء واألرض :الضوء والظل".

المعدات
علب كرتون ملونة ،مصابيح يدوية ،صندوم أحذية.
في القرن الحاد عشر الميالد  ،يشارح ابان الهياًم ألول مارة فاي تااريخ العلامّ ،أنناا إذا

رأينااا جسااماو مااا ،فااإن ذلااك ُيعاازى إلااى أن األجسااام المحيطااة بنااا ترساال ،إلااى داخاال عيوننااا،
جزءاو من الضوء الذ كانت قد استقبلته .وفي استرجاع بعض التجارب التي أجراها الع ِ
االم
اأن ت ارفاام نبياال وفضاايلة (انظاار الاانص المخصااص لألط ااال) ،الكتشااا
اي ،نوصااي با ْ
العربا ّ
الضوء وبعض خصائصه.

األطفال واإلبصار
الصلار " :كيا
عندما تسأل األط ال ّ

تارون األجساام مان حاولكم ؟" ،يجياب معظمهام باأن

ذلااك عائااد إلااى أن العااين ترساال "نظ ارة" ،أو "رؤيااة" ،أو "شاايئاو يأخااذ شااكل الجساام ولونااه".

اي ،معا ّار بشااكل ضاائيل ،وعنااد ملادرت اه العااين يااذهب لاللتقاااء
وبإيجااازّ ،
فإنااه كيااان طبيعا ّ
أن هااذه هااي أفكااار
باألجسااام التااي سااو تُارى ،وينساخ شااكلها كمااا لااو أنااه يصااافحها .ومااع ّ
اإن الم اارء ال ب ااد م اان أن ي ااذكر أن بع ااض األط ااال يش اارحون أن ااه إذا كن اات ت اارى
اللالبي ااة ،ف ا ّ
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األجس ااام ،ف ااإن ذل ااك يع ااود إل ااى أن الع ااين تس ا اتقبل الض ا اوء ال ااذ يتب ااع ش اايئاو م ااا ف ااي تل ااك

ًمااة اط ااال آخ ارين ،وان كااانوا أقاال عاادداو ،يعتقاادون أن شاايئاو يااأتي ماان الجساام
األجسا اام .و ّ
اإن
ليضرب العين :لعلّه ألاوان؛ صاورة؛ الجسام ن ساه ...لكان لايس الضاوء أباداو! وبالتأكياد ،ف ّ

جميااع األط ااال يعلمااون ،مًاال نبياال ،أنااه باادون الضااوء فااال يمكاان لااك أن تاارى شاايئاو .ولكاان
دوره محدود بالنسبة لهم في إضاءة الجسم ،وهذا كل شيء( .انظر أدناه).

الزهرة ،والرجل يرسل نظرة
الضوء يضيء ّ
" ّ
إليها" .فرانك

( 2سنوات ،مدرسة كارين ،ستراسبورج.)52 ،

"الشمس تضيء الزهرة  ،والشخص يرى
األشياء ،والرؤية باألشعة تسمح له بأن
يرى الزهرة" .جيوفري
( 2سنوات ،مدرسة باستور ،بيلي. )27 ،

إن من المًير لالهتمام دائماو أن نعر الطريقة التي ي سر بها األط ال ظاهرة ماا .هاذا

المدخل يتيح لناا أن نقارر أ طريام نسالك؛ مان الط ال ن ساه نحاو المعرفاة (ولايس بطريقاة

معكوسة!) وأن نكي

فعله التعليمي في النتيجة.

فااي هااذا المنظااور ،يمكاان أن تباادأ بالطلااب إلااى األط ااال أن ي سااروا كي ا

العادية :قلماو ملقى على طاولة ،ممحاة ،زمالءهم في الص  ...ساو

ياارون األجسااام

نقادم لهام اآلن سلسالة

ًماة ضارورة ألن تنظار حتاى تارى
من األنشطة لنرى ْ
إن كان يمكانهم أن ي هماوا ماا إذا كانات ّ
(بهذا المعنى ،فإن السهم الذ يلادر العين في الرسام لاه كال األساباب فاي أن يكاون هنااك).
وأيضااو ال م اار ماان أن الض اوء القااادم ماان األجسااام المضاااءة يختاارم عااين الناااظر .وألغاراض

التجارب ،سو

يعمل األط ال في مجموعات من أربعة أط ال أو خمسة ٍّ
لكل منها.
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الحواس الخمس تتصرف باألسلوب نفسه
كااان أرسااطو واحااداو ماان أوائاال ما ْان اعتقاادوا ب ك ارة أن اإلبصااار ،مًلااه مًاال سااائر الح اواس
األخرى ،ما هو إالّ نتيجة الستقبال العين شيئاو قادماو من الخارج .وتشكل هذه الحجة نقطاة
بداية لنقاشنا .وفي النتيجة ،ي هام األط اال أنهام إذا سامعوا شايئاو فاإن ذلاك عائاد إلاى صاوت

شموا رائحة فإن ذلك عائد إلى أن الاروائح تصال إلاى أناوفهم ...إلاخ.
قادم إلى آذانهم؛ واذا ّ
ولهااذا الساابب ،فماان الممكاان أن نقتاارح علاايهم أن الحاواس جميعااو تعماال باألساالوب ن سااه؛ إذ
خارجي هو المح ز لها للقيام بعملها.
إن استقبالها لمؤًّر
ّ
ّ

رســومات مجموعــة مــن التالميــذ فــي مدرســة كــارين فــي ستراســبورغ ( )65فــي
اإلجابة عن السؤال التالي" :هل تعتقد أن جميع الحواس تعمل باألسلوب نفسـه؟"
مع التعليق التالي " :من ناحيتنا ،فإننا نعتقـد أن اإلجابـة هـي نعـم ،ألن كـل جـزء

من الجسم يستقبل شيئاً".

َّ
الموجاه بمقارنااة اساائلة مًاال ":هاال تعتقااد أن جميااع
إن المنطاام العقالنااي
وفااي الحقيقااة ،فا ّ
الح اواس تعماال باألساالوب ن سااه؟ " يقااودهم بشااكل سااهل نوع ااو مااا إلااى أن يوافق اوا علااى أن
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تماسه مع عامل خارجاي
اإلحساس ما هو إالّ نتيجة لتالقي عضو من أعضاء الحواس أو ّ
اإن مااا يظا ّل ماادار تساااؤل هااو تحديااد مح ااز اإلبصااار:
(انظاار الرس ام السااابم) .ومااع ذلااك ،فا ّ

" ّإنااك تعرفااه بالنساابة للساامع أو للشاام ،ولكاان بالنساابة لإلبصااار ،" ...يقااول عاادد ماانهم ،إّنهاام
مقتنعون بوحدة الوظائ العامة للحواس .لذا فإن هذا اإلحساس هو الاذ ساو يسااعدهم
في االكتشا .

الضــوء لـه أثـر في العيــن
اإلبهــار وتوسع البؤبـؤ

عند قراءة النص الخااص باألط اال ،تظال عادة أسائلة دون إجاباات .لمااذا ال يساتطيع نبيال

ًمااة "بقع ااو معتمااة فااي
أن ينظاار إلااى الشاامس مباش ارةو ؟ ماااذا تعنااي فضاايلة عناادما تقااول ّ
إن ّ
وسط عينيها" ؟ نحن نقوم بالتركيز على البؤبؤ؛ هذا الًقاب الصالير أماام القرنياة كناوع مان
تس اهُل مالحظتهااا،
الحاااجز الااذ ياانظم كميااة الضااوء الداخلااة إلااى العااين .إن حركااة البؤبااؤ ْ
والتجربة التالية تًبات هاذا .يوضاع األط اال أزواجااو ،أحادهم مقابال اآلخار ،فاي مكاان مظلام

بال إضاءة .وفي اللحظة الدقيقة التي يشعل فيها المعلم مصاابيح الصا  ،يالحاظ األط اال

رد فعل البؤبؤ في عيون زمالئهم المقاابلين لهام بسارعة كبيارة جاداو .فاي هاذه المرحلاة ،علاى
ّ
المرء أن يدرك أسباب ذلك كما ذكرها األط ال :لم يكن انكماش البؤباؤ مرتبطااو بشاكل قاو

بدخول الضوء إلى العين ،ولكن بسبب الحقيقة البسيطة وهي وجود ضوء في اللرفة! لذلك
يمكن ت سير العالقة مع دخول الضوء إلى العين بحدوا اإلبهار" :هل ذلك حقاو عائاد إلاى

أن نبيل صلير السن لدرجة تمنعه من النظر إلى الشمس؟" بالتأكيد ال ،فالسبب هو أنه ال
يساتطيع تحمال مًاال هاذه الكمياة الهائلااة مان الضاوء الداخلااة إلاى العاين .ي هاام األط اال هااذا

دور فااي الااتحكم باادخول الضااوء إلااى العااين .وهااذه الظاااهرة ملحوظااة
بسااهولة؛ إذ ان للبؤبااؤ او

لدى القطط بوجه خاص.

ولكاان ،مااا عالقااة ذلااك برؤيااة األجسااام العاديااة ؟ ماان أجاال معرفااة ذلااك ،علينااا أن نًباات
ال كرة القائلة إ ّن األجسام المضاءة تعيد إرسال الضوء الذ تستقبله.

61

األجسام تعيد إرسال الضوء الذي تستقبله
تسمى هذه الظاهرة "االنتشار" .ويمكن مالحظتها عنادما نضايء ورقاة ملوناة بضاوء أبايض

ب ااالقرب م اان ج اادار أب اايض .وعن اادما نح اارك الورق ااة والمص ااباح معا ااو ،ف ااإن بإمكانن ااا أن ن اارى
الجاادار ملون ااو بلااون الورقااة؛ فالضااوء القااادم ماان المصااباح الياادو ُيعاااد إرساااله ماان الورقااة
الملونة على الجدار األبيض الذ بدوره يعيد إرسال هذا الضوء إلى عيني الناظر .ويمكن

لألط ااال أن يكتش ا وا االنتشااار عب ار إج اراء تجااارب مصااممة لإلجابااة عاان الس اؤال التااالي:
" كي ا

يمكاان أن نجعاال لك ارة بيضاااء جانبااا أخضاار وآخاار أحماار بينمااا نسااتخدم مصااابيح

بيضاااء فقااط ؟ " أحضاار األط ااال بعااض األورام الملونااة وبعااض المصااابيح اليدويااة وك ارة

بالسااتيكية بيضاااء كبي ارة .وبعااد بعااض المحاااوالت ،نجح اوا فااي صاانع ك ارة حم ا ارء وخض اراء
وفهموا أن األورام الملونة أرسلت ضوء المصباح اليدو إلى الكرة البيضاء.

يمكنك أن تجر تجارب أخرى لتعرض ظاهرة االنتشار بشكل عمليُ .عرضت الصاورة
(أعاااله) علااى كاال مجموعااة ماان األط ااال (ماان أجاال توجيااه شااعاع الضااوء باتجاااه المقدمااة

فقاط ،ولتجنااب أ انتشااار للضااوءُ ،ينصااح بتلطيااة الضاوء بقطعااة ماان الااورم األسااود) .بعااد
ذل ااك يس ااألهم المعل اام" :إذا أط ااأتم جمي ااع المص ااابيح اليدوي ااة باس ااتًناء ض ااوء اللرف ااة ،فه ا ْال

بإمكااانكم أن تااروا الشااخص الااذ فااي الخيمااة؟ ولماااذا؟ "اعتقااد كًياار ماان األط ااال أنااه منااذ

اللحظاة التي يشاعل فيهاا المصاباح اليادو  ،فاإن الشاخص ساو
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يصابح مرئيااو ،واآلن ،هاذا

فإن اه ال
لاايس صااحيحاو؛ فعنااد إشااعال المصااباح ال يصاال ض ا ْوُؤهُ إلااى ذلااك الشااخص .ولااذلك ّ

يرسل أ ضوء إلى عين الناظر الذ ُوضع أمامه .بعد ذلك طُلب لألط ال أن يجدوا وسايلة
لرؤيااة الشااخص دون لمااس اتجاااه ضااوء المصااباح ،فقاارر بعضااهم أن يحرف اوا شااعاع الضااوء

بم ارآة باتجاااه الشااخص ،واقتاارح آخاارون اسااتخدام قطعااة ماان الااورم األباايض .وفااي الحقيقااة،

يمكنااك أن تسااتخدم أ ّ شاشااة أخاارى باادالو ماان الم ارآة ،بمااا فااي ذلااك اسااتخدام شاشااة سااوداء،
(سطح أسود يعكس ما نسبته  %01من الضوء علاى األقال)! واألكًار تسالية هاو أن تساتخدم
ياادك أو شاشااات ملونااة أخاارى باادالو م ان الم ارآة .وبهااذه الطريقااة األخي ارة (اسااتخدام الشاشااات
الملون ااة) يمكن ااك أن تس ااأل األط ااال بش ااكل منهج ااي" :م اااذا س اايحدا عن اادما أعت اارض ش ااعاع
ّ
إن األجس اام المضااءة ساتعكس الضاوء،
الضوء بورقة زرقاء اللون أو حماراء اللاون؟ ...إلاخ؟" ّ

بمااا فيهااا الشااخص الااذ داخاال الخيمااة .بالنتيجااة ،إذا عاااد الضااوء بلااون الورقااة التااي تعتاارض
شعاع الضوء أو من المرآة ،فليس هناك من سبب يمنعاه مان الوصاول إلاى الشاخص! وعلاى

أية حال ،فلرّبما يصيب هذا "الشيء" القادم من األجسام العين ،فيجعلك تراها.

 ...وكذلك ترى عندما يخترق الضوء العين
إال أن معظاام األط ااال ال ي ازل اون بحاجااة إلااى االق ااناع .وكًي ا اور ماان األط ااال ال ي همااون أن
الضوء يدخل عيونهم فقط إذا شعروا به ي عل ذلك .فلاديهم بداياة ينطلقاون منهاا كاي ي هماوا

كي ا

يعااود الضااوء ماان األجسااام المضاااءة .وهااذه البدايااة تتساام بالذاتيااة؛ فهااي تتوافاام مااع

اللحظااة التااي ال يعااود فيهااا بصاارهم يحااس باااألًر .واآلن ،عناادما يعماال اإلبصااار بااال ألاام

(وهااذا هااو الحاصاال معظاام الوقاات) ،فااإن الضااوء يختاارم العااين بكميااة أقاال .واألماار ن سااه

صااحيح بالنساابة للساامع؛ ف اإذا كااان ًمااة صااوت قااو جااداو فإنااه يكااون غياار مرغااوب ،ولكاان
الصااوت المعتاادل ال بااأس بااه .لااذلك فإننااا هنااا يمكاان أن نقااود األط ااال نحااو فكارة أن العااين

إن
تسااتقبل باسااتمرار الضااوء القااادم ماان األجسااام المضاااءة ،حتااى عناادما ال تالحااظ ذلااكّ .
وبخاصااة إذا أًياار بشااكل صااحيح
التماًاال مااع حاسااة الساامع يمكاان أن يكااون نقطااة جياادة،
ّ
خالل المرحلة األولى.
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فاألط ااال اآلن يعرفااون أنهاام إذا تمكن اوا ماان الرؤيااة ،فااإن ذلااك يعااود إلااى أن األجسااام

المضااءة ترساال بعااض الضاوء إلاى داخاال عيااونهم .وهااذا الت ساير ياانقلهم خطااوة خطااوة عباار

مسااار ال ااتعلم ال ك اار  .وه اام ُينصااحون بش اادة ف ااي ه ااذه المرحلااة ب ااأن يس ااتخدموا تسلسا االو م ااا
بوص ا ه وًيقااة تركيبيااة .ومااع ذلااك ،ماان الطبيعااي بالنساابة لهاام أن يص ا وا بعااض خصااائص

الضوء ،وبخاصة عدم إمكانية رؤيته ،وانتشاره حسب خطوط مستقيمة.

الضـوء غيـر مـرئي "في صـورة جانبيــة"
بالنساابة للالبيااة األط ااال ،يظهاار الضااوء م اان مصااادر يمكاان االحت اااظ بهااا مًاال المصااابيح
اليدوية والمصابيح الكهربائية والشمس ولهب الشموع ،أو من تأًيره في األجسام المرئياة .وهام

يعتقدون أيضاو أن بإمكاانهم التوجاه نحاو الضاوء عنادما يحادا باالقرب مانهم .والرتبااطهم بهاذا

اليقااين ،فهاام غالبااو يتااذكرون أنااه عناادما يكااون شااعاع ماان اللياازر أو تكااون المصااابيح األماميااة

للساايارة مرئي ااة ف ااي اللياال (ف ااإن الش اايء المرئ ااي هااو ف ااي الحقيق ااة جزيئااات معلقااة فااي الهااواء؛
جزيئات من اللبار أو قطرات الماء الدقيقة .وهذه الجزيئات تعكس الضاوء وتعياده إلاى عياون

أولئك الناظرين إليها) .ولهاذا ،فانحن نقتارح علايهم أن يبتكاروا تجرباة تسامح لناا باأن نعار ماا

إذا كان الضوء مرئياو "في صورة جانبياة" أم ال .اقتارح بعاض التالمياذ إغاالم مصااريع النوافاذ
والنظر إلى الضوء القادم من خاالل الشاقوم فاي تلاك المصااريع .النتيجاة :ال أًار مطلقااو أل

ضا ااوء مرئا ااي فا ااي غرفا ااة الص ا ا  .وتمًلا اات اقت ارحا ااات أخا اارى فا ااي أن نبنا ااي صا ااندوقاو يسا اامح

با ا"اصااطياد" الضااوء .تماات هااذه التجربااة باسااتخدام صااندوم أحذيااة جاارى صاابله ماان الااداخل
باللون األساود وصانعت باه ًقاوبُ .وضاع فاي كال ًقاب أنباوب ،وعلاى جاناب الصاندوم قُ ِطاع
الكرتااون لصاانع نافااذة ص اليرةً .اام أشااعلنا مصااباحاو ياادوياو ووضااعناه عنااد نهايااة أحااد األنابيااب
بحيا كان باإلمكاان النظار مان خاالل النافاذة كاي "نارى" الضاوء يمار .واآلن ،بعاد أن أجريناا
التجربة ،استنتج األط ال مرة أخرى أنه ال يمكان رؤياة أ شايء! اقتارح بعضاهم وضاع جسام
أباايض عن اد نق اط مختل ااة فااي الصااندوم ًاام النظاار م ارة أخاارى ماان خااالل النافااذة :فبينمااا كااان
الجسم مرئياو بوضوح عندما وضع في خط مساار الضاوء (يعياد إرساال الضاوء الاذ اساتقبلته
عين الناظر) ،ظل غير مرئي عندما كان خارج مسار الشعاع.

68

الضوء يعمل في خط مستقيــم
واآلن ،نرغب في فحص مسار الضوء .دعا بعض األط ال المعلم إلاى اساتخدام الصاندوم
األسااود ماان التجربااة السااابقة واشااعال المصااباح الياادو بينمااا يتاارك غطاااء الصااندوم بعيااداو.
هذا االقتراح أًار مناظرة حيوية وسط الص  :بعضهم رأى أن هاذه التجرباة لان تعطاي أ

مؤشاار علااى المسااار الااذ يساالكه الضااوء ألنااه غياار مرئااي .وفااي الواقااع ،لاام يكاان باإلمكااان

التوصل إلى أ استنتاج من هذه التجربة.

التااالي :ك ارة بيضاااء ماان البولسااتيرين

اقترحنااا علااى ط لااين أن ي ك ا ار مع ااو فااي الموق ا
مضاااءة ماان إحاادى جهتيهااا بمصااباح ياادو  .شاشا اة بهااا ًالًااة ًقااوب وضااعت فااي الجهااة

المقابل اة ماان الكارة .شااكل هااذه التجرب اة يمكاان الرجااوع إليااه (أعاااله) .بعااد تمرياار الرساام علااى

األط ال مان قبال المعلام ،كاان علايهم أن يكتشا وا ماا الاذ سايمر عبار الًقاوب عناد إشاعال

المصباح .ويتيح لهام وضاع الرساوم معااو أن يالحظاوا تناوع تصاورات األط اال حاول انتشاار
الضوء ،وغالباو يمكن تعقبه منحنيااو وماا اور حاول األجساام التاي توضاع فاي طريقاه ،ونااد اور ماا
فإن هاذه التجرباة تتايح لهام مالحظاة أن مصادر الضاوء غيار
يكون مستقيماو .وفي الحقيقةّ ،
مرئا ااي باسا ااتًناء الًقبا ااين األعلا ااى واألس ا ا ل ،ألن الًقا ااب األوسا ااط يرينا ااا ظا اال الك ا ارة .وكا ااان

االس ااتنتاج بالنس اابة لمعظ اام األط ااال ه ااو ض اارورة تع ااديل الرس اام .ويعتق ااد ال اابعض أن هن اااك

اار مسااتقيماو للضااوء .وفااي هااذه المرحلااة ماان النشاااط ،يالحااظ األط ااال أن الظاال هااو
انتشا او
منطقة ال يصل إليها الضوء (أو تستقبل القليل من الضوء) .وهاذه هاي الحاال ماع المنطقاة
المظللااة المرئيااة خل ا

الك ارة علااى مسااتوى الًقااب األوسااط؛ فااالعين التااي تنظاار ماان الًقااب

األوسااط ال تسااتقبل ضااوء المصااباح الياادو  .ولهااذا الساابب ،فااإن هااذه المنطقااة تباادو أكًاار
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ظلمااة إذا مااا شااوهدت ماان االتجاااه المعاااكس .ونحاان ُنعااول علااى هااذا ماان أجاال فهاام تشااكل
"األلوان المظللة" (انظر ال صل الخاص بقوس قزح).
وعليه ،إذا رأينا األجسام التي من حولنا ،فإن ذلك يعزى إلى أنها تعياد إرساال جازء مان

الضااوء الااذ اسااتقبلته إلااى عيوننااا .وبالتأكيااد ،فااإن هااذا الضااوء غياار مرئااي ،ولكاان يمكاان
تمًيل مساره في خطوط مستقيمة؛ فهو ينتقال بدقاة فاي خطاوط مساتقيمة طالماا لام يصاطدم

بعائم .والجانب التعليمي المقصود هناا ياتم باالرجوع إلاى عاالم عبقار عرباي قاام باذلك فاي

القرن الحاد عشر الميالد  ،وكان أول شخص بدأ إجراء تجارب حقيقية.
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نص لألطفال
كــانـت اللعبااة الم ضلة لادى نبيال وأختاه فضايلة هاي ت ساير األشاياء التاي كانات تحادا

من حولهما؛ األشياء التي الحظاها حولهما أو فيهما .ولهذا كانا في شل

شديد أكًر مان

اآلخرين في زمنهما ،مع سحر قليال امتازج بمحاوالتهماا؛ مًال ذلاك الياوم الاذ أرادا فياه أن
يكتش ا سر الضوء...
فااي ذلااك اليااوم ،كااان نبياال وفضاايلة قااد نصاابا خيمااة علااى ض ا ة النهاار صاانعاها ماان سااتارة

قديمااة خض اراء كااي تحميهمااا ماان أشااعة الشاامس .وكانااا بعياادين عاان األنظااار فااي وسااط أورام

البرد  .وكانا ينظران إلى الري
 -فضاايلة ،كي ا

من حولهما من خالل فتحة صليرة ،حتى سأل نبيل شقيقته:

يمكاان لشااجرة النخياال الكبي ارة تلااك علااى الض ا ة األخاارى ماان النهاار أن

تدخل بكاملها إلى خيمتنا حتى نستطيع رؤيتها بعيوننا؟

 ربما ترسل عيوننا إليها شيئاو يحولها إلى صورة مرسومة أوالو حتاى تادخل إلاى الخيماة،ًم حتى ...توق ت فضيلة عان الكاالم ًام نظارت إلاى نبيال .بادا لهاا كماا لاو أناه تحاول
إلى اللون األخضر.

 -نبيل ،هل أبدو لك باللون األخضر ،أنا أيضاو ؟

 نعم ،هذا أمر غريب ،انظر  ،حتى مالبسنا لم تعد في ن س ألوانها!مااد نبياال يااده إلااى الخااارج ،وبساابب ضااوء النهااار اسااتعادت لونهااا العاااد  .رفااع عينيااه
نحااو الشاامس ،ولكاان األلاام أجب اره علااى الك ا عاان ذلااك والعااودة إلااى الخيمااة غاضااباو.
سخرت منه فضيلة قائلة:
 نبيال ،ليتااك تسااتطيع رؤياة أرسااك .لقااد عاااد كال شاايء إلااى اللاون األخضاار! لماااذا أنااتغاضب جداو؟

 ألنني ال أستطيع النظر إلى الشمس مباشرة! إنااه بساابب وجااود بقااع سااوداء فااي وسااط عيوننااا ال تصاالر أباادا .نحاان صااليران جااداو،وعيوننا لم تتعلم بعد كي ت عل ذلك!
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لاام يبا ُاد علااى نبياال االقتناااع ،إضااافة إلااى أنااه لاام ي ار شخص ااو بالل ااو ينظاار إلااى الشاامس
بصورة مباشرةَّ .
غيرت فضيلة الموضوع كي ته أز من أخيها:
 وفي الليل ،أنت تعلم أنك تستطيع الرؤية بوضوح دون أن تتحول إلى قطة. إذا كان هاذا صاحيحاو ،فأناا أود أن أتحاول إلاى قطاة .فالادائرة الصاليرة التاي فاي وساطعيني ستكون خطاو دقيقااو فاي أًنااء النهاار بينماا تصابح دائارة كبيارة فاي الليال ،وساتلمع
عينا لدرجة تم ّكنني من رؤية كل شيء!

ابتسم نبيل مرة أخرى ،ولكنه كان ،كما كانت فضيلة ،محبطاو ألن أسئلتهما بقيت دون
إجابااة .عنااد ذلااك ،هباات ريااح خ ي ااة إلااى داخاال الخيمااة ،وظهاار فجااأة رجاال ذو لحيااة
بيضاء يعتمر عمامة ويرتد معط او بنياو طويالو ،وجلس إلى جوارهما:

 مرحباو ،أنا أبو علي الحسان بان الهياًم .لقاد كنات أُصالي إليكماا ل تارة قصايرة ،وأعتقادأن بإمك اااني تق ااديم مس اااعدتكما .ع ااودا إل ااى هن ااا ف ااي مً اال ه ااذا الوق اات غ ااداو وس ااو
أساعدكما في الدخول إلى سر الضوء ،كما اكتش ته منذ زمن بعيد.

اخت ى الرجل مًلما ظهر مع نسمة من الريح دون ت سير .أنازل نبيال وفضايلة خيمتهماا

إلااى األرض ،وأخااذا م ارابط الباارد  ،وعااادا إلااى المناازل وهمااا ال يطيقااان صااب اور فااي انتظااار
اليوم التالي.
ما حدا في اليوم التالي ليس معلوماو لنا؛ فقد كاان مناذ أماد بعياد وقاد ضااعت الاذاكرة!
ك اال م ااا نعرفااه ه ااو أن اب اان الهي ااًم ك ااان أول م اان ع اار س اار الض ااوء ،وكي ا ت اارى عيونن ااا

األجسام .وبطريقة أو بأخرى ،كما سبم له أن زار نبيال وفضايلة ،فهاو يزورناا الياوم ويازور
كل من يسأل تلك األسئلة ن سها .بطريقة أو بأخرى...
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"دمي يدور دورة واحدة" :اكتشا
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اكتشاف ابن النفيس للدورة الرئوية
عمور الشاذلي
فااي القاارن الًالااا عشاار الماايالد  ،فااي القاااهرة ،كتااب اباان الن اايس ،وألول م ارة ،عاان الاادورة
الرئوية ،وفتح الطريم الكتشا

نظام الدورة الدموية ،وقد مًّل ذلك تحوالو تاماو في الطب.

ولد ابن الن يس في الكرش ،قرب دمشام فاي ساوريا حاوالي عاام 0201م .وقاام بد ارسااته

الطبية في المستش ى النور الذ كانت فياه مكتباة ممتاازة .وكاان أساتاذه هاو محياي الادين

الاادخوار ،الااذ ُعا ِار بأعمالااه فااي طااب العيااون .وقااد عماال اباان الن اايس بااادىء األماار فااي
ااء علااى دعااوة ماان
دمشاام ،وعناادما شااار علااى الًالًااين ماان عم اره ارتحاال إلااى القاااهرة بنا و
السلطان الكامل لكي يعمل في المستش ى الناصر الذ اشاتهر بأناه أفضال مستشا ى فاي

الشرم آنذاك .وهنااك التحام باه العدياد مان الطاالب وأصابح هاو رئايس األطبااء .وفاي عاام
0277م ،ترك هذا المستش ى لكي يدير المستش ى المنصور الجديد .وقد توفي فاي كاانون
األ ّول من عام 0277م في القاهرة تاركاو ممتلكاته ومكتبته لهذا المستش ى.

كان ابن الن يس متعدد المواهاب :طبيبااو وفيلساوفاو وللويااو وقاضاياو .وبسابب حباه للعلاوم،

وميااز ن سااه
فقااد نظّاام فااي منزلااه مناااظرات لمجموعااات ماان األطباااء وال السا ة ورجااال الاادين ّ
بالمعرفااة الواسااعة واالسااتقاللية الكبيارة فااي الااروح .وبوصا ه مؤل ااو موهوبااو فقااد كتااب أعماااالو

فلس ية وعقائدية باإلضافة إلى رسائل طبية ،ابرزها "الكتاب الشامل فاي الصاناعة الطبياة"،
الااذ كااان ماان المتوقااع أن يكتبااه فااي ًالًمئااة مجلااد ،ولكنااه انجااز منهااا ًمااانين مجلااداو فقااط.

وقااد علّام اباان الن اايس علااى كتااب أبااوقراط باإلضااافة إلااى كتاااب "القااانون فااي الطااب" الباان

سينا ،وجعل تعليقاته في كتاابين ،كاان األول منهماا "الماوجز فاي الطاب" ،ويتعلام بممارساة

الط ااب ،والً اااني "ش اارح تش اريح الق ااانون" ،ويتن اااول التشا اريح فحس ااب .وك ااان ه ااذا أول كت اااب
يتناول هذا ال رع المستقل من الطب .ولتمتعاه بموهباة الحاس الحااد فاي المالحظاة وشاكوك

المباادع ،فقااد آماان اباان الن اايس بالحقااائم كمااا أدركهااا .وقااد كتااب قاائالو" :التش اريح فاان ولاايس

علماو ،وال ن ُيكتسب بالممارسة تماماو كما ُيكتسب العلم بالدراساة".
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إن اكتساب المعرفة من كتب القدماء وحدها أبعد من أن يكون كافياو .كانت
وقال أيضاو ّ
تلااك هااي الص ا ات النوعيااة التااي أتاحاات لااه تجاااوز العقائااد السااائدة فااي عص اره فااي مسااألة

الادورة الدمويااة ،تلاك العقائااد التاي كاناات ساائدة طيلااة ألا
الرئتين في الدورة.

ساانة ،كماا أتاحاات لاه معرفااة دور

فبالنسبة للقدماء ،كان القلاب يتكاون مان حجارتين واضاحتين؛ بطاين أيمان وبطاين أيسار

عدان أجزاء من القلب ،واّنما نوعين من
ي صل بينهما جدار حاجز .أما األذينان فلم يكونا ُي ّ
المااداخل الممتاادة لااألوردة الناقلااة :علااى اليمااين "الوريااد األجااو " ،الااذ يتكااون ماان األذياان
والج اازء النه ااائي م اان األوردة الرئوي ااة األربعا اة .وله ااذا ،ك ااان م اان الممك اان له اام ع ا ّاد "الوري ااد
األجو " و "الوريد الرئو " على عالقة مباشرة بال تحة الشريانية – الوريدية المناظرة.
بالنساابة لجااالينوس ،فااإن البطااين األيماان كااان علااى عالقااة باااألوردة التااي كاناات تحتااو
علااى الاادم الااذ توزعااه علااى األعضاااء لتلااذيتها .وفااي هااذا النظااام ،فااإن الاادم ال يسااتطيع

الوصاول إلاى الارئتين بشااكل كامال .وقاد كااان الشاريان الرئاو فاي عالقتااه بهاذا البطاين ُيعا ّاد
متاادخالو فااي تلذيااة الرئااة وماان ًاام وريااداو .وتق اود فوهااة الوريااد المااادة اللبيااة المعويااة (الطعااام

الرئيس اي المركااز المسااحوب إلااى القناااة الهضاامية) إلااى الكبااد حيااا تتحااول إلااى دم ،يتاادخل

أيض ااو فااي تلذيااة القناااة الهضاامية .وانطالق ااو ماان هااذا الموق ا  ،كااان لمركااز الاادورة الدمويااة
وللمااادة اللبيااة المعويااة اتجاهااان متناقض اان .وكااان البطااين األيساار علااى ارتباااط بالش ارايين.

وألنه  ،كان هذا البطين مركز ح اررة داخلية يبردها التن س جزئياو .وهي تولد الن ْس الحيوية
أو ال ا َّان س (أو حت ااى ال ااروح) ،وتق ااود الها اواء المتن ااامي لمل ااادرة حا ا اررة البط ااين األيس اار لك ااي
تتصاال بااالهواء القااادم ماان ال ارئتين بواسااطة الوريااد الرئااو وكميااة قليلااة ماان الاادم الااذ تماات
تنقيته والذ ينتقل من خالل الجدار الحاجز بين البطينين.
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الدورة الدموية حسب رأي جالينوس

األعضاء والجلد

 .1البطين األيمن

 .9الشريان الرئوي [الوريد الشرياني]
 .3فوهة الوريد

 .4البطين األيسر

 .7الوريد الرئوي [ الشريان الوريدي]

 .6ثقوب الجدار الحاجز بين البطينين

وم اان أج اال ش اارح مس ااار ال اادم ه ااذا م اان خ ااالل الج اادار الح اااجز ب ااين البطين ااين ،تخي اال

جااالينوس وجااود ًقااوب تتصاال ب االبطينين .وينتشاار الا َّان س المتولااد فااي هااذا البطااين األيساار
والدم الواصل إلى هذا البطين بواسطة الشريان األورطي إلى كل األعضااء بماا فيهاا القلاب

اا الحي اااة وتلطي ا الحا ا اررة .ف ااي ه ااذا النظ ااام ،كااان الوري ااد الرئ ااو يع ا ّاد شا ارياناو
ماان أج اال ب ا ّ
ويسمى "الشريان األصلر" بسبب دقة سمك جداره.
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وبما أنه كان ُينظر إليه على أنه يحمل الهواء إلى البطين األيسر و َّ
الن س إلاى الارئتين،
عد مركز الدورة باتجاهين متناقضين .أما بالنسبة لنظامي الشارايين واألوردة ،فاإن
فقد كان ُي ّ
كليهما يقود الدم نحو المحيط الخارجي للجسم حيا يج

هذه الحقيقة ،فإن الدم و َّ
الن س يتجددان بشكل متواصل.

علاى شاكل تعارم .وانطالقااو مان

مماان ساابقوا اباان الن اايس ،مًاال
وقااد ناصاار بعااض أطباااء البلاادان اإلسااالمية وفالس ا تها ّ
الراز والمجوسي وابن سينا والزهراو وابن رشد جميعاو هذه النظرية؛ اذ كانوا في األساس،

جااامعين لمااادة التش اريح .وقااد تماات تجزئااة مساااهمتهم فااي هااذا المجااال ماان قبياال وص ا

المجوسي للممرات المتصلة بتشعبات الشرايين واألوردة مستبقة تمًيل فكرة الادورة الشاعرية.

وكم ااا فع اال ج ااالينوس ،ف ااإنهم ك ااانوا يش اارحون تركي ااب العض ااو بحس ااب اس ااتخداماته؛ بمعن ااى
اسااتخدام المعلومااات ال يزيولوجيااة ال رضااية التااي تكي ا

مورفولوجي اة هااذه األعضاااء حسااب

رؤيتهم ال يزيولوجية.
وكااان علااى الماارء أن ينتظاار الااى القاارن الًالااا عشاار حتااى ياادحض اباان الن اايس نظريااة

جااالينوس ويقتاارح شااكالو ينتقاال فيااه الاادم إلااى الارئتين قباال الوصااول إلااى البطااين األيساار ،وماان

هناك إلى الشرايين .واليكم ماا كتباه ابان الن ايس":وال باد فاي قلاب اإلنساان ونحاوه مماا لاه رئاة
مان تجويا

آخار يتلطا

فيااه الادم ليصاالح لمخالطاة الهاواء فااإن الهاواء لااو خلاط بالاادم وهااو

على غلظه لم يكن من جملتهما جسم متشابه األجزاء ،وهذا التجوي

هو التجوي

األيسر

حيا يتولاد الاروح .ولكان لايس بينهماا من اذ ،فاإن جارم القلاب هنااك مصامت لايس فياه من اذ
ظاهر كما ظنه جماعة ،وال من ذ غير ظاهر يصلح لن وذ هذا الدم كما ظان جاالينوس فاإن

مسااام القلااب هناااك مستحصا ة وجرمااه غلاايظ فااال بااد وأن يكااون هااذا الاادم إذا لطا
الوريد الشرياني إلى الرئة ليدخل فاي جرمهاا ويخاالط الهاواء ويتصا ى ألطا

إلاى الشاريان الورياد ليوصاله إلاى التجويا

ن ااذ فااي

ماا فياه ،وين اذ

األيسار مان تجاوي ي القلاب ،وقاد خاالط الهاواء

وصلح ألن تتولد منه الروح وما يبقى منه الروح أقل لطافة تستعمله الرئة في غذائها".

يعر ابن الن يس تركيب الرئتين على أنهما مكونتان من فروع ،ومن تشاعبات الشاريان

الرئااو وماان تشااعبات الوريااد الرئااو  .وكاال شاايء مللا

بجلااد رخااو ومسااامي .وهااو يصا

آلياة تزوياد الادم باألوكساجين (تلذياة الادم باألوكساجين وتخليصاه مان غااز الكرباون)" :إنماا
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يصاير هااذا الهاواء صااالحاو لتلذياة الااروح إذا خالطتااه أجازاء دمويااة حتاى يصااير بسابب ذلااك ممتزجااو

بالهواء وتلك األجازاء ".أماا بقياة الهاواء الاذ أعياد تساخينه والاذ ال ين اع فاي تنظايم ال َّان س،

فإنه يتعين طرده حتى يسمح للهواء بعده بالدخول ،سواء كاان معازوالو أو ممزوجااو بجزيئاات

دقيقة جداو من الدم .ويتم توصيله إلى الرئة حتى ُيطرد من خالل الزفير.

وهااذا مناااقض للم هااوم العكسااي " :والقائاال :باتصااال الاادم الااذ يلااذ الرئااة إلااى الرئااة ماان

القلب .هذا هو ال أر المشهور .وهو عندنا باطل .فإن غذاء الرئاة ال يصال إليهاا مان هاذا الشاريان
ألنااه ال يرت ااع إليهااا ماان التجويا

األيساار ماان تجااوي ي القلااب إذ الاادم الااذ فااي هااذا التجويا

يأتي إليه من الرئة وال تأخذه منه فأما ن وذ الدم من القلب إلى الرئة فهو في الوريد الشرياني".

إنمااا

كذلك ،يمكن إيجاز إسهام ابن الن يس في مجال الدورة الدموية في النقاط الست التالية:
 .0ينكر ابن الن ايس وجاود ممار للادم مان البطاين األيمان إلاى البطاين األيسار مان خاالل
الجدار الحاجز بين البطينين؛
نمااا
 .2يعتباار أن الاادم يصاال إلااى الارئتين ماان خااالل الشاريان الرئااو  ،لاايس لتلااذيتهما ،وا ّ

لتحمياال الهاواء وليعااود لالتصااال بااالبطين األيساار عباار األوردة الرئويااة؛ إذ إنااه حسااب

األفكار السائدة في ذلك العصر ،يشكل َّ
الن س؛

بأنها :وصول الدم من البطين األيمن من
عر ابن الن يس الدورة القلب -رئوية ّ
 .3ي ّ
الشريان الرئو إلى الرئتين وانتشاره حول منطقتهما حيا يمتزج بالهواء الذ يأتي
من خالل ال روع وتتم تنقيته ويخترم تشعبات الوريد الرئو من خالل "الممرات

الوعاءين ليصل إلى البطين األيسر؛
المحسوسة" التي توجد في الرئتين بين هذين
ْ
 .7يدحض فكرة وجود دورة باالتجاهين المتعاكسين في الوريد الرئو وفي الوريد األيسر؛

 .2كان لديه هاجس وتخيل للتبادالت بين الدم المص ى بواسطة الشريان الرئو والهواء
الذ تقوده ال روع إلى حجيرات الهواء في الرئتين بواسطة "مزيج من جزيئات دم دقيقة
معينة مع التركيب المشبع باألوكسجين الذ يحتويه الهواء المسحوب" .وتم تعري

"الجزيئات الدموية الدقيقة" في القرن الًامن عشر الميالد

على يد

مكونة من هيموغلوبين وأوكسجين لتكوين هيموغلوبين مشبع باألوكسجين؛
ّ
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هذه

الفوازيي بأنها

 .5قال أيضاو إن الهاواء الاذ لام يساتخدم لتولياد ال َّان س الحياو ّ ياتم طارده لي ساح المجاال
لهواء جديد .ونحن نعر ذلك ألن الهواء الخارج بالزفير يترك بقايا غاز الكربون في
األنسجة.

الدورة الدموية حسب ابن النفيس

 .20األعضاء والجلد
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 .1الوريد األيسر

 .22القصبة الهوائية

 .5الوريد األجوف (الصاعد)

 .23الوريد الرئوي (الشريان الوريدي)

 .8البطين األيمن (تجويف القلب األيمن)

 .20الجدار الحاجز بين البطينين

 .6وريد الودج

 .27الشريان األورطي (الهابط)

 .21الرئة

 .3الكبد

 .25البطين األيسر (تجويف القلب األيسر)
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السباتي
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 .2الدماغ
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عما إذا كان ابان الن ايس قاد ك ّاون فرضاية تكشا ت بالضابط أو أقاام هاذه
ويتساءل المرء ّ
ال رضااية عل ااى معرفااة تش اريحية م ص االة .إن المحاضاارة المعنونااة " تعليق ااات علااى تش اريح

القانون" تسمح لنا باستنتاج أن أفكاره الجديدة تاأتي مان أر فيزيولاوجي مبناي علاى معرفتاه

التشاريحية .وعناادما يؤكااد أن الجاادار الحاااجز بااين البطينااين ال يقااوم بااأ اتصااال مرئااي ،أو

غير مرئي ،فإن تصاميمه يعطاي االنطبااع بأناه قاد قاام ب حاص هاذا الحجااب الحااجز بكال

اذين اعتقاادا،
دقااة .ولتأكااده ماان قناعاتااه ،فااإن اباان الن اايس عااارض جااالينوس واباان سااينا اللا ْ
م ااًالو ،أن الحج اااب الح اااجز مًق ااوب بًقب ااين يت اايح أكبرهم ااا الم اارور إل ااى الشا اريان األورط ااي
والماار ء .وهااو يصااحح اعتقادهمااا بًقااة كبيارة بقولااه" :فااإن الشاريان األورطااي ال يحتاااج فااي
ن وذه إلى خرم الحجاب الحاجز ألنه فوم الحجاب ال يجذبه البته .وأماا الناازل فألناه يمار

بالحجاب عند أس له وذلك عند ال قرة الًانية عشرة من فقار الظهر .وفي آخر فقاار الظهار
وهو هناك ال يخرم الحجاب بل يمر وراءه ألنه يمر متوكئا على عظام الصالب ".إن مًال

هذا التأكيد ال يدع مجاالو للشك في الحقيقاة القائلاة إن ابان الن ايس لام يكان ساعيداو باالمنطم

ولكن التجربة هي التي أغنته ،وبعبارة أخرى فقد قال إنه مضى قُ ُدماو في إًباتاته التشريحية

للجسم البشر .

َّ
محرمااة بشااكل
تااذكر أنااه فااي تلااك الحقبااة الزمنيااة ،ومااع أن هااذه الممارسااة قااد ال تكااون ّ
اإن تش اريح الجساام البشاار كااان ُيعا ّاد ماان جانااب علماااء الكااالم
ص اريح فااي الق ارآن الك اريم ،فا ّ

عمالو تدنيسياو انتهاكياو.

وجددت مدينة بادوا في القرن السادس عشر المنطم العقلي ألرسطو من خالل كتابات

ال السا ة العارب .وظهارت الترجماة الكاملاة لكتااب " القاانون " البان ساينا فاي عاام 0222م.

واحتوت طبعته عام 0272م التي ُنشرت في مدينة البندقية بإيطاليا على يد باولو ألبااجو
علااى نقااد اباان الن اايس لتعاااليم جااالينوس حااول القلااب والش ارايين .كااذلك انتشاارت أفكااار اباان
الن يس بين علماء التشريح الذين كان عدد منهم ملهمين من ابان الن يااس فاي أعمال اهم مان

دون ذكاره باالس ام .وقاد أدخال مايكال س ايرفت وصا او للادورة الرئوياة فاي أحاد الكتاب الدينياة،
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"عودة المسيحية" ،الذ نشره في عام 0223م ،وكان يعزى الياه ،طيلاة أربعاة قارون تقريبااو،
اكتشا

هذه الدورة.

ويؤكد العديد من الشهود أن األطباء في مدرسة بادوا ،في القرن الساادس عشار ،علماوا

بأعمال ابن الن يس ،وقد ألهمتهم تلك األعمال .وقد علّمتنا فرانسيسكا لوشيتا ،في عمل لها

عن أندريا ألبااجو ،أن هاذا األخيار قاد ُع ّاين فاي دمشام عاام 0772م طبيبااو لقنصال البندقياة
وأن ااه ق ااد اش ااتلل بد ارس ااة اللل ااة العربي ااة والمخطوط ااات واألعم ااال الطبي ااة وال لسا ا ية لطبي ااب

وفيلسااو عربااي هااو شاامس الاادين باان المكااي ،الااذ سا ّاماه با ا"أسااتاذ " .وبعااد مكوًااه هناااك
أكً اار م اان ًالً ااين س اانة ،ع اااد إل ااى ب ااادوا ف ااي ع ااام 0221م جالبا ااو مع ااه حص اااداو ًريا ااو م اان
المخطوطااات والكتااب العربيااة التااي تاارجم بعضااها إلااى الالتينيااة بمااا فااي ذلااك كتابااات اباان

الن يس .وبعد وفاته في عام 0222م ،وزع ابن أخيه ،باولو ألباجو ،هذه األعمال.

وفااي عااام 0227م ،جاااء ويليااام هااارڤي إلااى بااادوا ،التااي كاناات تعا ّاد عاصاامة التش اريح فااي
أوروبااا ،لمتابعااة تدريبااه الطبااي الااذ كااان قااد باادأه فااي كااامبردج .وفااي عااام 0512م ،حصاال

علااى شااهادة الاادكتوراه فااي الطااب .ونااورد فيمااا يلااي مااا يمكاان قراءتااه فااي صااحي ته (م كرتااه)

(التي أسسها البروفيسور جان هامبرغر في عام 0273م)" :استبدت بي الكآباة فجاأة ،وعلمات
عناادها أن الاادورة الدمويااة قااد منحتنااي ساارها [ .]...وجاادت ن سااي فااي بااادوا وكناات فااي الًامنااة

اي أن أكتش ا
والعش ارين ماان عماار عناادما وقااع الحاادا [ .]...وفااي الحااال ،كااان علا ّ

أن بااين

هذه الجدران وفي هذه الشوارع في بادوا ،روحاو حارة حمراء مذهلة .لم أ ُم ّار قاط مان قبال بمًال

هذه التأًيرات القيمة الًميناة ألسااتذة عظاام مًال أساتاذ العزياز فاابريس دو أكوابنادنتي .ومان

الضاارور فهاام كي يااة اكتش اافه صاامامات األوردة ،التااي تباادو ماان داخاال هااذه األوعيااة وك ّأنهااا
تمناع الاادم ماان الااذهاب إلااى األطا ار  .ولااو أننااي بقياات فااي إنجلتا ار ،ولااو أننااي لاام أفهاام عزيااز

فابريس وهو يتحدا باست اضة دون توق  ،ل اتتني نقطة أساسية في أبحاًي".
إن اكتشااا

ادين
وليااام هااارڤي للاادورة الدمويااة فااي عااام 0527م كااان قااد ساابقه أعمااال ارئا ْ

بااارزْين كانااا قااد بقيااا فتارة طويلااة ماان الاازمن فااي الظاال .اباان الن اايس الااذ كااان قااد كتااب فااي

عااام 0271م الاادورة الرئويااة وقاادم آليااة تأكســج الــدم ،وفااابريس دو أكوابناادنتي الااذ قاادم فااي
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عااام 0251م دل اايالو علااى دور ص اامامات األوردة ممااا ًب اات بصااورة ال ل ا ْابس فيهااا اتج اااه دم
الوريد مباشرة نحو القلب وليس عن طريم "األط ار ".
ويمكاان للماارء أن يسااتنتج أن اكتشااا

الاادورة الدموي اة كااان عم االو تش اريحياو وفيزيولوجيااا

يونانيا-عربياو-غربياو تم إنجازه علاى م ارحال .مسات يداو مان المعرفاة الساابقة ،كانات لادى ابان

الن اايس فك ارة إعااادة فحااص أفكااار جااالينوس التااي سااادت طيلااة األحااد عشاار قرن ااو الماضااية
ناول مسألة الدورة الدموياة بم هاوم واقعاي ،األمار الاذ فاتح الطريام نحاو أبحااا جديادة.
وت ُ
وقااد عاارض وليااام هااارڤي ،آخااذاو باالعتبااار المناااظرات والمجااادالت الحاميااة التااي قااام بهااا

علماااء التشاريح فااي بااادوا حااول هااذه المسااألة ،بتجااارب علميااة صااارمة ،أ ّن الاادم يجاار فااي
نظام وعاائي مللام؛ إذ يوزعاه الشاريان األورطاي إلاى الجسام بأكملاه ،وأناه يرجاع مان خاالل
الوريد األجو

إلاى البطاين األيمان ًام إلاى الارئتين ليناتعش قبال ماروره إلاى البطاين األيسار

ومن ًم يبدأ دورتاه مان جدياد .وهاذا يعطاي نظاام الادورة الدموياة شاكله النهاائي الاذ يتعاين

عده أساس طب القلب الحديا.
ّ

يقااع ًباات الم ارجااع لهااذا الاانص فااي تمهيااد ترجمتنااا ال رنسااية (" تعلياام اباان الن اايس علااى

تشريح قانون ابن سينا") ،تونس ،سيمباكت2112 ،م.
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" دمي يدور دورة واحدة ":
اكتشاف الدورة الرئوية

ناديا أوواهيون وكورين فورتين
هــذا مقــرر يشــترط تلقيــه فــي الصــف الثالــث فــي المدرســة المتوســطة :المقاربــة األول ـى
للتنفس في مجال "الجسم البشري والتعليم الصحي".

األهداف
السنة الًالًة
 معرفة دور الدورة الدموية في تلذية أعضاء الجسم؛ معرفة العالقات التشريحية بين الدورة الدموية وأجهزة التن س؛ -تعلم المخاطر المالزمة لإلدمان على التبغ وتناول الكحول وتعاطي المخدرات.

السنة الخامسة
 فهم أن الدم يدور بطريم واحد في األوعية التي تشكل نظاماو مللقاو؛ -معرفة دور القلب في حركة الدم.

إشارة إلى برنامج العلوم والتكنولوجيا للصف الثالث في المدرسة االبتدائية:
الجسم البشر والتعليم الصحي (المقاربة األولى للدورة الدموية).

إشارة إلى علم الحياة واألرض ،ما بعد اإلبتدائي (السنة الخامسة):
وظائ

األعضاء واحتياجات الطاقة :دور القلب في سالمة األعضاء.
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قائمة األجهزة لصف من  97إلى  30تلميذاً
مقياس الزمن (ساعة) ،أنبوب بالستيكي ش ا

طويل نوعااو ماا ( 21سام) ،محااقن ،ق اازات

مص ،حقيبة طبية بها  7أدوات من ال والذ غير القابل للصدأ للتشريح،
من الﭭينيل ،انابيب ّ
(كماشتان صليرة وكبيرة) ،مشرط ،مقص ،قلبان  -رئتان 02 ،قلب خرو في حالة جيادة
مع  2سم من األوعياة الدموياة (كاي تاتمكن مان إدخاال األنابياب البالساتيكية) يتعاين طلبهاا

من الجزار ،حوضان أبيضان (من أجل مشاهدة الدم بصورة أفضل) ،بعض اإلس نجات.

حوالي القرن الًاني الميالد  ،توصل الدكتور جاالينوس الاى فكارة رحلاة الادم فاي القلاب

التااي ظلاات س اائدة حتااى القاارن الًالااا عشاار .وبحسااب جااالينوس ،فااإن جاازءاو ماان الاادم فااي

الجهااة اليمنااى ماان القلااب كااان يخاادم ال ارئتين ،وكااان علااى الجاازء اآلخاار إ ازلااة الم اواد التااي

ينتجها الجسم .جزء قليل من الدم الموجاود فاي التجويا
التجوي

األيمان مان القلاب أيضااو يمار إلاى

األيسر عبر الجدار الحاجز الذ ي صل بين نص ي القلب.

وقام ابن الن ايس ،الطبياب الجاراح فاي القااهرة ،باالتحقم مان هاذه ال كارة فاي حاوالي عاام

0231م .وًاام تقاادم اباان الن اايس بنظريااة أخاارى :الاادم يلااادر التجوي ا
إلى الرئتين ،ولكناه يعاود إلاى التجويا
ولم يتمكن أحد من اكتشاا

األيماان للقلااب ليااذهب

األيسار للقلاب دون المارور عبار الحجااب الحااجز.

رحلاة الادم باين القلاب والارئتين التاي وصا ها ابان الن ايس حتاى

القرن السادس عشر الميالد عندما "أعيد اكتشافها" في أوروبا على أيد كل من سيرڤت

وكولمبو .وفي القرن الساابع عشار ،رساا هاارڤي علاى فكارة جرياان الادم باين القلاب والارئتين
من أجل إنشاء نموذجه الدائر لرحلة الدم بين القلب وجميع أعضاء الجسم.

وتوضااح هااذه الااذاكرة التاريخيااة المااوجزة الدرجااة التااي كااان قااد بللهااا التعلاايم التش اريحي

ادني حاول الوظي اة الحقيقياة لألعضااء ،األمار الاذ جعال
آنذاك ،أو المستوى المعرفاي المت ّ
الحقائم التشاريحية ن ساها يمكان أن ت سار بصاور مختل اة .ونحان نقتارح هناا مناقشاة بعاض
اإلج اراءات التعليميااة ل حااص أطروحااة اباان الن اايس وأطروحااة جااالينوس ،ولنبااين لماااذا تاام

التخلي عن فكرة جالينوس لصالح فكرة ابن الن يس.
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تصورات األطفال عند مواجهتهم باألفكار العلمية
لدى األط ال أفكارهم الخاصة بهم حول رحلاة الادم فاي الجسام .وهاذه تاأتي مان فكارة الار ؛

مبنياة علاى ّأناه يلاادر عضاواو
فمًل مياه جارية في اقنية في الحديقاة ،فاإن فكارة توزياع الادم ّ
اتم الاادورة فااي دائ ارة مللقااة .وتمًاال رسااوم األط ااال بشااكل جيااد
مركزيااو (بوجااه عااام القلااب) لتا ّ

"األنابيااب" فااي شاابكة يكااون الاادم فيهااا جاري ااو فااي قن اوات ولكاان لاايس بالضاارورة فااي حركااة،
الرسوم أن األنابيب يعاد ربطها بالقلب وأحياناو بالرئتين.
وتبين تلك ّ

رسم أورور

تصورات حول رحلة الدم في الجسم.

(سي إم ،0مدرسة جوليو -كور ،

رسم اليس

(سي إم ،2مدرسة جوليو  -كور ،
مونتريال)

مونتريال)

النظريات التاريخية
والجدير بال ّذكر أن ال رم بين األفكار في النظريات "التلقائية" و ّ
لجالينوس وابن الن يس يتيح لنا أن نناقش في الص الدراسي بعض األسئلة :ماذا يقول
جالينوس؟ ماذا يقول ابن الن يس؟ هل الدم هو الذ

يتحرك؟ هل يتحرك بكل االتجاهات

أم في اتجاه واحد فقط؟ ما هي رحلة الدم في القلب وفي الجسم ...إلخ؟
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نظرية جالينوس
طبقاو لجالينوس ،فإن قسماو من الدم الذ

يحتويه الجزء األيمن من القلب يذهب من

خالل الجدار الحاجز عبر ًقوبه الصليرة
(غير المرئية بالعين المجردة) إلى الجزء
األيسر؛ في حين يمر الهواء الذ

تم

استنشاقه والقادم من الرئتين مباشرة إلى
الجزء األيسر من القلب.

رسم سارة
(سي إم ،0مدرسة جوليو-كور  ،مونتريال).

نظرية ابن النفيس

علا ااى النقا اايض ما اان جا ااالينوس ،يعتقا ااد ابا اان
الن ا اايس أن ال ا ارئتين تحتويا ااان علا ااى بعا ااض

الاادم ،وأن هااذا الا ّادم يااأتي ماان القلااب ويعااود
إليا ااه عا اان ط ا اريقين مختل ا ااين" :بما ااا أنا ااه ال
يوجد ممر بين التجوي ين (األيمن واأليسر)

ألن م ااادة القل ااب هن ااا مكتنا ازة وس ااميكة ،وال
يوجا ااد بها ااا مما اار مرئا ااي كما ااا يعتقا ااد بشا ااكل

ش ااائع ،وال يوج ااد مم اار غي اار مرئ ااي يس اامح
للدم بالمرور من خالله كماا كاان جاالينوس

يتخياال [ .]...وأيضااو عنااد تنقيتااه ،فااإن الاادم
يجااب أن يماار ماان خااالل الوريااد الش ارياني

رسم كيفين
(سي إم ،0مدرسة جوليو-كور  ،مونتريال).

(الشا اريان الرئ ااو ) إل ااى الرئ ااة لك ااي ينتش اار
ويمت ا اازج ب ا ااالهواء لينق ا ااي ج ا اازءه ال ا اادقيم ً ا اام

يخت اارم الشا اريان األص االر (الوري ااد الرئ ااو )

ال ااذ ي ااؤد ب ااه إل ااى الجان ااب األيس اار م اان
القلب".
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كيف نتوصل إلى وجود رابطة وظيفية بين القلب والرئتين ؟
بالنسبة للعديد من األط ال ،فإن للقلب والرئتين وظي تين من صلتين:
 القلب يجعل الدم يدور في الجسم. -الرئتان من أجل التن س.

تساااءل اباان الن اايس ع اان كي ي ااة التحقاام مما اا إذا كاناات ًم ااة عالق ااة ممكنااة بااين هااذين

العضوين.

تُعر الرئة أيضاو بأنها عضاو التان س الاذ يضامن دخاول (استنشاام) الهاواء وخروجاه
(الزفياار) ،بينمااا القلااب هااو العضااو الااذ يحتااو علااى الاادم .كااذلك يؤكااد بعااض األط ااال
العالقة بين عدم القدرة على التن س خالل بذل جهد بدني وبين تسارع ضربات القلاب" :إذا

جرياات مسااافة طويلااة جااداو ،فااإن القلااب ياادم بساارعة كبيارة وبشااكل قااو جااداو ويكااون التاان س
صعباو" .ووسيلة الربط بين التن س والنشاط القلبي هي في قياس مدى تكارار عملياة التان س
وعدد ضربات القلب عند الراحة وبعد بذل الجهد.

قياس تردد ضربات القلب
يمكن ِف ْع ُل ذلك بقياس النبض؛ فما عليك ساوى أن تضاع إصابعيك السابابة والوساطى علاى
الشريان الكعبر (الجهة الداخلية من الرسغ /المعصم) أو على الشريان السباتي في الرقبة

(إلى يسار الحنجرة أو إلى يمينها ،تحت ال ك األس ل) .وهذه النبضات تتوافم مع االتساع
في جدار الشريان؛ نبضة واحدة تعني دقة قلب واحدة.

إن ت ااردد الضا اربات يت اام م ااع ع اادد النبض ااات ف ااي الدقيق ااة ،سا اواء عن ااد ال ارح ااة أو بع ااد

التمرين البدني (بعد عشرين حركة رياضية سويدية كتمرين الضلط مًالو).
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قياس تردد التنفس

قياس النبض.

إن كل دورة تشتمل على شهيم لمارة واحادة وزفيار
هنا عليك أن تقيس عدد دورات التن سّ .
لمرة واحادة .ولهاذا فاإن تاردد التان س هاو عادد دورات التان س فاي الدقيقاة الواحادة .وهناا مارة
ادني (تمامااو مًال عملياة
أخرى يمكن القيام بهذا القياس عناد ال ارحاة ومان ًام بعاد التمارين الب ّ
قياس النبض).
شهيق
زفير

َّ
المعدل.
وضعت البيانات في شكل جدول من أجل الحصول على

النشاط

عند الراحة

البدني
التمرين
ّ

تردد التن س

25
22
27

َّ
المعدل =  22دورة  /دقيقة

َّ
المعدل =  71.5دورة /دقيقة

تردد ضربات القلب

71
21
21

021
021
001

َّ
المعدل =  71نبضة
12

71
72
71

َّ
المعدل =  005نبضة /دقيقة

النتائج في شكل رسم بياني من قضبان.

تردد ضربات القلب
تردد التنفس

إن الترددات – القلبية والتن سية – تختل

تبعاو للحالاة البدنياة مان ال ارحاة إلاى الجهاد .لاذلك

يتوصلوا إلى عالقة توضيحية بين كليهما.
فإن األط ال يتوقعون أن
ّ

بالنساابة للالبيااة األط ااال ،فااإن اله اواء المستنشاام ياادخل إلااى ال ارئتين حيااا يتحااول إلااى

ه اواء مسااتن ذ دون االمت ازاج بالاادم .والعااودة إلااى نظريااة اباان الن اايس تجعلن اا ن حااص ساابب
وجود دم في الرئتين .فكي

نًبت ذلك؟

هل يوجد دم في رئاتنا؟
م اان أج اال إًب ااات وج ااود ال اادم ف ااي الا ارئتين ،يالح ااظ األط ااال الا ارئتين ويلمس ااونها بأي ااديهم،

(مان

ويقطعون فيها .وُيستخدم مان اجال هاذا اللارض قلاب ورئاة ،ي ضال أن يكوناا لخارو
الضاارور فحااص زوجااين علااى األقاال ،بحيااا يسااتخدم أحاادهما للمقارنااة باااآلخر الااذ تاام

فحصه فحصاو مادياو).

إن المالحظة بالعين المجردة تتيح لناا أن نكتشا

رئتاين تتشاكالن مان ًالًاة فصاوص،

ووجاود ناوعين مان "األنابياب" هماا :تلاك الصاالبة عناد لمساها والمكوناة مان حلقاات (القصاابة
الهوائية وشعبتاها) وتلك الطرية الملساء (األوعية الدموية).

وماان أجاال إًبااات أن اله اواء ياادخل إلااى ال ارئتين ويلادرهمااا ،يقتاارح األط ااال الاان خ فااي

القصبة الهوائية (إال أن من األفضل استخدام محقن لذلك).
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القلب والرئتان معاً (منظر خارجي).

إن التنظاايم العااام للجهاااز التن سااي والقلااب
الرساام أعاااله قلااب خاارو ورئتيااه مع ااوّ .
يبا ّاين ّ
بالنس اابة للخ اارو ش اابيه بم ااا ل اادى اإلنس ااان .وحت ااى نس اااعد األط ااال ف ااي فه اام أن النصا ا
األيس اار والنصا ا

األيم اان م اان القل ااب معكوس ااان ألنن ااا نراهم ااا م اان منظ ااور عل ااو (بش ااكل

أرس ااي) ،فم اان المًي اار لالهتم ااام أن نا اريهم ص ااورة باألش ااعة الس ااينية للص اادر ( أرس ااياو وبش ااكل

جااانبي) ،مااا يساامح لهاام أن يحااددوا موقااع القلااب والارئتين بدقااة ويقوماوا برساامها ماان منظااور
أرس ااي .أم ااأل فم ااك ب ااالهواء للتن ا اس ،ك ااي تخ اارج زفيا ا اور بكمي ااة معين ااة م اان أكس اايد الكرب ااون.

يتم الضالط علياه بشادة إلبقااء الهاواء فاي
ويستخدم أنبوب تعبئة ُم ْدخ ٌل في القصبة الهوائية ّ
الااداخلً ،اام ياان خ األط ااال فيااه .عندئااذ تناات خ الرئتااان وتصاابحان أكًاار بياض ااو .أمااا الرئتااان
اللتااان ال ياان خ فيهمااا األط ااال فيبقااى لونهمااا أحماار وال ياازداد حجمهمااا أبااداو .وأمااا بالنساابة
للقلااب فإنااه ال يتااأًر ال لون ااو وال حجم ااو .ويبااين هااذا دخااول اله اواء إلااى ال ارئتين عاان طرياام
إن إجراء مقارنة بواسطة لمس الرئتين المن وخة وغيار
القصبة الهوائية ،ولكنه لم يلادرهماّ .
اي مااع وجااود فقاعااات تضاارب تحاات
المن وخااة يجعلنااا نالحااظ أن األولااى بهااا جانااب ُحبيبا ّ

أصااابعك؛ بينمااا تظاال الًانيااة طريااة .خااذ قطعتااين مستعرضااتين ماان الرئااة المن وخااة وماان

األخاارى غياار المن وخااة بمقاادار ساانتمترْين ،وضااعهما فااي حااوض ملاايء بالماااء ماان أجاال

مسا اااعدتك فا ااي المالحظا ااة .بالنسا اابة للرئا ااة المن وخا ااة تجا ااد بعا ااض كتا اايالت الا اادم الصا االيرة
وفقاعات ،أما بالنسبة للرئة غير المن وخة فترى بعض كتيالت الدم ولكن بال فقاعات.
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صورة لناديا أوواهيون

رسم اليس

(طر الرئة المن وخة).

(سي إم ،2مدرسة جوليو-كور  ،مونتريال).

إن قطعااة الرئااة المن وخااة تط ااو بينمااا ينًنااي طاار قطعااة الرئااة غياار المن وخااة إلااى قاااع
ّ

الحوض .ولدهشتهم ،يالحظ األط ال أن قطرات الدم تبتعد عن قطاع الارئتين .وي سار األط اال

أصل ال قاعات ب ّأنه عائد إلاى وجاود "األنابياب" الخاصاة باالهواء؛ بينماا ُيرجعاون أصال قطارات
الدم إلى "أنابيب" أخرى .وهم يضلطون على قطع الرئتين لطرد الهواء وقطرات الدم.

قطعتان من الرئتين المنفوخة وغير المنفوخة وضعتا في حوض ماء.
صورة لناديا أوواهيون
رسم ليس
(طر الرئة المن وخة).
(سي إم  ،2مدرسة جوليو-كور  ،مونتريال).

له ااذا الس اابب ،ف ااإن األط ااال يتمكن ااون م اان التميي ااز ب ااين "األنابي ااب" الت ااي تحم اال الها اواء

(القصبة الهوائية وشعبتيها) "واألنابيب" التي تحمل الدم (األوعية الدموية).
15

تسمح لنا بتصور

أن العودة إلى مالحظة القلب والرئتين معاو سو
وتجدر اإلشارة إلى ّ
العالقات التشريحية بين القلب والرئتين وتمكننا من ت حص رحلة الدم بين العضوين.
ما هي رحلة الدم بين القلب والرئتين؟

فااي هااذه المرحلااة ماان الت كياار المنطقااي ،ماان المهاام الرجااوع إلااى نظريتااي جااالينوس واباان
الن يس والعودة إلى فرضيتيهما في رحلة الدم في القلب.

فوفقاو لجالينوس ،فإن الحجاب باين البطيناين يسامح للادم باالنتقاال مان التجويا
إلى التجوي األيسر عن طريم الًقوب الصليرة.
إن الادم يلاادر التجويا
أما طبقاو لتصور ابن الن يس ،فالحجاب غير من ذ؛ إذ ّ
ّ

ينضم ًانيةو إلى الرئةً ،م يعود إلى الرئتين بواسطة التجوي
القلب من أجل أن
ّ

رسم ليس

األيمان

األيمان مان

األيسر للقلب.

قلب خروف – انظر إلى البطين.

صورة لـ ديديي بول،

(سي إم  ،2مدرسة جوليو-كور  ،مونتريال)

وسائط متعددة.

للااتمكن ماان فحااص هاااتين ال رضاايتين ،علينااا أن نعااود إلااى المشاااهدة البطنيااة والظهريااة
للقلااب؛ فماان الناحيااة البطنيااة علااى عكااس الناحيااة الظهريااة ،يوجااد بااين البطينا ْاين شاام أو
صدع مائل وبصلي الشاكل .ويشاير هاذا الشام باين البطيناين إلاى أن مساار الجادار بينهماا
الماصااة الملروسااة فااي
من صاال بااين النص ا ين األيماان واأليساار للقلااب .وبمساااعدة الق ّشااات
ّ
األوعية الدموية ،من الممكن أن نالحظ أن القلب مزود با:
 -أربعة تجاوي  :أذينين وبطينين؛
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 ن ااوعين م اان األوعي ااة الدموي ااة ف ااي الج اازء الرئيسا اي م اان القل ااب؛ الشا ارايين إل ااى الج اادارأن الشارايين
األبيض الصالب ،واألوردة إلاى الجادار األحمار األملاس .والجادير بالاذكر ّ
هي األوعية التي تحتو على الدم الذ يخرج مان القلاب؛ أماا األوردة فهاي تلاك التاي
تحتو على الدم العائد إلى القلب.

كيف نختبر نظرية جالينوس؟
مكون مان نسايج
عندما ن تح القلب (انظر الصور اآلتية) ،نالحظ أن الجدار بين البطينين ّ
أن هناك فعال "بعض الًقوب" التي تسمح للدم
متجعد ،وهذا يجعل بعض األط ال يعتقدون ّ
بالمرور من خاللها من بطين إلى آخر.

البطين األيمن مفتوحا

البطين األيسر مفتوحا

صور من ناديا أوواهيون.

ولكااي يااروا مااا إذا كااان هناااك بعااض الًقااوب فااي الجاادار أم ال ،قاارر األط ااال أن يمااألوا
القلب بماء ملون (حبر مًالو) بمقدار محادد مسابقاو ،وأن يللقاوا النصا ين باساتخدام الصام.

من أجل هذا ،يجب فصل القلب عن الرئتين بقطع طويلة نوعاو ما من األوعياة الدموياة (2

إلى  7سم) .وأيضاو ،يمكن أن يبقى القلب "واق او" في زجاجاة بالساتيكية شا افة .وبعاد بضاع

ساعات ،أو في نهاية اليوم ،ي ّرج القلب بحرص مع االحت اظ بالسائل .أوالو ،القلب األيمن:
ت رج المياه الملونة ويقاس حجمها لنجد أنه الحجم ن سه الذ أدخلنااه بالضابط .وياتم أيضااو

اإلجاراء ن سااه مااع القلااب األيساار ،وايضااو لاام تخاارج أيااة ساوائل .إذن ،المياااه الملونااة لاام تماار

إلااى القلااب األيساار .فالنتيجااة إذن هاي أن الجاادار بااين البطينااين محكاام اإلغااالم ،وال يساامح
بن اذ السوائل؛ تماماو كما اعتقد ابن الن يس.
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كيف نختبر نظرية ابن النفيس؟
بالنسبة البن الن يس ،فإن رحلة الدم بين القلب والرئتين تتم من خالل نظام الطريام الواحاد
بحسب المراحل التالية :يصل الدم إلى البطين األيمن  ›--يلادر الدم البطاين األيمان عان

طريم الشريان الرئو  ›--يدخل الدم الرئتين  ›--يلادر الدم الرئتين  ›--يعود الادم إلاى
البطاين األيسار عاان طريام الورياد الرئااو  .أيضااو ،بحسااب أر ابان الن ايس ،فااإن الادم الااذ

يمر من البطين األيمن إلى الرئتين عن طريم الوريد الرئو يمتزج ماع "الان س الحياو " ًام

يلتحم ًانية بالبطين األيسر عن طريم الشريان الرئو .

ماء ملوناو في األوعية ،كي يماًلوا الدم ،وليروا مان أيان يادخل
اقترح األط ال أن يحقنوا و
الماء الملون ومن أين يخرج .وبعد عدة محاوالت بأوعية مختل اة ،الحاظ األط اال أن المااء

الملون المحقون في الوريد األجو

(في البطين األيمن) يخرج عن طريم الشريان الرئو .

أما إذا تم الحقن عان طريام الورياد الرئاو فاي القلاب األيسار ،فاإن المااء يخارج عان طريام

الشريان األورطي.

قلب خروف.
منظر أمامي

منظر خلفي

(الصورة من ديديي بول ،وسائط متعددة).

 :0مخرج الجذع األبهر  :2الشريان األورطي  :3الجذع األيمن الرقبي  :7الوريد الرئو
 :2الشريان الرئو (مدفوع إلى الخل
 :5الوريد األجو

لخروج الشريان األورطي)

األكبر  :2الوريد األجو

األصلر.
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وبمساعدة مخطط لقلب تم تشريحه ،يتتبع األط ال رحلة الدم في القلب.

خاتمة
إن قص ا ااة رحل ا ااة ال ا اادم ال تتوقا ا ا

عن ا ااد اب ا اان

الن يس .فإننا معه قاد حاددنا مجارى الادم مان

البطين األيمن إلى الارئتين ومان الارئتين إلاى
البطين األيسر .ولكن ،علينا أن ننتظر حتى
يا ااأتي ها ااارڤي ليعا اارض عمليا ااة ملا ااادرة الا اادم

للقل ا ااب وعودت ا ااه ال ا ااى هن ا اااك بش ا ااكل دائ ا اار ،
معتمااداو علااى الاادورة الرئويااة الصاالرى ،للاادورة

الكبرى.

ملحق

الطريقة التجريبية للتشريح
ضع القلب في وعاء للتشريح بحيا يكون البطينين في مواجهتك.
ل ااتح البطااين األيماان :أدخاال المقااص فااي الش اريان الم ارتبط بااالبطينين األيماان (الش اريان
الرئو ) ،واقطع طولياو فوم الجدار بين البطينين (شم .)2-0
فااتح البطااين األيساار :أدخاال المقااص فااي ش اريان البطااين األيساار (الش اريان الرئااو ) واقطااع
طولياو فوم الجدار بين البطينين (شم .)7-3
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لبيان وجهي القلب البطني والظهري
إن الوجه البطني على الجهة المقابلة من الوجه الظهر  ،يمًل
جدار بين البطينين منحرفااو
او
ّ
ومنت خاو إلى الخارج .وبوجود القشات الماصة الملروسة في األوعية الدموية ،يالحظ المرء
أن القلااب يتكااون ماان تجاااوي

البطينين.

من صاالة بجاادار فاصاال متصاال مااع الجاادار الخااارجي بااين

لفصل القلب عن الرئتين
من الضرور أن تقطع أوعية القلب مع الحرص على إبقااء  7سام فااوم القل ااب ماان أجاال

المسااعادة فاي اختباار اللاون والنساياج بالنسبة للجادار ال ااصاال.ويمكن لهذه األجزاء بطول

 7ساام أيضااو أن تسااتخدم فااي النهايااة إلدخااال
األنابيا ا ا ااب البالسا ا ا ااتيكية وأن تحقا ا ا اان بالما ا ا اااء

(باسااتخدام محاااقن) ،وكااذلك ماان أجاال تحديااد
مس ااار ال اادم داخ اال القل ااب .وأخيا ا اور ،ف ااإن ف ااتح

البط ااين األيم اان وف ااتح البط ااين األيس اار يك ااون
أس ا ااهل ،وك ا ااذلك تظ ا اال الص ا اامامات الس ا ااينية
مح وظااة ومحميااة .ويمكاان للماارء أن يحصاال

علااى القلااوب ماان المسااالخ ،ولكاان فااي اللالااب تكااون
األوعية مقطوعة بشكل قصير جداو.

50

صورة التالميذ في سي إم 1

مدرسة جوليو-كوري (مونتريال).

لبيان نوعي األوعية الدموية على الجزء الرئيس من القلب
الشرايين :قاطع أبيض وصلب؛
األوردة :قاطع أحمر وطر .

لالستزادة
إن وجود الهواء في الرئتين م هوم لادى األط اال علاى أن الهاواء يادخل فاي تمااس ماع الادم
ّ
فااي رئاتنااا ،ولكنااه شاايء آخاار تمامااو .إّناه "مازيج" ماان الاادم والهاواء فااي مرحلااة الحويصااالت
الرئوية .يقترح المعلام فاي النهاياة إجاراء تجرباة مان أجال بياان نشااط الهاواء هاذا للعياان ،أو

بشكل أكًر دقة ،نزع األوكسجين من الدم.
سااو نسااتخدم وعاااء ْي ان يحتويااان علااى الاادم ،يوضااع فااي أحاادهما حااوض ماااء مشاابع
بالهواء يظهر الادم فياه بلاون أحمار الماع ،بينماا الًااني مللام ويظهار الادم فياه بلاون أحمار

داكن.

ويتيح لك االخاتال

فاي لاون الوعااءيان ال رصاة لتساأل الساؤال عان العالقاة باين الهاواء

والدم الذ تحتويه الرئتان :كي

يصل الدم إلى الرئتين؟ ومن أين يأتي؟
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نص األطفال
كانت اللعبة الم ضلة لدى نبيل وشقيقته فضيلة هي حل المشكالت التي تظهر عندما كانا

يراقبان األشياء التي تحدا حولهما أو فيهما .وكانا أكًر شل او بهذا األمر من اآلخرين في

عصاارهما ،ويخااالط ذلااك قلياال ماان السااحر ،كمااا حصاال فااي ذلااك اليااوم عناادما تساااءال لماااذا
كانا اات ض ا اربات قلبيهما ااا قويا ااة جا ااداو داخا اال أجسا ااامهما عنا اادما كانا ااا ال يسا ااتطيعان التقا اااط

أن اسهما...

حدا ذلك كله عندما هربا مان إحادى أخواتهماا األكبار ِساناو والتاي كاناا يضاايقانها .وقاد

وص ااال إل ااى مكانهم ااا عل ااى ضا ا ة النه اار دون عوائ اام ،وكان ااا يلهً ااان وال يك ااادان يلتقط ااان
أن اسهما .قاطع نبيل شقيقته بينما يضع يديه على وركيه ،قائالو:

 -فضيلة ،ضعي يديك على صدرك؛ هل يمكن أن تشعر بشيء يدم بقوة؟

 نعم ،إنه قلبي يدم بقوة ،وأجد صعوبة في التن س .إنني أتن س بسرعة كبيرة. وأنا أيضاو ،يا فضيلة ،يجب أن ننتظر فترة من الوقت.مع ذلك ،سرعان ما استعاد ن سه وقال:

 -ضعي يديك على رقبتك .إنها تدم بقوة هناك أيضاو.

اأن الوضاع بادأ يهادأ ،وفاي الوقات ن ساه نحان نتان س بسارعة
 نعم ،ولكان لاد انطبااع ب ّأقل!
 نعاام ،الوضااع آخااذ فااي الهاادوء ،آخااذ فااي الهاادوء ،ولكننااي أتساااءل :مااا الااذ ياادم فاايأصابعي؟

 نبيل ،إنه الدم! -الدم ،حقاو؟ كي

يمكنك أن تكوني واًقة من ذلك؟ ال يمكنك أن تر ما الذ يجر

داخل جسادك بينما أنت على قيد الحي ااة .ه اذه ه اي المشكل اة!

كانا يشعران باإلحباط نوعا ما ،ألن تساؤلهما لم يكن له من إجاباة ساريعة ،لاذلك مشاى

نبيل وفضيلة بمحاذاة شاطئ النهر وقنوات الر التي ترو حقولهما .توق ت فضيلة فجأة.
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 -نبيل ،انظار! المااء يجار لياربط كال جازء صالير مان األرض فاي هاذه األخادياد .واذا

أصبح تيار الماء قوياو جداو فإنه ي يض! ذلك يجعلني اعتقد أن الدم الذ يجر عندما

نصاب بجرح...

 لااديك بعااض األفكااار اللريبااة يااا فضاايلة! هااا هااو الماااء الجااار  ،وهااو قااادم ماان النهاار؛بينما الدم في العادة يبقى داخل الجسم!
 ولكني أعر ذلاك ،إنناي أحااول فقاط أن أفهام .وبعاد ذلاك ،أظناك ترياد أن ت هام أيضااوماذا يحدا داخل أجسادنا!

 عن ااد ذل ااك س اامع نبي اال وفض اايلة ض ااحكة هائل ااة كالرع ااد .اس ااتدا ار ِليريا اا رجا االو مالبس ااهوعمامته بيضاء نقية كما كانت لحيته.

 لقد سمعت كل ما قلناه وأنت تسخر منا .من أنت؟ إنناي ال أسااخر منكماا ،باال مان العلماااء الااذين قارأت كتاابهم ولام تكاان لاديهم أفكااار جياادةمًاال أفكاركمااا! أنااا أُدعااى اباان الن اايس .كناات أُدياار مستش ا ى ألعتنااي بالناااس ،ولكننااي
أيضاو مهتم بما في داخل أجسام أولئك الذين لم يعودوا موجودين على قيد الحياة.

 ابن الن يس ،هل تسمح من فضلك أن تساعدنا في اإلجابة عن أسئلتنا؟ار ،ولك اان م اان الض اارور ك ااذلك أن
إن م اان ال ارئ ااع أن ت ك ا ا
 نع اام ،ولك اان ل اايس هن ااا؛ إذ ّتالحظا.
اتبعاني وسو

ت همان كي

ينتقل الدم بواسطة القلب والرئتين ليبقينا على قيد الحياة.

ما حدا بعد ذلك لم يصال إليناا؛ فقاد حادا مناذ أماد بعياد ،وقاد ضااعت الاذاكرة! ولكان
يبق ااى أن اب اان الن اايس ك ااان أول م اان اكتشا ا

كيا ا

أن ال اادم يج اادد ن س ااه باس ااتمرار داخ اال

أجسادنا من الهواء الذ نستنشقه .بطريقة أو باأخرى ،تمامااو كماا سابم أن انضام إلاى نبيال

وفضاايلة ،فإنااه سااو

بطريقة أو بأخرى...

ينضاام إلينااا جميع ااو اليااوم والااى أولئااك الااذين يسااألون األساائلة ن سااها.
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نظرية قوس قزح
بيرنار مايت
اش ارقت الشاامس بعااد المطاار الااذ مااا زال يسااقط هناااك ،علااى مسااافة غياار بعياادة ماان هنااا.

ًماة قاوس قازح .لقاد كاان هنااك مخلصااو لقطارات
واألشجار ترتج  .وفي الساحب المااطرةّ ،
المطاار التااي امتزجاات بالضااوء ،بعااد العاص ا ة ،فااي الينااابيع وتحاات مجاااذي الق اواربّ .إنااه

قوس دائر في الجهة المقابلة للشمس .األحمر مان الخاارج واألزرم مان الاداخل واألصا ر
ٌ
فااي الوسااط .وأحيان ااو كااان هناااك قااوس قاازح ًااان ،فااوم األول ،أقاال كًافااة وألوانااه معكوسااة:
األزرم من الخارج واألحمر مان الاداخل .تظهار أقاواس قازح عاليااو فاي الساماء عناد ال جار؛

تنام تقريباو في هيئة نص

دائرة عند األفام .المالحظاة تباين ذلاك؛ فوساط قاوس قازح يكاون

دائم ااو مقاباال الشاامس بالنساابة للم ارقااب .آال

الناااس ينظاارون إليااه ،واآلال

يسااتلقون عنااد

ًمااة قطعااة واحاادة لكاال مشاااهد .وماان العبااا أن تنقّااب لتعًاار علااى كنااوزه .األحماار
قدميااه؛ ّ
دائم ااو عنااد الزاويااة ن سااها تمام ااو بالنساابة لمركااز عااين الشاامس للنياازك كمااا كااان ُيساامى منااذ
أرسااطو (القاارن ال اربااع قباال الماايالد) ،ألنااه ينتشاار فااي اله اواء .واألل اوان األخاارى عنااد الزاويااة

ن سها ،دائماو.
إن ظهور هذه الظاهرة الطبيعية قد أًار حولها العدياد مان الخ ارفاات؛ فقاد عار العارب

أن اإلغرياام جعل اوا منااه نسااخة كاآللهااة إياازيس ،رس اوالو ذا أقاادام مجنحااة يحماال األواماار ماان
زيااوس إلااى اآللهااة والبشااائر إلااى الناااس .وق ا أروا فااي اإلنجياال أن قااوس قاازح ظهاار لنااوح فااي
نهايااة الطوفااان فااي إشااارة إل اى تحااال ا مااع اإلنسااان .ويتاادخل النياازك فااي ِس ا ْر الرؤيااا
ليوحنا :إنه هو الذ يجلاس ماع المسايح فاي ياوم القياماة .وفاي كال الت سايرات المتعلقاة باه،

ف ااإن ق ااوس ق اازح يمً اال غالبا ااو مب اادأ مزدوجا ااو :الش اامس – الم اااء؛ األرض – الس ااماء؛ ا –

اإلنسان؛ الذكر– األنًى.

لقااد كااان أرسااطو هااو الااذ قا ّادم أول ت سااير علمااي لهااذه الظاااهرة .فهااو يميااز بااين ت سااير
األلوان الذ يأتي من كلماة (( )physisالبنياة وعلام وظاائ األعضااء وعلام الان س)؛ وباين

فبالنساابة لألل اوان ،رأى أرسااطو (خط اأو كم اا ساايتحدد بعااد
شااكلها الااذ هااو مسااألة هندساايةّ .
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 2111سنة) ،أن األبيض نقي متجانس؛ بينماا األلاوان هاي خلايط مان "اختازال" فاي النظار.

لقااد كاناات ألاوان قااوس قاازح انعكاسااو لسااحابة .فقااد عكساات مارآة كبيارة الحجاام الشااكل واللااون

(ش ااكلك ول ااون بشا ارتك) .ويمك اان فق ااط لقطع ااة م اان أبع اااده الض ااعي ة أن ترس اال الل ااون (ذل ااك

الخاص ببشرتك؛ فال يمكنك رؤية نظيارك المقابال كاامالو) .إ ّن النيازك ُيظهار لونااو متواصاالو
وليس صورة ،وهذا يعود إلى االنعكاس على مرايا صليرة .وتتكون هاذه الم ارياا مان قطارات
صليرة من الماء تشكل السحابة.

بالنسبة للشكل :العين تبعا أشعة بصرية تتناقص بحسب بعدها .وكل لون يتوافام ماع

انخ اض معين في اللون األبيض .ويصبغ اللون ن ساه عناد المساافة ن ساها بالنسابة للعاين،

ولذلك يبدو القوس فاي خاط هندساي فاي شاكل دائارة .ويكاون وساطه مقابال الشامس بالنسابة
إلى العين ،ألن السحابة ترسل إلينا األشعة المنعكسة .وتنبع أهمية فلس ة أرساطو مان أنهاا

مهّاادت لد ارسااة م هااوم قااوس قاازح التااي ن ااذها ماان جاااءوا بعااده فااي علااوم البلاادان اإلسااالمية
بوجه خاص.
أح ااد المعلق ااين عل ااى أرس ااطو؛ إس ااكندر األفرودي ااز  ،وصا ا

حا اوالي عاااام  211للم اايالد

أن نطام السماء بين قوساي قازح يكاون دائمااو مظلمااو.
ظاهرة لم يؤكدها أحد من قبل ،وهي ّ
لم اااذا يج ااب أن يك ااون ه ااذا اللم ااوض النس اابي؛ "نط ااام اإلس ااكندر" ،كم ااا ُع اار من ااذ ذل ااك

التاااريخ؟ ف االعلم الااذ تطااور ف اي البلاادان اإلسااالمية سااو

يجيااب عاان هااذا الس اؤال ،ويعيااد

اختبار الت سير الذ جاء به أرسطو بشكل أساسي.
إن أعظم ال يزيائيين العارب باال مناازع هاو ابان الهياًم (0170 – 252م) .فقاد كاان أول
ّ
من شلل ن سه بالطبيعة ال يزيائية للضاوء (انظار "شاعاع الضاوء") ،لدرجاة جعلتاه يعتقاد أن

مكون من جسيمات كروية صليرة متشابهة .وهو يبرر هاذه ال رضاية وي سار جمياع
الضوء ّ
المحرقة" ،وهي كرات زجاجية
حقائم الضوء التي عرفها بالتجربة .وقد درس أيضاو "الكرات ُ

تركز أشعة الضوء ويمكن أن تشعل نا اور .وقد كان ذلك أساس الزجاجة المكبرة.

تم إجراؤه ااا ف ااي غرف ااة ج اارى تعتيمه ااا ،يمكن ااك أن تتتّبا اع األش ااعة
ب ض اال تجرب ااة دقيق ااة يا ا ّ
الداخلااة .إّنهااا تنكساار (بساابب دخولهااا ماان خااالل الزجاااج) ،خارجااة ماان هااذه الكارات (انظاار

59

الش ااكل  .)0له ااذا فه ااي تب اارهن (انظ اار الش ااكل  )2عل ااى أن األش ااعة المتوازي ااة القادم ااة م اان
الشمس والتي تقع على إحدى تلك الكرات تكون لهاا مؤشارات زواياا مختل اة ،بحياا تنكسار

وتخاارج ماان اله اواء دائمااو بزوايااا ب اين صا ر وقيمااة محا ّاددة (بحسااب القااوس  O'Gفااي الشااكل
 .)2وال يمكاان أل شااعاع أن يلااادر إلااى خااارج  .Gوسااو ناارى أهميااة هااذا االسااتنتاج .لاام
يض

ابن الهيًم إال القليل الستنتاجات أرسطو فيما يتعلم بأقواس قزح .لقد استخدم عباارة

" الشعاع الضوئي " القادم من الشمس بدالو من عباارة أرساطو "الشاعاع المرئاي" ،وهاذا أمار
مهم ،ولكنه لم يقادم أ ت ساير آخار ناابع مان طريقتاه التجريبياة أو اساتنتاجاته التاي حصال

عليهااا ماان البصاريات .وفااي الوقاات الااذ عاااش فيااه اباان الهيااًم ،كااان لاادى اباان سااينا ال كارة
المتمًلة في أنه لن يعود إلى ت سير قوس قزح بانعكاسه على المرايا الصليرة الموجودة في

الس ُحب ،مًل أرسطو ،ولكن بانعكاسه على قطرات المطر .ولم تُادرس هاذه ال كارة المهماة،
بحس ااب معرفتن اااْ ،قب اال أعم ااال كم ااال ال اادين ال ارس ااي ( )0302-0255ال ااذ ق ااام بأبحاً ااه
بتشااجيع ماان أسااتاذه الشاايراز (المتااوفى عااام 0300م) ،ال لكااي فااي مرصااد م ارغ اة الشااهير،
والذ علاَّمه البصريات في مدينة تبريز .وهو الذ جلب له ،مان القااهرة" ،كتااب المنااظر"
البن الهيًم ،في نسخة بخط المؤل

ليشرحه.

الشكل  :1خطوط الضوء في كرة زجاجية بحسب ابن الهيثم.

ومن أجل تعديل فكرة قوس قزح ،فإن ال ارسي اعتمد بالتأكياد علاى مراجعاة أعماال ابان

الهيًم في البصريات ،وعلى أفكار ابن سينا (الضوء ينعكس عن قطرات المطر وليس عن

القطرات المتكونة في السحاب) ،وعلى أفكاار الشايراز (الضاوء ينكسار فاي قطارات المطار

عمليااو ،ولكناه أس َّار باه إلاى
ًم يانعكس علاى وجههاا الخل اي ،ولكناه لام يعارض هاذا االقتاراح ّ
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مهتم ااو بهندسااة النياازك ،فااإن ال ارسااي أعاااد أخااذ شااكل خطااوط أشااعة
تلميااذه) .وألنااه كااان ّ
الضااوء فااي "الكارة المحرقااة" كمااا أدركهااا اباان الهيااًم وعا ّار كاال قطارة مطاار علااى أنهااا كارة.
ولكن ،بينما كان سل ه الشهير يهتم بكل أشعة الضاوء التاي يمكان أن تخارج مان الكارة ،فقاد

شلل ال ارساي ن ساه فقاط باألشاعة التاي يمكان أن تاأتي فاي اتجااه عاين النااظر الواقا

باين

الشاامس والمطاار .وقااد با ّاين أيض ااو أن األشااعة التااي تاادخل إلااى قط ارة الماااء وت انعكس علااى
الوجه الخل ي ًم تلادر ًانياة مان األماام يمكان أن تنحار إلاى عاين النااظر (انظار الشاكل
 .)3لقد كان ال ارسي مخطئاو قليالو مان ناحياة قايم الزواياا؛ فهاو هناا ال يقاوم بالتجرباة بن ساه
حددها ابن الهيًم ب ضل الكرة الزجاجية المحرقة ،بينما كاان
ولكن يعود إلى أخذ القيم التي ّ
بإمكانه أن يأخذ القيم المحددة بخصوص الكرات المملوءة بالماء (مؤشر انكسار مختل ).

الشكل  1ب

الشكل  1أ

10

ما اان أجا اال شا اارح األل ا اوان ،الحا ااظ ال ارسا ااي
التقزح اللوني الذ كان موجوداو في قطارات

الماااء الورديااة أو الماااء الموجااود فااي وعاااء

أن
موضااوع فااي الشاامس .وقااد ًباات بالا ّادليل ّ
ها ا ا ااذه األل ا ا ا اوان ال تعا ا ا اازى إلا ا ا ااى المسا ا ا ااافات
المختل ة؛ إلى "تالشي" المنظر كما افتارض

أرس ا ا ااطو ،واّنم ا ا ااا إل ا ا ااى ظ ا ا اااهرة االنكس ا ا ااار.
وبالعودة بعد ذلك إلى المالحظات الهندسية

الباان الهيااًم ،فقااد الحااظ أن سااقوط األشااعة

المتوازياة يعطاي مخروطاات منكسارة يمكنهاا
أن تعبر و تتعزز أكًار أو أقال عناد النقطاة

الشكل 3

ن سها (مخروطات مًل

 ،،LM ،’’J’G ،LM ،’GTG ،’’J’G ،JGفا ااي الشا ااكل  .)2وبالنسا اابة لا ااه ،كان ا ات هنا اااك

أربعااة ألاوان فااي قااوس قاازح هااي :األزرم واألخضاار واألصا ر واألحماار .األزرم يعاازى إلااى
اص المخروطا ا ااات ،واألخضا ا اار ينطا ا ااو علا ا ااى ت ا ا اراص جزئا ا ااي
التقا ا ااارب ولكا ا اان با ا اادون ت ا ا ار ّ
للمخروطاات ،واألصا ر لااه تاراص كاماال ،واألحماار يظهاار علااى حافااة المجموعااة المت ارصااة

بمزيد من الضوء.
لماااذا يجااب أن تكااون أل اوان قوسااي قاازح منعكسااة ،وتلااك الخاصااة بااالقوس الًاااني أكًاار

ظلمة؟ يعلم ال ارسي قائالو إن االنعكاس يقلب الصاورة .فقاوس قازح األول مارتبط بانعكااس
إلى الجهة الخل ية من قطرات المطر؛ بينما الًاني مرتبط بانعكاساين ،لاذا تكاون ألاوان أحاد

القوسين مقلوبة بالنسبة أللوان القاوس اآلخار .إن االنعكااس ياؤد إلاى فقاد بعاض الضاوء،

وعليه يكون قوس قزح األعلى أقل كًافة .وماذا عن نطام اإلسكندر؟ لقد أًبات ابان الهياًم

(انظر الشكل  )2أنه ال يمكن أل شعاع أن يلادر من خارج  .’OGهذا هو حد األحمر،
خااارج القااوس األول ،داخاال القااوس الًاااني .وبينهمااا ،ال يوجااد أ ضااوء يجاار إرساااله ماان
قطارات المطاار ،وهاذا يجعال السااماء أكًاار ظلمااة .وًماة ساؤال آخاار :لمااذا يكااون قااوس قاازح
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في بعض األحيان غير كامل؟ هذا يدل على نقطة التقاطع باين المسااحة التاي يساقط فيهاا

المطاار والمساااحة الصااافية التااي تسااطع عليهااا أشااعة الشاامسً .اام لماااذا ناارى األلاوان بشااكل
متواص اال بينم ااا قطا ارات المط اار غي اار متواص االة؟ إنه ااا كًيا ارة الع اادد ،وم اان مس ااافة بعي اادة ال

نستطيع أن نميز انقطاعاتها وهي تتحرك.

للعااالم ،وهااي علااى وفااام عااام مااع

إن تجربااة قااوس قاازح كاملااة بااالمعنى العااام المعاارو
ّ
رؤيااة أرسااطو ،ولكاان تاام إًراؤهااا بشااكل كبياار بإدخااال عنصاار فيزيااائي جديااد – الضااوء –
وبتبني طرم تجريبية .وقد قام ال ارساي بت ساير تجارباه التاي لام تجار علاى قطارات المطار،

التااي يسااتحيل عزلهااا لد ارسااتها ،ولكاان باسااتخدام ك ارة زجاجيااة ممتلئااة بالماااء .ولقااد لجااأ اباان
الهيااًم إلااى الرجااوع إلااى أشااكاله التااي مكنتااه ماان إدامااة المراجعااة ال نيااة القتراحاتااه الهندسااية

(التي اعتبرت هندساة إقليادس وبصارّياته خصائصاها ومسااراتها ،إال أن ابان الهياًم اساتبدل
شبه انعكاس
بها أشعة الضوء التي تسير في خطوط مستقيمة والتي تنعكس وتنكسر)؛ لقد ّ
الضااوء وانكساااره بساالوك الك ارات الصاالبة المنطلقااة بساارعة عاليااة وماان ًاام أجاارى حسااابات

الحركة بالرياضيات.

هذه اإلباداعات الواعادة بمساتقبل جياد ،لام تاأت ،وفقااو لمعرفتناا ،لكاي تتطاور فاي البلادان

اإلسالمية؛ ف اي الحقباة التاي عااش فيهاا ال ارساي ،أصابحت طارم التباادل العلماي التقليدياة
غير منظمة .فعندما تأسست اإلمبراطورية العًمانية عام 0220م ،لم تعاد المؤل اات العلمياة

تنتقاال بااين شاارم دار االسااالم وغربهااا .وكااان نجاام هااذه المنطقااة االخي ارة فااي أفااول .وكاناات

البلاادان الالتينيااة تتقاادم بشااكل أفضاال علميااو منااذ نهايااة القاارن الحاااد عشاار مقارنااة بالبلاادان

اإلسالمية .وكان مترجموهم قد نقلوا أعمال ابن الهيًم ،ما عادا مقدماة كتااب المنااظر التاي
تبين بوضوح الطريقة التجريبياة .وب ضال كتاباات هاذا العاالم ،فاإن ت ساير ظااهرة قاوس قازح

كاناات قااد باادأت تتطااور فااي العااالم المساايحي مااع روجاار بيكااون عااام 0252م ،و وايتلااو عااام

0227م ،وديتاريتش د فريبياارج الااذين كااانوا قااد توصالّوا كااذلك إلااى اسااتنتاجات خااالل ال تارة
ن سها التي عاش فيها ال ارسي ،بالنسبة للت سير الكامل لقوس قزح ،ولكن بدقة أقل وباتباع

أساالوب دينااي بااارز ،مختلا

جااداو عاان الممارسااة العمليااة التااي كاناات فااي البلاادان اإلسااالمية

والتي كانت دائماو قائمة بذاتها.
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ًم بدوره ،بدأ أفول فلس ة العصور الوسطى .ومع تكون "العلم الحديا "،بدأت ت سيرات

ال ارس ااي وديتا اريتش د فريبي اارج تُنس ااى .لك اان يظ اال اب اان الهي ااًم ،عل ااى أ ح ااال ،مش ااهو اور

وحاض ا اور فااي كتااب علماااء تلااك الحقبااة .لقااد كااان رينااي ديكااارت هااو الااذ أعاااد ،ف اي كتابااه

"خطاااب الطريقااة" ًاام فااي كتابااه "النيااازك" ًاام فااي كتابااه "الهندسااة" اكتشااا

تلااك الطريقااة،

وكانت كتبه تلك تطبيقاو لها عام 0572م ،ب ضل قانون االنكسار لا "سنيل" ،الذ كان أول
من نشار الت ساير الهندساي لقاوس قازح ،متجااو اوز فاي دقتاه ماا أنجازه ال ارساي .وكاان إساحم

نيااوتن فااي عااام 0522م هااو الااذ حاادد تمام ااو مقاادار قااوس قاازح وألوانااه ،جاااعالو ماان اللااون
األبيض مزيجاو غير متجانس ،وممي اوز سبعة ألوان أساسية مًلما توجد سابع نوتاات موسايقية

وساابعة كواكااب...إلااخ .ويمًاال الا ّارقم  2بالنساابة لااه التماسااك واالبتكااار .وفااي القاارن الًااامن
عشاار ،لوحظاات بعااض ساامات قااوس قاازح األخاارى :بعااض الح اوا الملونااة التااي يمكاان أن
تظهاار داخاال القااوس األول خااارج القااوس الًاااني؛ فااالنيزك يبعااا ضااوءاو مسااتقطباو ...لاام يااتم

ت سااير تلااك الساامات ماان جانااب فيزياااء إسااحم نيااوتن ،إال أنهااا أدت إلااى تطااورات أخاارى...
ولكاان هااذه قصااة أخاارى ممكاان تناولهااا ألن اه هنااا أو فااي أ مكااان آخاار ،كاناات العلااوم فااي

البلدان اإلسالمية قد أرست قاعدة لتطوير علومنا على أساسها.

لمزيد من المعلومات
بيرنا ااار مايا اات ،تا اااريخ قا ااوس قا اازح ،با اااريس ،سا ااول ( )Seuilدار النشا اار ،مجموعا ااة " ِ
العْل ا ام
الم توح"2112 ،م.
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الضوء والماء :اكتشاف قوس قزح مع الفارسي
األهداف

سيسيل د هوسون وكزافيي ديالڤيل

الضوء األبيض يتكون من ألوان ال حدود لها.
قطرات المطار تحلال الضاوء األبايض .ولمشااهدة قاوس قازح ،يجاب أن يكاون ظهار النااظر

إلى الشمس ومواجهاو المطر.

األضواء الملونة ال تتكون من أصباج من اللون (مًل الدهان).

مرجع البرنامج
"السماء واألرض :الضوء والظل".

المعدات المستخدمة
ّ
كاأس مااع حاماال ممتلاائ بالمااء ،مصااابيح يدويااة ،مقاادار قليال ماان األلاوان (أحماار ،أخضاار،
أزرم).
سنتبع هنا األسلوب التجريبي الذ  ،يستند على المالحظة والتجربة .وسو

نرى ،على

مشااهدة معيناة ،وأن هنااك

سبيل المًال ،أن قوس قزح يمكن فقط أن ُيرى في ظا ّل ظارو
نقاطاو مشتركة معينة بين أقواس قازح كلّهاا ،وهاي ًوابات .وساي اور علاى نهاج ال ارساي ،ساو
يشجع التالميذ على استكشا

الظرو

التي يمكن فيها مالحظة أقواس قزح .وسيكتشا ون

كذلك جميع مواضاع مصادر الضاوء والمااء مان حياا عالقاة بعضاها بابعض .وقاد الحظاوا
أن األل اوان الخارجيااة لقااوس قاازح كاناات دائم ااو هااي ن سااها .وهااذا التتااابع ماان شااأنه أن يتاايح

إن قااوس قاازح لاايس
الخااروج ب رصااة لمعارضااة بعااض األفكااار الموجااودة لاادى األط ااالّ :
اي هاذه تاؤد
جسماو ماديااو ،وال فائادة مان وجاود األلاوان السابعة .إن أنشاطة االكتشاا العلم ّ
بنا أخي اور إلى اختبار بعض الجوانب ال يزيائية لأللوان.
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للمعلم
اللااون إحساااس ذاتااي ينااتج عاان ت سااير دماااغي للضااوء بواسااطة شاابكية العااين .إذن ،فهااو ال

للضاوء
يوجد من لاون "بذاتاه" ،واّنماا هاو اساتجابة مان الادماج إلًاارة خالياا العاين المساتقبلة ّ
(المخروطاات الواقعااة فاي الشابكية) بواساطة الضااوء .هااذه اإلًاارة تولااد إشاارة عصاابية ترساال

إلااى الاادماج بواسااطة العصااب البصاار  .وماان أجاال فهاام اللااون ،علينااا الرجااوع إلااى اآلليااة
ال يزيولوجي ااة لإلبص ااار .إن ه ااذه المقارب ااة س ااتجعلنا نكم اال م ااا ق ا ّادمناه ف ااي الج اازء الخ اااص
قدمه ابن الهيًم.
بالت سير ال يزيائي لإلبصار الذ ّ
نعد الضاوء موجاة أو نوعااو معينااو مان األماواج .ولكنهاا موجاة علاى كال حاال .وهاي
دعونا ّ

تتميز بطولها الموجي الذ يقاس بالناانومتر ( 0ناانومتر= 1.111 111 110مان المتار) أو،
إن عيوننااا (أو بدقاة أكباار ،خالياهاا الحساسااة
ماا يقابال ذلااك ،باالتردد الااذ يقااس باالهيرتزّ .
للضااوء) حساسااة تجاااه الموجااات الكهرملناطيسااية التااي تتاراوح تردداتهااا بااين  0701×2.2و
01×7

07

هيرتااز .بمعنااى آخاار ،فااإن الخاليااا المسااتقبلة للضااوء ترساال إشااارة إلااى الاادماج

بمجرد أن تصلها بواسطة الموجات الكهرملناطيساية التاي يتاراوح طولهاا الماوجي باين 711

نانومتر .ونحن نسمي كل هذه الموجات؛ أ هذا الضوء" ،الضوء المرئي" ،بمعنى
و 221
او

أنااه يحااا اإلبصااار أو يساات ّزه (ال ت ْنس اى أن الضااوء غياار مرئااي!) .أمااا الت سااير الاادماغي
المتعلّم باِ "لون" الضوء المستقبل فهو يعتمد على طول الموجاة (أو مساتوى طاول الموجاة)
التي يتم استقبالها .من ناحية أخرى ،فإن ك ّل طول موجة يتم استقبالها مرتبط بلون محادد.

فمًالو ،اللون البن سجي هو "إدراك" من خاليا العين المستقبلة للضوء لضاوء طولاه الماوجي
نانومتر .وعندما تستقبل العين ضوءاو ذا طول موجي من رد فإنك
يبلغ ما بين  711و 721
او

عندئذ تتحدا عن "ضوء أحاد اللون" ،ولكن هذه الحالة ال تكاد تتحقم أبداو...

يتج أز طي الضوء األبيض بطريقة مبساطة فاي ًاالا ُحازم تتوافام ماع األلاوان األحمار
واألخضر واألزرم التي تسمى األلوان األساسية.
ولادى اإلنساان القادرة علاى أن يمياز باين عادد هائال مان األلاوان (ملياون تقريبااو) .إال أن

الشبكية ال تمتلك مًل هذا العدد من مساتقبالت الضوء المساو لعادد األل اوان التاي يادركها
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اإلنسااان .وفااي الحقيقااةً ،مااة ًالًااة أن اواع ماان المخروطااات التااي سااو
على التوالي ،وهي حساسة تجاه األطوال الموجية:

نسااميها []b ،g ،r

 بين  711و  211نانومتر؛ بين  211و  221نانومت اور؛ بين  221و  221نانومت اور.اص اإلش ااارات القادم ااة م اان المخروط ااات المختل ااة
إن نس اابة المخروط ااات المً ااارة وتا ار ّ
ُيم ّكنان ،بواسطة التركيب اإلضافي ،من رؤية كل األلوان.
ليس من الضرور أن تناقش هذا كلّه مع أط ال المدرسة االبتدائية .ولكن هاذه النقطاة

النظريااة تتاايح لااك بااال شااك أن تًياار اهتمامااو خاصااو بااال كرة المت اام عليهااا بشااكل واسااع ،ماان

أن الصا ة الماديااة التااي
حيااا كااون األلاوان واأللاوان الماديااة شايء واحااد .أضا إلااى ذلااك ّ
ينسبها الطالب تلقائياو للون هي مناقضة للص ة المعنوية إلدراك اللون الذ ينتجه الضوء.
الملونة.
واآلن ،دعونا ندخل العالم المدهش ّ
للضوء واألجسام ّ

النشاط رقم  :1أفكار الطالب عن قوس قزح

سااو

نحاااول هنااا أن نميااز الطريقااة التااي ي هاام بهااا التالميااذ تشااكل قااوس قاازح وت ساايرهم

التلقائي لها .وسو

ترشد هذه المرحلاة الصا و

لمناقشاة التعليماات التاي يقترحهاا المعلام.

ُيكتب على لاوح الصا " :مًّال قاوس قازح بطريقاة تجعال شخصااو آخار ي هام كيا
ويجيب األط ال على ذلك بشكل فرد .

يتشاكل".

يًير اختبار أفكار التالميذ عدة أسئلة فيما يتعلم باأللوان (كم عددها؟ ماا ترتيبهاا؟ هال

هااذا الترتيااب هااو ن سااه دائمااو؟) ،وبالنساابة للتسلساال الزمنااي لألحااداا :فهاال ماان الضاارور

وجااود الشاامس والمطاار فااي الوقاات ن سااه؟ أم عليااك أن تنتظاار المطاار قباال أن يظهاار قااوس

قاازح؟ وكااذلك بالنس اابة لمواق اع العناص اار الالزمااة لتشااكل ق ااوس قاازح .وتج اار مناقشااة هااذه
األسا ائلة فااي مناااظرة ينظمهااا المعلاام .وعنااد مناقشااة كاال نقطااة (أل اوان قااوس قاازح ،الترتيااب

الزمني لألحداا ،موقع الشمس ،موقع المطار) ،يعارض المعلام بعاض الرساومات المتناقضاة
على الطاولة ويطلب من التالميذ أن يناقشوا مدى عالقتها بالموضوع (انظر الصاورة أدنااه).
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وينشاالل األط ااال باحتساااب عاادد م ارات ظهااور الشاامس والمطاار ،وال يعطااون أهميااة لموقااع

الشاامس فااي السااماء .ومااع ذلااك ،فااإنهم يتناقشااون بأساالوب حيااو حااول موقااع المطاار بالنساابة
لقوس قزح :هال هاو "داخلاه" أم "خل اه" ؟ أماا فاي ماا يخاص اآللياة العاماة لتشاكل قاوس قازح،

إن "ضوء الشامس هاو الاذ ياأتي ليوضاع فاي المااء ،وهاذا يشاكل
فقد سمعنا األط ال يقولون ّ
األلوان" .كما الحظنا أن التالميذ بتلقائيتهم ال يرسمون المتأمل للظاهرة.

رسم لتالميذ الصف الثالث اإلبتدائي ،إجابة لطلب المعلم:
"ارسم قوس قزح بحيث يتمكن شخص آخر من فهم كيفية تشكله".

ويتع اارض بع ااض الرس ااوم لس ا ْاير األح ااداا كم ااا تق ااع زمنيا ااو .وي ااوفر ذلااك وس اايلة إلجا اراء
نص تالميذ الص يؤكدون ضرورة وجود المطر والشمس في الوقت ن سه ،كما
نقاش؛ ف ْ
يبين الرسم.
يتاايح تاادخل المعلاام وق اراءة الاانص لألط ااال اإلجابااة عاان أساائلة معينااة ،وبخاصااة تلااك

المتعلقة بعدد األلوان :ال توجد سبعة ألوان في قاوس قازح (يمكناك عاادة أن تمياز أربعاة أو

خمسة منها فقط) .ومع حلول نهاياة الادرس ،يبقاى هنااك بعاض األس ائلة التاي ليسات ساوى

صدى لتلك التي طرحها نبيل وفضيلة في النص المخصص لألط ال .فتكتب على لوحة،
وتحدد تنظيم التصني ات التالية:
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 -0ما هي األلوان التي تظهر بوضوح قوس قزح؟ وهل هي دائماو بالترتيب ن سه؟
 -2فااي أ الظاارو
غرفة الص ؟

يمكننااا أن نشاااهد قااوس قاازح؟ هاال يمكننااا أن نصاانع قااوس قاازح فااي

 -3هل بإمكانك أن تلمس قوس قزح؟ وهل قوس قزح جسم ماد ؟
 -7ما هي ال رضية التاي ق ّادمها العلمااء مان أجال ت ساير تشاكل قاوس قازح عبار التااريخ؟
ماذا كان بإمكان العالم "ال ارسي" أن يقول لنبيل وفضيلة قبل ضاياع السار فاي رماال
الزمن؟

النشاط رقم  :9صُنع قوس قزح في غرفة الصف
من أجل اإلجابة عان األسائلة الًالًاة األولاى الساابقة ،مان الضارور للتالمياذ أن يصانعوا

قااوس قاازح .واآلن ،بمااا أن هااذه الظاااهرة نااادرة الحاادوا فااي الطبيعااة نوعااو مااا ،ياادعو المعلاام

التالميذ إلى الت كير في وسيلة تمكنهم من صنع قاوس قازح فاي حجارة الصا  .ولايس لادى

أن
أن المااء (وباااألخص ،المطاار) ضارور ماان أجاال تشاكل قااوس قاازح ،و ّ
التالمياذ شااك فااي ّ
الشمس أيضاو ضرورية لذلك .فيقترح بعض التالميذ اساتخدام خرطاوم ميااه فاي الملعاب فاي
ضوء الشامس .وتاتم هاذه التجرباة فاي

طقا ااس جيا ااد .ويقتا اارح آخا اارون تمريا اار
الضا ااوء عبا اار ما اااء فا ااي وعا اااء .ويا ااتم

تقسيم التالمياذ إلى مجموعااات تتاأل

كاال منهااا ماان أربعااة أف اراد وتأخااذ كاال

مجموع ا ااة كأسا ا ااو م ا ااع حام ا اال ممتلئا ا ااو

بالم اااء ومص ااباحاو ي اادوياو .وي ااتم تعت اايم

غرفة الص ً ،م تحاول كل مجموعة إنتاج ألوان قوس قزح .وبعد بضع دقائم من البحاا

يالحظون ّأنه من الممكن مشاهدة قوس قزح صلير جداو داخل الكأس.
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أن هااذا القااوس ال ُياارى ماان جميااع أف اراد المجموعااة؛ فالااذين هاام خل ا
والجاادير بال ا ّذكر ّ
الضااوء هاام فقااط الااذين يرونااه .بعااد ذلااك يااتم إج اراء التجربااة مااع ض اوء الشاامس الااداخل ماان

خالل النوافذ.

اآلن أصبح قوس قزح مرئياً بفضل ضوء الشمس ،مرة أخرى بشرط أن تكون الشمس خلفهم.

يالحظ التالميذ أن ترتيب األلوان هو دائماو الترتيب ن سه (من البن سجي إلى األحمر)،

وأن وجااود الشاامس والمطاار متازامن ،وأن قااوس قاازح لاايس جسااماو ماديااو يمكاان اإلمساااك بااه،
وفوم ذلك كله ،أن ظهوره يعتمد على موقع الناظر بالنسابة للمااء ومصادر الضاوء .ويبقاى

السؤال الرابع ،على أية حال :كي

يمكنك أن ت هم ظاهرة تشكل قوس قزح؟

النشاط رقم  :3مقاربة تاريخية
تعرضت ظاهرة قوس قزح للعديد من الت سيرات عبر السنين .وتذ ّكر الرسوم الكرتونية التاي

تمً ا اال "نظري ا ااة ال ارس ا ااي ح ا ااول ق ا ااوس ق ا اازح" والمعروض ا ااة عل ا ااى اإلنترن ا اات عل ا ااى موق ا ااع:

 www.lamap.fr/decouvertesأن بعضا ااها سا اايكون مناسا ااباو للمناقشا ااة ما ااع التالميا ااذ .وبعا ااد
وضع المسافة والزمن جانباو (بمساعدة الوًائم التي يوزعها المعلم أو من اإلنترنت)ُ ،يطلب

من التالميذ الربط بين كل من العلماء المختل ين المذكورين فاي الرساوم المتحركاة (أرساطو

واباان سااينا واباان الهيااًم وال ارسااي) وبااين كاال تجربااة أو تطااور فااي الم اااهيم (انظاار الجاادول
التالي).
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ِ
العالم

تفسيره لظاهرة قوس قزح

أرسطو

توج ااد م اري ااا ص االيرة ف ااي الس ااحب تعي ااد إرس ااال ض ااوء الش اامس .وه ااذا

ابن سينا

المطر ضرور من أجل تشكل قوس قزح.

ابن الهيًم

كرات ممتلئة بالماء تجذب ضوء الشمس.

ال ارسي

يك ااون ق ااوس ق اازح مرئيا ااو فق ااط عن اادما ي ااأتي ش ااعاع ض ااوء م اان الش اامس

الضوء المعاد إرساله غير نقي ويشكل عدة ألوان.

ويختارم قطارة مطار ت ارهااا عاين الناااظر .لاذلك يجااب أن يواجاه الناااظر

المطر وظهره إلى الشمس.
ها ا ااذه الوًيقا ا ااة العمليا ا ااة ما ا ااع الرسا ا ااوم
المتحركة هي تجميد للزمن":مسااهمة

العلم ا اااء الع ا اارب ف ا ااي ت س ا ااير ق ا ااوس
قزح" .الصاورة – الت سايرات المقترحاة

ماان كاال ماان أرسااطو واباان سااينا واباان
الهيااًم وال ارسااي وضااعت فااي تجميااد
زمن ا ا ااي م ا ا اان جان ا ا ااب التالمي ا ا ااذ بع ا ا ااد
مشاهدتهم الرسوم المتحركة وقيامهم بالتمرين الوًائقي الذ يرافقها.

اإن
ولكاان تبقااى أساائلة معينااة،
خاصااة تلااك المتعلقااة بوجااود األلاوان .فااي هااذه المرحلااة ،فا ّ
ّ
قطارات المطاار لهااا قااوة غامضااة؛ تااأتي ماان صااناديم سااوداء قااادرة علااى الكشا عاان لوحاة

تمتزج فيها ألوان ال حدود لها يتكون منها ضوء الشمس .وقد كان من الضرور أن ننتظر

القاارن السااابع عشاار وأعمااال إسااحم نيااوتن كااي ن هاام مصاادرها .وحتااى لااو أن مسااألة أصاال
فإناه يبادو مان الممكان بالتأكياد أن نتصاور
ألوان قوس قزح ال يتم تناولها بشكل كامل هنااّ ،
بعض األنشطة لتعري التالمياذ علاى بعاض األفكاار ذات الصالة بطبيعاة الضاوء األبايض

ورؤيااة األض اواء الملونااة .وبهااذه التجربااة ،نقااود الطااالب نحااو تمييااز ساالوك المااادة الملونااة

(وعلى وجه الخصوص خليط األلوان المألوفة لديهم) وذلك المتعلم بالضوء الملون.
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النشاط رقم  :4إضافة األضواء الملونة
-1

إنتاج األلوان ورؤيتها مع خليط من األضواء الملونة

المواق ا المقترحااة اآلن هاادفها أن تخلاام ص اراعاو بااين مااا يتوقااع التالميااذ أن يااروه ومااا يرونااه
منحى جديداو نحو اللون مختل او عن ذاك الاذ اكتسابوه باال ن
فعالو .وهذا مصمم لكي يعطيهم
و
البصر ؛ مًالو عندما مزجوا أصباغاو معينة من أجل الحصول على أصباج جديدة.

توضااع تحاات تصا ّار كاال مجموعااة ماان التالميااذ ًالًااة مصااادر ضااوء ذات ألاوان مختل ااة.
أحد هذه المصادر أحمر والًاني أخضر والًالا أزرم .ويطلب منهم أن يصنعوا ألواناو مختل اة
من مصادر الضوء الًالًة .لقد كانات إجابااتهم متاأًرة بشاكل كبيار جاداو بااختالط األمار علايهم
بااين م ازيج األصااباج وم ازيج األض اواء الملونااة .يتوقااع بعااض التالميااذ ،علااى ساابيل المًااال ،أن
يكون باإلمكان الحصاول علاى "اللاون الكساتنائي مان خلاط اللاونين األخضار واألحمار ،أو مان

إن المزيج
خلط ًالًة أضواء" .وفي كل مرة ،توصلهم التجربة إلى فك العالقة بين الظاهرتينّ .
األشعة الحمراء والخضراء الاذ يولاد اللاون األصا ر (ولايس الكساتنائي
األكًر غرابة هو مزيج
ّ
كما في األصباج) .كما أن إضافة الضوء األخضر إلاى الضاوء األزرم تناتج اللاون الساماو ؛

بينمااا تنااتج إضااافة الضااوء األحماار إلااى الضااوء األزرم اللااون األرج اواني .أمااا بالنساابة للًالًااة
معاو ،األشعة الحمراء والخضراء والزرقاء ،فهي تولد ضوءاو أبيض.
-9

كيف تصنع ظالالً ملونة

أساود أو رماديااو .وهاذا النشااط األخيار مان
بالنسبة للالبية التالميذّ ،
فإن الظل إما أن يكون ْ
شااأنه أن يم ّكاانهم ماان ف ْه ام حقيقااة أن الظاال ال يتكااون ماان مااادة سااوداء وال يظهاار كعالمااة
سااوداء .فااي الحقيقااة ،الظاال هااو مساااحة تقاال فيهااا كًافااة الضااوء ،ولهااذا فهااي تعيااد إرسااال
ضوء أقل إلى العين .واذا أُضيء (هذا الظل) بواسطة مصدر ضوء آخر غير األول الذ

أوجاده فإناه ساو

يساتقبل جازءاو مان الضاوء مان هاذا المصادر اآلخار (ويعياد إرساااله) .واذا

إن فهاام تشااكل
كااان هااذا المصاادر الًاااني ملون ااو ،فعندئااذ سااو يكااون الظاال ملون ااو أيض ااوّ .
الظالل الملونة أمر ممكن فقط إذا فهم المرء تماماو أنه ال يتم اإلحت اظ بالظل.
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المرحل ااة األول ااى :اب اادأ بتوجي ااه سا اؤال إل ااى التالمي ااذ ليخمنا اوا م اااذا س ااو

يح اادا إذا م ااا

أضاءوا أجساماو بضوء أحمر (ماًالو ،قلام حبار) .يوضاع قلام الحبار واق ااو علاى ورقاة بيضااء
موضوعة على طاولة .يالحظ التالميذ ظل قلم الحبر علاى الطاولاة .هاذا الظال يبادو بلاون
رماد غامم يحيط به لون أحمر.

المرحلااة الًانيااة :ماااذا يحاادا اآلن إذا أضااأت قلاام الحباار فااي الوقاات ن ساه بضااوء أحماار

وضااوء أخضاار (يوضااع مصااد ار الضااوء جنبااو إلااى جنااب)؟ ماااذا سااترى علااى الورقااة؟ لماااذا؟
معظاام التالميااذ يخمنااون أنهاام سااو ياارون ظلَّا ْاين محاااطين بضااوء أصا ر نتيجاةو للضااوء ْيان
األخضر واألحمر .ولكان ال أحاد مانهم يتوقاع أن الظل ْاين النااتجين يمكان أن يكوناا ملاونين،
ااء بضاوء أخضار ،وهكاذا يعياد إرساال هاذا
كما هي الحال بال عل :يكون الظل الساابم مض و
الضوء األخضر إلى عيني الناظر التي تشاهد ظالو أخضر .ويعترض قلم الحبر جزءاو من
الضااوء األخضاار ويشااكل منطقااة ًانيااة ماان الظاال مضاااءة هااذه الم ارة بضااوء أحماار .ولهااذا

الس اابب ،ف ااإن التالمي ااذ يالحظ ااون ظلّ ااين لقل اام
الحب ا اار ،ك ا اال واح ا ااد منهم ا ااا ذو ل ا ااون ممي ا ااز؛

أح اادهما أحم اار واآلخ اار أخض اار ،وح ااول ه ااذه

المنا اااطم تمتا اازج األل ا اوان .ضا ااوء أحما اار ما ااع
ضوء أخضر :النتيجة ضوء أص ر.

المرحلة الًالًة :ماذا يحدا لو أناك أضاأت

قلاام الحباار بمصاادر أزرم وبمصاادر أحماارً ،اام

بًالًة مصادر :أزرم وأحمر وأخضر؟ تبدو هذه المرحلة صاعبة لتالمياذ الصا

الًالاا .فاي

الحقيقاة ،كل من الظاالل المتشكل اة بواسطاة مصاادر الضوء الًالً اة بواسطاة مصدرين .ولهاذا

الساابب ،فااإن القلاام يعيااد إرسااال مازيج ماان ضااوءياان اًنااين ملااونين إلااى عينااي المشاااهد .ويتوقااع
المرء أن يرى علاى الشاشاة ًاالا منااطم دائرياة مان األلاوان :األرجاواني واألصا ر والساماو

محاطة بمزيج من األضواء األخضر واألزرم واألحمر ،أو الضوء األبيض!

يبادو الت ساير اإلجماالي لقاوس قازح صاعباو لتالمياذ المدرساة االبتدائياة أو لتالمياذ الماادارس

المتوسطة .ومع ذلك ،فإن ال تح الذ أحارزه العلمااء العارب فاي القارن العاشار المايالد ّإنماا

يبدأ من غرفة الص ؛ من استيعاب الظاهرة العجيبة التي تظل تدهش معظم األط ال.
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نص لألطفال
كانــت اللعبااة الم ضاالة لاادى نبياال وفضاايلة تتمًاال فااي حاال المسااائل التااي تطاارح عليهمااا

عناادما يالحظااان مااا يحاادا حولهمااا أو فيهمااا .لقااد كانااا أكًاار شاال او بمًاال هااذه األمااور ماان

اآلخرين في زمنهما ،ويخالط ذلك كله شايء قليال مان الساحر ،تمامااو مًلماا حادا فاي ذلاك
اليوم عندما ظهر ،أمامهما في السماء ،قوس هائل بألوان المعة....

في ذلك اليوم ،كان نبيل وفضيلة يتحادًان وهما يمشيان في الحقال غيار مالحظاين أن
السماء قد بدأت تتحول إلاى ساحب كبيارة داكناة .وفجاأة ،عنادما داهمهماا المطار جرياا نحاو

جميز كبيرة .لقد كانا يستقران مساتندين إلاى جاذع الشاجرة تحات
مالذ آمن منه تحت شجرة ّ
أوراقهاا .ومااع انهمااا كانااا جااافين ،إال أن فضاايلة تااذمرت ماان مالبسااها التااي تبللاات .فقاطعهااا

شقيقها قائالو:

تعود الشمس سريعاو.

 ُك ي عن التذمر يا فضيلة .سوإن المطر متواصل...
 -كي لك أن تعر ؟ انظرّ ،

خطا نبيل ًالا خطوات إلى الجانب وألقى نظرة ماكرة خل ه .وابتسم لشاقيقته ابتساامة

ملؤها الحيلة:

 أمامنا تماماو ،نعم! ولكن ُدور حول الجذع وانظر خل نا؛ ما الذ ترينه؟دارت فضيلة حول جذع الشجرة ،وبعد ذلك أشرقت تعابير وجهها فجأة:
 آه ،لقد عاودت الشمس الظهور! كيقاطعتها صرخة نبيل الهائلة؛

يمكن أن تمطر و...

 -تعالي إلى هذا الجانب يا فضيلة وانظر !

كان المطر يهطل ،ولكن قوساو هائالو أنار السماء .انعقد لسان فضيلة عن الكاالم مان
شدة دهشتها لهذه األعجوبة ،أما نبيل فقال بابتهاج:

 -انظر  ،جميع األلوان معلقة في السماء!
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استعادت فضيلة رباطة جأشها وأضافت باهتمام:
 ال ،أنااا ال أسااتطيع أن أرى جميااع األل اوان ،إنهااا أربع اة فقااط :األحماار ماان األعلااى ًااماألص ر فاألخضر واألزرم في األس ل...
 فضاايلة ،انظاار مارة أخاارى ،هاال يمكنااك أن تاار ْ ألوانااا أخاارى بااين األحماار واألصا ر؟وأخرى أيضاو بين األص ر واألخضر وأيضاو باين األخضار واألزرم؟ أراهناك أناه يوجاد
على األقل ...اًنى عشر لوناو!

اس ا ااتطاعت فض ا اايلة أن "ت ا اادركها" بش ا ااكل أفض ا اال ألن الش ا اامس كان ا اات ت ا اادفئ ظهره ا ااا
وأصاابحت فجااأة م عمااة بالحيويااة .وسااألت عاادة أساائلة فااي وقاات واحااد لدرجااة لاام تمكاان
نبيل من اإلجابة عنها:
لهااذه األل اوان أن تكااون معلّقااة فااي

 ماان يسااتطيع أن يحاادد ّأينااا علااى ص اواب؟ ًاام كي االسماء؟ وكيا تكاون دائمااو مرتّباةو الترتياب ن ساه؟ وهال مان الضارور أن يكاون الجاو
ماط اور وأن تكون الشمس ساطعة في الوقت ن سه؟ نبيل ،هل تعتقد أننا يوما ما ساو

نعر اإلجابات؟

ًّباات نبياال نظ اره إلااى السااماء .وأشااار بإشااارة م اجئااة لشااقيقته أن تبقااى هادئااة .رفعاات
فض اايلة بص اارها ك ااي ت اارى رجا االو يرت ااد معط ا ااو ط ااويالو بل ااون الس ااماء وعمامتا اه بل ااون

السااحب التااي ظهاارت تحاات القااوس الملااون .وباادا كأنااه أيضااو معلّقااو فااي الهاواء ،ولكنااه
خاطب نبيل وفضيلة بصوت جلي:

 مرحبااو ،أنااا أُدعااى كمااال الاادين ال ارسااي .يباادو لااي أنناي قااد وصاالت فااي لحظااة مالئمااةتماماو .هل تعلمان أن عدة علماء قد عملوا علاى د ارساة ألاوان قاوس قازح ،وأناه ب ضال
جهودهم وخبراتهم إنكش

سرها؟ هل ترغبان في التعر إليهم؟

الرجل بعض المزاهر الدائرياة
وأمام عينيه الالمعتين ،ابتسم نبيل وفضيلة بهدوء .تناول ّ
من معط ه ورفعها إلى السماء ليمألها بماء المطر ،واختار موضعاو قرب شجرة الجميز.
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مااا حاادا بعااد ذلااك فااي ذلااك اليااوم لاام يعااد معروفااو؛ إذ إّناه قااد حاادا منااذ أمااد بعيااد ،وقااد
ضاعت الذاكرة فاي ًناياا رماال الازمن! لكان تبقاى حقيقاة أن كماال الادين ال ارساي نجاح فاي

أن يكاون أول شااخص يتوصاال إلاى نظريااة قااوس قازح .وبطريقااة أو بااأخرى ،كماا ارفاام نبياال
وفضيلة منذ زمن بعيد ،فإنه يرافقنا جميعاو اليوم؛ نحن الاذين نطارح األسائلة ن ساها .بطريقاة

أو بأخرى...
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األسطرالب
من الخوارزمي إلى الزرقالي،

22

أصبح األسطرالب ملك اآلالت الدقيقة

فيليب دوتارت

األسطرالب ،أو السماء بين يديك

22

هيلين ميرل

نص لألط ال

005

آن فوش

يوص ااى بها ااذا ال صا اال لتالمي ااذ أقسا ااام الس ا انوات الا ااًالا للم اادارس المتوسا ااطة فقاااط .إال أن
األحداا التاريخية والتعليمية التي يعرضها م يادة للمعلماين مان أجال تحضاير الادروس فاي

علم ال لك ،ومتكي ة مع مستوى تالميذهم وعلى برامج المدارس اإلبتدائية.
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من الخوارزمي إلى الزرقالي
أصبح األسطرالب ملك األدوات الدقيقة
فيليب دوتارت

األسااطرالبات التااي أنتجتهااا البلاادان اإلسااالمية ،ماان الهنااد إلااى األناادلس ،ماان القاارن الًااامن
الماايالد حتااى بدايااة القاارن العش ارين ،كاناات اهاام األعمااال التااي ينتجهااا صاااغة الااذهب،

لدرجااة أنهااا تصاايب بالااذهول ماان يشاااهدها اليااوم فااي المتاااح  ،الااذهول والدهشااة الحقيقيااة.

وعالوة على الجمال األخاذ لهذه اآللة ،فهي بال شك كنز حقيقي للعلم والًقافة ،وهاي رحلاة
تاريخية للعلوم وألولئك الذين قدموا لنا األسطرالب.

وب اوالدة هااذه اآللااة ماان التمًياال الهندسااي اليوناااني للسااماء( )0فااي اإلسااكندرية فااي القاارن ال اربااع
المايالد  ،فاإن األساطرالب يحااكي ،باإلساقاط ،حركاة النجااوم والشامس ،كماا ن ارهاا .فهاو يتايح لنااا
قياس الزمن وحل مشكالت فلكية معينة .ولكن له استخدامات فاي علام التنجايم أيضااو؛ فاإن تاأًير

النجوم يؤخذ أيضاو في الحسبان على الرغم من استنكار علماء الدين وال الس ة لهذا العلم.

أسطرالب محمود بان شاوكة البلاداد ،
صاانع فااي بلااداد فااي 0312 – 0315م
ُ
(معه ااد الع ااالم العرب ااي ،ب اااريس ،الا ارقم
.)AI 86-14
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حسااب مااا يقولااه المتخصااص فااي ت ااريخ اآلالت ال لكيااة ،ديﭭيااد كينااغ( ،)2باإلشااارة إلااى

اي
معلومات ابن النديم ،البيبليوغرافي العربي في القرن العاشر الميالد  ،فإن ّأول عالم فلك ّ
عربااي صاانع أسااطرالباو هااو محمااد ال اازار الااذ عاااش فااي بلااداد فااي النص ا الًاااني ماان
القرن الًامن الميالد  .ومنذ إدخاله إلى العالم اإلساالمي ،وجاد األساطرالب ن ساه فاي بيئاة

مهي ااأة بوج ااه خ اااص لتط ااويره نتيج ااة ألس ااباب سياس ااية وديني ااة ف ااي ذل ااك العص اار .فال اادين

اإلسالمي ،بدون شاك ،كاان الوحياد فاي هاذه المنطقاة مان العاالم فاي ذلاك الوقات الاذ دعاا

إلى الحاجة الواضحة تمامااو لقيااس الازمن والمسااحات ،مماا جعلاه يلجاأ إلاى علام ال لاك مان

أجاال تحديااد مواقياات الصااالة ،واالتجاااه نحااو الكعبااة ،أو فااي وضااع التقاااويم .باإلضااافة إلااى

ذلك ،فقد قدم الخل ااء األماوال للبااحًين ولصانع اآلالت وبنااء الم ارصاد التاي أتاحات أفضال

الط اارم لتس ااجيل المس اااحات الشاس ااعة إلمب ارط ااوريتهم ول ااك ش ااي رة الرس ااائل السااماوية .وق ااد

اساات اد العلاام ماان شاال

رجااال الساالطة بعلاام ال لااك .وضاامن هااذا اإلطااار ،فااي القاارن التاسااع

الماايالد  ،قااام العااالم الكبي اار الخ اوارزمي ،مؤسااس علاام الجب اار ،بًالًااة ابتكااارات أساس ااية:

خط ااوط الس اامت لالتجاه ااات ،و"مرب ااع الظ ااالل" لقي اااس المس ااافات الت ااي ال يمك اان الوص ااول

إليها ،والربع المجيب للقيام بعمليات حسابية في علم المًلًات .ويستطيع المرء أن يقول إ ّن
األسااطرالب أصاابح ملااك األدوات الرياضااية ذا وظااائ عدياادة ،ماان قياااس الاازمن إلااى قياااس
المسا ا اااحات ،وتسا ا ااهيل رسا ا اام الخ ا ا ارائط والقياسا ا ااات الطوبوغرافيا ا ااة والحسا ا ااابات الميكانيكيا ا ااة

لإلحااداًيات ال لكيااة أو وظااائ علاام المًلًااات .فعااالوةو علااى ّأنااه كااان أداة للقياااس ،فقااد كااان
األسطرالب أداة للعمليات الحسابية.
اأتم المعنااى .فعالماتااه اعتماادت علااى
وعلااى أيااة حااال ،لاام يكاان األسااطرالب "شااامالو" با ّ
عرض المكان (الزاوية من مركز األرض باين مكاان المشااهدة وخاط االساتواء ،فاي الشامال

أو فااي الجنااوب) .فكااان ماان الضاارور  ،فااي حالااة تنق ال طوياال ،شااماالو أو جنوبااو ،أن تُلَّياار

إن األبحااا حاول م هاوم "األساطرالب الشااامل"،
إحادى صا ائح األساطرالب قبال اسااتعمالهّ .
الااذ يمكاان اسااتخدامه لجميااع خطااوط العاارض ،أخااذت مصاادرها ماان "جااداول األفاام" التااي
ظهرت في الشرم األوسط في القرنين التاساع والعاشار الميالدياين ،والتاي شا ّكلت فاي القارن
الحاد عشر الركيزة الختراعه فاي طُ ِ
ليطلاة فاي األنادلس فاي شاكلين علاى أياد ابان خلا
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والزرقااالي (الااذ ُعاار بالزرقيااال فااي البلاادان الالتينيااة فااي العصااور الوسااطى) .وفااي كاال
الحاالت ،فإن األسطرالب الشامل لم ُيهمش األسطرالب الكالسيكي .ومع أن األسطرالب

الشامل ُمكَّي لحل بعض المسائل ،مًل تليير اإلحاداًيات ،فإناه يتوافاام بدرجاة أقال جاودةو
مع رؤية الناظر إلى السماء ،وال يلطي ن س الحاجيات.
واذا كااان األسااطرالب قااد حقاام ،لقاارون ،وظي تااه كآلااة علميااة ،فااإن د ارسااته ت ااتح اليااوم،

وذلك ما سنراه الحقاو ،بوابة عصرية لتاريخ العلوم ولممارسة المبادئ ال لكية والجلرافية.

"أخذ" النجوم
إن كلمااة "أسااطرالب" هااي كلمااة ذات أصاال يوناااني ،وتعنااي ترجمتهااا حرفي ااو "آخااذ النجااوم"؛

ف ااي اللل ااة اإلغريقي ااة "astron" ،تعن ااي "نجم ااة" و " "labeمش ااتقة م اان ال ع اال ""lambanein
الذ يعني "يأخذ".

دوائر االرتفاع ،من األفق إلى السمت ممثلة على كرة محلية.

إن ما يأخذه األساطرالب مان النجاوم هاو زاوياة االرت ااع أو االرت ااع عان األفام بالنسابة

اللذين
إلى الناظر .وزاوية االرت اع هي أحد اإلحداًيين المحليين (اآلخر هو زاوية السمت) ْ

يساامحان لنااا بتحديااد مواقااع النجااوم فااي السااماء :ماان زاويااة ارت اااع قاادرها ص ا ر ،0علااى
مستوى األفم (برؤية تامة في أفضل الحاالت) ،إلى زاوية ارت اع قدرها  21علاى مساتوى
عمود مع الناظر؛ أ فوم الرأس (وتسامى األوج /السامت) .تخيال شابه كارة كبيارة مركازة

على الناظر ،وهي "الكرة المحلية" ،كماا فاي الشاكل أعااله ،ويمكناك أن تتعار علاى دوائار

االرت اع ،مًالو ،كل ست درجات.
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من أجل قياس ارت اع نجم معين ،فإنك تساتخدم األساطرالب مان الخلا

وتحملاه بشاكل

مدرجة من ص ر إلى  .21ولكي
عمود  .وتنزلم العضادة (ديوبتر باليونانية) على قوس ّ
"تأخ اذ الاانجم" ،فإنااك تحماال األسااطرالب عمودي ااو بواسااطة حلقتااه الحاملااة ،وتاادير العضااادة
لتوجههااا إلااى الاانجم عباار الشااعيرتين (ًقااوب صااليرة للنظاار) ،كااي تاارى الشااكل التااالي .وبعااد

المدرجة على جانب األسطرالب.
ذلك تق أر زاوية االرت اع على القوس
ّ
قياس ارتفاع نجم باستخدام األسطرالب.

ماان أجاال قياااس ارت اااع الشاامس ،فااإن الطريقااة تختلا قلاايالو ،ألنااك ال تسااتطيع أن توجااه
اآللة نحو الشمس مباشرة لئال تؤذ عينيك .يجب عليك أن "تزن" األمور ،كما هو التعبير

لاادى المالحااين البرتلاااليين ،بينمااا تاادير العضااادة لكااي تماارر الضااوء عبار ًقااوب الشااعيرات

الضوءين المستديرين المتشكلين من الشمس.
بطريقة ترص ّ

تعينهااا علااى الوجااه ال لكااي
وبعااد أن تاام لااك قياااس زاويااة االرت اااع ،فماان الضاارور أن ّ
لألسطرالب لكي تضع الساماء فاي الموضاع الواضاح الاذ هاي علياه عناد وقات المشااهدة.
ويتاايح لنااا التمًياال الهندسااي للسااماء وحركاتهااا الواضااحة التااي تباادو علااى وجااه األسااطرالب،

اسااتلالل قياااس الزاويااة التااي نتوصاال إليهااا .والاانجم ،الااذ ال بااد أن يكااون معلومااا والااذ
يعين على الوجه ال لكي لآللة.
علمنا قياس ارت اعه ،يجب أن ّ
جوهرة الهندسة اليونانية

في مسار الزمن ،بالنسبة لمشاهد على نقطة محددة من األرض ،تبدو النجوم وكأنها تادور

حااول عمااود سااماو (نقطااة فااي السااماء تقااع بشااكل متعامااد مااع عمااود أرضااي وفااي محااور
األرض الااذ ياادور) .وهناااك اللياال الااذ يمكنااك فيااه أن تاارى األب اراج تاادور حااول العمااود،
ولكن هناك أيضاو النهار عندما تبدو الشمس تتحرك.

ويمكنك ،كما فعل اليونان ،أن تضع مواقع للنجوم على كرة" ،الكرة السماوية" ،مركزة على

مركز األرض وتدور حولها .وفي هذا النموذج ،تتم محاكاة حركة النجوم والشمس،

بمساعدة ُكرتين؛ الكرة المحلية الًابتة حيا دوائر االرت اع مبينة ،والكرة السماوية التي
تدور حول محورها القطبي حيا تتضح النجوم والشمس (انظر الشكل).
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الدوران الظاهر لكوكبتي الدب حول القطب الشمالي السماوي خالل الليل.

ل اايس علي ااك أن تعتق ااد أن الكا ارات الت ااي ت اره ااا له ااا
محا اايط خا ااارجي .وأنا اات تعلا اام بالتأكيا ااد أن ها ااذا ال
يوافا ا اام الحقيقا ا ااة (فا ا ااالنجوم ال تبعا ا ااد عا ا اان األرض

بمس ااافة واح اادة ،وليس اات واقع ااة عل ااى كا ارة ت اادور)،

ولك اان دائما ااو م اان الم ي ااد ج ااداو أن تكتشا ا

النج ااوم

إن الوجااه ال لكااي لألسااطرالب
وتعاار إحااداًياتهاّ .
يتواف اام م ااع موق ااع ال ُك اارتين؛ فه ااذه األداة إذن تت اايح

الكرة المحلية ثابتة والكرة

السماوية تدور.

لنا" ،ببساطة" ،أن نحاكي الحركاة الظااهرة للنجاوم.

إنه ااا أداة عملي ااة بش ااكل أكب اار للسا ا ر ب اادالو م اان أن

تظل رهناو لكرات هشة وأرخص تكل ة في صنعها.

إن مبدأ تسطيح الكرات هو االسقاط المجسامي .وبعياداو عان التعقياد الظااهر الاذ يبادو

عليه األمر للوهلة األولى ،فإن هذا التسطيح ناتج عن إسقاط بصر بسيط نوعاو ما .تخيل

أن عينك على القطب السماو الجنوبي (انظر الشكل التالي) ،وانظر من هذه النقطة إلاى

النجااوم الواقعااة عنااد النقطتااين ( )Aو ( )Bماان الك ارة السااماوية .عندئااذ تكااون نقااط اإلسااقاط
( )'Aو ( )'Bللنجوم واقعة حيا تلتقي األشعة البصرية مع مستوى خط االستواء السماو .
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النجم أقارب إلاى القطاب الجناوبي كاان إساقاطه أبعاد عان
ويمكنك أن ترى أنه كلما كان ّ
مركااز خااط االسااتواء .وال يمكن اك إسااقاط ك ارة دون "اإلض ارار" بهااا ،واألسااطرالب المسااتخدم

لنص

ماوية ال يستطيع أن ُيظهر السماء بشكل كلي.
الس ّ
الكرة ّ

مستوى خط
االستواء

إسقاط مجسمي للقطب الجنوبي على سطح خط االستواء.

إن إحدى الخصائص المهمة لهذا اإلسقاط هي تمًيل دوائر الكرة بدوائر على الخريطة
ّ
(أو بخطا ااوط مسا ااتقيمة إذا كانا اات الا اادوائر تما اار علا ااى القطا ااب الجنا ااوبي) .ها ااذه الخاصا ااية
الرياضااية تسااهل كًي ا اور بناااء األسااطرالب ألن رساام الاادائرة أماار سااهل .وُيعاازى مباادأ اإلسااقاط
المجسمي إلى هيبارك ،حوالي  021سنة قبل الميالد؛ فاألداة ن سها ربماا تكاون قاد وصا ت
ألول مرة من قبل ًييون اإلسكندر (حوالي .)322

تكون ااان وج ااه األس ااطرالب ال لك ااي .الكا ارة
إن إس ااقاط الكا ارتين ُيعط ااي القطعت ااين اللت ااين ّ
المحليااة تعطااي الص ا يحة (انظاار الشااكل أدناااه) ،المرسااومة طبق ااو لعاارض مكااان المشاااهدة

ويرساام علااى الص ا يحة الاادائرة األفقيااة و أق اواس االرت اااع حتااى الساامت .أمااا الك ارة
ّ
المًبااتُ .
السماوية فتعطي "العنكبوت" (انظر الشكل فاي الصا حة التالياة) ،التاي ُساميت هكاذا بسابب
شكلها الذ يشبه بيت العنكبوت ،والعنكبوت عبارة عن الخارطة السماوية التي تدور حاول

إن النجااوم
القطااب السااماو الشاامالي (ويتوافاام مركااز العنكبااوت تقريبااو مااع الاانجم القطبااي)ّ .
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ًابتة بالنسبة إلى بعضها البعض .ونهايات رسوم العنكبوت هي التاي تشاير إلاى الخريطاة.

والش اامس ف ااي حرك ااة س اانوية ظاهري ااة ف ااي عالقته ااا م ااع النج ااوم .وموقعه ااا يش ااار إلي ااه عل ااى

"العنكبوت" بتاريخ التقويم.

الجانب الشرقي
من األفق

الجانب الغربي من
األفق
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الشكل الس لي
موقع الشمس 1
ديسمبر /كانون األ ّول

عنكبوت األسطرالب يبين نقاط النجوم الالمعة جداً ،ويتوافق موقع الشمس مع تواريخ التقويم.

قياس الزمن
إن أول شيء يتعلم برصد السماء هاو قيااس الوقات؛ فموضاع الشامس فاي الساماء يعطياك
ّ
فكا ارة ع اان الوق اات .ونح اان نعل اام أن ااه عن ااد منتصا ا النه ااار (الظهيا ارة) تص اال الش اامس ذروة
ارت اعها .وكذلك فإن مواضع نجوم الليل تعرفنا الساعة؛ الرعاة والبحارة يعرفون هاذا جياداو.

سااتكون هااذه أول وظي ااة لألسااطرالب الااذ يحاادد الوقاات باسااتخدام زاويااة ارت اااع الشاامس أو
وتظهر السماء وهي تقوم بادورة
أحد النجوم المبينة على "العنكبوت" التي تم قياسها مسبقاو.
ّ
مدرجااة ألرباع وعشارين ساااعة ،مااع 02
كال أربااع وعشارين ساااعة ،وحافاة األسااطرالب أيضااو ّ

ساااعة (منتص ا

النهااار) إلااى الجنااوب .دعونااا نأخااذ مًااالين (ماان األسااهل متابعااة هااذين

المًالين بمساعدة نموذج لألساطرالب ،كماا تساتطيع أن تصانع هاذا النماوذج باالسات ادة مان

التوجيهااات المدرجااة علااى موقااع هااذا الكتاااب علااى الشاابكة العنكبوتيااة (اإلنترناات) ،أو بنسااخ
صور من قطع في ملحم هذا النص التعليمي).

لن تاارض ّأننااا بعااد ظهاار اليااوم األول ماان تمااوز قساانا ارت اااع الشاامس بزاويااة قاادرها .21
تنظاار إلااى الوجااه ال لكااي لألسااطرالب وتاادير "العنكبااوت" إلااى تاااريخ األول ماان تمااوز (موقااع
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الخاصة بالزاوية  .21وبماا
الشمس بالنسبة إلى النجوم في ذلك اليوم) على دائرة االرت اع
ّ
أن هناك موقعان ممكنان (وحالتان في اليوم تكون الشمس فيهماا علاى ارت ااع  ،)21فأنناا

نضااع ان ساانا فااي النص ا

اللربااي ماان الص ا يحة إذ أن القياااس يكااون بعااد الظهاار .السااماء

اآلن فا ااي موقعها ااا كما ااا كانا اات عنا ااد القيا اااس.

موضع الشمس في األول من
تموزفي الوقت الذي يتم فيه القياس

وتش ا ااير إبا ا ارة متحرك ا ااة منقول ا ااة إل ا ااى موض ا ااع
الشمس (في األول مان تماوز) ،وساو

تشاير

إلااى الوقاات (الشمسااي) علااى حافااة األداة .إذا

كنا اات علا ااى خا ااط عا اارض با اااريس (مسا ااتخدماو

الص ا يحة المناساابة) ،سااو

تق ا أر علااا الفافااة

.02:72

وتشااابه التجربااة فااي اللياال  .لن تاارض أنهااا
ليل ااة األول م اان تم ااوز وأن ااك ق ااد قم اات بقي اااس
ال انجم الطااائر علااى ارت اااع  71فااي النص ا

تحديد الوقت من اليوم.

الشارقي ماان السااماء .تاادير العنكبااوت نحااو الموضااع المطلااوب فااي السااماء؛ أ إلااى النقطااة

الت ااي تش ااير إل ااى أن الا انجم الط ااائر عن ااد  71عل ااى الدائ ا ارة ف ااي الجان ا اب الشا ارقي .فالوق اات
(الشمسااي) تحاادده الشاامس تحاات األفاام لاايالو .تضااع اإلب ارة علااى تاااريخ األول ماان تمااوز،
بااالتوافم مااع موقااع الشاامس تحاات األفاام ،ويشااار إلااى الوقاات علااى حافااة اآللااة .إذا كاناات

الص يحة على خط عرض باريس ،فستق أر الوقت على أنه .22:21

إن اسااتخدام األسااطرالب لمعرفااة الوقاات ،باإلضااافة إلااى حاال بعااض المسااائل ال لكيااة

والتنجيمية مًل؛ تحديد مدة اليوم أو الصعود ال لكي ،نجده في أقدم كتاب وصل إلينا حول

األسطرالب ،وهو الكتاب الاذ أل اه جاين فيلوباون (يحياى النحاو ) فاي اإلساكندرية ،حاوالي

عام  221بعد الميالد .إال أنه ال يوجد فيه أ شيء حول استخدامات األساطرالب الممكناة
كاالتجاااه أو القياااس الطوبااوغرافي ون ااس الوضااع فااي رسااالة األسااق

ساايﭭير ساايبوخت التااي

ألا ت بالسريانية في القرن السابع الميالد  .وعلينا أن ننتظر إدخال األسطرالب إلى العاالم
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اإلسااالمي حيااا وجاادت اآللااة مناخااو مالئم ااو ،وأن نبحااا فااي رسااائل الخاوارزمي لنجااد عاادة

ابتكارات جديدة ُكّنا قد أشرنا إليها من قبل.
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الخوارزمي واألسطرالب
يشااتهر الخ اوارزمي ،عااالم الرياضاايات وال لكااي ،بأنااه مؤسااس علاام الجباار ،وهااو أقاال شااهرة
كعالم فلكي كبير؛ فقد كان مهتماو بالمسائل العملية وبااآلالت الدقيقاة مًال األساطرالب (.)3

وال نعر إال القليل عن حياة أبي عبدا محمد بن موسى الخوارزمي (الاذ ولاد قبال عاام

 711م وتااوفي بعااد عااام  772م) .وكنيتااه "الخاوارزمي" تشااير إلااى أنااه جاااء فااي األصاال ماان
مقاطعة خوارزم التي تعر الياوم بأوزباكساتان .وفاي عهاد الخلي اة الماأمون الاذ حكام مان

عام  703م إلى عاام  733م ،أصابح الخاوارزمي عضاواو فاي "بيات الحكماة" المشاهور الاذ

أُسس في بلداد على يد الخلي ة هارون الرشيد ،والد الخلي ة المأمون ،وكانات شاهرته فاي

مستوى شهرة حكايات " "أل

ليلة وليلة".
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وفااي هااذا المجااال ،أل ا

رسااائله األساسااية :كتابااه فااي الجباار " ،المختصاار فااي الجباار

والمقابلاة" ،وكتابااه فااي "الحساااب الهناد ّ " ،ولكاان أيضااو "زيااج الساندهند" ،وهااي جااداول فلكيااة
اتمدة م اان ج ااداول هندي ااة ،باإلض ااافة إل ااى الجلرافي ااا الت ااي وف اارت قا اوائم خط ااوط الط ااول
ُمس ا ّ

وخطاوط العارض لألمااكن .والخاوارزمي مؤلا

لكتاابين عان األساطرالب  ،واحاد عان صاانع

هذه اآللة واآلخر عن استعمالها .وفي األخير ،تظهر ألول مرة ،وْفم معرفتنا ،استخدامات
جديدة ،مًل تحديد السمت واستعمال مربع الظالل.
خطوط السمت والتوجيه في الفضاء
إن أقواس السمت التي نتتبعها على كرة محلية تربط السمت بنقط أساسية مختل ة .وتعطاي

زاوياة السامت التاي يقيساها علمااء ال لاك مان الجناوب (ويقيساها البحاارة والطوبوغرافياون مان

الشمال) ،مع زاوية االرت اع ،اإلحداًيات المحلية ألجسام في السماء.

أقواس السمت المتساوية على كرة محلية.

أما إضافة أقواس السامت المتسااوية علاى صا يحة األساطرالب ،فهاي تسامح بالتوجياه.

وهااذا اكتشااا ُمهاام للرحالااة وللمصلا اين الااذين يجااب علاايهم معرفااة اتجاااه مكااة المكرمااة ماان
أجل أداء صالواتهم .وهاذا التوجياه أكًار دقاة مماا تعطيناا البوصالة ،واالنحا ار باين الشامال
الجلرافي والشمال الملناطيسي ،في الواقع ،مختل
فااي رسااالته حااول األسااطرالب ،يص ا

في الزمن وفي المسافة.

الخ اوارزمي كي يااة اسااتخدام اآللااة لتحديااد ساامت

الشاامس .لنضاارب مًاااالو :لن تاارض أنااك تريااد أن تجااد موقااع الشاامس فااي األول ماان نيسااان
علااى خااط عاارض باااريس عناادما يكااون الوقاات الشمسااي ( 07:31الًانيااة والنص ا

زواالو).

تضااع إبارة األسااطرالب علااى ً ،07:31اام تاادير العنكبااوت بطريقااة تااؤد إلااى المشااكاة التااي
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تشااير إلااى األول ماان نيسااان تحاات اإلب ارة .عناادها يمكنااك أن تاارى أن الشاامس؛ أ تاادريج
األول م اان نيس ااان ،يق ااع عل ااى الخ ااط الجن ااوبي اللرب ااي للس اامت .وف ااي ه ااذه اللحظ ااة ،تش ااير

الشمس إلى الجنوب اللربي.

بعاد ذلاك يمكنااك تادوير األساطرالب واسااتعمال ظهاره لتحدياد اتجاهاتااك .ويجاوز لااك أن
تس ااتخدم الت اادريجات بال اادرجات الموج ااودة عل ااى الحاف ااة لتش ااير إل ااى االتجاه ااات ،والعض ااادة

س ااو

تعم اال عم اال اإلبا ارة ،تماما ااو كم ااا ف ااي البوص االة (إال أنه ااا تب ااين االتجاه ااات الجلرافي ااة

المدرجة الواقعاة
الحقيقية ،وليس االتجاهات الملناطيسية للبوصلة) .إذا الحظت أن الزاوية
ّ
علااى الحلقااة المعلّقااة تمًاال اتجاااه الجنااوب ،فااإن الجنااوب اللربااي يكااون عنااد 72درجااة إلااى
يمينااه .وعندئااذ فااإن الشاامس فااي اتجاااه الجنااوب اللربااي .ضااع العضااادة علااى تاادريج 72°

مبقياو األسطرالب بشكل أفقي ،وبدون لمس العضادة ،أدرها حتى تكاون فاي اتجااه الشامس.

إن جميااع األساامات
عندئااذ يكااون ساامت الشاامس فااي موضااعه ،ويبااين األسااطرالب االتجاااهّ .
صحيحة .وتستطيع ،بإدارة العضادة فقط ،أن ت حص الت اصيل في األسمات المختارة.
مربع الظالل
يظهر مربع الظاالل عاادة (وهاو كماا يباين الشاكل مرباع مازدوج أطاوال أضاالعه  02وحادة،

مدرجااة  )02-7-7علااى ظهاار األسااطرالبات التااي يعااود تاريخهااا إلااى القاارن التاسااع.
وهااي ّ
اإن ن ااص
إن ال اابعض يع اازو اختراعه ااا إل ااى الخا اوارزمي .وف ااي الحقيق ااة ،ف ا ّ
ويق ااول البيرون ااي ّ

الخوارزمي الذ يبدأ به رسالته يقول":إذا أردت أن تعر ظل االرت اع وتركيبه ،الحظ أوالو

مربع الظالل في األسطرالب".

80

مربع الظالل المزدوج على ظهر األسطرالب
(من رسم كوسيمو بارتولي ،في الطريق إلى القياس1764 ،م).

إن عبارة "مرباع الظاالل" تشاير إلاى قياساات متماًلاة ياتم الحصاول عليهاا بمسااعدة ظال

عصااا؛ عقاارب ساااعة الشاامس الملااروس بشااكل عمااود فااي األرض .يمًاال الشااكل السااابم
عقرب ساعة الشمس الذ مقاساه  02وحادة ،ولكان هاذا رقام اعتبااطي (وهاذا أيضااو موجاود

في نص الخوارزمي).

لن ترض أنك تستطيع في يوم مشمس أن تقايس ارت ااع مبناى ألناك تساتطيع قيااس ظلاه

علااى األرض .ويؤخااذ باإلعتبااار أن أشااعة الشاامس متوازيااة ،وعليااك أن تعرفهااا؛ لكااي تعاار

ارت اااع المبنااى فأناات تعاار العالقااة بااين جساام عمااود وظلااه .خااذ عصااا ماان  02وحاادة
واحملها بشكل عمود في خط مستقيم .قم بقياس ظلها .على سبيل المًال ،إذا كان طول

الظل  5وحدات ،تكون النسبة  .2=5÷02وبذلك يمكن أن تستنتج أن ارت ااع المبناى مسااو
لضع

طول ظله.
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خاص وآخر شامل1697 ،م).
لقياس برج (من رسم دومينيك جاكينو ،استخدام أسطرالب
ّ

إال أن طريقااة الظاال هااذه ليساات دقيقااة؛ إذ يجااب أن تحماال األسااطرالب بشااكل عمااود

يشااار إلاى هااذا علااى

تمامااو وأن تصااوب نحاو المبنااى مان خااالل شاعيرات العضااادة .وساو
مربااع الظااالل؛ فالعالقااة بااين القياااس العمااود والقياااس األفقااي هااي م اًالو  ،5/02إذاو كااان
التدريج على المربع مساوياو  .5ومن الضرور أن تقيس على األرض المسافة التي ت صل
النقطا ااة المسا ااتهدفة وأس ا ا ل المبنا ااىً ،ا اام تحسا ااب االرت ا اااع بالطريقا ااة المشا ااار إليها ااا علا ااى

األسطرالب دون أن تنسى أن تضي

إلى النتيجة المسافة بين األرض وعين المشاهد.

جيب
ال ُرّبع الم ّ
الربااع المجيااب شااكل مهاام علااى أحااد األرباااع فااي القاارص الااذ علااى ظهاار األسااطرالب؛ إذ

يت اايح لن ااا تحدي ااد الجي ااب وجي ااب التم ااام للزواي ااا ،ولك اان أيضا ااو ،بمس اااعدة العض ااادة ،ال اادوا ّل
األخرى المًلًاتياة األكًار تعقياداو ،ألناه يعطاي انحا ار الشامس بداللاة خاط طولهاا (انحا ار

الاانجم هااو واحااد ماان إحداًياتااه االسااتوائية وخااط طااول الاانجم هااو واحااد ماان إحااداًيات دائ ارة
الدقاة التقنياة؛ فالشايء األساساي هاو أن ن هام
البروج) .ونصال اآلن إلاى ت اصايل فاي غاياة ّ
كيا ا نتوص اال إل ااى الرس ااوم الت ااي تزودن ااا ب ااالحلول البصا ارية للعملي ااات الحس ااابية المعق اادة،
بالتواز مع تطوير علم المًلًات على أيد علمااء البلادان اإلساالمية (م هاوم جياب التماام

أن العالم ال لكي الحسن المراكشاي ،فاي
وم هوم الظل والعالقات والصيغ) .والجدير بالذكر ّ
القرن الًالا عشر الميالد  ،اعتبر أن الخوارزمي هو مخترع الربع المجيَّب وس ّاماهُ "جياب
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لهاذا الرساام هاو الموجاود فاي رسااالة

الخاوارزمي" .باإلضاافة إلاى ذلااك ،يبادو أن أول وصا

الخوارزمي بعنوان" :حول إنشاء الربع المجيَّب واستخدامه".

وبعد الخوارزمي ،جاء العالم الكبير البيروناي (عااش مان عاام 223م إلاى عاام 0121م)

فااي كتابااه "رسااالة حااول األسااطرالب" ليضااي

إلااى ص ا ائح اآللااة خااط ال جاار تحاات األفاام

(النهار يبدأ بالظهور عندما تكاون الشامس علاى هاذا الخاط) ،باإلضاافة إلاى خطاوط أخارى
تشير إلى أوقات صلوات المسلمين .ومع ذلك ،فإن أبارز اختاراع بعاد ابتكاارات الخاوارزمي
هو األسطرالب الشامل.

األسطرالب الشامل
للحصااول علااى أسااطرالب "شااامل" ،فإنااك تحاااول أن تحصاال علااى صا يحة واحاادة فقاط؛ أ
على آلة واحدة تصلح لجميع خطوط العرض.

إن األصول الحقيقية الدقيقة لألسطرالب "الشامل" ليست مؤكدة ،ولكن اختراع هذه
ّ
اآللة تم في األندلس .في القرن الحاد عشر الميالد  ،في ط ا ِ
اليطلة ،ع ِمل اًنان من
ُ
علماء ال لك بأسطرالب شامل تم الحصول عليه باإلسقاط المجسمي .األول منهما يعر
عنه القليل وهو علي بن خل

الذ

ترك لنا الشهادة التالية ]...[" :حدا أنني عرفت

كي تُصنع آلة [أسطرالب] للعالم كله ،لها ص يحة واحدة وعنكبوت واحد .وقد أطلقت
سيد الملك المأمون [في طليطلة]
عليه اسم األفم الشامل ،وأنا أقوم بهذا من أجل ّ

(0127 – 0132م) ،وقد قمت بكتابة هذا الكتاب [(.٤)"]...

لقد حدا ذلك بعمل ص يحة منقوشة نتج عنها إسقاط مجسمي خاص .ومن ناحية

تقنية ،حدا ذلك نتيجة إسقاط مجسمي على سطح عمود

قطب اإلسقاط عند النقطة الربيعية (إذا كان هذا التعري

لسطح مدار الشمس ،ويقع

بالغ التعقيد من الناحية التقنية،

فمن المهم أن ن هم أن األسطرالب الشامل ال يمًل السماء كما تظهر لنا بالجودة وأنه

لهذا السبب ،لن يحل محل األسطرالب التقليد

لنص

الكرة السماوية) .وبص يحته

الواحدة ،فإن األسطرالب "الشامل" يدور فيه "عنكبوت" مقسوم إلى قسمين ،نص ه يمًل

خارطة النجوم والنص

اآلخر يمًل مجموعة خطوط الطول والعرض.
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(توفي عام

والعالم الًاني األكًر شهرة ،حتى في عصره ،هو ال لكي الزرقالي

0011م)ُ .ولد في قرطبة ولكنه عاش معظم الوقت في طليطلة .وهو رجل علّم ن سه
تصور الزرقالي آلته بن س اإلسقاط
بن سه وقد اشتهر ،في البداية ،كصانع لآلالت.
ّ
المجسمي الذ استعمله ابن خل  ،غير ّأنه استبدل العنكبوت بعضادة مزودة بمؤشر له
عقرب صلير .وح ِظيت رسالته المعنونة "الص يحة الزرقالية " بترجمات عديدة .وفي عام
مونبلييه (ابن طيبون) ،بمساعدة جين د

بريشا ،صيلة

حرر بروفاتيوس د
0253مّ ،
تم "إعادة
التينية للنص العربي للزرقالي ،انطالقاو من الترجمة العبرية .وبعد خمسة قرونّ ،
اكتشا " هذا األسطرالب ًانية على يد جيما فريسيوس في لوڤين ،تحت اسم
األسطرالب "الكاًوليكي" ،بمعنى "الشامل".

مصير األسطرالب
أن األسطرالب آلة علمية دامت زمناو طاويالو امت ّاد مان نهاياة العصاور القديماة
مما ال شك فيه ّ
حتى بداية العصور الحديًاة ،وقاد كاان شااهداو علاى ماا جااءت باه كال حضاارة مان أجال تقادم
العلم .وقد قام علماء البلدان اإلسالمية بصنع آلاة ذات وظاائ

متعاددة تخطّات حال المساائل

ال لكيااة وقياااس الوقاات وأتاحاات لنااا أن نحاادد موقعنااا وأن نصاانع الخارائط وأن نقااوم بالعديااد ماان

أشااكال حساااب المًلًااات .وتعا ّاد رسااالة الصااوفي (275 – 213م) حااول األسااطرالب ب صااولها
الباللة  375فصالو ،رسالة شاملة تبين أكًر من أل استعمال ممكان لهاذه اآللاة .ومناذ نهاياة

القاارن السااابع عشاار ،انتهااى أماار األسااطرالب واسااتبدلت بااه تاادريجياو آالت دقيقااة لقياااس الاازمن
مًاال :آلااة الساادس ( لقياااس ارت اااع النجااوم فااي البح ار) ،والماازواة (جهاااز قياااس الزوايااا) الااذ
استُخدم مع جهاز تهدي

بصر ( للطوبوغرافيا) وآلة للعمليات الحسابية.

وقااد ُنسااب لألسااطرالب امكانيااات هائلااة  :فكااان ُيعتقااد أنااه ،بكشا ه للسااماوات ،فهااو يكشا

المسااتقبل ويش ا ي الماارض .والحقيقااة أنااه يملااك قاادرة تعليميااة حقيقيااة؛ تلااك التااي تُعلمنااا تاااريخ
العلم وما تم إنجازه ،وأن ن هم ونحااول تطبيام بعاض مباادئ علام ال لاك والرياضايات .ويمكنناا

أن نخااتم باقتباااس ماان "رسااالة حااول تركيااب األسااطرالب وصاانعه" ليوهااان سااتوفلر ،الااذ قااال

فااي محاضاراته" :دون أ شااك ،لاايس هناااك أ شاايء أكًار إمتاعااو وجلبااو للسااعادة ماان الااتعلم
عن األسطرالب  ،وهذا التعلم يتضمن العديد من الم ردات بالنسابة إلاى أولئاك الاذين يدرساون

الرياضيات نتيجة البحا واالستقصاء في استخداماته التي ال تعد وال تحصى".
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ثبت المراجع
 .0فرانساوا شاااريت وبتا ار ج .شااميدل" ،الخاوارزمي وعلاام ال لااك العملااي فااي بلااداد القاارن التاسااع"،
مصادر وتعليقات في العلوم الدقيقة ،رقم 2117 ،2م ،ص.027 – 010

 .2ديﭭي ااد أ .كي اانج ،اآلالت ال لكي ااة اإلس ااالمية ،لن اادن ،ڤ اااريوروم إلع ااادة المطبوع ااات0272 ،م،
الجزء الًالا ،ص.72

 .3أوت ااو نويلب اااور ،ت اااريخ عل اام ال ل ااك الرياض ااي الق ااديم ،با ارلين – نيوي ااورك ،سا ابرينلر فيا ارالج،
0222م ،ج  ،00ص.722 – 757

 .7اقتباس من أنطوني جا تيرنر ،في" :ذ تايم ميوزيم" (متح

الزمن) ،الجزء  :0آالت قياس

الوقت واألسطرالبات وأدوات مرتبطة باألسطرالب ،روك ورد ،المتح 0272 ،م.
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األسطرالب
أو السـّـماء بين يديـك
هيلين ميرل

المتطلبات
تعاقب النهاار والليال وحركاة الشامس فاي غضاون ياوم كامال ،كماا تُارى مان األرض ،وكلهاا
مرتبطة بدورة األرض في  27ساعة.
األهداف
في غضون ليلة واحدة ،يمكنك أن تارى ،مان األرض ،النجاوم تادور حاول قطبهاا الشمساي؛

هذه الحركة مرتبطة بدوران األرض حول محورها القطبي مرو اور بالقطب الشمسي.

في غضون  27ساعة ،بينما تنتقل الشمس من الشرم إلى اللرب ،فإن ارت اعهاا يتليار

ويكون أعلى ماا يكاون عنادما ينتصا

النهاار فاي اتجااه الجناوب .ومساار الشامس هاذا فاي

السماء ،كما ُيرى من األرض ،يتنوع بحسب ال صول.

وفي غضون سنة ،يمكنك أن تشاهد الشمس تتحرك عبر كوكبة الباروج (وتسامى أيضااو

" كوكبة دائرة البروج" ألنها مشامولة فاي خطاة دوران األرض حاول الشامس) .وهاذه الحركاة
التي تشاهد من األرض مرتبطة بدوران األرض حول الشمس.

باإلشارة إلى برنامج العلوم والتكنولوجيا للصف الثالث في المدرسة المتوسطة

"السماء واألرض :حركة األرض حول الشمس؛ دوران األرض".

ماان القاارن ال اربااع وحتااى القاارن السااابع عشاار ،كااان لألسااطرالب تطبيقااات متعااددة؛ فقااد اسااتخدم
بوجااه خاااص لتحديااد الوقاات ماان النهااار واللياال وقياااس ارت اااع النجااوم أو الشاامس فااي السااماء

لتعيين االتجاهات .لقد اخترعه اإلغريمً ،ام أتقان صانعه علمااء البلادان اإلساالمية ،وتكتساب
هااذه اآللااة ماان بااين غيرهااا ماان اآلالت أهميااة خاصااة للمساالمين ألنهااا تتاايح لهاام معرفااة اتجاااه
القبلة إلى مكة المكرمة في صلواتهم اليومية (انظر النص التاريخي لمزيد من الت اصيل).
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ويتواصل البحا في الكتاب الد ارساية المقاررة ب ْادءاو مان صانع نماوذج لألساطرالب يسامح

لألط ال بالتعر على تاريخ هذه اآللاة وأجزائهاا المختل اة .وبمسااعدة هاذا النماوذج ،ساو
ن عل كما فعل الخوارزمي مع نبيل وفضيلة (المعلم سو
ليعلمهما كي ية استخدام هذه اآللة.

يق أر النص في الص

لألط اال)

سيكون االستخدام األول هاو االساتخدام ال لكاي لألساطرالب؛ "آخاذ النجاوم" ،واالساتخدام

الًاني هاو تحدياد ارت ااع بارج ماًالو .وهاذه األنشاطة تتطلاب مجتمعاةو عشارة لقااءات أو اًناي

لقاء ،ولكن عدداو منها سيكون مستقالو.
عشر و
البحث في الكتب المقررة

يااتم تشااجيع الطااالب علااى البحااا فااي االختالفااات بااين األسااطرالبات ،وماان الااذ اختاارع

األس ااطرالب ،وم اان ال ااذ أتق اان ص اانعه بش ااكل ت ااام .لم اان ك ااان األس ااطرالب؟ وم ااا عناصا اره
المختل ة؟

۱ 

يمكن أن تضع ترتيباو زمنياو تبين فيه ال ترات اليونانية واإلساالمية لألساطرالب وتباين أن

هذه اآللة قد استخدمت ل ترة زمنية طويلة جداو.

ويمكن تسجيل المعلومات التي يتم جمعها في دفتر الص .
صنع أسطرالب
ُ
يتيح البحا في الكتاب المقرر والرسوم المتحركة على موقاع المشاروع للتالمياذ أن يكتشا وا
األجزاء المختل ة لألسطرالب.اقترح على التالميذ أن يصنع كل واحد منهم آلته الخاصة به
من هذه القطع المختل ة من المعدات.

المواد
ومقدمتااه؛ الصا يحة
ُيعطااى التالميااذ أجازاء مختل ااة مصااورة علااى آلااة ناسااخة (ظهاار القالااب ّ
واإلب ارة والعضااادة) ،والعنكبااوت المصا ّاور علااى ش ا افية (انظاار الملحاام) .ويجااب أن يكااون
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لااديهم أيض ااو بطاقااة مؤشاار ،وأنبوبااة مااادة الصااقة ،و(ًقبااان ينظاار منهمااا) ،ومشاابك ورم،

ومشبك باريسي ،وقطعة من أنبوبة مص بطول  2سم.

التجميع
 .0ألصم ظهر القالب على بطاقة المؤشر ،وقم بقص القرص؛
 .2اقطع وجه القالب ،وألصقه على الجانب اآلخر من بطاقة المؤشر؛
 .3اقطع الص يحة ،وألصقها على الوجه في مقدمة القالب بينما توازن اتجاه الجنوب مع
التداريج االًني عشر للقالب؛

 .7ألصم اإلبرة والعضادة على بطاقة المؤشر ًم اقطعهما؛
 .2اقطع الحدود الخارجية للعنكبوت متبعاو الخطوط المنقطة (على الش افية)؛
 .5ركااب هااذه القطااع بالترتيااب :العضااادة؛ القالااب (الص ا يحة فااي األعلااى)؛ العنكبااوت؛
اإلبرة ،وًبتها بالمشبك الباريسي في الوسط؛
 .2ألصم قطعة أنبوبة المص على طول العضادة؛
 .7اًقب فتحة التعليم ًم دعمها بالًقبين؛
 .2ضع مشبك الورم في ال تحة.
وعندما يتم وضع هذه القطع في أماكنها ،جربها كمجموعة مان أجال تمهياد أ ّ نتاوءات
أو تسوية أ ّ أخطاء في التركيب.

الوجه الخلفي للقالب
يمكن لك هناا أن تشااهد األشاهر االًناي عشار للسانة ممًلاة فاي دائارة (علاى عكاس عقاارب

الساعة)؛ لكل شهر منها (مع فجوات صليرة) تق أر اسم كوكبة (برج) من النجوم ،ويستطيع
يمي اازوا أس ااماء "العالم ااات" الخاص ااة ب اااألبراج .ويمك اان أيضا ااو أن ت اارى نصا ا
األط ااال أن ّ
المربع الذ كتبت عليه كلمة "ظالل" :ماذا تعني؟ والعضادة تدور ،ويبدو أنها تشاير ب عال
األنبوبة .ما الهد

منها؟
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الوجه األمامي للقالب
مدرجاة مان
ًمة العديد من الدوائر مرسومة على الص يحة؛ واحدة منهاا علاى وجاه الخصاوص ّ
ّ

ص ر إلى  21درجة (حتى لاو أن التالمياذ ال يعرفاون شايئاو عان قيااس الزواياا ،يمكناك إخباارهم

قياساها  21درجاة) .وتقا أر "خاط عارض بااريس"؛ إذن فهاذا األساطرالب يمكان
أن الزاوياة القائماة ُ
استخدامه على األراضي ال رنسية ،ولكنه يمكن أن يكاون غيار دقيام عناد القطاب أو عناد خاط
مدرجة إلى  27ساعة.
االستواء كما تبين في الرسوم المتحركة .والحلقة الخارجية ّ

العنكبوت
هذه القطعة بها عالمات تمًل النجوم األكًر لمعاناو فاي الساماء (انظار الرساوم المتحركاة)؛

سااو

تُادعى هااذه النجااوم بااالحرو

األولااى ماان أساامائها ،و سااو

نقوم بمراقبة خارطة السماء (انظر الملحم).

نعينهااا بينمااا
نحاااول أن ّ

 " "Sirلنجم الشعرى اليمانية ،أكًر نجم لمعاناو في السماء؛ " "Aldلنجم الدبران؛ " "Rigلرج اال الج ااوزاء اليس اارى ،و " "Betلمنك ااب الج ااوزاء أو بي اات الج ااوزاء وهم ااا ألم ااعنجمين في كوكبة أوريون (الجبار) التي تُرى في أًناء فصل الشتاء؛

 "Arc" -للنجم المسمى حارس السماء ()Arcturus؛

 " "Denللانجم المساامى ذناب الدجاجااة ،و " "Vegللنسار الواقااع ،و " "Altل ّلنسار الطااائر،وهااي النجااوم الًالًااة لمًلااا الصااي التااي يمكاان أن ت ارهااا عاليااو فااي السااماء فااي أًناااء
هذا ال صل.

يتاايح هااذا التمارين للتالميااذ أن يتعرفاوا بأن ساهم علااى السااماء فااي الوقاات الااذ يمياازون فيااه
بعض النجوم والكواكب بمساعدة خارطة السماء التي أعيد إنتاجها من خارطاة " قباة الساماء"

التي ف ّكر فيها نبيل وفضيلة .ومن أجل استخدام األسطرالب ،ال بد لك من أن تعر الساماء

ألننااا نااتمكن بواسااطة األخي ارة ماان تحديااد االتجاهااات أو معرفااة الوقاات خااالل اللياال.
والنجااوم ّ
ويمكن للمعلم أن يقوم بترتيب جولة مشاهدة للسماء من أجل إتمام هذا العمل.
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بعااد ق اراءة الاانص لألط ااال ،يشااجع المعلاام التالميااذ علااى إبااداء تعليقاااتهم ،ويسااأل أساائلة

عن ال قرة التاي يحااول فيهاا نبيال وفضايلة اختباار حركاة النجاوم خاالل الليال وًباات الانجم
القطبي .ويسمح عرض صورة للسماء في الليل لألط ال بتصور هاذه الحركاة للنجاوم حاول

ال اانجم القطب ااي .وس ااو

يق ااوم المعل اام بمس اااعدة التالمي ااذ ف ااي ت س ااير ه ااذه الظ اااهرة ب اادوران

األرض حول محورها؛ فالنجم القطبي ًابت بالنسابة للمشااهد مان األرض ألناه علاى محاور
دوران األرض .وللتوضيح يمكن أن يستخدم نماوذج للكارة األرضاية يخترقاه محاور .وعنادما
تدور الكرة حول محورها فإن نقط المحور تكون ًابتة.

التساؤل حول حركة الشمس على مدار العام على أساس النجوم
سااو

ننظاار اآلن إلااى موقااع الشاامس علااى األسااطرالب .الرسااوم المتحركااة تاادلنا علااى أنااه

مدرجااة
ممًاال بواسااطة " تق اويم" علااى سااائر محاايط العنكبااوت ،ونحاان نشاااهد بوضااوح دائ ارة ّ
باألشهر على العنكبوت .وعلى مدار الشهور ،تتحرك الشامس وتقاوم "بجولتهاا فاي الساماء"

خالل عام .هذه المالحظة يمكن أن تكون هد

السؤال األول " :لماذا تكاون النجاوم دائمااو

فاي الموقااع ن ساه علااى العنكباوت (عالمااات العنكباوت) بينمااا تتحارك الشاامس فاي دائارة ماان
شهر إلى آخر؟"

يالحظ التالميذ مرة أخرى ،كما هاي الحاال علاى ظهار القالاب ،األشاهر المختل اة ممًلاة

فااي شااكل دائ ارة علااى العنكبااوت .وياادعو المعلاام التالميااذ إلااى مالحظااة التقااويم ن سااه فااي
خريطااة السااماء؛ فخل ا

كاال شااهر يااتم التوصاال إليااه بواسااطة رقمااه ،تق ا أر اساام كوكبااة ماان

األبراج .على سبيل المًال ،بالنسبة لشاهر حزياران ( ،)5تجاد كوكباة بارج الًاور ،ولهاذا فاإن

ذلك يعطي االتجاه الذ يمكن أن تجد فيه الشامس فاي حزياران .و تجاد بارج السارطان فاي
تموز ...،وهكذا.

ماان األباراج .وبمالحظااة خارطااة

اإن الشاامس تتوافاام كاال شااهر مااع باارج مختلا
كااذلك فا ّ
السماء ،وبمساعدة رسوم األبراج الموجودة في الملحم ،يمكن للتالميذ عمال جادول بطريقاة
معينة؛ كأن يلصقوا لكل شهر رسماو للكوكبة التي تتوافم مع اسمه.
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إن المسااار الظاااهر ّ للشاامس أو خطااة دوران األرض حااول الشاامس،
مالحظــات للمعلــمّ :
تمر بعدد معين من الكواكب تسامى " كواكاب األباراج" أو "مساار الشامس الظااهر السانو
بااين النجااوم"  .۲اطلااب ماان التالميااذ أن يسااتخدموا خارطااة للسااماء ولاايس األسااطرالب لكااي

يمألوا الجدول .فلربما يبدون مالحظاتهم عان ال جاوة التاي تقارب مان شاهر واحاد ماع األساماء
الموجودة علاى خل ياة قالاب األساطرالب .هاذه ال جاوة ت سَّار بحقيقاة أن األباراج تام تعري هاا فاي

القاارن الخااامس الماايالد  ،وأن السااماء "معدلااة" بحسااب موكااب االعتااداالت (إ ْذ يتلياار اتجاااه

المحور ببطء بواسطة دوران األرض) .وزيادة على ذلك ،فاألبراج تم تقسيمها إلى اًني عشار

قسماو متساوية من أجل تمًيال الكواكاب بأشاكال مختل اة .وفاي الواقاع ،فاإن األباراج لهاا عالقاة
بعيدة فقط مع كواكب األبراج ،ولكن لن يتم ت سير هذا االختال
حزيران

أيار

آذار

شباط

كانون الثاني

برج الدلو

برج الجدي

برج القوس

نيسان

برج الثور

برج الحمل

كانون األول

تشرين الثاني

تشرين األول

برج العقرب

برج الميزان

برج العذراء

برج الحوت

لألط ال.

أيلول
برج األسد

آب

تموز

برج السرطان

برج الجوزاء

موقع الشمس كل شهر بالنسبة لكواكب األبراج.

يمكن للتالميذ لصم هذا الجدول في كراساتهم ،ولربما يزيدون في التعليم على النص.

علااى ساابيل المًااال" :هااذا الجاادول يشااير إلااى اساام الكوكبااات التااي تماار الشاامس أمامهااا كاال
تمر الشمس أمام كوكبة برج الًور ،وفي
شهر؛ في حزيران ،بالنسبة لمشاهد من األرضّ ،
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تموز تبدو الشمس وكأنهاا تتحارك إلاى الشارم لتكاون أماام كوكباة الجاوزاء ...،وهكاذا .وفاي
غضون سنة كاملة ،تعود الشمس ًانية إلى موقعها األول".

يشجع المعلم تالميذه على حل المسألة "( :لماذا تنتقل الشمس في غضون عام بحسب

النجااوم؟") ،كمااا يح اازهم علااى فهاام مااا يحاادا بال عاال .ماان أجاال هااذا ،تحصاال كاال مجموعااة
من التالميذ على اًنتي عشرة الصقة ،مجهزة سل او ،تمًل كواكب مسار الشامس الظااهر

بين النجوم (انظر الوًيقة المرفقة في الملحم)ً .م ُيادعى الطاالب لوضاعها فاي دائارة علاى
طاوالتهم (انتبه إلى أن نظرة سريعة على األسطرالب سو تريهم ترتيب الكواكب في كال

شااهر ،ولكاان بعكااس عقااارب الساااعة)ً .اام علاايهم أن يضااعوا الشاامس (وتمًلهااا ك ارة تاانس
َّ
المعينا ْين لشاهر
طاولة) واألرض (وتمًلها كرة صليرة؛ ربما طر قلم تلوين) في موقعيهما
حزيران ،وأن يتخيلوا ماذا يحدا في األشهر (من حزيران حتى كانون األولً ،م من كانون

األول حتى حزيران).
و لهذا ،يجب أن ت كر في موقاع الشامس واألرض بالنسابة إلاى النجاوم؛ فال ّشامس أقارب

كًي اور إلى األرض من النجومً .م عليك مالحظة البيانات في الجدول؛ في حزيران ،تتوافم

الشمس مع كوكبة برج الًور (بمعنى أن الشمس توجد فاي اتجااه هاذه الكوكباة بالنسابة إلاى

المش اااهد م اان األرض) .وله ااذا الس اابب ،ال يمكنا اك أن ت اارى ب اارج الً ااور ف ااي ه ااذه ال تا ارة ألن
الكوكبااة تكااون فااي الموضااع ن سااه مًلهااا مًاال الشاامس فااي السااماء خااالل النهااار .وعلااى

عكس ذلك ،عند منتص

ال تزال مرئية في السماء.

الليل فاي الشاهر ن ساه ،فأنات "مقابال" كوكباة بارج العقارب ،التاي
تضا ااع األرض فا ااي

إن االحتما ااال األكبا اار ها ااو أن غالبيا ااة مجموعا ااات التالميا ااذ سا ااو
ّ
المركااز ،وتجع اال الش اامس ت اادور حااول األرض عل ااى م اادار س اانة كااي ي س ااروا كياا
الشمس مع كوكبة مختل ة من األبراج كل شهر.

تتواف اام

أن يسمح بمقارنة النموذج الذ يتخذ األرض مرك اوز له والاذ
ومن شأن التبادل الجماعي ْ
تتبناااه غالبيااة المجموعااات ،وذلااك الااذ يتخااذ الشاامس مركا اوز لااه .واذا كاناات المجموعااات كلهااا
تعتقااد أن النمااوذج الااذ يتخااذ األرض مرك ا اوز لااه هااو فقااط النمااوذج الصااحيح ،فساايكون ماان
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الضاارور أن تسااألهم أن ي سااروا الساابب  .وحالمااا ياادرك التالميااذ أن الشاامس عناادهم تاادور

اإن
حااول األرض ،فااإن رد فعلهاام ساايكون س اريعاو؛ إذ ساايدركون أن ذلااك خطااأ .وفااي الواقااع ،فا ّ
غالبيتهم تعر بال عل أن األرض هي التي تدور حول الشمس وليس العكس.

أن لكليهماا
إن المواجهة بين النموذجين ممتعاة لللاياة ،ومان الضارور أن تشارح للتالمياذ ّ
ّ
صاالة بالموضااوع .ولكاان ك االو منهمااا يتعلاام بوضااع مشاااهدة مختل ا ؛ فبالنساابة للمشاااهد ماان
األرض تق ااوم الش اامس برحلته ااا ف ااي الس ااماء ف ااي ع ااام كام اال ،أم ااا المش اااهد ال ااذ يك ااون عن ااد

الشمس فبالنسبة له ستكون األرض هي التي تقوم بدورة حول الشمس في عام كامل.

فإن حركة الشمس في غضون عام كامال حاول كواكاب األباراج ت سَّار علاى ّأنهاا
ولهذا ّ
مج اارد حرك ااة "ظاهري ااة" ،تماما ااو مً اال حرك ااة الش اامس م اان الش اارم إل ااى الل اارب ف ااي غض ااون
النهار ،التي درسها التالميذ من قبل.

معرفة الوقت (أو الحصول على االتجاهات) بمساعدة األسطرالب
توصاالت إلااى ارت اعهااا ،وهااذا يعنااي
أن "تأخااذ النجااوم" باألسااطرالب ،فهااذا ياادلل علااى أنااك ّ
تحديااد الزاويااة بااين اتجاااه الاانجم والمسااتوى األفقااي ،وهااذه الزاويااة تُ هاام علااى أنهااا تتاراوح بااين
ص ر من الدرجات (عندما يكون النجم عند األفم ،ولهذا يكون مرئيااو بالكامال) و 21درجاة

(عندما يكون النجم في ذروتاه ؛ أ عموديااو بالنسابة للمشااهد) .وعاادةو ال ياتم قيااس الزواياا
أن األط ااال ذو المقاادرة المتوسااطة يمكاانهم اسااتخدام المنقلااة
فااي الماادارس االبتدائيااة ،غياار ّ

ادرج للبوصاالة.
علااى األسااطرالب بالطريقااة ذاتهااا التااي يسااتطيعون بهااا اسااتخدام القاارص الما ّ
انتبه إلى أنه يجب أن نتذكر أنه بالنسبة للط ل فإن ارت اع الشمس (أو ارت اع النجم) ُي هام

فااي غالااب األحيااان علااى ّأنااه مسااافة ولاايس زاويااة .ويساامح عاارض الرسااوم المتحركااة بإبااداء
وجهة النظر إزاء طبيعة هذ األمر ،ويعطي مقدمة جيدة ل كرة الزاوية.
يتمًل النشاط األول في "أخذ الشمس"؛ بمعنى أن نقيس ارت ااع الشامس عادة مارات فاي

النهار باستخدام األسطرالب الذ ُيحمال بشاكل عماود  ،وذلاك لإلجاباة عان أسائلة مختل اة
منهااا" :فااي أ وقاات ماان النهااار تكااون الشاامس فااي أعلااى ارت اااع لهااا فااي السااماء؟ وفااي أ
فصل من فصول السنة يكون ذلك؟ وكي

نقيس ارت اعها باألسطرالب الذ لدينا؟" ويمكن
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أن يساامح المعلاام للتالميااذ ب اأن يصااوغوا بعااض األساائلة قباال السااماح لهاام بمشاااهدة الرسااوم
إن األط ا ا ااال سيسا ا ااتخدمون األسا ا ااطرالب وي هما ا ااون المبا ا اادأ :عليا ا ااك أن توجا ا ااه
المتحركا ا ااةّ .
األسطرالب إلى الشمس ،وتدير العضادة حتى تادخل أش ّاعة الشامس مان األنباوب  .وعندئاذ
يمكنك أن تحصل على الشمس في هيئة ضاوء مساتدير .انتباه إلاى أن التالمياذ ماا ازلاوا ال

يستطيعون تًبيت الشمس من خالل األنبوب.
يوضااح التلي ارات فااي االرت اااع ساااعة بساااعة) يبااين أن الشاامس
إن عماال رساام بياااني ( ّ
تكون مرئية فاي الساماء لمادة  07سااعة فاي الصاي و  03سااعة فاي الشاتاء (لاذلك ،فعناد
منتص

النهار الشمسي تكون الشامس فاي اتجااه الجناوب ،ويمكان اختباار ذلاك للتأكاد مان

صااحته بواسااطة بوصاالة) قباال انحاادارها ًاني اةو نحااو اللاارب .ويمكاان القيااام بهااذا العماال عاادة
م ارات فااي الساانة ،بحيااا تؤخااذ الق اراءات كاال ساااعتين حتااى يااتمكن التالميااذ ماان تسااجيل

عما إذا كانت الشمس أعلى أو أخ ض في السماء بحسب ال صل (مان فصاول
مالحظات ّ
الساانة) ،ولكنهااا دائم ااو ترت ااع أقصااى مااا يمكاان فااي االتجاااه الجنااوبي عنااد منتص ا النهااار

الشمسي .وانتبه إلاى أناه ،علاى عكاس ماا يعتقاده األط اال عاادة ،فاإن الشامس ال تعبار أباداو
إلى األوج فوم األراضي ال رنسية ،حتى في الحاد والعشرين من حزيران عندما تكون في

أقصى ارت اع لها (يكون ارت اعها حوالي  52إلى  21بحسب خط العرض).

ومن أجل شرح الطريقة ،يمكن للمعلم أن يوفر للتالمياذ رساماو بيانيااو ُجهّاز مسابقاو لتااريخ
أن يطلب من األط ال استخراج الوقت مان بياناات معطااة عان ارت ااع الشامس ماع
محدد ،و ْ

الرساام البياااني .لااديك ساااعة قباال الظهاار وأخاارى بعااده .علااى ساابيل المًاال ،األول ماان تمااوز

(انظر الرسم البياني على الموقع اإللكتروني المخصص للمشروع) ،إذا كانت زاوية ارت ااع

الشمس  21فوم األفم ،فإن الوقت يكون ( ،)15:02وتكون الشمس قاد أشارقت للتاو عناد

األفاام الش ارقي؛ بينمااا يكااون الوقاات ( )02:72إذا كاناات الشاامس تنحاادر نحااو اللاارب .كاان
ًمة أوقات شمسية منشورة لخط عرض باريس.
على علم بأن ّ

ومااع وج ااود األس ااطرالب ،ال داع لتتب ااع الرس ااوم البيانيااة كله ااا .إن تحدي ااد الوقاات عناادما

تعاار التاااريخ يكااون أسااهل كًيا اور؛ إ ْذ يك ااي أن تاادير العنكبااوت إلااى تاااريخ األول ماان تمااوز
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(موقع الشمس بالنسبة إلى النجوم في ذلك الياوم) علاى دائارة ارت ااع قادرها  .21واعلام أ ّن
ااء) .ومااع وضااع اإلب ارة علااى األول ماان تمااوز
هناااك دائم ااو احتمااالين اًنااين (صااباحاو أو مسا و
يمكنك أن تق أر الوقت على حافة اآللة؛ فإذا كان الوقت بعد الظهر فإنك تق أر .02:72

إن عاادة تمااارين ماان هااذا النااوع تتاايح للتالميااذ أن يتعرف اوا بأن سااهم علااى اسااتخدام هااذه
اآللااة .وماان المًياار لالهتمااام والممتااع دائمااو أن تقااارن النتااائج التااي تحصاال عليهااا بمساااعدة
األسطرالب مع المعطيات الموجودة في الرسم البياني.

وفااي اللياال ،يمكن اك أن تسااتخدم األساالوب ن سااه ،ولكاان عناادما تشاااهد النجااوم الالمعااة

تعين الوقت .لهذا السبب ،من المهم جداو أن تعر السماء جياداو عنادما ترياد أن
يمكنك أن ّ
تستخدم األسطرالب.
كيف نقيس ارتفاع مدرستنا باستخدام األسطرالب؟

لقياس ارت ااع شاجرة أو مبناى ،فاإن إحادى الطارم لاذلك هاي قيااس طاول ظلهاا أو ظلاه فاي

يااوم مشاامس .وقياااس ظاال الساااعة الشمسااية (العصااا الموضااوعة بشااكل عمااود ) يعطينااا
قيمااة (س)؛ أ النساابة بااين ارت اعهااا وطااول ظلهااا .وألن إشااعاعات الشاامس متوازيااة فااإن
العالقااة ه ااي ن س ااها ب ااين ارت اااع المبن ااى وط ااول ظل ااه .وبمعرف ااة ط ااول ه ااذا الظ اال تس ااتطيع

بسهولة أن تستنتج ارت اع المبنى.

ارتفاع المبنى = طول ظل المبنى مضروباً في س.

على سبيل المًال ،إذا كان طول عقرب الساعة الشمسية يساو ضع

فإن س= ،2وعليه فإن ارت اع المبنى يساو
ّ

ضع
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طول ظله أيضاو.

طول ظله،

ويمكنك أن تخلم تحدياو للتالميذ قائالو" :األسطرالب يساعدنا في قيااس ارت ااع الشامس،

ولكن هل بإمكاننا استخدامه لقياس ارت اع مدرستنا؟"

إن المصطلح "مربع الظاالل" علاى األساطرالب سيشاجع التالمياذ ،باال شاك وألول مارة،
ّ
على أن يجربوا طريقة تستخدم ظل العصا الملروسة عمودياو في األرض.
تُعطااى كاال مجموعااة تالميااذ لوحااو صاالي اور وبرغيااو ذا رأس مسااطح ،ولكاان بطااول مختلا
لكل مجموعة .يخارج األط اال فاي الشامس ويشااهدون ظال البرغاي ويقيساون طولاه .يساجل

التالميااذ النتااائج فااي جاادول ماان عمااودين (طااول البرغااي – طااول الظاال) فااي ك ارساااتهم .يااتم
تحليل النتائج في الص

جماعياو ،ويالحظ األط ال أنه كلما كان البرغي أطول كان الظال

أطول .ويمكن لهم أن يستنتجوا عالقة نسبية بين الطولين.

بعد ذلك ،يرسم التالميذ التجارب المختل ة بمقياس رسم مناسب في مل ااتهم الشخصاية.
والمقارنااة بااين هااذه المخططااات تظهاار أن المًلًااات التااي تشااكلت بواسااطة البرغااي والظاال

وأشعة الشمس ،وا ْن كانت مختل ة المساحات ،يمكن وضعها فوم بعضها البعض؛ فالزوايا
بين األرض وأشعة الشمس تكون متساوية .وهذه الزاوية هي التي تسمى "ارت اع الشمس"!

وعلى ٍ
نحو مشابه لطريقة الظالل هذه ،فإن ظهر األسطرالب يحمل "مربع الظالل"
والذي يتيح لك أن تحدد االرتفاعات بواسطة التخطيط.

تشجع الرساوم المتحركاة التالمياذ علاى أن يساتخدموا األساطرالب ليحاددوا ارت ااع مبناى

مااا .ولكاان كي ا تسااتخدم مربااع الظااالل هااذا؟ ُياادعى الطااالب إلااى أن يصااوبوا ،ماان ساااحة
اللعااب ،إلااى قمااة مبااان عاادة (سااطح المدرسااة ،وقمااة باارج الساااعة ،وأعلااى نقطااة ماان نااافورة
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الماااء) ماان خااالل أنبوبااة المااص .وسااو

يالحااظ التالميااذ أن العضااادة تكااون أقاال أو أكًاار

ما ْايالو ،وأن موقعهااا يمكاان تعيينااه بواسااطة رقاام موجااود علااى مربااع الظااالل؛ ويطلااب المعلاام
منهم أن يسجلوا هذا الرقم.
إن المقارنااة بااين القياسااات الناتجااة تعطااي نتااائج مختل ااة بالنساابة للمبنااى ن سااه ،وذلااك
ّ
صوْبت نحو ساطح المدرساة ،حصالت علاى ()2
بحسب المكان الذ أُخذت منه؛ " فعندما ّ

وأنا قريب من المبنى ،وحصلت على ( )5عندما كنت أبعد من ذلك عنه".

وقد الحظ األط ال أنهم عندما احت ظوا بموقعهم ن سه ،فإن المبناى أعلاى كلماا أعطاى

حصلت على ( ،)02أما بالنسبة للبارج
مربع الظالل قيمة أصلر؛ " فبالنسبة إلى المدرسة
ُ
الذ هو أعلى فقد حصلت على (." )7
إذا كانت هذه المؤشرات ال تعطينا االرت اع مباشرة ،فما ال ائدة منها إذ ْن؟
فإناه يقاوم بوضاع
وحتى يستطيع المعلم مساعدة التالميذ في فهام مباادئ مرباع الظااللّ ،
ار بشاكل نماوذجي
ااعين  5أمتاار و  02مت او
عالمتين على جادار المدرساة تتوافقاان ماع االرت ْ
واال فيكت ي ب  3متر و  5متر.

وعلاااااا التالمي ا ااذ أن يج ا اادوا المك ا ااان ال ا ااذ

يض ا ااعونها فيا ا ااه بالنس ا اابة لمؤش ا ا ارات العضا ا ااادة

( )02،7،5،7م ا ااًالو ،وأن يقيسا ا اوا لك ا اال واح ا اادة
منه ا ااا المس ا ااافة ب ا ااين المك ا ااان ال ا ااذ اس ا ااتهدفوه

والمبنااى بمساااعدة ديكااامتر (مقياااس ماان عش ارة

أمتااار) وسلساالة مساااحة أو حباال بااه عالمااة أو

عقدة عند كل متر.
وسا ا ااو

يقا ا ااوم الص ا ا ا

كمجموعا ا ااة بعما ا اال

جاادول للقياسااات الناتجااة .وكاناات النتااائج التااي
حصلنا عليها ألقرب قياس كما يلي:
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المسافة إلى المبنى (معلمة

المسافة إلى المبنى( معلمة

قراءة العضادة

على ارت اع 5م)

على ارت اع 02م)

7

2م

7م

5

3م

5م

7

7م

7م

02

5م

02م

علم األط ال على التادريج  02قاائلين" :إذا قارأت ( )02علاى األساطرالب ،فاإنني أكاون
أقاارب قلاايالو إلااى مسااافة ماان المبنااى مسااوية الرت اعااه" .وكااذلك ،إذا لاام يعاار الماارء ارت اااع
المبنى فإنه يك يه أن يقيس المسافة إلى المبنى لكي يعر ارت اعه .واذا أشاار األساطرالب

إلى ( ،)5فإن المساافة إلاى المبناى تكاون أقارب قلايالو لماا يسااو نصا ارت اعاه .وفاي كا ّل
الح اااالت دائم ا ااو ،لا اايس ضا اارورياو أن يكا ااون له ااذه المالحظا ااات وضا ااع ال رضاااية ،ألن الق اايم
المقاسة يمكن في اللالاب أن تحتاو علاى بعاض األخطااء الجوهرياة .ويمكان لاك أن تعلام

على األسباب التي أدت إلى هذه األخطاء ،وتبين للتالميذ أن لها ًالًة أصول:
 اآللة :الالصقة من الكرتون المقوى ،ويمكن أن يكون بهاا خلال فاي تصاميمها؛ بمعناىأن هناك بعض الخلخلة في العضادة...

 -طريقة التعامل :الحبل ال يكون مشدوداو دائماو...

 أخذ القياس :األرض ليست دائماو مستوية تماماو...مالحظاة للمعلام :ماان الضارور أن تاخاذ بعااين االعتباار طاول األط ااال ،ألن هاذا يعقااد

األمور .ولذلك من الجيد دائماو أن تطلب منهم الجلوس عندما يصوبوا أدواتهم حتى تخ ا
من هذه المشكلة.

إن عماال شااكل توضاايحي يمكاان أن يساااعد فااي تأكيااد ال رضااية وفااي تبساايط األمااور،

والم روض أن تأخذ القراءة (الهد ) من مستوى األرض .ولهاذا فاإن التالمياذ ُيادع ْون إلاى
عماال شااكل توضاايحي لتجاااربهمً .اام يقااارنون النتااائج بااين بعضااهم بعض ااو ،واذا كااان ذلااك
ضاارورياو ،فيقارنونهااا مااع الرساام المبااين فااي الص ا حة  22ماان الاانص التاااريخي .كمااا يعماال
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شكل توضيحي جانبي بشكل جماعي .وبعد ذلك يقوم األط ال بترتيب عدة ُنسخ من مرباع
الظالل ومن عدة مستطيالت تمًل مبنى ارت اعه  5أمتاار (علاى الشاكل المرساوم بطاول 5

س اام) .وعل اايهم أن يض ااعوا الش ااكل المرس ااوم (المبن ااى) لك اال إش ااارة م اان إش ااارات األس ااطرالب
(انظر الشكل المناظر للتدريج .)02

بعااد ذلااك يمكاان للتالميااذ أن يقيس اوا ،علااى هااذا الشااكل ،المسااافة إلااى المبنااى ،ويضااعوا
النتااائج فااي جاادول القياسااات .وسااتكون األخطاااء أقاال أهميااة ماان القياااس فااي ساااحة اللعااب،
وجدول النتائج سيكون أسهل في التحليل.
طول ضلع مربع الظالل

البعد بين نقطة التصويب

()0
02

قراءة العضادة

ارت اع

المبنى

والمبنى

7

5م

2م

02

5

5م

3م

02

7

5م

7م

02

02

5م

5م

ويالحا ااظ األط ا ااال التسا اااو با ااين العالقا ااات :ما ااًالو...،2/5 = 7/02 ،3/5 = 5/02 ،

وهكذا .ولربما يتمكنون من التوصل إلى اكتشا

القانون العام لذلك:

النساابة بااين طااول ضاالع مربااع الظااالل ( )02وق اراءة العضااادة هااي ن سااها النساابة بااين

ارت اااع المبن ااى ( )5والبع ااد ب ااين نقط ااة التص ااويب والمبن ااى .وس ااو
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يض ااع المعل اام بع ااض

األه اادا

المختل ااة عل ااى ج اادار ،ويطل ااب م اان التالمي ااذ تحدي ااد ارت اعاته ااا بمس اااعدة مرب ااع

الظالل .وأبسط طريقة لذلك هي أن تكون متأكداو من وضع العضادة علاى (ً )02ام تحارك

ن سااك حتااى تاارى الهااد  ،ولكاان يمكاان أن تشااير للتالميااذ أن هااذه الطريقااة ليساات دائم ااو
ممكنة التطبيم.

ويمكاان أن ي كاار التالميااذ فااي طريقااة أخاارى للعماال ،كمااا يمكاانهم تسااجيلها فااي ك ارساااتهم

ومن ًم اختبارها في درس آخر.
الخالصة

لق ااد ك ااان لألنش ااطة المختل ااة المقترح ااة أن وف اارت لألط ااال فرص ااة ليتعرفا اوا بأن س ااهم عل ااى

األسطرالب ،وأن يقوماوا باكتشاا

قيمتاه وتناوع اساتخداماته فاي الساماء؛ فقاد عمال التالمياذ

بطرم رياضية عديدة ومختل ة :فكرة الزوايا وقياس المسافات وعمل جداول القياسات وتتبع

الرس ااوم البياني ااة وتش ااكيلها ...وق ااد ت اام تش ااجيعهم عل ااى ح اال مس ااائل متنوع ااة بواس ااطة ط اارم
اختبار وتحقم مختل ة :المالحظة والتجريب وصنع نموذج ووضع الالصقات البيانية.

مالحظات
 .0يك ي أن يكتش

التالميذ األجازاء المختل اة مان األساطرالب؛ ال أن يدرساوا بالت صايل

الدوائر على ص يحة األسطرالب.

ًمة  03كوكبة من األبراج غير متساوية .ومن أجل التبسيط ،فإننا نأخذ
 .2في الحقيقةّ ،
ف ااي اعتبارن ااا  02منه ااا تتواف اام م ااع األبا اراج التقليدي ااة المعروف ااة .ويظ اال (الحا اواء) ه ااو
الًالا عشر.

 .3سو

ُيحت ظ بهذا العمود لتسهيل اكتشا
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تساو بعض العالقات.

ملحـق

العضادة
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خط عرض باريس
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الجهة الخلفية من القالب
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حزيران
برج الثور

كانون األول
برج العقرب
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نيسان
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برج الحوت

آذار
برج الدلو

شباط

كانون الثاني

برج الجدي

برج القوس

تشرين الثاني
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تموز

برج الميزان
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برج السرطان

برج الجوزاء
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نص لألطفال
كانت اللعبة الم ضلة لدى نبيل وشقيقته فضيلة هاي حال المساائل التاي كاناا يالحظانهاا

عندما تحدا حولهما أو فيهما .لقد كانا أكًر شال او باذلك مان كًيار مان األط اال اآلخارين

في زمنهما ،ويخالط ذلك قليال مان الساحر ،تمامااو كماا جااء ذلاك الياوم عنادما كاناا يحااوالن

اإلمساك بالنجوم...

كانت الشمس على وشك المليب ،وكان نبيل وفضيلة يستلقيان بالقرب من ض ة النهر
يراقبااان النجااوم وقااد باادأت تضاايء واحاادة تلااو أخاارى ،فااي السااماء ،كمااا لااو كاناات عالمااات
تمكنك من تخمين أقنعتها .كسرت فضيلة حاجز الصمت ،وقالت بصوت حالم:

إن
 لقااد أصاابحت السااماء أكًاار ظلمااة ،وتسااتطيع أن تاارى المزيااد ماان النجااوم .ال أدر ْيعدها من قبل...
كان أحد حاول أن ّ
ًم أصبحت أكًر حيوية ،وجلست مستوية لتنظر من حولها بشكل أفضل:

 نبيل ،أين ذهب القمر؟تأوه نبيل .كان يحب أن ينظر إلى العرض الذ في السماء في أًناء أدائه ،ولم تكن

لديه أدنى رغبة في أن يتحرك من مكانه ،فأجاب شقيقته بصوت خافت:
إن عليه أن يحرد ،مًلك تماماو في بعض األحيان!
 ّلقد است زت فضيلة بهذا الكالم:

 هذا كالم سيء! إن القمر لم يبزج بعد .ربما تعتقد أنني ال أعر أن النجوم هي فيرحلة خالل الليل؟

مضايقته لشقيقته قد شجعته حقا ،ف كر ملياو وقال:
 إذن ،تعرفين أيضاو أن من بينها نجماو واحداو ال يتحرك أبداو؟فوجئت فضيلة بهذا السؤال ،وأجابت بسرعة:

 إذا كاان هنااك واحااد فمان الساهل العًااور علياه .مااا علياك ساوى أن ترساام رساماو للنجااومًم تعود بعد قليل وترسم رساماو آخار ًام تقاارن باين الرسامين ،وتكتشا

الذ لم يتحرك.
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أ النجاوم هاو

 لن يكون سهالو أن ترسمي قباة الساماء علاى ورقاة مساتوية .وكياأنه سيكون ن س النجم في كال الرسمين؟

يمكناك التأكاد مان

وبحجااة أنااه يريااد أن يليظهااا ،سااأل نبياال فضاايلة بعااض األساائلة التااي كااان هااو ن سااه

يتساااءل حولهااا .وفضاايلة اسااتللت حالااة االنزعاااج التااي هااي فيهااا ،وفكاارت فااي هااذه
األسئلة .وأخي اور انتهت إلى القول:
 لو أنك صنعت نموذجاو مرسوماو للسماء ،فستكون كما لو أناك أمساكت بهاا ...أم ٌار مااقاااطع فضاايلة .جاااء تهاام مجموعااة كبي ارة ماان الرجااال ذو اللحااى والعمااائم يلت ااون فااي
معاااط

طويلااة تساابح فااي السااماء ،وكاال ماانهم يتاادلى ماان يديااه قاارص معاادني ملطااى

بنق ااوش وب ااه دوائ اار وقش ااات ،وكله ااا ت اادور تح اات أص ااابعهم .وكان اات تس ااود همهم ااات
متواصلة ..." :هد  ...جد ارت اع النجم ...اعر الساعة واليوم ...احسب"...

نسي نبيل وفضيلة اختالفهما ،وناديا بصوت واحد:
 -أرجوكم ،هال علمتمونا كي

نستخدم آالتكم؟

تحلّم الرجال في مواجهة الط لين ،وبدأوا يتشاورونً ،م قال واحد منهم:

 أنا أبو جع ر محمد بن موسى الخوارزمي ،وأنا أتحادا بالنياباة عان المجموعاة  .كلناامت قون أن ندعكما تستخدمان األسطرالب ،ولكن فقط حتاى يبازج القمار .أماا بعاد ذلاك

فسو

نكون مشلولين جداو .هيا بنا اآلن!

َّ
يتسن له أن يصل إلينا؛ فلقد كان ذلك منذ أمد بعيد ،وقد ضاعت
ما حدا بعد ذلك لم

الااذاكرة! ولكاان يبقااى أن نقااول أن األسااطرالب" ،آخااذ النجااوم" ،قااد مضااى عليااه زماان طوياال
وهااو فااي االسااتخدام فااي البلاادان اإلسااالمية .وهااو يتاايح لااك أن تعاار الوقاات خااالل اللياال،

وأن تعاار االتجاهااات فااي الصااحراء ،وعمليااات أخاارى كًي ارة أيض ااو .وبطريقااة أو بااأخرى،
نبياال وفضاايلة علااى األسااطرالب

تجماع علماااء ال لااك حااول الخاوارزمي ،قاااموا بتعريا
بينمااا ّ
واسا ااتخداماته ،وسا ااو يبوحا ااون بأس ا ا ارره اليا ااوم لكا اال إنسا ااان يريا ااد أن يعرفها ااا .بطريقا ااة أو
بأخرى...

667

669

التناظـر
العلم وال ن في بالد اإلسالم :مًال على التناظر

020

بيرنار مايت

عندما يدخل "الزليج" إلى غرفة الص ...

022

دراسة في التناظر
مارك موايون

نص لألط ال

147

آن فوش

668

620

العلم والفن في بالد اإلسالم :مثال
على التناظر
برنار مايت

اإلبهار
انظاار إلااى هااذا اإلفريااز المنحااوت علااى لااوح

خش ا ا ا اابي والمح ا ا ا ااوظ ف ا ا ا ااي متحا ا ا ا ا

ال ا ا ا اان

اإلسا ااالمي فا ااي القا اااهرة (انظا اار الشا ااكل.)0

س ا ااو

ن ا اارى أدن ا اااه ال ا اانمط ن سا ا اه؛ نجم ا ااة

ومضلّع مكررة بشكل

الشكل 1

متطابم تقريباو على مسافات متساوية بواسطة النقل .هذا

التصميم هو تصميم هندسي بكل ما للكلمة من معنى.

دعونا اآلن ننظر إلى هذه اللوحة التي لُبست بقشرة من
نقوش عاجية من باب خشبي موجود في المتح

ن سه

(انظر الشكل .)2ونشاهد هنا أيضاو النقوش الهندسية؛ إذ
النجوم لها  07ضلعاو .الجانب األيمن من الباب لو طُبع
على ورم ووضع أمام مرآة سترى أنه نسخة عن الجانب

األيسر ،واألمر سيَّان مع النص

العلو والنص

الس لي.

في الحقيقة ،عليك أن تدرس اللوح ُربعاو ُربعاو .خذ هذا الخط
اليدو (انظر الشكل  .)3إنه متماًل ،مًل هذا القاطع

(انظر الشكل  .)7لو كان لنا أن نأخذ هذه المجموعة من
الشكل 9

مربعات السيراميك بعين االعتبار ،إضافة إلى الديكورات

المختل ة بمواد مختل ة ،فإن تكرار البالط
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سداسي األضالع يل ت األنظار (انظر الشكل  ،)2واألمر ن سه تجده مع هذا الديكور

الشكل 3

الشكل 4

الشكل 7

اآلخاار؛ نجااوم ذات  02ضاالعاو مكااررة بانتظااام (انظاار الشااكل .)5ويمكاان أن تاارى علااى هااذا
الاابالط تصااميم شاابكة كًيارة األلاوان بأشااكال بساايطة تتكاارر بأساالوب خطااي (انظاار الشااكل.)2

ويمكن أن ترى أنها "شبكة ًنائية األبعاد" .وفي الشكل ،7فإن الشابكة أكًار تعقياداو؛ فهاي تمتاد

إلى ًالًة أبعاد في المساحة والحجم .وكما هاي هناا ،فهاي يمكان أن تخاص بواباة تذكارياة أو

قاعة مقنطرة أو قبابااو يبادو أنهاا تطاول عناان الساماء .هاذه المعلّقاات مان الهاوابط (الحليماات

محدبااة أو مقع ارة ،وهااي ديكااور أكًاار منهااا ْبنيااة ،تساامى "المقرنصااات"( ،وهااي جاازء
العليااا)ّ ،

حجاار أو خشاابي ناااتئ ماان جاادار داعاام لشاايء فوقااه ،نااوع ماان الطن ا ) .وتظهاار النقااوش
الهندسااية ت أيض ااو علااى السااجاد وعلااى كاال أشااكال ال اان اإلسااالمي ،عنااد نقطااة مااا تجعاال

المش اااهد األق اال اهتماما ااو يمي اال إل ااى وصا ا ها بالمًلً ااات والمربع ااات والمخمس ااات والمس اابَّعات

المًمنات واألشكال االًني عشرية ...إلخ .وبسبب الكتل المتشابكة لهذه األشكال "البسايطة"،
و َّ
فن "األرابسك".
وحبكتها مع بعضها البعض تسمى ّ
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مع بناء أول المساجد (قبة الصخرة في القادس عاام 522م والمساجد األماو فاي دمشام

عااام 207م) تظهاار أشااكال األزهااار ،ومقتبسااات ماان ال اان البيزنطااي وماان األشااكال ال نيااة
الرومانية .وقد أًْرتها النقوش المزينة

المتماًل ااة ورس ااوم ال اابالط (القرمي ااد).

ونموهااا ،فااإن هااذا
ومااع تطااور الماادن ّ
االس ا ااتخدام المن ا ااتظم للتن ا اااظر انتق ا اال
إلى المعمار المادني ،ب ضال الب ارعاة

ال نية للحرفيين المحلياين – اإلغريام
والس ااوريين واألقب اااط  ،-ال ااذين كي ا اوا

أساليبهم بحسب مقتضيات معلميهم الجدد.

الشكل 6

الح اار المختل ااة و ِ
حا اوالي القا ارنين العاش اار والح اااد عش اار الميالدي ااين ،س اامحت ِ
الحرفي ااون

وال ن ااانون المس االمون بتوس ااع دين اااميكي كبي اار له ااذا ال اان ف ااي المس اااجد والقص ااور والم اادارس

الكبرى والمكتبات والمشافي والخانات والحمامات العامة خاصة بأجزائها الداخلية .وهكذا
فقد وجد ال ن اإلساالمي ِسامته الخاصاة باه التاي امتادت إلاى أنحااء اإلمبراطورياة مان الهناد

إلااى األناادلس .وقااد كااان لااه وح ادة رائعااة متجاااوزة بااذلك التنوعااات واالختالفااات اإلقليميااة.

أن سيطرة اللجوء إلى الهندسة في ال ن ترجع إلى تحريم اإلسالم رسام صاورة
ويرى البعض ّ
اإلنسان أو تمًيله .ولكن هذا التمًيل كان يحدا في شرم اإلمبراطورية دون التركياز علاى
فخامة النمط الهندسي .ويمكن لعين الناظر أن تكتش

أنه كان يتم التعد علاى التنااظر

قليالو في إيران لتمًيل الحياة؛ بينما كان االلتزام به قوياو في اللرب.
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الشكل 7

الشكل 6

التناظر والفن في بالد اإلسالم
ما هي سمات هذه العالقة بين التناظر الهندساي وهاذا ال ان المج ّارد الاذ يساتخدم الهندساة
تقدم في بداية هذا المقال حول اإلفريزات وألاواح األباواب والابالط
كًي اور ؟ إن الوص الذ
ّ
والمقرنصات يعود إلى تحليل ألعمال مكتملة .ويمكن أن نسمي معاو عناصر التحاول التاي

يجردها في مسار تاريخاه :اإل ازحاة والادوران واالنعكاساات بالنسابة للمارآة.
استطاع العلم أن ّ
ويعني هذا أن " البعْدية" ليست لها أية عالقة بممارساة ال ناانين والحارفيين وكاذلك الماؤل ين

الذين تنااولوا أعماالهم .وتًيار هاذه األماور نوعااو مان التحاد لتلطياة حياز ماا .و لهاذا ،فهام

يسااتخدمون نمطااو هندسااياو ويكررونااه فااي أعمااالهم .وجميااع النسااب المسااتخدمة إنمااا يحااددها

السااطح الااذ س ايتم ملااؤه وضاارورة تك ارار ذلااك .وبشااكل نمااوذجي ،يمكاان أن تُجعاال "بااال
نهاية" .لذلك ،هناك تحقيام لهاا يمكان أن نساميه "شابكة دورياة" .ولكان طريقاة مالء مسااحة
معينا ااة تعا ا ّاد بسا اايطة إذا كا ااررت أي ا ااو ما اان السا ااطوح المتوازيا ااة أو المسا ااتطيالت أو األشا ااكال
السا ااباعية أو الًمانيا ااة ،أو ...أ شا اايء كا ااان .ولها ااذا السا اابب ،علي ا اك أن تسا ااتبدل بالشا ااكل

المختااار (علااى ساابيل المًااال ،خاااتم سااليمان) أنماط ااو أخاارى مركبااة بطريقااة تحتاارم التناااظر
أن فن البازل كله موجود هناك .فهاو يتكاون
لضمان استم اررية هذه السمة .والجدير بالذكر ّ
من تنوعات عديدة في وظي ة التناظر المقادم وفاي األلاوان المختاارة .ويساتخدم ال ناانون فاي
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البلدان اإلسالمية دائماو الحد األدنى من األشكال المختل ة ،في أسلوب اقتصاد بال عل تم

الت كير فيه جيداو من أجل إحداا تنوع في الوحدة .ويؤد االنح ار

أو نطام اإلمكانياات،

ب ضاال الب ارعااة ال نيااة الراقيااة التااي تاام اكتسااابها ،إلااى نتااائج مقبولااة ومذهلااة ال بااد ماان إبااداء

اإلعجاب بها.

يوحا اد اإلنج ااازات
إن ال اان اإلس ااالمي ف اان جم اااعي ،ول اام يك اان أب ااداو عما االو فرديا ااو .فه ااو ّ
ّ
الخاص ااة للعدي ااد م اان الحا ارفيين ف ااي العم اال بوصا ا ه ُكا االو .فمص ااممي ال ااديكورات ومن ااذيها

وممهااد الطاارم و ارصا يها وصااانعي المكاتااب ومرّكبااي الاابالط ...إلااخ ،ال يقااودهم شااخص

معين ااو ،ولكاان كاال واحااد ماانهم
مسااؤول عاان مًاال هااذه األعمااال ي اارض علاايهم برنااامج عماال ّ
يسهم في إتمام العمل .لذلك ،فقد كانوا يعملون بشكل تقلياد  ،ولك ْان أيضااو كاان متاحااو لهام
اختراع تنوعات جديدة تًر العمل العام .إنه نمط يتكارر بوضاوح وفاي كال األسااليب .ولام

ي ْما ا ِ
اض بعا ااد ذلا ااك زما اان طويا اال ،حتا ااى جا اااء  -م ا ان خا ااارج ها ااذه المجموعا ااة ما اان ال نا ااانين
والح ارفيين -الرياضااي ال ارسااي الكبياار الكاشااي ،الااذ تااوفي فااي عااام 0722م ،وخصااص

فصالو في كتابه الشهير "م تاح الحساب" لهندسة الديكاور وعمليات إنشااء األب اواب والنوافااذ
والج اادران والقب اااب وزخرف ا اتها .ول اام يتخي اال أح ااداو أن المعم اااريين علما اوا علم اااء الرياض اايات
والهندسا ااة ليعمل ا اوا مع ا ااو .مما ااا أدى إلا ااى التوافا اام فا ااي الممارسا ااات التا ااي وص ا ا ها علما اااء
الرياضيات ولخصوها في النهاية.

وه ااذه ها اي تقريبا ااو الظ اااهرة ن سا اها الت ااي ح اادًت ف ااي اليون ااان؛ فق ااد ولّاادت ممارس ااة مس ااح

األ ارض ااي تحلي اال عوام اال األش ااكال المعق اادة ف ااي تك ااوين األش ااكال البس اايطة ً اام د ارس ااة ه ااذه

األشكال لذاتها دون اللجوء إلى عزو ذلك إلى أ سبب كان .ويعد هذا العمال المًاالي فاي

األشااكال (المًلًااات والمربعااات... ،إلااخ) ود ارسااة خصائصااها ماايالداو لهااذا الموضااوع الااذ

نسااميه اآلن بالهندسااة ،تمام ااو مًلمااا كااان لممارسااة العااد ماان أًاار فااي والدة علاام الحساااب،

أن نعمام أفكاار التسااو وعادم
ومًلما أتاحت لنا دراسة توازن الميزان على يد أرخميادس ْ
التساو والعتالت... ،إلخ؛ بمعنى ترك دراسة األشكال والتمسك بأداة الت كير العقالني.
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التفكير التقني والتفكير العلمي
يقدم لنا ال ن اإلسالمي ،بهذا المعنى ،ما يجب أال ننساه أبداو ،وهو أ ّن معرفتنا ما هاي إالّ
نت اااج للبح ااا الطوي اال ال ااذ ص اانعته روح البشا ارية الت ااي تتل ااذى عل ااى تن ي ااذ ه ااذا التجري ااد.

فالتقني ا ااات المتبع ا ااة ه ا ااي األول ا ااى ف ا ااي الت ا اااريخ البش ا اار  .وه ا ااي تتق ا اادم بس ا اابب المش ا اااهدات
واالختبارات واألخطاء والنجاحات والتحسينات في األدوات وفي تحليل الممارسات العملية.

ويترك ا از ها ااذا الشا ااكل ما اان العقالنيا ااة علا ااى المشا ااروع موضا ااع التن يا ااذ؛ علا ااى األدوات التا ااي
ستستخدم لتحقيم الهد

المنشود .أماا الت كيار العلماي فهاو شايء آخار .وقاد جااء هاذا بعاد

وقت طويل ،ومهّد الطريم إلنشاء النظريات .ورأى الم كرون الذين تطرقوا لهاذه المهماة ،
علاى ساابيل المًااال ،الد ارسااة التاي سااتُجرى للبنااى للحصااول علاى تنظاايم فكاار  ،ولد ارسااة

اإلنسااان وأفعالااه وأحاسيسااه لن اتعلم كي ا

ن كاار  .وقااد اعتماادوا علااى هااذه اإلنجااازات التااي

قدمت لهم أشكاالو مشابهة ليص وها بطريقة متجانسة ًم فتحوا ألن سهم بااب المنطام الاذ
اكتش

أيضاو .لقد كان العلم في البلدان اإلسالمية – بابتكاره للطريقة التجريبية – أول من

وضع البحا المنطقي تحت سيطرة التجربة.

الطريقة التجريبية :طريقة أخرى تقرب التفكير التقني من التفكير الجدلي
تم إًراؤه

التقني الذ
في اللرب ،منذ عصر النهضة ،تم إًراء العلم الحديا بالت كير
ّ
بال كر النظر ؛ فاألسلوبان ضروريان ،وال يمكن أخذ أحدهما دون اآلخر .واألمًلاة على

ذلك ال تنقصنا؛ قياس الوقت باستخدام "الرخامات الشمسية"ً ،م بالساعات ذات األوزان،
قبل اكتشا

قوانين البندول التي أتاحت إنتاج آالت الوقت من النوع المتوازن ،واآلالت

ضع
المحرقة المسخنة التي اكتش ها التقنيون العباقرة ،قبل دراسة ُ
ُ
ولّد الديناميكا الح اررية...

إنتاجها ،األمر الذ

ولكن بالعودة إلى تاريخ ال ن اإلسالمي ،فقد ظل ماًالو يشهد عظمة الحضارة التي

شهدت مولده ،إلى أن بدأ علماء الرياضيات اللربيون ،في القرن التاسع عشر ،اتباعاو

لطريقة إيﭭاريست غالوا ،الت كير في بنى علم الرياضيات .وفي تلك الحقبة الزمنية ذاتها،
تقدم علماء البلّوريات بمسألة تكرار نظام من النقط في حيز أو في مساحة (من الممكن
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مقارنته بالذرات) .وحوالي السبعينيات من القرن التاسع عشر (0721م) ،تمكن علماء

ال يزياء والرياضيات ،كل منهما بشكل مستقل عن اآلخر ،من التوصل إلى أن ًمة سبع

بأن ًمة سبع عشرة نوعاو فقط من
عشرة طريقة فقط لتبليط هذه المساحة .ودللوا على ذلك ّ
مخططات شبكات العمل .وفي بداية القرن العشرين ،لوحظ أن كل هذه الشبكات ال توجد

إال في قصر الحمراء في غرناطة ،الذ يعود تاريخه إلى القرن الرابع عشر .هذا الخبر

خلم م اجأة ،وحا أحدا علم نظر على أن يعود إلى استنتاجات ال ن اإلسالمي .ولقد
تعزز هذا االهتمام بعد ذلك بنص

قرن بينما كانت المواد في ال يزياء تتطور بالعودة إلى

أولى التطبيقات العملية للمجموعات المتناظرة لت سير الدراسات التي تم تن يذها في مجال

اإلشعاعات السينية .وفي حدود معرفتنا ال علية ،ال نعلم أن أحداو من علماء البلدان

اإلسالمية قد سعى إلى تعداد خطط المجموعات ،ولكن الحرفيين أرادوا أن ُينجزوا عمالو

وتميزوا ،في ذلك ،ب كر مبتكر
لكي يسجلوا أعظم تنوع ممكن للوصول إلى وحدةّ ،
ًر  ...وفي عام 0270م ،عًرت مجموعة من العلماء ،بمناسبة دراسة اإلشعاعات

السينية ،على أنواع من الشبكات "المحظورة" بواسطة تركيب البالط العاد ؛ بمعنى أنها

خماسية الشكل .وقد ولّد استمرار التجارب المماًلة تصو اور لما يشبه
تتمتع بتناظرات
ّ

"الشبكة الدورية" ،التي تسيطر على "أشباه البلورات" وموضوعات بحًية عميقة واكتشافات
فعلية .وتكش

"الدراسة البعدية" لهذا االكتشا

أن هذه التناظرات موجودة في أنماط

الديكور اإلسالمية وفي عروض المقرنصات أيضاو .وقد وص ت أيضاو على أيد فنانين

مًل ديو ارْر (انظر الشكل  )2أو علماء تقنيين مًل سايمون ستيﭭن .وهذا درس حول
التواضع بالنسبة للصناع المجهولين الذين عملوا لتطوير ال ن في البلدان اإلسالمية ،و

عالمة لل ائدة في الوصول إلى أحدا العلوم بدراسة ميادين أخرى لل كر والممارسات

اإلنسانية.
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الشكل 2

ثبت المراجع
ُ

جين -مارك كاستيرا" ،فنون األرابسك :فنون الديكور في الملرب" ،كوربيﭭوا ،ا .س .ر.

للنشر0225 ،م.

بيرنار مايت" ،تاريخ أشباه البلورات ،مجلة آلياج ،رقم 0222 ،32م ،ص.22-72
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عندما يدخل "الز ّليج" إلى غرفة الصف...

دراسة في التناظر
مارك موايون

مقدمة

يسااتخدم الحرفيااون والصا ّاناع فااي البلاادان اإلسااالمية الخصااائص الرياضااية وال نيااة للاادوران
والتناظر والتبلايط ،أعناي تلطياة الساطح بانمط منقاوش لتكاوين شاكل هندساي .وهام يقوماون
بتجميل أعمال معمارية عديدة (منازل وقصور ومساجد ومشاا ومادارس علياا وأضارحة)،
ويزينااون أنواعااو مختل ااة ماان الكتااب (دينيااة وأدبيااة وحتااى علميااة) .وعلااى ساابيل المًااال ،فهاام
يملؤون ال ضاء المسطح بالدوائر واألشكال المضلعة المرسومة بالمسطرة والبركار .ولذلك،
يستخدمون مربعات صليرةو من الطين المشو معظم الوقت ملطى بلطاء يسمى "الزليج".
هااذه هااي المربعااات ن س اها التااي أُحضاارت لنبياال وفضاايلة ماان أجاال تاارميم جاازء ماان سااور
منزلهمااا .وقااد أصاابحت هااذه المربعااات ساامة ل اان المعمااار الملربااي – األندلسااي ،ولااوحظ
وجودها منذ بداياة القارن الًااني عشار فاي ماآذن ال ُكتُبياة والقصابة بماراكش .وكماا يباين فايلم
الرسوم المتحركاة ،فإنهاا موجاودة فاي ديكاورات عادة غار فاي قصار الحماراء فاي غرناطاة،
الااذ يعااود بناااؤه إلااى النصا األول ماان القاارن ال اربااع عشاار .وكاناات تصاانع بأنماااط ًالًيااة
األبعاااد ُسااميت "المقرنصااات" ،وهااي عناصاار تأسيسااية معماريااة تُسااتخدم ديكااورات لمم ارات
مقنط ا ارة ،وتعما اال بمًلًا ااات ومربعا ااات ومعينا ااات .وفا ااي القا اارن الخا ااامس عشا اار ،كا ااان عا ااالم
الرياضاايات اإلي ارنااي ،الكاشااي ،المتااوفى فااي ساانة 0722م ،مهتم ااو باألساالوب العلمااي لهااذه
المقرنصات لدرجة أنه خصص فصالو في كتابه "م تاح الحساب" لكي ية صنعها وقياساتها.
إن ً اراء الهندسااة التااي تظهاار فااي الااديكورات اإلسااالمية غالب ااو مااا يجعاال منهااا أساالوباو

ص ااعباو .وه ااذه الص ااعوبة تمًله ااا األش ااكال الدقيق ااة الملرق ااة ف ااي الت اص اايل .وان إنش اااء ه ااذه

الااديكورات يقااع بشااكل رئاايس فااي أربع اة تح اوالت ف اي الخطااة :التناااظر المحااور والمركااز
واإلزاحة والدوران.
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هااذه التح اوالت األربع اة التااي يمكاان إدراكهااا بالمالحظااة البساايطة تتطلااب أحيان ااو مسااتوى

خاواص التنااظر المحاور مان

اإن مشاروعنا هاو أن نكتشا
عال لكي تُحلّال جياداو وعلياه ،ف ّ
خالل األعمال ال نية التاي تتضامنه فاي البلادان اإلساالمية .وفاي الحقيقاة ،فاإن هاذا التحاول
يخصان الص ين الًالاا والساادس .واألنشاطة المقترحاة يمكان أن تكاون
هو فقط لبرنامجين
ّ
موضوع العالقة بين المدرسة والسنوات األولى للتعليم المتوسط.
التن اااظر المح ااور  ،ويس اامى أيضا ااو "التن اااظر العم ااود " ،م اان المح ااور ( )dه ااو تح ااول

النق اااط ،بحي ااا (‘ )Mتك ااون ص ااورة  Mبالنس اابة إل ااى ( ،)dإذا كانا ات ( )dها اي متوس ااطا ل ا ا

(‘)MM؛ بمعنى أن ) (dخط عمود على (‘ )MMويمار بوساطها .إذاو ) (dهاي مجماوع
لنقاط ًابتة :كل نقطة منها هي صورة لن سها.
وقبل أن نص

األنشطة بالت صيل ،نريد أن نقدم المعرفة واالختصاصات المشار اليها

بوضوح في التعليمات الرسمية للص
وزيااادة علااى األهاادا

التي نقترحها فيما بعد تهد

الًالا للعمل بها هنا.

المستعرضااة التااي وصا ت فااي مقدمااة هااذا الاانص ،فااإن األنشااطة
إلى التوصل الى األفكار اآلتية:

 -فهاام كي يااة اسااتخدام الم ااردات المحااددة ومعرفتهااا :الاانقط المتحاذيااة ،ووسااط القطعااة،

وخصااائص الخطااوط المتعاماادة ،وخصااائص المتوازيااات ،واألشااكال المتناااظرة لشااكل
معطى بالنسبة لخط مستقيم ،وانجاز إنشاءات ،ورسوم متصلة بها؛

 استخدام األدوات (المسطرة والبركار)؛ إدراك أن الش ااكل يمتل ااك مح ااو اور واح ااداو أو ع اادة مح اااور متن اااظرة ،والتحق اام م اان ذل ااكباستخدام أساليب مختل ة (الطي واالستش ا )؛

 إكمال شكل بالتناظر المحور باستخدام أساليب مًل الطي واالستش االتعر على شكل هندسي ما بطريقة إدراكية ،وتسميته؛
ّ
 -عرض شكل معقد في أشكال بسيطة.
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على الورم؛

اكتشاف التناظر
ه ااذه أول ما ارة ف ااي صا ا و

المح ااور  .ه ااد

الس اانة الًالً ااة يج اار فيه ااا تعل اايم التح ااول الهندس ااي – التن اااظر

ذل ااك ه ااو إبا اراز العناص اار المميا ازة باإلض ااافة إل ااى الخص ااائص الهندس ااية

(الح اظ على األطوال والمساحات...إلخ).

إل ااى ع اادة

يقس اام المعل اام الصا ا
يمك اان عم اال مقدم ااة عام ااة م اان خ ااالل بح ااا وً ااائقيّ .
مجموعااات تعماال بشااكل من صاال فااي مكااان أو مبنااى (تاااريخي أو معاصاار) .ويمكن اك أن

تسااتخدم مااًالو ،فااي إساابانيا ،قصاار الحم اراء فااي غرناطااة ،أو فااي الملاارب مسااجد الحساان
الًاني في الدار البيضاء ،أو مسجد القرويين في فاس أو حتى ضريح موال إسماعيل في
مكناس ،وسو نذكر المزيد من هذه األماكن الحقاو .وعلى التالميذ أن يكتش وا واحادة مان
النقاط المشتركة بين جميع األماكن؛ وجود رسوم هندسية غنية تتسم بهاا البلادان اإلساالمية

ديكور.
وتُستخدم
او

ويجااب أن تكااون المشاااهدة هااي نقطااة اإلنطااالم للتاادريب .وذلااك كمااا يظهاار فااي فاايلم

الرسااوم المتحركااة والاانص المخصااص لألط ااال ،فتمس اح المشاااهدة ،ماان بااين أشااياء أخاارى

بالتوصل إلى نمط هندسي متكرر وتناظره المحور .

هذه ال سي ساء (انظر الشكل  )0نسخة مطابقة لألصل لديكورات مصانوعة مان القرمياد

المص ااقول .وق ااد تما ات إع ا اادة إنتاجه ااا عل ااى ورق ا اة ش اف ا اة لتُع اارض ف ااي الصا ا

باستخدام جهاز عرض.

الد ارس ااي،

الشكل :1فسيفساء لفناء ،مأخوذة من بناء حديث في غرناطة (في القرن العشرين).
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نبدأ النقاش أول األمر حول وص

القطعة التاي عنادما تتكارر عادة مارات فإنهاا تسامح

لك أن تعيد بناء نماوذج فسي ساائي معارو  .ولان ياتمكن جمياع التالمياذ مان إنتااج القطعاة

ن سها ،وُيتوقع أن تحدا مناظرة داخل الصا الد ارسايً .انيااو ،ح ّاز التالمياذ علاى وصا
الحركات المختل ة لقطعة تأسيسية (على سبيل المًال ،انظر الشاكلين  2و  )3التاي ساتتيح
لهم إعادة تكوين المجموع .ويمكن للمعلم أن يتعامل ماع القطعاة خطاوة بخطاوة كماا يوجهاه

التالميذ .وسو

يْلزمك أن تمتلك عدداو كافياو من القطعة المختارة .انتبه لما ينتجه التالمياذ

وما يقومون بعرضه.
بالنسبة للص و

التي يتوافر فيها جهاز فيديو للعرض ،يمكن للمعلم أن يستخدم برامج

( )wordأو (" )paintالرسام" من أجل تصوير الحركات األفقية والعمودية لل سي سااء علاى

الشاشة .ومن أجل االستم اررية ،يمكن مشاهدة فيلم الرسوم المتحركاة علاى موقاع المشاروع
بص ا ته نشاااط فحااص وتحقاام .وهااذا ال اايلم يمكاان أن يتاايح ال رصااة للطلب اة أن يكتب اوا مقاااالو

يعرفون فيه التناظر.
ّ

الشكل :9تفاصيل قطعة فسيفساء.

الشكل :3تكبير لقطعة تشكل فسيفساء في غرناطة.
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طي اه وقطعااه كمااا
ويمكاان للمعلاام أن ُيتبِااع ذلااك بتوزيااع إفريااز علااى التالميااذ يسااتطيعون ّ
يرياادون ماان أجاال تحديااد القطعااة التأسيسااية لل سي ساااء ،أ القطعااة األصاالر .كمااا يمكاان

تقسيم التالميذ إلى مجموعات لتيسير تبادل األفكار والتعامل مع القطع .ويجب أن يبتعادوا

عاان ما اراجعهم العمودي ااة واألفقي ااة :فيظه اار مح ااور منح اار للتن اااظر .وبال ع اال ،زي ااادة عل ااى
المحاااور العموديااة واألفقيااة التااي تت اام مااع الطيااات المتتاليااة ،ماان الضاارور أن يؤخاذ قُطاار

المربااع للقطعااة المشاالولة فااي االعتبااار .ويمكاان أن تتولااد ماان ذلااك مناااظرة جدياادة (أو نااص

مكتااوب) لاادى التالميااذ يبينااون فيهااا (فيااه) لماااذا يكااون ماان المؤكااد أن المسااتطيل الحاصاال

المكااون ماان مًلًااين هااو القطعااة األصاالر .الساابب األول هااو أنااه يساامح بتكااوين ال سي ساااء
الكاملة ،وهو األصلر ألنه ال يحتو على محور التنااظر ،أ ال يمكان تقليصاه أكًار مان

ذلك .ويمكن اآلن أن نوجه سؤاالو ًانياو؛ هل كان من الممكن أن يشكل قطع المربع بحسب
قطره اآلخر قطعة صلرى أخرى؟ وفي الخالصة من المهم أن يتوصل التالميذ إلى محور
يتم الطّ ّي بحسبها ،ربما عمودياو أو أفقياو أو قُطرياو .هاذا
للتناظر؛ أ القاعدة التي يجب أن ّ
المحااور ،مااًالو ،يمكاان أن يعاارض فااي رسااوم متحركااة .وفااي الممارسااة العمليااة ،ساايكون ماان
المًياار لالهتمااام أن نأخااذ فااي االعتبااار محااو اور ال يمياال بزاويااة قاادرها  72بالنساابة لالتجاااه

األفقي.

الشكل :4القطعة األصغر.

متابع اةو لمااا س ابم ،نقتاارح عاادة أنشااطة مختل ااة ،بحيااا تتاايح للتالميااذ أن يتعلم اوا بشااكل

تدريجي الم هوم الرياضي للتناظر المحور  .إن هذا الم هوم صعب نوعااو ماا بالنسابة لهام،
ولن يتمكن التالميذ جميعاو من إدراكه.
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النجمة المستشفة
الهد

هو تكوين نجمة أولى بطريقتين مختل تين على أساس النشاط التالي :إفريز مان

النجوم؛ اذ يتيح هذا التكوين للتالميذ أن يميزوا بين الطي وبين محور التناظر.

فاي بااادىء األماار ،يجاب إعااادة إنتاااج الساامات الكاملاة للشااكل 2أ علااى ورم استشا ا .
وعلااى التلميااذ أن يطااو علااى طااول الخطااوط المنقطااة ماان أجاال إعااادة إنتاااج الشااكل فااي

األرباع الًالًة الباقية .النتيجاة هاي فاي الشاكل  2بً .انيااو ،يجاب أن يحارص المعلام علاى
إعااادة إنتاااج الشااكل 2أ علااى ورم أباايض ،ويتوجااب علااى التلميااذ أن يكملااه دون اسااتخدام
ورم استش ا  .ومن الضرور اختيار ورم ذ سماكة كافية بحياا ال ياتمكن التلمياذ مان

أن يرى من خالله .زيادة على ذلك ،يجب أن تن ذ إجاراءات إلعاادة إنتااج (النجماة) بطارم

أخرى غير االستشا ا

والطاي .وماع ذلاك ،يمكان للمارء أن يطاو الورقاة مارة أخارى للتأكاد

من الشكل.

أ
إفريز النجوم

الشـكل  :7النجمة المستشفة.

ب

يقترح هذا النشاط الًاني تكوين إفريز يكاون العنصار األوساط فياه نجماة ذات ساتة أضاالع
تم صنعها مسبقاو.
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العمل األول على هذا اإلفريز هندسي تماماو ،ويتكون من توسيع اإلفريز الذ تام عمال

العنصرين األولين منه .ومن أجل هذا ،تترك للتلميذ حرية تن يذ المشروع من أوله.

الشكل :6إفريز النجوم.

وبعد تكوين اإلفريز ،يحا المعلم تالمياذه علاى إجاراء منااظرة فاي الصا

حاول الطارم

المختل ااة للقيااام بهااذا العماال .وبالتأكيااد ،يجااب أن يااتمكن جميااع التالميااذ ماان عماال محااور

التناظر بخط مستقيم.

والنقطااة المهمااة هااي فهاام أن المباادأ األساسااي لإلفريااز يكماان فااي تكارار أشااكاله وامكانيااة

التكرار بواسطة الطي أو بواساطة...
التناظر المحور .
إدخال األلوان
في البداية ،يمكن تلوين اإلفرياز بلاون
واحا ا ااد كما ا ااا فا ا ااي الشا ا ااكل " ."5وها ا ااذه

فرصااة لد ارس ااة طريق ااة تل ااوين اإلفري ااز

حت ا ااى ال " ن ق ا ااد" التن ا اااظر .ويتوج ا ااب
علااى التلميااذ أن يجمااع النتااائج السااابقة
كلها حول فكارة التنااظر المحاور بينماا

تفاصيل إفريز حديث من المسجد الكبير للحسن
الثاني في الدار البيضاء(القرن العشرون).

اي عقليااو .ولكان ،فاي المارة الًانياة ،ماع تناوع األلاوان؛ فاإن إفرياز النجاوم
يقوم بتن ياذ عملياة الط ّ
هو أيضاو فرصة الستطراد عدد  ،بإدخال تنوع في األلوان.
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ُيعر المعلم سلسلة من  nألوان ( .)n ≤ 2واللرض هو تحديد لون النجمة  .pومن المًير
لالهتمام أن نزيد شيئاو فشيئاو في الرتبة ( pوهذا يعني ،موقعها في اإلفريز ،لمعرفة النجمة )p؛

للنجمة التي نريد معرفة لونها .وفي حالة رتبة صليرة بشكل كا

لا p؛ أ

تتوافم مع نجمة

ممًلة على اإلفريز ،فإن التلميذ يشاهد ببساطة اللون المرغوب .ولكن عندما تكون رتبة p

كبيرة نسبياو ،عليك أن تستخدم استراتيجية مختل ة:
 إذا كانت =  ،n2فإن البحا يؤد بالتلميذ إلى تحديد لون النجمة بالتكافؤ مع زوجيةأو فردية رتبتها؛

 إذا كانت  ،n<2فعلى التلميذ أن يطلب ت سي اور لباقي القسمة اإلقليدية لا  pعلى .nالمعلم تتابعاو معطى من = 3nألوان؛ أزرم وبرتقالي

عر
على سبيل المًالُ ،ي ّ
وأخضر ،ويعطي التالميذ العدد  pليعرفوا اللون األساسي للنجمة المصن ة عند  .pويجب
أن يكون البحا تدريجياو ،بحيا تأخذ  pقيماو أكبر وأكبر.
دعونا نأخذ بعض األمًلة مع  pعندما تكون كبيرة بشكل كا

ليبدأ التلميذ بالوص :

 إذا كانا اات=  ،027 pفا ااإن القسا اامة اإلقليديا ااة لا ااِ  027علا ااى  3تعطينا ااا× 3 = 027 : .2+22ويسمح لنا ت سير ذلك بأن نص

اإلفريز :سو

تكون هناك  22سلسلة مان

ًالً ااة ألا اوان ونجمت ااان ملحقت ااان ،وس ااتكون هات ااان النجمت ااان عل ااى الترتي ااب ،ب اااللونين
األزرم والبرتقالي .وفي الخالصة ،فإن النجمة  027سو

تكون باللون البرتقالي.

 إذا كان اات = ،270 pإذاو  .0+71×3 = 270ف اااإلفريز س اايكون مكونا ااو م اان  71سلس االةكل منها بًالًة ألوان ،ولهذا فان النجمة  270ستكون باللون األزرم.

 إذا كانت = ،372pإذاو باقي القسمة اإلقليدية هو صا ر؛  .002×3 = 372ولهاذا فاإنالنجمة  372ستكون باللون األخضر.

وتك ي هذه األمًلة الًالًة لوص

 3بقدر ما هو ممكن :ص ر.2 ،0 ،

كل الحاالت في الجواب على القسمة اإلقليدية على

بعد ذلك يمكن أن يعطي المعلم قيمة جديدة لا  nأكًر أهمية ،ومارة أخارى قيماة مختل اة

ل ا  .pوهااذا البحااا العاادد جيااد ماان أجاال تمارين كتااابي .ويمكاان أيضااو القيااام بااه فااي ساايام
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قصة بحًية .ويتوجب على التلميذ أيضاو أن يسرد ويشرح عملية ت كيره التاي تكاون فاي هاذا
الساايام تجريبيااة ،باسااتعمال خب ارتااه فااي المدرسااة ومعرفتااه النظريااة .ويمكاان لهااذا النشاااط ان
يستعمل كتذكار أو كمقدمة للقسمة اإلقليدية.

النجمة ذات األضالع الثمانية :مربعان متقاطعان
أصاابح م اوال إسااماعيل (0222 – 0572م) المعاصاار ل االويس ال اربااع عشاار ،ساالطاناو علااى
الملرب في عام 0522م .في بداياة حكماه ،اختاار مديناة مكنااس لتكاون عاصامة لمملكتاه.

وض اريحه ،هااو مسااجد فااي هااذه المدينااة ُبنااي عااام 0213م ،حيااا يمكنااك أن تجااد األعمااال
ال سي سااائية الجميلااة القائمااة علااى أساااس النجمااة ًمانيااة األضااالع .ونااورد فيمااا يلااي مًااالين
يمكن أن يكونا نقطة البدء لتشكيل جديد مان النجماة ًمانياة األضاالع التاي لهاا أسااس مان

ًماااني نقاااط .ويمكاان للمعلاام أن يركااز علااى هااذا بااأن يطلااب ماان التالميااذ أن يكتب اوا عاان
تكوينها ومحاولة إعادة تكوينها.

فناء النافورة في ضريح موالي إسماعيل في

إظهار التفاصيل للتصميم في ضريح موالي

مكناس (القرن الثامن عشر).

إسماعيل في مكناس (القرن الثامن عشر).

وبإمكااان المعلاام ،فااي ك ارس ااات الشاارح الخاصااة بالتالميااذ ،أن يب ااين لهاام هااذا التص ااميم
بوضااع مربااع آخاار بحيااا يااتم تاادوير أحاادهما بمقاادار ربااع دورة فااوم اآلخاار ،علااى أساااس

مركزيهمااا .وهااذه فرصااة مناساابة لشاارح التحااول الهندسااي الجديااد .إن هااذا الاادوران لاايس ماان

منهاااج المدرسااة ،ولكنااه يمكاان أن ُي يااد فااي إظهااار أن التناااظر المحااور لاايس هااو العمليااة
الهندسية الوحيدة المتوفرة.
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دوران المربع
حول مركزه.

وفيما يلي أحد أكًر أنماط ال سي ساء استخداماو مع النجوم المتقاطعة:

الفسيفساء المتقاطعة للنجوم ثمانية األضالع.

وتعد النجمة ًُمانية األضالع مًالية لاتعلم فكارة محاور التنااظر باالطي أو باالقطع .وفاي
ّ
الواقع ،فالتلميذ المجهز بمل من المربعاات الورقياة ومقاص ،علياه أن يصانع نجماة ًمانياة

األضااالع بأقاال عاادد ممكاان ماان الم ارات التااي يقطااع فيهااا .وعلااى التلميااذ أن يجااد العنصاار

األصلر (انظر الشكل 2أ) الذ يصنع بنية النمط العاد (انظر الشكل 2ب).

الشكل 5أ :العنصر األساس للنجمة ثمانية

الشكل 5ب :نجمة ثمانية األضالع ومحور

األضالع.

تناظر.
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ويجب أن يتوصل التلميذ إلى النتيجة بًالا طيات متتابعة ،منها طيتان متوازيتاان ماع

وطية قُطرية على سبيل المًال.
األضالع ّ

عمل بالطة بواسطة مغلف  -مشروع تعاوني
يتيح هذا النشاط الرابع للتلميذ أن يعمل بالطة لمساحة ماا؛ بمعناى أن يلطّاي مسااحة ذات
أو ما شابه ذلاك) دون تارك أياة مسااحة

جدار في غرفة الص
ُبعدين (ربما تكون ورقة أو
او
خاليااة .والتبلاايط عمليااة ديكوريااة اسااتخدمت بشااكل جيااد فااي ال اان اإلسااالمي ،ونعاارض فيمااا
يلااي نمااوذجين ماان نماذجهااا .ويمكاان عرضااها للتالميااذ بعماال نسااخة ش ا افة منهااا وماان ًاام
عرضها باستخدام جهاز عرض .ويتكون كالهما من النجمة ًمانية األضالع التي ذكرناها
للتو.

بالطة في ضريح موالي إسماعيل في

بالطة في إحدى المقصورات في مسجد الحسن

مكناس (القرن الثامن عشر).

الثاني في الدار البيضاء (القرن العشرون).

ويتعلاام هااذا النشاااط بخصااائص متوازي اات األضااالع التااي تمااأل المساااحة مهمااا كاناات

أبعاده ااا أو أش ااكالها (متوازي ااات أض ااالع أو مس ااتطيالت أو مربع ااات أو معين ااات) .وس ااو

نستخدم مستطيالو في شكلنا األساسي الذ "سننقله" بالتناظر المتتابع.

يكون كل تلميذ عنص اور من البالطة المربعة ،ويقوم المعلم بجمعها بوصا ها كاالو واحاداو.
ّ
تنبه التالميذ مقدماو على هذا الهد  ،ليعرفوا أن النجاح الكلي للمشاروع يقاع
ومن المهم أن ّ
على عاتم عملهم الجماعي .والمطلوب هو االستش ا والقطع الدقيقان.
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أمااا الوساايلة المسااتخدمة فااي التم ارين فهااي ملل ا
ّ
وي ضل أن يكون من النوع الذ ُيلصم ذاتياو.

علااى شااكل مسااتطيل ماان أ نااوع،

ومن البداية ،ي ْرسم التلميذ خطوطاو منقطة على ظهر الملل

باتباع الخطة التالية:

 تتبع الخطوط القُطرية على الملل ؛عين وسط كل من األنصا األربعة للخطوط القُطرية؛
 ّ -أعد ربط األوساط اًنين في اًنين طولياو؛

عين الربع واألرباع الًالًة من كل القطع التي حصلت عليها.
 ّ أعااد ربااط ،الاانقط التااي حصاالت عليهااا ،اًنتاين فااي اًنتاين ،بشااكل قُطاار  .تقطااع هاتاانالقطعتان مركز المستطيل.
ًم اقطع علاى طاول الخطاوط المنقطاة علاى المللا  .وأخيا اور رتاب القطاع أفقيااو لتحصال

عل ااى العنص اار األسا ااس لعم اال ال اابالط .واآلن ح ااان الوق اات للمعل اام والتالمي ااذ ليجمعا اوا ك اال
العناصر ...وُيمكن أن يتم إنتاج هذا العمل من ملل ات ذات ألوان مختل ة إلظهار الابالط
بشكل أفضل.

عمل البالطة بواسطة مغلف.
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التناظر المحوري :اإلنشاءات
صنع شاكل ذ اًناا عشار زاوياة بعادة طارم .وأساهل هاذه الطارم هاي بادون شاك
يمكن ُ
التااي نحصاال عليهااا بعماال ًالًااة مربعااات يااتم إدخالهااا فااي دائارة .وين ااذ هااذا النشاااط األخياار
في أربع مراحل من صلة ومستقلة واحدة تلاو األخارى .ونحان نعار  ،مارة أخارى ،أناه نشااط

صعب يجب أن يخصص للتالميذ الذين فهموا األنشطة السابقة فهماو كامالو.
المرحلة األولى :محور التناظر
يج ا ااب أن يب ا اادأ التلمي ا ااذ بتعريا ا ا

مح ا ااور تن ا اااظر

الشاكل أعااله وتلوينااه بطريقاة تح ااظ كال محاااوره.

ويقاارر المعلاام العاادد األقصااى لأللاوان التااي يمكاان
استخدامها.

وبهذه المناسابة ،ساو

يالحاظ التلمياذ الحرياة

الض اائيلة لدي ااه ف ااي اختي ااار األلا اوان مقاب اال ع اادد

المح ا اااور .وف ا ااي الواق ا ااع ،فا ا اإن ل ا ااون منطق ا ااة م ا ااا
تحكمهااا المناااطم المتناااظرة .فالتناااظر هااو الااذ

يحكم تكارار األلاوان مان البداياة لكال مان األشاكال

على حدة (المعين والمربع وضلع النجمة).
أخيا ا اور ن ااأتي إل ااى تك ااوين الش ااكل .ويش ااار ُهن ااا

النجمة عشرية األضالع.

أن برن ااامج التركي ااب المنط ااو عل ااى
إل ااى ّ
متعااة .ولااذلك نشااجع التالميااذ علااى اتباااع

مخاااطر مماال للتلميااذ عنااد اتباعااه ،واليقاادم لااه أ ّ
"مجموعة األشكال" التالية حتاى يتمكناوا مان خاالل المالحظاة الواعياة أن يشااهدوا التركياب
النهااائي .ويمكاان أن يطلااب المعلاام إلااى التالميااذ أن يسااجلوا شاايئاو فشاايئاو المهمااات التااي تاام
إنجازهااا باسااتخدام الم ااردات المالئمااة ،مًاال( :دائ ارة ،مركااز ،شااكل سداسااي ،قُطاار ،وسااط،
مربع... ،إلخ).
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المرحلة الثانية :تراكب المربعات

المرحلة الثالثة :النجمة المركزية ذات اال ثني عشر ضلعاً

مالحظة :مان الممكان االحت ااظ بالنجماة ذات االًناي عشار ضالعاو للتلطياة النهائياة ،ولكان
من الواضح أن العالمة ستكون أقل وضوحاو.

المرحلة الرابعة :تفصيل النمط النهائي
هااذه المرحلااة هااي األصااعب ماان حيااا المشاااهدة وماان ناحيااة التركيااب ،ألنااه قااد يكااون ماان
الضرور أن تبدأ من جديد .ولكن ،مرة أخرى ،نقول ّإنه التناظر الذ يحدد العمل.
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أخي ا اور ،يقاادم المعلاام نمااوذج الاابالط التااالي ،علااى شااكل ملصاام كبياار بحجاام  ،A3لكااي

يعرضه على التالميذ مقترحاو عليهم القيام بنسخه مع تقديم نماذجهم الخاصة بهم.

تكرار النجمة ذات االثني عشر ضلعاً بالتناظر.

الخالصة
ونكوناه
إن هذه األنشطة ذات هد مزدوج؛ أوالو ،إنها تتيح لنا أن نكتشا التنااظر ّ
ونعرفاه ّ
فااي الصا الد ارساايً .اام إنهااا تسااير جنبااو إلااى جنااب مااع النمااو الًقااافي للتالميااذ فااي الوقاات
الذ تتيح لهم فيه ال رصة الكتشا

الحضارة التي تتجسد في ّفنهم.
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وفااي كاال األوقااات ،يمكاان أن تساااعد هااذه األنشااطة فااي أن تبا ّاين للتلميااذ أياان يقااع فااي
أن التناظر ليس عملية تركيب وت كير إنسانية
الخطأ .وفي الواقع ،إنها تتيح لهم أن ي هموا ّ
واعية فحسب كاي يبادو التكاوين جمايالو .ولكاي نختاتم د ارساتنا هاذه للتنااظر ،فاال باد لناا مان
صنعها من قبل.
أن نالحظ بعض األعمال اليدوية "الطبيعية" التي تم ُ

التراكيب والخصائص التاي تتمتاع بهاا البلاورات ،وذلاك بتحليال

إن علم البلّ ْوريات يص
تناظره ااا .وان بل ااو ارت الجلي ااد ه ااي ف ااي اللال ااب أكً اار األمًل ااة ش اايوعاو الت ااي يمك اان تق ااديمها

للتالمي ااذ :ن اادفات ال ااًلج .وعل ااى ال اارغم م اان أنه ااا مختل ااة ،فه ااي جميعا ااو تتك ا ّاون م اان تراكي ااب
سداساية الشاكل .وعلااى سابيل المًااال ،يمكان اساتخدام مجموعااة مان صااور البلاورات الًلجيااة
لتكون أساساو للتقييم على محور التناظر.

الكائن ااات البشا ارية (النبات ااات والحيوان ااات) يمك اان أيضا ااو أن تك ااون موض ااوعاو للمالحظ ااة.

أن األزهار وال راشات والقواقع البحرية وخاليا شمع العسال ،وماا إلاى ذلاك،
أض إلى ذلك ّ
أن التالميذ قد خبروها في حياتهم.
كلها أدلة طبيعية على التناظر ،وما من شك في ّ
ت المراجع
ثب ُ
أندر ديليديك ،ألعاب التناظر ،باريس ،أ سي إل – طبعة الكنلر2110 ،م.

جبار" ،الرياضيات وال نون في بالد اإلسالم" ،نصوص ووًائم للص
أحمد ّ

 ،773التناظر2117 ،م.

الدراسي ،رقام

ساارد تجااارب البحااوا فااي الرياضاايات ،باااريس ،أ سااي إل ،طبعااة الكنلاار ،آ آر إ إم،
بارياس 2112 ،2م.

بيرنار مايت ،البلورات :من األشكال إلى التركيب ،نصاوص ووًاائم للصا

 ،773التناظر2117 ،م.

الد ارساي ،رقام

"ب ارامج للمدرسااة االبتدائيااة ،دورة توطيااد ،ال ادورة  ،"3الجرياادة الرساامية ،رقاام  02 ،2نيسااان
2112م.
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نص األطفال
كانت اللعبة الم ضلة لدى نبيل وشقيقته فضيلة هي حل األللااز التاي كانات تحادا عنادما
كانا يراقبان ما يحدا حولهما أو فيهما .لقد كانا أكًر شل او بهذا من األط ال اآلخارين فاي

عصرهما ،ويخالط ذلك شيء من السحر ،مًلما حدا ذلك اليوم عندما أرادا أن ي هماا سار

الديكورات الرائعة على جدران منزلهما...

كان ذلك اليوم حا اور جداو لدرجة دفعت نبيل وفضيلة إلى البقاء في المنزل .كانا يحاوالن
أخااذ غ ااوة فااي الظاال فااي الخااارج عناادما تناااءى إلااى ساامعها بشااكل لطي ا صااوت نااافورة
الساحة الداخلية للمنزل وهي تقرقر بصوتها .وكانت هذه ال ترة من الراحة قصيرة؛ فسارعان

مااا قاطعهماا العمااال الااذين قاادموا إلصااالح الجاادار المقاباال الااذ كااانوا هام أن سااهم قااد بنااوه.

يمسا
وضع الرجال أكداساو من بالط السيراميك مربع الشكل على األرض وأوصوهما أن ال ّ
شيئاو في أًناء وجودهم (أ العمال) بعيداو .ولم يكن ذلك يعني شايئاو لنبيال وفضايلة ،اللاذين

قامااا تمام ااو اآلن ،وقااد مألهمااا حااب االسااتطالع .وألنهمااا كانااا وحاادهما ،فقااد تبااادال نظ ارات
ماكرة .نهض نبيل ليلقي نظرة على تصميم الجازء الساليم مان الجادار ،بينماا بادأت فضايلة،

وهي جالسة ،ترص المربعات فوم بعضها البعض .وقالت:

 نبيل ،انظر ،لو أخذت مربعاو مان كال مان الكاومتين ،فاإنني أساتطيع أن أرى أ واحادمن المربعين هو األيمن في عالقة عكسية مع األيسر ...تماماو مًل يد ّ !

نظ اارت إل ااى ي ااديها المم اادودتين أمامه ااا ،ولمس اات إبهامه ااا األيس اار بإبهامه ااا األيماان ً .اام

فصلتهما عن بعضهما ،وأدارت ك يها نحو وجهها ،وجعلت إصبعها الصلير األيمن يلمس
األيساار .وبكاال حماااس واًااارة ،باادأت فضاايلة ب اربط المربعااات مع ااو ،اًنااين اًنااينً ،اام توق اات
وكلها حيرة .فعلى الرغم من االلتواءات التي صنعتها بيديها ،لم تعلم كي تُو ِ
اصل.
وفااي أًناااء ذلااك ،ت حااص نبياال بعينيااه علااى مهاال الااديكورات التااي علااى الجاادار بطريقااة

تدل على استلرام تامً .م همس ألخته قائالو:

 ُك ّا اي ع اان مض ااايقتي! أن ااا أح اااول أن أفه اام كيا اباستخدام مربعات صليرة.
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نعم اال تص اااميم معق اادة به ااذا الش ااكل

 اصمت وساعدني بسرعة لترتيبها كما كانت ،ها هم الرجال يعودون!أعادا وضع المربعات كما كانت في كومتين بًبات .وسألهما أحد العمال:
انظر هنا ،تستطيعان أن تريا أن الكومتين قد عبا أحد بهما! هل قمتما بلمسهما؟
ا
غي اار الرج اال نبا ارة ص ااوته وق ااال
ف ااتح نبي اال وفض اايلة عيونهم ااا عل ااى اتس اااعها ببا اراءةّ .
مبتسماو:
 -حسناو ،يبدو أنكما فضوليان وتحبان أن تعرفا كي

نعمل.

أضاءت االبتسامات وجهي الط لين ،وجلسا في إحادى الزواياا يراقباان .إن الطريقاة التاي

عملتها نبيلة كانت جيدة ،ولكن العماال اساتخدموا أنواعااو متعاددة مان المربعاات للوصاول

إلى التصميم الكبير على الجدار ،وكاان المشاهد ُماذهالو .كال واحاد مانهم كاان يعمال فاي

جانااب ،ولكاانهم جميعااو كااانوا يعملااون فااي تناااغم وانسااجام علااى الااديكور التااذكار  .كاناات
التصاميم تكرر ن سها؛ فلم يكن بإمكانك أن ترى من أين بدأوا وأين انتهوا.
بعد لحظة ،قطّب نبيل حاجبيه وتمتم ألخته قائالو:
 -كي

يعر كل واحد منهم ماذا يعمل؟ التصاميم تتكرر ،ولكن كي

وأيضاو...

يعرفون البداية؟

وقدم ن سه لهما ببساطة قائالو:
قاطعهما رجل ظهر في ساحة المنزل ّ

 مرحبااو ،أنااا أُدعااى الكاشااي ،وأساائلتكم هااذه سااألتها أنااا ن سااي ماان قباال .إذا كنتمااا تحباااناودان مناي
الهندسة فيمكن لكما أن تجدا اإلجابة لما يقوم به العمال بشكل آلي .ماذا ت ّ
أن أخبركما به هنا؟ تعاال معي ،وسو نجلس قبالة هذا الجدار الجميل .انظ ار...

مااا حاادا بعااد ذلااك قااد ضاااع منااا؛ فلقااد كااان ذلااك قباال أمااد بعيااد ،وقااد ضاااعت الااذاكرة!

ولكاان يظاال لنااا أن نقااول إن العمااال كااانوا أول ماان اسااتخدم أس ارار التناااظر قباال أن يصاابح
بعااض العلماااء ،مًاال الكاشااي ،مهتمااين بااه باادورهم .وبطريقااة أو بااأخرى ،وكمااا رافق اوا نبياال

وفضاايلة ،فااإنهم سااو
بأخرى...

يرافقااونكم جميعااو ،أنااتم وكاال ماان يسااأل مًاال هااذه األساائلة بطريقااة أو
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مضخة ماء الجزري
سالم الحساني ومحمد أبطّو
الميكانيكا والتكنولوجيا العربية
سيطرت ًالًة اتجاهات على التراا العربي في الميكانيكا؛ الميكانيكاا النظرياة أو السااكنة،

النوعيااة ،وعلاام اآلالت ،وهااو علاام
ود ارسااة الهيدروسااتاتيكا (علاام ت اوازن الموائااع) والجاذبيااة ّ

مخصااص لوصا

اآلالت ود ارسااة كي يااة عملهااا .ويساامى بالعربيااة "علاام الحياال" ويقابلااه فااي

اإلنجليزياة"Science of Engineering Processes" ،؛ أ "علام العملياات الهندساية" .ويعتبار

علم اآلالت هذا رائداو لعلوم الهندسة .وهاو يتنااول تركياب اآلالت ووصا ها وشارح تطبيقاتهاا
فااي المهمااات العمليااة المختل ااة؛ رفااع األجسااام الًقيل اة ،وضااخ المياااه ماان األنهااار واآلبااار،

وصنع الساعات واألتمتة (تحويل اآلالت من يدوية إلى ذاتية) وآالت مبتكرة أخرى.
ونشير إلى بعض الكتب كمراجع لهذا الموضوع:

 " كتاااب الحياال" ( كتاااب العمليااات الهندسااية) لبنااي موسااى (القاارن التاسااع) ،وهااو يقاادموص او لمائة آلة أغلبيتها ذات آليات معقدة لتقديم السوائل والمشروبات ؛

 " كتاااب األس ارار فااي نتااائج األفكااار" للم اراد (القاارن التاسااع) ،ويتكااون ماان أوصاااالساعات المائية واألتمتة ؛

 " كتاب علم الساعات والعمل بها" البن رضوان الساعاتي (القرن الًاني عشر) ؛ " الجااامع بااين العلاام والعماال النااافع فااي صااناعة الحياال" للجاازر (القاارن الًاااني عشاار/الًالا عشر) ؛

 " -الطرم السنية في اآلالت الروحانية" لتقي الدين بن معرو

618

(القرن السادس عشر).

الجزري :مهندس مبتكر
ُيعتبر بديع الزمان بن إسماعيل الجازر أشاهر المهندساين العارب وأكًارهم ابتكاا اورُ .وِلاد فاي
منتص القرن الًااني عشار المايالد  ،وعااش فاي منطقاة الجزيارة الواقعاة باين نهار دجلاة
وال رات .في عام 0027م ،دخل في خدمة األمراء من بني أرتم ،الذين حكموا منطقة ديار

بكر التي تقع اليوم في جنوب تركيا .وفي ذلك الوقت ،كانت تلك المنطقة مزدهرة ومتمتعة

بالسااالم واالسااتقرار .ولعيشااه فااي بااالط أم اراء أرتاام واساات ادته ماان ظاارو

العماال المحببااة

إليه ،فقد ارتقى الجزر في مرتبته حتى وصال إلاى وظي اة "رئايس األعماال" أ "المهنادس
بناء على توصية من
األول" في هذه اإلمارة .وكانت كتابته لرسالته العظيمة في الميكانيكا و
األمير الحاكم ،وهي الوحيدة التي بقيت لألجيال القادماة .وبحساب جمياع االحتمااالت ،فقاد
توفي الجزر في عام 0215م ،بعد بضعة أشهر من إتمام كتابه هذا.

قدمت فيه بعض الميكانيكا المذهلة .وقاد
والكتاب مؤل ضخم يقع في خمسين فصالوّ ،
قُس اامت ه ااذه ال ص ااول الخمس ااون إل ااى س ااتة مواض اايع ،خصص اات عش اارة فص ااول للس اااعات
والساااعات المائيااة ،وعش ارة ألوانااي الش اراب ،وعش ارة ألوعيااة الوضااوء واالغتسااال وزهرّيااات

استخراج العصائر ،وعشرة للنوافير ال وارة واألخاديد المتقطعة والدائمة ،وخمسة آلالت رفاع
الماء ،وخمسة آلالت متنوعة.

يحتو الكتاب على ت اصيل تدل على براعة المؤل

وتمكنه التكنولوجي .وقد كان هذا

الرجل في الحقيقة واحداو من أفضل المهندسين في حقب ما قبل العصار الحاديا .كماا قاام

بتطوير تصاميم عدة آالت كانات موجاودة فاي عصاره .وقاد شارح الجازر فاي كتاباه بشاكل
وا

طرم إنشاء وتجميع خمسين آلة.

آلية عمل مضخة الماء
ك ا ّارس الج اازر ال ص اال الخ ااامس م اان كتاب ااه ل ااآلالت الت ااي ترف ااع الم اااء ،ومنه ااا اًنت ااان م اان
المضخات .أما أولى هاتين المضختين (انظار التصاميم علاى الصا حة التالياة) فلهاا عماود

650

إدارة ًاباات علااى عجلااة مسااننة تتحا ّارك حركااة دائريااة عاان طرياام سااام يحركهااا حياوان يقا
على منصة مرت عة.

وينزلم مسمار العمود على الجزء الداخلي من فتحة عملية موجودة في ُك ّم ذراع
وعبر
الملرفة المًبتة في طر العمود بطريقة ال تسمح بانسكاب (السائل) على الجوانبْ .
الدوران بتأًير الحركة الدائرية للعجلة المسننة ،فإن العمود يلير مكان ُك ّم الذراع والملرفة
ويعاد
مما ي ْجعلُها تلر السائلُ .
بحيا تكون األخيرة تارة عند القمة وأخرى عند القاع ّ
ملء الملرفة عندما تمر داخل الماء في أًناء نزولها إلى األس ل عندما تصبح في وضع

أفقي .والماء ُيصب خارجاو عند طر ذراع الملرفة األجو
المكان الذ تختاره.

إلى قناة ر ومن هناك إلى

ابتكار تكنولوجياو ،ولها مكانة
وقد احتلت المضخة الًانية للجزر مرتبة مهمة باعتبارها
او

مرموقااة جااداو فااي تاااريخ التكنولوجيااا .وقااد كاناات أول تطبياام كاماال لعمااود اإلدارة المتصاال

بقضيب ،قبل حوالي ًالًة قرون من ظهور هذا االختراع في أوروبا.
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أما مبدأ عماود اإلدارة المتصال بقضايب فهاو علاى النحاو اآلتاي :الساام ( )OAوطولهاا
ّ
( )rتا ا ا ادور ح ا ا ااول ( )Oبس ا ا اارعة ًابت ا ا ااة (.)
والس ااام ( )ABتس اامح بتحوي اال حرك ااة ال اادوران

ل ا ا ا( )Aإل ا ااى حرك ا ااة مس ا ااتقيمة ،وه ا ااي متص ا االة

بم ص اال عن ااد ( )Aف ااي ح ااين يجع اال االنا ازالم

النقط ااة ( )Bتبقاااا عل ااى ( .)OXويس اامح ه ااذا

النظام بأشياء أخرى ،مًل تحويل حركة دورانية إلى حركة مستقيمة ِ
متناوبة (جيئة وذهاباو).
وهناك عادة آالت حديًاة بنيات علاى هاذه اآللياة البسايطة مان حياا النظرياة ،ولكنهاا شاديدة
التعقيد فيما يتعلم بالتشليل ،مًل منشار التخريم وآلة الخياطة والمحركات ذات المكابس.

وتتك ااون مض ااخة الج اازر ف ااي الحقيق ااة م اان مض ااختين ،إح ااداهما تس ااحب واألخ اارى ت اارج

بطريقااة تبادليااة .وفااي هااذه المضااخة المزدوجااة (انظاار الوًيقااة التاليااة والص ا حة  025أيض ااو)،

توجااد عجلااة ماااء تاادير عجلااة مسااننة عموديااة تاادير باادورها عجلااة أفقيااة .واألخيارة تعماال علااى

إحااداا التذبااذب لمكبسااين متقااابلين ماان النحاااس .أمااا أسااطوانات المكبسااين فتتصاال بأنابيااب

السااحب والت ريااغ التااي تحتااو صاامامات فااتح واغااالم ت ااتح فااي اتجاااه واحااد فقااط (العلااو ).
وتضع األنابيب الماصة أو الساحبة الماء في مصر للمياه على مستوى أخ ض بينماا تقاوم

متر تحت المضخة.
األنابيب الم رغة بت ريله في نظام الر الواقع على مسافة  02او

ويمك اان وصا ا عم اال ه ااذه المض ااخة الماص ااة والم ّرغ ااة كم ااا يل ااي :تعم اال العجل ااة ذات
الشا رات الًابتااة فااي طاار العمااود األفقااي بقااوة الماااء الجااار  .وهااي باادورانها تحاارك العجلااة
المسااننة الموجااودة عنااد الطاار اآلخاار ماان العمااود والتااي تتشااابك أساانانها مااع أساانان قاارص

عمود اإلدارة الموضوع في طر عمود ماواز لاألول .وياؤد مسامار عماود اإلدارة المًبات

علااى القاارص المساانن إلااى تحريااك العمااود المنزلاام إلااى اليمااين والااى اليسااار ،بحيااا يشاالل

بالتبااادل أحااد المكبسااين وأسااطواناته .وهااذا األخياار بااه صاامامان ،أحاادهما للسااحب واآلخاار

للت ريااغ ،ويااتم تشااليله بواسااطة االختالفااات فااي الضاالط .ويتكااون كاال مكاابس ماان قرصااين
موضااوعين عنااد نهايااة سااام .وبااين هااذين القرصااين يوجااد غشاااء مل ااو

ماان الكتااان يلعااب

دور م صاال مااانع لتساارب الماااء ويزيااد ماان ك اااءة المضااخة .ويشااكل المكاابس والسااام فعاالو
ْ
حركياو متواصالو انتقاليا بالنسبة إلى محور األسطوانة.
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تعماال المضااختان بالطريقااة التاليااة :عناادما
يكا ا ااون ِ
ص ا ا امام السا ا ااحب (الصا ا اامام الما ا اااص)

إلحدى األسطوانتين م توحاو ،فإن المكابس فاي
حركتا ااه يسا ااحب (يما ااتص) حجم ا ااو معين ا ااو ما اان

السائل عند ضلط ًابت .وبعد ذلك ،فاإن هاذا

الصا اامام الما اااص يلل ا ام ،مم ا اا يجعا اال السا ااائل

ُيض ا االط دون أ تليي ا اار ف ا ااي حجم ا ااه ،وي ا ااتح
بذلك صمام الت ريغ .وبعد ذلك ،يعياد المكابس

بحركتااه الراجعااة د ْفااع كميااة السااائل إلااى أعلااى

عن ااد ض االط ًاب اات .وعن اادما ت ا ّارج األس ااطوانة
تماما ااو ،ف ااإن ص اامام الت ري ااغ ُيلل اام ف ااي الوق اات

ن سا اه ال ااذ ي ااتح في ااه الص اامام الم اااص ك ااي

يس اامح بس ااحب كمي ااة جدي اادة م اان الم اااء إل ااى
داخل األسطوانة بواسطة المكبس.

مضخة الجزري (أُخذت من مخطوطة أحمد

الثالث ،3459 ،متحف طبقابي ،إسطنبول).

إن هذه الحركة للمكبسين جيئة وذهاباو تعمل بواسطة نظاام عماود إدارة متّصال بقضايب
حلق ااة وص اال تح ااول الحرك ااة الدائري ااة المتواص االة لق اارص عم ااود اإلدارة إل ااى حرك ااة انتقالي ااة
متناوبة لساقي المكبسين.
عملية جر الماء التي يقوم

وص
وبالنظر إلى الشكل المبين في الص حة  ،025يمكن ْ
بهااا المكبسااان ،وتبعااو لااذلك عماال أسااطوانتي السااحب والت ريااغ (دخااول الماااء وخروجااه) كمااا

يلاي :عناد إًاارة المكابس ( ،)Nفاإن المااء ُيسااحب مان النهار إلاى األساطوانة ( )Tوي ّارج فااي
األنبااوب ( )Fباتجاااه الخناادم ًاام ماان هناااك إلااى نقطااة الت ريااغ التااي ترياادها .وبالتبااادل ،فعنااد
رجااوع المكاابس ( ،)Nفااإن الماااء ُيسااحب إلااى داخاال األسااطوانة ( )Sقباال أن ُي ا ّارج بواسااطة
األنبوب (.)Z
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ومن ابتكار المبدأ الذ يحكمها ،وبراعة الم هاوم الاذ يرتكاز علياه عملهاا ،ومان تعقياد

الم ارحاال المختل ااة فااي تشااليلها ،وماان صااعوبة تركيااب أجزائهاا ،فااإن مضااخة الجاازر تحتاال

فعالااة فااي
مرتبااة عظمااى فااي تطااوير التكنولوجيااا .وفااي الواقااع ،فهااي تشااتمل علااى وسا اائل ّ
تحويل الحركة الدورانية إلى حركة انتقالية ب ضل عمود اإلدارة الذ يعمل كحلقة وصل.
كما تسات يد مان مبادأ ال عال المازدوج وتادخل فيهاا ألول مارة األنابياب التاي تساتطيع ساحب

الس اوائل .وزيااادة علااى ذلااك ،فااإن صاااحبنا يص ا

اسااتخدامها اليااومي ،وهااو ال يعا ّادها قضااية

كبرى ،كما ي عل مع اختراعاته األخارى وابداعاتاه المتقدماة فاي بداياة كتاباه .وربماا تشاير هاذه

"الالمبااالة" إلااى أن هاذه المضااخة كانات بال عاال قيااد االساتعمال عناادما وصا ها الجاازر  .ومااع
ذلااك ،فااإن حقيقااة إفراده ااا بالتقااديم فااي نهاي ااة السلساالة قباال األخيا ارة ماان مخترعاتااه (السلساالة
األخيا ارة ف ااي الملح اام ل اام تب ااين أي ااة آالت

دفع الماء إلى األعلى

جديا اادة) تا اادفعنا إلا ااى االعتقا اااد بأنا ااه كا ااان

عجلة التجديف

علااى علاام بقيمتهااا؛ إذ مًّال هااذا االخت اراع

األصيل بالنسبة له قمة صناعاته.

مسمار متحرك

المضخة رقم 1

وما اان با ااين مخترعاتا ااه ،فا ااإن مضا ااخة

الجا ا ا اازر يمكا ا ا اان أن تُعا ا ا ا ّاد أول مضا ا ا ااخة
سا ا ا ااحب .وان االدعا ا ا اااء با ا ا ااأن المهنا ا ا اادس
اإليطالي مارياانو د جااكوبو تااكوال كاان

أول م اان وصا ا

مض ااخة س ااحب ل اام ي ااتم

المضخة رقم 9

إًباتا ا ااه .وما ا اان المحتما ا اال أن يكا ا ااون ظها ا ااور

سحب الماء

شكل توضيحي لمضخة الجزري.

مضخة السحب في المقاالت الميكانيكية فاي

عصر النهضة األوروبية قد جاء من مصدر إسالمي .وحتاى وقتناا الحاضار ،فإنناا ال نمتلاك
أياة معلوماات عاان انتشاار مقالاة الجاازر فاي أوروباا فااي تلاك الحقباة ،ولكاان ال يمكان اسااتبعاد

ذلااك ،علااى األقاال بموجااب مااا كااان يتااوافر ماان كميااات هائلااة ماان الكتااب فااي العااالم اإلسااالمي
والوسااائل المتعااددة لتبااادل المعلومااات ولنشاار التكنولوجيااا العلميااة بااين ضا تي البحاار المتوسااط

خالل العصور الوسطى؛ فقد كانت هناك شبكة اتصاالت للعلم في عدة ميادين.
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كيف تجر الماء من النهر؟
اختراع مضخة الجزري

سيسل د هوسون ولوويك تشيني وجوويل فوركاد
األهداف
هناك معدات تسمح بنقل الحركة الدورانية:
 -عجالت مسننة.

 نظ ااام عم ااود اإلدارة ال ااذ يعم اال كحلق ااة وص اال لتحوي اال الحرك ااة الدوراني ااة إل ااى حرك ااةمستقيمة.

المرجع :برنامج العلم والتكنولوجيا للصف الثالث بالمدرسة االبتدائية
"العالم يبنيه اإلنسان :نقل الحركة".
المعدات
أوان عميقااة ،وماااء ،وأنابيااب مرنااة ،وقطااع بالسااتيكية علااى شااكل حاار ( )Tللتحوياال،

ومحاقن ،وعلبة تكنولوجيا سيلدا (©  ،)Celdaوأعمدة خشبية ،ودوائر من الكرتون المقوى.

مضااى وقاات طوياال جااداو منااذ أن اسااتلل الجاانس البشاار قاواه فااي ال كاار واالختاراع ل هاام

الطاارم المختل ااة للحصااول علااى الماااء الااالزم لاار الحقااول .واللجااوء إلااى المضااخات بوجااه

خاااص يتاايح لنااا أن نجاار المياااه ماان األنهااار .وتنقاال هااذه المياااه بعااد ذلااك عباار القن اوات،

وأحياناو إلى مسافات بعيدة عن مصادر سحبها إلى مناطم مختل ة لريهاا .وقاد كاان اختاراع

آالت الضااخ هااو مااا أخذتااه علااى عاتقهااا العصااور الوسااطى .وقااد كاناات هااذه اآلالت ًم ارة
أن ي اادرس التالمي ااذ
مس اااهمات م اان ع اادة علم اااء م اان ابن اااء الحض ااارة العربي ااة .وهن ااا نقت اارح ْ
مضخة الجزر .
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الجزء
الخاص
بالتنقل

الجزء

والتحويل

الخاص

بالسحب
والتفريغ

الشكل 1

ي ااتم تركي ااب النم ااوذج المق اادم هن ااا م اان خ ااالل أربع ااة أنش ااطة .النش اااط األول ينظ اار ف ااي

مالءمااة المسااألة للتالميااذ؛ " كيا

نجاار الماااء ماان النهاار؟" والنشاااطان التاليااان هاادفهما دفااع

التالميااذ إلااى اكتشااا األج ازاء المحااددة للمضااخة التااي سااو نختااار د ارسااتها ،واحااداو تلااو
اآلخر ،حتى ال نرهام التالمياذ .لاذلك فاإن الجازء الهيدروساتاتيكي (المااص /الم ّارج) ساو

ي اادرس عل ااى ح اادة (النش اااط رق اام ،0انظ اار الش ااكل الت ااالي)؛ بينم ااا ُي اادرس الج اازء الميك ااانيكي
الخاااص بنقاال الحركااة وتحويلهااا فااي النشاااط رقاام ( 2انظاار الشااكل التااالي أيض ااو) .ويهااد
النشاط الرابع إلى ربط هذين الجزء ْين اللذين تمت دراستهما بشكل من صل في الوقت الذ
نت هم فيه ميكانيكا هذه المضخة بشكل عام.
نشاط تمهيدي
استغالل النص المخصص لألطفال
النشاااط األولااي :قاراءة األط ااال للاانص .ويجااب أن يااتمكن التالميااذ ماان اكتشااا

المسااألة التااي

عليهم أن يحلوها؛ المسألة التي نحان بصادد مواجهتهاا " :تخيال أن الجازر كاان مان الممكان
أن يقتاارح علااى نبياال أن يصااب الماااء علااى شااقيقته فضاايلة حتااى لااو كااان هااو ن سااه فااي موقااع
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أعلى من ضا ة النهار" .فاي هاذه المرحلاة األولاى التاي نساميها "نشااطاو تمهيادياو" ،سايكون دور

ويطلااب ماان التالميااذ أن يتخيلاوا (كاال بم اارده) طريقااة
الاانص هااو طاارح الساؤال علااى التالميااذُ .
لسحب مياه من نهر يمكن بعد ذلك أن تستخدم في ر الحقول األعلى من النهر.
يحتو النص الخاص باألط ال على عدد معين من المؤشرات إلى الوسائل التي يمكن
إن حركاة ذ ارعاي نبيال التاي
أن يكتش ها التالميذ مان أجال حال هاذه المساألة التاي نتناولهااّ .
تشبه حركة الرافعة تقودنا إلى العجالت ذات الش رات .وبعض التالمياذ لاديهم فاي مخيلاتهم
صاور عان الطاواحين الهوائياة التاي تعمال عجالتهاا بقاوة تياار النهار .إنهام ي هماون أن ذلااك

يسمح بسحب الماء خارج النهر ،ولكن ما يعجزون عن تصوره هو الطريقة التي يمكن بها

جمع هذا الماء قبل أن يعاود إلاى النهار عنادما ُينقال بواساطة حركاة العجلاة .ولهاذا السابب،
فإناه ماان الضاارور أن نعًاار علااى طريقااة ل ا"دفااع" الماااء إلااى حافااة العجلااة عناادما تكااون فااي

مستوى أعلى .وهنا نجر مناقشة لكي نتوصل إلى نتائج جماعية بحيا يتاح لكل شخص
و
اأوالو يحتاااج
التعبياار عاان أريااه .إن تركيااب مًاال هااذه اآللااة ربمااا يحتاااج إلااى ج اواب ماازدوج؛ فا ّ
الماء إلى رفع ومن ًم إلى دفع إلى األمام .وكل هذا ال بد من القيام به دون تعب.

النشاط رقم 1

جر الماء بالسحب والدفع
يزود األط ال بأحواض ممتلئة بالماء وصنابير ومحقن وأنابيب مرنة وقطع بالستيكية على
َّ

ش ااكل ح اار ( )Tلتحوي اال الم اااء .ويج ااب أن يكتشا ا وا كيا ا

يرف ااع الم اااء م اان ح ااوض عل ااى

األرض إلى حوض آخر على الطاولة .يالحظ التالميذ أنه من الممكن رفاع المااء بواساطة
الساحب (ال ّشا ط) ،ولكاان بعاد ذلااك ال يمكاان إعااادة جماع الماااء فااي وعااء .وهنااا ُيًااار ساؤال:
كيا تحااافظ علااى الماااء الااذ نجحاات فااي رفعااه إلااى ارت اااع معااين؟ اإلجابااة تقتضااي تخياال
جها اااز مسا اااعد آخا اار .إنا ااك بالتأكيا ااد تسا ااتطيع سا ااحب الما اااء ،ولكن ا اك تحتا اااج إلا ااى وسا اايلة

الستعادته .ويتداول التالميذ هذه المسألة فيما بينهم ويتناقشون في الحلاول الممكناة .عندئاذ

يتقدم أحدهم باقتراح استخدام خزان وسيط أعلى ،والماء الاذ سيصاب فاي هاذا الخازان هاو

الذ سيجر إخراجه.
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يتكون الجهاز الكامل الذ توصل التالميذ إليه من العناصر اآلتية :أنبوب أول ُيركاب

عليااه الصاانبور ( ،)R1قطعااة بالسااتيكية علااى شااكل حاار ُ Tيركااب عليهااا المحقاان ،أنبااوب
ًان ُيركب عليه صنبور ًان ( R2انظر األشكال والرسوم اآلتية).

رسم مريم (سي أي .)9

رسم بنجامين (سي إي .)9

وبناء عليه ،يعمل هذا الجهاز علاى مارحلتين .أوالو ،المااء ُيساحب إلاى أعلاى إلاى خازان
المحق ا اان باالمتص ا اااص ( 0و  2ف ا ااي الش ا ااكل أدن ا اااه) ع ا اان طري ا اام األنب ا ااوب األولُ .ي ا ااتح
ويلل اام الص اانبور  .R2وعن اادما تلل اام الص اانبور  R1وت ااتح الص اانبور  ً R2اام
الص اانبورُ R1
تضلط مكبس المحقن ( ،)3فإنك تدفع الماء إلى الخارج إلى المكان الذ تريد (.)7
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في نهاية هذا النشاط ،ي هم التالميذ أن الماء الذ يتم سحبه يعتمد علاى حركاة مكابس

المحق اان جيئ ااة وذهابا ااو .لك اان ال يا ازال علين ااا أن نج ااد وس اايلة للقي ااام به ااذا العم اال دون ت اادخل

اإلنسان.

النشاط رقم 9
نقل الحركة وتحويلها
كان الهد

من النشااط الساابم هاو ساحب المااء مان الحاوض .واآلن ،فاي الانص الخااص

باألط اال ،المساألة هاي ساحب الماااء مان النهار .وهاذه حركاة تختلا

عان ساحب المااء ماان

الحوض؛ فهي حركاة تسامح لعجاالت بالادوران .وهاذه ال كارة لام ي ّوتهاا التالمياذ عنادما قا أروا
النص الخاص بهم .وهي تتم حسب الترتيب التالي:

المرحلة األولى :تحويل الحركة الدورانيّة إلى حركة جيئة وذهاباً
بعااد أن ذ ّكرنااا التالميااذ بالمسااألة التااي بقياات معلّقااة فااي نهايااة النشاااط السااابم (وهااي إيجاااد
وساايلة للح اااظ علااى حركااة المكاابس جيئااة وذهابااو دون مساااعدة ماان اإلنسااان) ،عاااد المعلاام

إلااى فك ارة عجلااة التجااذي

كمااا اقتاارح الاابعض .شاارح المعلاام لهاام أن ماان الممكاان اسااتخدام

العجلااة إليجاااد حركااة جيئااة وذهابااو .ولكاان ،كيا

نقااوم بااذلك؟ كااي نجيااب عاان هااذا الساؤال،

كااان األط ااال مجهازين بعمااود خشاابي فااي نهايتااه قاارص دائاار ّ ماان الكرتااون المقااوى متصاال
بقساام الخا ّازان ماان المحقاان؛ هااذا العمااود يحاال محاال المك ابس الااذ كااان ماان الصااعب جااداو
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إدخال ااه ف ااي خ ا ّازان المحق اان .وك ااان ل ااديهم أيضا ااو عجل ااة مس ااننة وبع ااض الص اامغ الالص اام.
وتحتاااج هااذه المرحلااة إلااى قلياال ماان البحااا الااذ يحاادده المعلاام .وبعااد إجاراء البحااا حااول
فكارة الحركااة ،ماان الضاارور تًبياات العمااود علااى العجلااة ن سااها (انظاار الشااكل األيماان فااي

أدناه) .وسو

يقاوم األط اال بعملياة االكتشاا

مان خاالل نظاام" عماود اإلدارة الاذ يعمال

حلقة وصل" (انظر الشكل األيسر في أدناه).

تتحقق الحركة جيئة وذهاباً للعمود الخشبي
بواسطة عمود اإلدارة؛ فعند دوران العجلة يتحرك
العمود جيئة وذهاباً
(تحويل الحركة الدورانية).

رسم يوضح نظام عمود اإلدارة.

المرحلة الثانية :تحويل خطة الدوران
لاادينا ماان اآلن فصاااعداو الوس اايلة الالزمااة لكااي نحاات ظ بحرك ااة المكاابس جيئااة وذهابا ااو دون

اسااتخدام الجهااد البشاار  ،وهااذا ُيعاازى إلااى دوران العجلااة .لكاان هناااك دائم ااو مشااكلة جدياادة
أن العجلة تستند على العمود الخشبي؛ إذ هي بالقرب منه على االرت اع
تظهر فجأة ،وهي ّ
ن سه وفي مستوى أفقي ،وال يمكنها أن تتصل بالماء مباشرة في النهر .والشكل التوضيحي
التالي ي سر ذلك ،ويعاد إنتاجه في الجدول.
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مكبس

يتم دفع الماء من
ّ
خالل األنبوب الثاني

ُيسحب ماء النهر إلى أعلى
من خالل األنبوب ،ويرتفع
خزان المحقن.
إلى ّ

هنا العجلاة ليسات فاي وضاع عماود (انظار الشاكلين التوضايحيين الساابقين) ،بال هاي

في وضع أفقاي .وبالطريقاة ذاتهاا ،كماا فاي المًاال الساابم ،فاإن حركاة دوران العجلاة تاؤد

إلى حركة المكبس جيئة وذهاباو .واآلن من الضارور أن نضاي

عجلاة أخارى ،ولكان هاذه

الماارة فااي وضااع عمااود  .وهااذه هااي التااي سااتدفع العجلااة األفقيااة للحركااة بساابب تيااار ماااء
النهر.

من أجل تشليل العجلة األفقية ،فإننا بحاجة إلى عجلة ًانية توضع في وضاع عماود

وكبيارة بمااا يك ااي لااتالمس الماااء .وهااذه هااي التااي سااتتحرك بقااوة التيااار .وسااو تُساامى هااذه
"العجلااة القائاادة" .وبهااذا سيكتشا التالميااذ أن عجلتااين مسااننتين يمكاان أن نشاابكهما الواحاادة
مااع األخاارى بطريقااة دورانيااة إذا لاام تكونااا علااى مسااتوى واحااد (انظاار الصااورة التاليااة) .وهاام

يقوماون باذلك بمسااعدة علباة سايلدا ( .)Celda © kitالعجلاة األولاى تكاون عمودياة وتعمال
بقوة التيار في حركة دائرية .وهاذه الحركاة تادفع العجلاة الًانياة الموضاوعة فاي وضاع أفقاي

لتعماال فااي حركااة مماًلااة .واألخي ارة تعماال عماال عمااود اإلدارة وتُشا ّالل العمااود الخشاابي فااي
حركة جيئة وذهاباو ،األمر الذ يسمح بعملية سحب الماء ًم ت ريله.
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نحصل على الحركة الدورانية للعجلة األفقية (عجلة عمود اإلدارة)
بفضل حركة العجلة العمودية (العجلة القائدة).

بعد الحصول على نتائج هذين النشاطين ،يصبح لدى التالميذ الوسيلة لحل مشكلة ر

الحقااول .واآلن نحاان بحاجااة إلااى معرفااة مااا إذا كااان هااذا الحاال مشااابهاو للحاال الااذ تخيلااه
العالم الجزر .

النشاط رقم 3

فهم وظيفة مضخة الجزري

يتيح فايلم الرساوم المتحركاة "مضاخة مااء الجازر " المقادم علاى موقاع المشاروع للتالمياذ أن
يكتش وا وأن ي هموا الحل المقترح من الجزر خالل القرن الًاني عشار ،وأن يقاارنوه بالحال

الذ توصلوا إليه بأن سهم .والهد

من هذا النشاط هو أن يستوعب التالمياذ ال كارة العاماة

حول وظي ة مضخة الجزر (وعلى وجه الخصوص ،الادور الاذ تلعباه الصامامات ومبادأ

السحب المزدوج) ،وكذلك جعل التالميذ يص ون األجزاء المختل ة للمضخة ،باإلضاافة إلاى
دورهم في توجيه مياه النهر.
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دور الصمامات
تتكااون المضااخة التااي اخترعهااا الجاازر ماان مكاابس يتحاارك داخاال أسااطوانة وماان صاامامات
تسمح للسائل بالدخول إلاى المضاخة والخاروج منهاا .وهاذه الصامامات تقاوم بعمال صانابير
الماء التي استخدمها التالميذ.

وتظهاار هااذه األشااكال المااأخوذة ماان فاايلم الرسااوم المتحركااة المكاابس وهااو ياادور ب عاال

ان ازالم عمااود اإلدارة .وعناادما يتحاارك العمااود إلااى الخل ا

(الرساام األيساار) ،فااإن الصاامام

أماا حركاة العماود إلاى
األول ي تح ويسمح للماء القادم مان النهار بالتادفم بواساطة الساحبّ .
األمااام فت ادفع المكاابس إلااى الخل ا  ،مااا يجعاال الصاامام يللاام (الرساام األيماان) .عندئااذ ُياادفع
الماء إلى الخل  ،ما يجعل الصمام الًاني ي اتح .وهاذا ،يجعال المااء يتادفم إلاى أعلاى فاي
األنبوب العلو بسبب ضلط المكبس.

عناادما يتحاارك المكاابس نحااو اليمااين (الرساام األيساار) ،فإن اه يخلاام انخ اض ااو فااي الضاالط

داخاال األسااطوانة ،وبااذلك فااإن الصاامام يرت ااع إلااى أعلااى بساابب الضاالط الناااتج عاان سااحب
السائل ،األمر الذ يسمح لألساطوانة باأن تمتلائ .وعنادما يتحارك المكابس نحاو اليساار ،فاإن

ذلااك يضااع السااائل فااي األسااطوانة تحاات الضاالط ،وهااذا يجعاال صاامام السااحب يللاام مانع ااو
سحب السائل .ويرت ع صمام الت ريغ إلى أعلى تحت الضالط ،وهاذا يادفع الساائل إلاى التادفم
نحو أنبوب الت رياغ (الرسام األيمان) .وياتم الحصاول علاى حركاة المكابس المتناوباة مان خاالل

حركة دورانية لعجلة التروس (عجلة عمود اإلدارة) التي تشللها عادة عجاالت أخارى ،وتكاون
العجلة األخيرة منها موضوعة تحت الماء في النهر وتعمل بقوة التيار النهر .
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الخطوة الثانية :السحب المزدوج
فااي الحقيقااة ،تتكااون مضااخة الجاازر ماان نظااامي سااحب متماااًلين؛ فبينمااا ُيحاادا المكاابس
تااأًي اور ساااحباو (ماصااو) عنااد أحااد جااانبي عجلااة عمااود اإلدارة ،ياادفع مكاابس ًااان فااي الجانااب
اآلخر الماء إلى خارج األسطوانة .وتجر مناقشة فوائد هذه اآللية داخل الص

الدراسي.

المرحلة الثالثة :عدد العجالت
هناك اختال

آخر يتعلم بعدد العجالت .فاي مضاخة الجازر  ،العجلاة العمودياة التاي

يحركها التيار النهر ليست متصلة بشكل مباشر مع عجلة عماود اإلدارة األفقياة؛ ذلاك أن

هاتين العجلتين تقعان بعيداو عان بعضاهما الابعض .ومان أجال وصالهما معااو ،فاإن الجازر

يستخدم عموداو وعجلة صاليرة عمودياة تكميلياة .وهاذه العجلاة الصاليرة ملروساة فاي عجلاة

عمااود اإلدارة األفقيااة ومتصاالة بالعجلااة الكبي ارة بواسااطة العمااود الوساايط الًاباات فااي مركااز

هاااتين العجلتااين .تاادور العجلااة العموديااة الكبيارة بقااوة تااأًير التيااار النهاار وهااي تاادير معهااا

العمود الوسايط الاذ بادوره ُيادير العجلاة العمودياة الصاليرة التاي بادورها تادير عجلاة عماود
اإلدارة األفقيا ااة .وأخي ا ا اور ،ال يجا ااد التالميا ااذ أيا ااة مشا ااكلة فا ااي إعا ااادة تتبا ااع األج ا ازاء المختل ا ااة
للمضخة وأدوارها في نقل الماء كما نشهد في الرسومات التالية:

رسم كيڤين (سي إم .)9

رسم مارسيل (سي إم .)9

وي ااتم إجا اراء ه ااذه السلس االة م اان األنش ااطة بتحقي اام مض ااخة الج اازر عمليا ااو ف ااي الصا ا

الدراسي بمساعدة المعلم .وهناك تجر عملية السحب المزدوجة ،وتجمياع العجلاة العمودياة
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(العجلااة التااي تاادور بقااوة التيااار النهاار ) مااع عاادة عجااالت أفقيااة .والصاامامات تحاال محلهااا
الصاانابير التااي اسااتخدمت فااي النشاااط األول ،وكااذلك اسااتخدمت األعماادة الخشاابية لتحاال

مح اال مك ااابس المحق اان ف ااي النش اااط الً اااني .وهك ااذا ت اام تحقي اام المض ااخة عمليا ااو باس ااتخدام
النموذج ،لكن مع إحداا التعديالت التالية:

 -لم تكن العجلة القائدة على اتصال مباشر بالماء ،وكان ال بد من إدارتها يدوياو؛

 لاام تكاان دوائاار المكاابس مًبتااة بشااكل تااام مااع خازان المحقاان ،ولااذلك فااإن عمليااة سااحبالماء لم تكن متقنة تماماو ،وكانت كمية الماء التي حصلنا عليها قليلة؛

 لم تحل الصمامات محل الصنابير ،ولذلك فإن تشليل المضاخة اقتضاى اشاتراك عادةأشخاص.

هااذه الظاارو

الص ا

غياار المالئمااة والعوائاام التااي اعترضاات النشاااط (ال يوجااد نهاار فااي غرفااة

وال توجااد صاامامات ...إلااخ) نوقشاات فااي الص ا

وتاام توضاايحها للجميااع .وتعتباار

عملية التركيب دعمااو يمكان الادفاع عناه مان أجال الت كيار المنطقاي ،وفرصاةو للجمياع للقياام

بااالربط ب اين الجاازء "الهيدروسااتاتيكي" للمضااخة و "الميكانيكااا" .وهااذا أيض ااو يعطااي التالميااذ

فرصة الستكشا أنظمة أخرى تُستخدم لرفاع المااء ونقلاه (مًال نظاام أرخميادس ،ومضاخة
الملرفة... ،إلخ) ،وتعطى هذه كتمرين كتابي ومن ًم مقارنتها بمضخة الجزر .

تفاصيل المضخة التي تم تركيبها في الصف الدراسي.
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أصبح التالميذ اآلن مستعدين إلرسال رسالة إلاى نبيال وفضايلة يمكانهم فيهاا أن يصا وا

لهما بت صيل كبير اآللة التي فهموها ورّكبوها .إن مشكلة سحب الماء من النهر قد أتاحت

لهاام ال رصااة ،بطريقااة ملموسااة ،ألن يطّلعاوا علااى واحااد ماان أفضاال االخت ارعااات التقنيااة فااي

تاريخ العلم العربي.
مالحظة:

 .0يمك اان أن تس ااحب الم اااء بواس ااطة االمتص اااص ع اان طري اام مك اابس المحق اان وأنب ااوب
(ماصااة) .ولكاان ،كاان علااى علاام بأنااه ال يمكنااك أن ترفااع الماااء إلااى علااو غياار محاادد،

ليس أعلى من عشرة أمتاار؛ إذ إن الضالط الجاو علاى ساطح المااء لان يكاون كافيااو

ليعوض الضلط الذ يولده الماء في األنبوب (الماصة).
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نص لألطفال
كانت اللعبة الم ضالة لادى نبيال وشاقيقته فضايلة هاي حال األللااز التاي تحادا عنادما كاناا

يراقبان ما كان يحدا حولهما أو فيهما .لقد كانا أكًر شل او بذلك من األط ال اآلخرين في

عصرهما ،ويخالط ذلك شيء من سحر قليل ،كما حدا في ذلك اليوم عندما كانا يحاوالن

الت كير في آلة يمكن أن تجر لهما الماء.

بدأ ذلك كله في أًناء مماستهما رياضتهما الم ضلة ،وهي الساير بمحااذاة ضا ة النهار.

كاان يومااو شاديد الحا اررة ،ولاذلك قاار ار تارك المماار الصالير الجااا

وهبطاا إلااى وساط نباتااات

القصاب .جلساا وأقادامهما فاي المااء وأغلقات فضاايلة عينيهاا بينماا كانات تساتمتع وهاي تبلال

وجهها ورقبتها بالماء .وعندما شاهدها نبيل ،الاذ كاان دائمااو جااه اوز لمضاايقتها ،طارأت لاه

فكرة فجأة .أراد أن يًيرها ،وبدأ يرشقها بالماء ،ويعمل بذراعياه طاواحين هوائياة علاى ساطح
الماء.

 ُك ّ عن ذلك فو اور يا نبيل ،إنك حقاو أحمم! ألم أفعل ما أردته؟ أال تشعرين باالنتعاش اآلن؟لكن فضيلة التي بلغ بها الليظ مبلله تسلقت ض ة النهر باحًة عن مكان تلجأ إليه.
 أنا مبللة ،تماماو ،ولكن أنا ماكرة أيضاو .هنا فوم ال يمكنك أن ترشقني بالماء.توقا

نبياال مباشارة .وبال عاال ،فإنااه لاان يااتمكن ،حتااى مااع أقااوى الطاواحين الهوائيااة ،ماان

الوصااول إلااى شااقيقته .ولشااعوره بالخااذالن ،انصاار بعيااداو داخاال حقاال القصااب .ولمااا رأت
فضيلة شقيقها مقطب الجبين نزلت من المكان الذ لجأت إليه وتقدمت منه وهاي تضاحك

قائلة:
 -إذاو أنت غاضب يا نبيل؟

 ال ،لساات كااذلك أبااداو .إنااي أفكاار .إننااي أفكار فااي اختاراع آلااة أغرقااك بهااا ،حتااى وأنااتهناك فوم!
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 -يا لها من فكرة جيدة! يمكنك بذلك أن ترو الحقول وسو

ع عنااك هااذا الوجااه العااابس .سااو
مضااايقتي .هيااا توق ا ! د ْ
كي تعمل ذلك ،ألنك تعر عن طواحين الهواء!

بينما كانت فضيلة تحاول تج ي

يكون ذلاك أكًار ن عااو مان
أساااعدك .وأناات تعاار

شعرها المبلل ،رد عليها نبيل بتكشيرةً ،م قال:

 وبعااد ذلااك ،يجااب علينااا أن ناادفع الماااء إلااى مسااافة أبعااد ماان ذلااك .ولكاان كي اهذا؟

ن عاال

وضااعت فضاايلة ياادها علااى ذراع أخيهااا لتشااير إليااه بااأن يصاامت .فقااد ظهاار ماان خل ا

عيدان القصب رجل بعمامة ومرتدياو معط او أزرم اللون وتقدم لايجلس باالقرب منهماا .نظار
إلى مجرى النهر بهدوء ًم تحدا إليهما بابتسامة:

 لقااد كناات أراقبكمااا منااذ كنتمااا علااى ضا ة النهاار .هاال تعلمااان أن ألعابكمااا تُمًّاال بعااضالتجااارب المًيارة لالهتمااام ،وأن لااديكما بعااض األفكااار الجياادة؟ أنااا أُدعااى الجاازر وقااد
قمت باختراع اآللة التي تحاوالن تخيلها .إذا كان في هذا ما يًير اهتمامكماا فيمكنناي

أن أشرح لكما كي

تعمل .هيا بنا!

نهااض الرجاال وأخاارج ماان معط ااه مخططااات وعجااالت مسااننة وأعماادة وأنابيااب .لمعاات

عيون نبيل وفضيلة وكلها فضول .ونهضا في وقت واحد وتبعا الرجال الاذ اخت اى معهماا

بين أعواد القصب.

ما حدا بعد ذلك لم يصالنا؛ فلقاد كاان ذلاك مناذ أماد بعياد ،وقاد ضااعت الاذاكرة! ولكان

يظ اال لن ااا أن نق ااول إ ّن الج اازر ك ااان أول ش ااخص يتخي اال اآلل ااة المبتكا ارة لض ااخ الم اااء...
وبطريقة أو بأخرى ،وكما رافم نبيل وفضيلة ،فإن بإمكانه مرافقتكم اليوم ومرافقة كل أولئك
الذين يسألون األسئلة ن سها .بطريقة أو بأخرى...
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مقدمة للكيمياء العربية
روبرت هالو
خطوط عريضة عامة
تتكااون كلمااة الكيمياااء القديمااة " "alchemyماان أداة التعري ا

العربيااة (ال) والكلمااة اليونانيااة

“ ،”khemeiaالتي كانت تعبر عن فن الصهر .وبحسب مؤل ي العصاور القديماة والعصاور
الوسطى ،فإن الكلماة تشامل ارباع مكوناات لام تتواجاد فاي آن واحاد :عملياة صانع العناصار

النبيل ااة ،مً اال ال ااذهب وال ض ااة واألحج ااار الكريم ااة الًانوي ااة واألرجا اوان ،م اان ما اواد رخيص ااة

(تحوياال المعااادن) ،ونظريااة المااادة التااي تباارر هااذه العمليااة ،وتطبياام طبااي لعمليااة تحوياال
المعااادن هااذه علااى الجساام البشاار  ،وفااي بعااض السااياقات المعينااة تطبياام روح ااني علااى

تحويل الن س.

ولاادت الكيمياااء القديمااة فااي بدايااة عص ارنا علااى أيااد اليونااان فااي مصاار ،ولكاان يعااود
ال ضل في إعطائها شكلها المحدد للعلماء في البلدان اإلسالمية ،كما يعلم اللرب.
لقااد كاناات ت هاام ماان خااالل ال اان والمهاان .وفااي العصااور القديمااة ،حقاام صاااغة الااذهب

والصاّاباغون بعااض النجاحااات فااي إنتاااج أشااياء تشاابه الااذهب وال ضاة والجاواهر واألرجاوان.
وكان بعض ال الس ة يعتقادون أناه فاي تقلياد الطبيعاة (المحاكااة) ومان خاالل معرفاة أفضال

الم اواد (العناصاار األربعااة) وق اوانين دمجهااا (العاط ااة الكونيااة) ،يمكاان للماارء أن ينتقاال ماان

التقلي ااد إل ااى تحوي اال المع ااادن .فالكيمي اااء القديم ااة ( )alchemyه ااي ال ارئ ااد للكيمي اااء الحديً ااة
اليوم.
ينقساام الكيميااائيون اليونااان إلااى مدرسااتين .عماال الاابعض (المزعااوم ديمااوقريط) فااي علاام

المع ااادن إلنت اااج س اابائك ملون ااة ،وعم اال آخ اارون (م ااار اليهودي ااة ،وزوس اايم " )"Zosimeف ااي

التحليل واعادة التركيب .وكانوا يلرقون أجسااماو بواساطة التصاعيد والتقطيار ،واساتناداو علاى
مبدأ التطاير (الكحول) يًبتونها على ركيزة (أ مادة يًبتونها عليها).
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من الم هوم جيداو أن تحويل المعادن أمر مستحيل .لهذا السبب ،فالكيمياء القديمة لادى

اليونااان كاناات لهااا دالالت وارتباطااات دينيااة؛ فنجاااح العمليااات يعتمااد علااى رغبااات اآللهااة

الطيبة.

لقااد انتقلاات الكيمياااء القديمااة ماان اليونااان إلااى المساالمين فااي وقاات مبكاار جااداو .وبحسااب

التاااريخ ،تاام تلقااين األمياار الشاااب خالااد باان يزيااد مبااادئ الكيمياااء القديمااة بواسااطة ال ارهااب
مورينيوس ،وهو تلميذ إيتيان اإلسكندر  .وقد جعل العالم العربي – اإلسالمي من الكيمياء

القديمااة علم ااو إيجابي ااو منظم ااو ،مساات يداو ماان وف ارة الم اواد فااي إمبراطوري اة متراميااة األط ا ار ،
وماان تنوعااه التكنولااوجي ،وماان التاراا الهنااد والتاراا الصاايني اللااذين ال يعاار جيااداو بعااد
كي

ومتى انتقال إلى العالم اإلسالمي.

ينقسم تاريخ الكيمياء القديمة عند العرب إلى أربع فترات زمنية.
األولااى كاناات ماان القاارن الًااامن إلااى القاارن التاسااع ،وهااي المتعلقااة بالترجمااات والكتااب

المشااكوك فااي صااحتها أو ف اي نساابتها إلااى مؤل يهااا .ويمكاان أن تاارى هناااك تااألي

نظريااة

جديدة عن مكونات المعادن ترتكاز علاى مبادأ أن المعادن يمكان أن يصادأ (الكبريات) ومبادأ

أن المع اادن ينص ااهر (الزئب اام) .وتعتم ااد الخص ااائص ال يزيائي ااة – الكيميائي ااة المختل ااة له ااذه
المعادن على نسبة نقاء تركيبها.

وتتزامن ال ترة الًانية من القرن التاسع إلى العاشر مع األعمال المنساوبة إلاى جاابر بان
حيااان .وقااد قااام جااابر بتركيااب المااادة وت اعالتهااا الكيميائيااة بشااكل رياضااي ،وأتقاان أساااليب
ّ
تحليلها وتركيبها.
أمااا ال تارة الًالًااة فهااي فتارة الاراز (223/7-752م) .وعلااى الماارء أن يعطااي هااذه ال تارة
ّ
تصااني او شاامولياو ماان حيااا الم اواد (حجاار الشااب واألمااالح والكحوليااات ...ومااا إلااى ذلااك)
والعمليات (اللسايل وتجلاط الادم والتقطيار والتساامي والاذوبان واإليجااد) واألجهازة (البوتقاات
المعوجات ومعامل التقطير واألفران والسخانات).
والمخاريط و
ّ

وأخي ا اور ،فااإن ال ت ارة الرابعااة هااي فت ارة اباان سااينا (0132 – 271م) الااذ أدرك أن هناااك

صلة بين الكيمياء القديمة وبين تعاليم أرسطو.
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ومن القرن التاسع الميالد أعاد اللرب الالتيني ،الذ كان قد نساي موضاوع الكيميااء
ع ااام ،اكتش ااافها م اان خ ااالل مترجمي ااه اإلس اابان .وف ااي ع ااام 0077م ،ق ااام

القديم ااة م ا ّادة ألا ا
روب اارت الشس ااتر المع اارو

بمورينيا اوس ،ف ااي النصا ا

الًانا ااي م اان الق اارن الً اااني عشا اار،

بترجمة الجزء األكبر من كيمياء العارب القديماة إلاى الالتينياة .وقاد أًار هاذا بشاكل ملحاوظ

في التكنولوجيا وال لس ة الطبيعية.
تقنية من الكيمياء العربية :التقطير
توصل الكيميائيون إلى التقطير في مجال تحليل المواد؛ بمعنى تنقيتها .في الالتينية ،كلمة

فرم الكيميائيون بين ًالًة أنواع من التقطير:
" "distillareتعني "يتدفم قطرة قطرة ".وقد ّ
الشكل العلوي

 -الشكل العلو

يبين معمل تقطير،

ويتكون من جرة توضع فيها المادة التي
فوقها

ُيراد تقطيرها ومن جزء علو
تتكاً فيه األبخرة وتتحول إلى سائل،
إضافة إلى أنبوب ت ريغ ينتهي بوعاء؛

المادة المراد

تقطيرها

الشكل السفلي

التقطير

المادة المراد
تقطيرها

وعاء ين
 وفي األس لُ ،يظ ِهر الشكلْ
أحدهما فوم اآلخر ،والوعاء العلو له
غطاء وفي قاعه ًقوب صليرة .هذا

هو مبدأ وعاء كرات الم تول أو

التقطير

استخالص العصير؛

 -من خالل مص اة (فلتر) ورقية مشابهة لمص اة القهوة.
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هذه التقنية األخيرة لها تاريخ طويل .فمن أجل عزل األجزاء الخ ي اة مان القاار (الزفات) أو

إ ازلااة ملوحااة ماااء البحاار كااانوا يضااعون ناادائ
الصو

ماان الصااو

هذه البخار ومن ًم تخرجه لكي تستخلص السائل.

اتص ناادائ
فااوم مرجاال .وتما ّ

من أجل الحصول على الزئبم من الزنج ار (كبريتياد الزئبام
 ،)HgSق اارر الكيمي ااائي ديوسا اقوريدس (القا ارن األول) أن يضا ااع
المعدن في وعاء معدني (وهو سل

ماان الطااين مقلوب ااو (وهااو ساال

ف ااإن بخ ااار الزئب اام س ااو

وعاء اإلمبيم) فوقاه كاوب

الس ارادم) .فااإذا مااا تاام تسااخينه،

يتكا ااً

عل ااى ج اادران الك ااوب .وف ااي

اليون ااان ك ااان ه ااذا الجه اااز يس اامى " أم اابكس" ً ،اام دخل اات عل ااى

االسم "ال" التعري

العربية فتكونت كلمة "اإلمبيم" أو "اإلنبيم".

كااان للكيميااائيين اإلغرياام ،وعلااى األخااص مااار وزوساايم ،أن حول اوا هااذا الجهاااز إلااى

إمبياام حقيقااي بتركيااب الجاازء العلااو فااوم الوعاااء لمنااع انسااكاب الم اواد ،وتزويااده بااأنبوب

ت ريااغ .وتتكااً

األبخارة علااى جاادران الجاازء العلااو  ،وتتجمااع علااى شااكل حلقااة تخاارج عاان

طرياام أنبااوب الت ريااغ .ولعاازل الم اواد ذات درجااة اللليااان األعلااى قلاايالو ،يلاازم جهاااز آخاار
للتبريد .ويمكن إبقاء الجزء العلو بارداو بواسطة اإلس نج.

ض ا ا ا اال
ُيعا ا ا ا ا ّد اإلمبي ا ا ا اام الجه ا ا ا اااز الم ّ
للكيمي ا ا ااائي العرب ا ا ااي .فبواس ا ا ااطته يمك ا ا اان

تقطي اار الما اواد القابل ااة للتآك اال ،وه ااذا م ااا

أعطا ااى القا اارن الًال ا اا عشا اار أحماضا اانا
المعدنيااة وزيوتنااا المعدنيااة وبترولنااا الااذ

أنتج نيران الحروب ،ماع إنتااج آخار مان
عصا ا ااائر النباتا ا ااات والعطا ا ااور والزيا ا ااوت

األساسية.
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وهناا ،علاى سابيل المًااال ،تجاد مًاالين علااى العملياة الماأخوذة ماان كتااب "دليال لمساااعد

المختبر" ألبي القاسم الزهراو (:)Abulcasis

ااء كبيا اور وضاع علاى الجازء العلاو مناه
تنقية الماء " :لتنقية الماء غيار الصاافي خاذ وع و
لوحين متقاطعين من الخشبً ،م ضع فوقهما ندائ من الصو النظيا الاذ تام غساله
مرات عديدة .أشعل نا اور صليرة تحت الوعاء ،وساو

صاعد من الوعاء .اعصر الصو

يتسالل الساائل عبار الصاو

كبخاار

واحت ظ به .افعل ذلك طالما ُوجد ماء في اإلناء".

مان أجال إنتااج مااء الاورد صاناعياو فاي (حماام ميااه) "" :"bain marieأنات تعلام أن مااء

الاورد الااذ ياتم إنتاجااه ماان الاورود البريااة التااي نمات دون أن تااروى بالماااء لاه رائحااة أفضاال

من رائحة ماء الاورد المناتج مان الاورود التاي تازرع محليااو فاي أمااكن زراعياة وتُساقى بالمااء

[ .]...خااذ ماارجالو ماان النحاااس مًاال ذلااك الااذ يسااتخدمه الصا ّاباغون وضااع فوقااه غطاااء
النااوع الااذ يمكاان أن يسااتخدم فااي اإلمبياام .إمااأل المرجاال بالماااء ،وأشااعل
مًقبااو بًقااوب ماان ّ
نااا اور تحتااه ماان قطااع ماان خشااب الكرمااة أو ماان خشااب آخاار ماان نوعيااة مشااابهة ًاام قطّ اره.

وعن اادما يك ااون التقطي اار ف ااي مرحلت ااه الوس ااطى علي ااك أن تلط ااي حل اام الن ااار حت ااى يكتم اال

التقطير ،وضع ال حم بدالو من الخشب ،وسيكون لماء الورد رائحة أقوى.
ومع أن الكيميائيين العرب القدماء

وض ا ا ااعوا ف ا ا ااي أم ا ا ااابيقهم ك ا ا اال أنا ا ا اواع
المع ا ا ا ا ا ا ااادن والخض ا ا ا ا ا ا ااروات وحت ا ا ا ا ا ا ااى

الحيوان ااات ،ف ااال يب اادو أنه اام ق ااد ق اااموا

بتقطي ا اار النبي ا ااذ ،ورّبم ا ااا كان ا اات هن ا اااك
أس ااباب ديني ااة .لك اان ح اادا ف ااي الق اارن
الً اااني عشا اار فا ااي جنا ااوب إيطالي ااا أن

مماا دفاع الكيمياائيين إلاى فكارة وضاع النبياذ
كانت كروم العنب كًيرة العصير بشكل خاص ّ
فااي اإلمبياام .وكاناات المااادة التااي أنتجوهااا تحاادياو للعناصاار األربعااة :ماااء يمكاان أن يحتاارم،
وهو الكحول.
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وكااان لهااذا االكتشااا

أن قلاب النظريااات المتعلقااة بااالمواد أرسااو علااى عقااب .وألخااذ هااذه

الخاصا ااية اإلسا ااتًنائية بعا ااين االعتبا ااار فقا ااد اضا ااطروا إلا ااى إدخا ااال عنصا اار خا ااامس إلا ااى
المجموعة" :العنصر الخامس" (.)quinta essential

671

معمل التقطير وتقطير الماء
ناديا اوواهيون

األهـداف

الصف الثالث
أن يعر التالميذ:
 أسماء التليرات في المادة؛ أن كل تلير في حالة المادة له تلير مضاد؛ -خصائص اإلذابة في الماء؛

 الحاالت والتليرات في حالة الماء.التعليم المتوسط ،السنة الخامسة
 -خصائص اإلذابة في الماء؛

 تقنيات ال صل لمكونات المزيج :الترشيح /التقطير؛ م اهيم التجانس وعدم التجانس في اإلمتزاج؛ -التليرات في حالة المادة.

المرجع :برنامج العلم والتكنولوجيا ،الصف الثالث في المدارس االبتدائية
" المااادة :الحاااالت والتليارات فااي حالااة المااادة (االنصااهار والتجمااد واللليااان والحالااة اللازيااة
والتبخر والتكاً

والعوامل المؤًرة على سرعة التبخر)".

المرجع :برنامج كيميائي فيزيائي في السنة الخامسة من التعليم المتوسط

"الماء في بيئتنا واإلمتزاج واألجسام النقية".

قائمة المواد الالزمة لصف من  97إلى  30تلميذاً

ضل أن تكون مج ة (أو
 5كرات زجاجية 5 ،فلينات ،مًقاب لًقب ال لينات 02 ،وردة ،وي ّ
علبااة ماان الخ ازمااى المج ا ) ،ص ا يحة تسااخين ،قطعااة ماان ورم المحااارم ،بعااض مصااافي
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القهااوة ،قلياال ماان الماااء ،ماااء مااالح (21غاام /لتاار) 5 ،قطااع ماان أنابيااب بالسااتيكية ش ا افة

بطول  51سم ،طبم خزفي (كسرولة) ،صحن عميم (مًل ذلك الخاص بالسلطة) شا ّا ،
بعااض اإلس ا نجات أو ِخاارم مبللااة ،بعااض األوانااي العميقااة ،أوان ش ا افة صااليرة ،الصااقات
ملونة ،أقالم عريضة الريشة ذات حبر ال ُيزال.

األخشاااب وال واك ااه واألزهااار والعنب اار !...نحاان نعاايش فااي مح اايط واسااع ماان الروائ ااح،

بعضااها روائااح طيبااة وبعضااها اآلخاار لاايس كااذلك .فااالروائح جاازء أساسااي ماان العااالم الااذ

نعاايش فيااه .وهااي تسااهم فااي فهمنااا وادراكنااا للواقااع ،وتااذ ّكرنا باألحااداا الماضااية .لقااد كااان
تدجين الروائح واحداو من أجمل األبحاا في التاريخ .فمنذ أوائل العهود في مصر القديمة،
حاااول اإلنسااان أن ي صاال الااروائح التااي ال تُعااد وال تحصااى ماان األزهااار والجااذور ولحاااء
األشااجار والراتنجااات لعماال الاادهون والعطااور .وكاناات التقنيااات األولااى بدائيااة؛ فقااد كاناات
المواد التي أرادوا الحصول على روائحهاا تطحان وتللاى ومان ًام تخلاط بشاحم مان ناوع ماا.

وكنت تحصل على نوع من المعجون العطار الاذ يحتاو علاى هاذه الرائحاة .وماع نهاياة

هذه الحقب ،أصبحت التقنيات أفضل ،واكتش وا كي

ي صلون رائحة ما (كالنباتات ماًالو).

وأمكنهم أن يحصلوا على روائح النباتات بواساطة بخاار المااء أو بخاار الكحاول .واساتخدام
اإلمبيم على هذا األساس في اكتشا

هذه العملية التي كانت تسمى "التقطير".

ولهااذا الساابب ،فااإن اإلمبياام هااو الجهاااز الااذ يتاايح لنااا أن نقطاار؛ فهااو يعماال بواسااطة
الحا ا اررة ف ااي منطق ااة مللق ااة عل ااى فص اال الزي ااوت العطري ااة الموج ااودة ف ااي األزه ااار واألورام
والجذور ،وما شابه ذلك؛ إذ يستخلص البخار خالصة المواد ًم يعمل علاى تكًي هاا عنادما

يبرد.

كااان اإلمبي اام الب اادائي ،وه ااو مزهري ااة ذات غط اااء فوقه ااا – عل ااى ش ااكل مخااروط – قي ااد

االس ااتعمال م اان جان ااب الكيمي ااائيين الكل اادانيين (الق اارن الً اااني م.م ).م اان أج اال استحض ااار
العطور .ولكان ،ظال اإلمبيام كاذلك حتاى بعاد ذلاك الوقات بكًيار ،فاي نهاياة القارن الًاامن،

عندما ظهر الكيميائيون في البلدان اإلسالمية ،وفي أًناء بحًهم عن الحجر ال لس ي (وهو
اإلكساير فااي العربيااة وأصاال كلمااة " ،)"elixirوهاام الاذين كااانوا فااي شاال
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شااديد تجاااه عمليااة

التقطي اار ،تمكنا اوا م اان تحس ااين الق اادرة الوظي ي ااة له ااذا الجه اااز وجعل ااوه أق اارب م ااا يك ااون إل ااى

اإلمبيم الحديا.

ك ااان يتك ااون م اان مزهري ااة (مقطا ارة معوج ااة) تحت ااو عل ااى الس ااائل العط اار وله ااا ط اار

الم ْسات ْقبِل .وعنادما تساخن الساائل فاي المقطارة المعوجاة،
مستدم (منقار) يصل إلاى الوعااء ُ
وبعااد دقااائم ،تلااادر األبخارة العطريااة المقطّارة المعوجااة وتنصااب فااي الطاار المسااتدم .وهااذا
الطر يكون أبارد مان داخال المقطارة،

ولذلك يبدأ تكاً

البخار المتكاً

البخار .ويجار هاذا

على شكل ساائل إلاى

الوعااء المسااتقبل .وعلاى ساابيل المًااال،

ف ا ااي حال ا ااة وج ا ااود خل ا اايط م ا اان ب ا ااتالت
األزه ا ااار والم ا اااء ،ف ا ااإن البخا ا اار الن ا اااتج
يحما اال معا ااه الزيا ااوت األساسا ااية وبعا ااد

ذلا ا ااك يتك ا ا ااً

ها ا ااذا البخا ا ااار ويجا ا اار

خارجاو من الطر المستدم.

باتباع أسالفهم المشاهير الالمعاين ،ساو

يقاوم التالمياذ بمحاكااتهم فاي اكتشاا

اإلمبيم في الحصول على عطر ماء الورد (أو ماء الخزامى) .وساو
التقطير .الترتيب المقترح للص

يتكون من ًالًة مراحل:

عمال

يع ّارفهم هاذا بعملياة

 المرحلااة األولااى ،مسااألة تحليااة (إ ازلااة الملوحااة) ماااء البحاار ،وهااي تبااين التقطياار كتقنيااةل صل الخلطات؛

 المرحلااة الًانيااة ،وهااي تاااريخ اإلمبياام واسااهام العلماااء ماان البلاادان اإلسااالمية فااي إتقااانصنعه ،وسو

يكون ذلك موضوع تمرين كتابي؛

صانع إمبيام بسايط
 المرحلة الًالًاة ،وهاي أسالوب تقناي أكًار تق ّادماو يرشاد التالمياذ إلاى ُيتيح لهم إنتاج مياه عطرية من بتالت األزهار.
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كيف تحصل على ٍ
ماء عذب من مياه البحر؟
يمًاال الماااء  %22ماان المساااحة الكليااة لسااطح الك ارة األرضااية ،ولكاان كاال هااذا الماااء تقريب ااو

( )%22مياااه مالحااة .ولهااذا ،فااإن اإلنسااان قااد سااعى منااذ العصااور القديمااة إلااى تحليتااه ماان
أجل الحصول على ماء عذب وأمالح .وبال عل ،فاإن أرساطو فاي القارن ال ارباع قبال المايالد
قد نصح البحارة بتقطير ميااه البحار لكاي يحصالوا علاى مااء للشارب مان "غالياات" بسايطة

تركااب علااى ق اواربهم .وكاناات هااذه اللاليااات مبني اة علااى مباادأ التقطياار :كاناات مياااه البحاار
تسخن في وعاء (تاركة خل ها ترسبات ملحية) بينما كان البخار المتصااعد يكًا

إلى ماء صالح للشرب.

ويتحاول

وبعد أن أخبرنا التالميذ بذلك ،اخترنا لهم أن يعملوا على خليط من الماء المالح يكاون

تركيازه قريبااو ماان تركياز مياااه البحار؛ أ 21غام /لتاار .وبإمكاانهم أيضااو أن يختباروا ويجرباوا

التقطير بأن سهم بمساعدة أشياء أخرى مختل ة من بنات أفكاارهم .ويولاد هاذا ال صال ترساباو
ملحي ااو فااي قاااع اإلناااء بينمااا يتكاااً

البخااار فااي الطاار المسااتدم أو علااى اللطاااء العلااو

ومن ًم يجمع الماء الصالح للشرب في وعاء.

ويمكن للتالميذ أن يتعلموا أن هذه التقنية كانت عالج أو حال لمشاكلة البحاارة القادامى

الذين كانت س نهم تلرم ويلجأون إلاى جزيارة مهجاورة دون وجاود يناابيع أو مخازون ماائي.

كًير من األط ال يعلمون أن اإلنسان
إن او
وكان عليهم أن يجدوا وسيلة تمكنهم من الشربّ .
يمكن أن يبقى علاى قياد الحيااة عادة أياام دون طعاام ،ولكان األمار أصاعب مان ذلاك بكًياار

دون شرب .وقد أدى بهم هذا الوضع إلى الت كير في وسيلة يمكان للبحاارة بهاا أن يحصالوا

بها على ماء صالح للشرب .فكر األوالد في ال اكهة التي تحتو على الكًيار مان الرطوباة
أو حتى ُشرب ماء البحر.

ولكن هذا ،بسبب السائل حلو المذام (من ال اكهة) ،يجعل اإلنساان عطشااناو .إذاو فمان

الضرور تصور مصدر آخر؛ وهو تحلية مياه البحر.
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بعااد تشااخيص المشااكلة ،يقساام التالميااذ إلااى مجموعااات صااليرة ًاام يناقشااونها ويسااجلون

المالحظات التي فكروا فيها في ملا ً .ام يقادمها فارد مان المجموعاة للصا

بأكملاه ،يقاوم

المدرس بتوضيحها فاي جادول (عماود واحاد لكال مجموعاة) وتتنااقش المجموعاات ،وتقلاص

هااذه المالحظااات إلااى اقتاراح واحااد لكاال مجموعااةً ،اام ُيساامح للتالميااذ بالعماال علااى أفكااارهم
التجريبيااة .وبعااد ذلااك تُجاار كاال مجموعااة تجربتهااا باسااتخدام المعاادات الالزمااةً .اام يسااجل
التالميااذ فااي ك ارساااتهم هااذه التجااارب واالقت ارحااات التااي قااام بهااا الصا
التي قامت بها مجموعتهم.

ويصااوغون التجربااة

مقتطفات من كراسات التالميذ تمثل التجارب على االقتراحات التي قدمتها المجموعات الخمس

في الصف [ سي إم ( ]1الحروف الكبيرة تدل على الحروف األولى ألسماء عائالت التالميذ).

بعد توزياع المعادات المجمعاة ،تجار كال مجموعاة تجربتهاا التاي اقترحتهاا .وفاي نهاياة

هذا النشاط ،تقدم نتائج كل مجموعة للص

بأكملاه مان شاخص متحادا باسام المجموعاة.

ولاام يااتمكن أ حاال ف ّكاار فيااه التالميااذ ماان أن يتاايح ال صاال بااين الماااء والملااح وجمااع الماااء

الص ااالح للش اارب .وك ااان مش ااروع المجموع ااة الًاني ااة مبتكا ا اور ،ولكنا اه ل اام يج ااب ع اان السا اؤال
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المطااروح .أمااا المجموعااات  3و  7و 2فقااد حصاالت علااى مياااه ال تازال بهااا ملوحااة ،إال أن

مشااروعاتهم تقاادم فك ارة التجربااة المطلوبااة .واألط ااال ياادركون أنهاام لاام يحصاالوا علااى ماااء
صالح للشرب ،بل إن ما حصلوا عليه كان أشد ملوحة ولم يكان هنااك الكًيار مان الساائل.

وأخي اور ،كانت المجموعة األولى على الطريم الصحيح للعملية المطلوبة.

اختبار المجموعة رقم  1لمدة ثالثة أيام للماء المالح في ظروف تجريبية مختلفة.

فااي هااذه التجربااة ،يوضااع وعاااءان يحتويااان علااى ماااء مااالح وماااء صااالح للشاارب علااى

التاوالي فااي أماااكن مختل ااة؛ فااي غرفااة الصا

تحاات الشاامس ،وفااي الظاال ،وخااارج الصا .

وقااد وضااعت عالمااة لتحديااد المسااتوى األصاالي للماااء (المااالح أو العااذب) الااذ يحتويااه كاال

إن اااء .وف ااي نهاي ااة األي ااام الًالً ااة الح ااظ األط ااال أن مس ااتوى الم اااء ف ااي جمي ااع األوان ااي ق ااد

أشد تركي اوز مما كان فاي البداياة .واآلن ،وماع أن أحاداو لام
انخ ض ،وأن الماء المالح أصبح ّ
ي ِ
ضا ْ أ ملااح خااالل تلااك األيااام الًالًااة ،فلاام يكاان الماااء المتبقااي مخ ااو .إذن فااإن بعااض
ُ
الماء قد تبخار دون أن يأخاذ معاه شايئاو مان الملاح الاذ بقاي فاي اإلنااءً .ام نااقش التالمياذ
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كي ا

يمكاان لهاام أن يسااتعيدوا الماااء المتبخاار وحاااولوا أن ي كااروا فااي تصااميم طريقااة أخاارى

إلجراء تجربة.
كيا ا

لو كان التالميذ قد سبم لهم أن درسوا حاالت الماء المختل اة لكاانوا بالتأكياد قاد تعلماوا
يس ااتعيدون بخ ااار الم اااء ،وبوج ااه خ اااص عل ااى الجوان ااب الب اااردة .ول ااو أنه اام اكتشا ا وا

الموضااوع لكااان بإمكااانهم أن يتخيل اوا طريقااة السااترجاع قط ارات الماااء ماان اللطاااء أو ماان

الكوب المقلوب أو من على الزجاج عند تسخين الماء .وألول مرة يحااول األط اال اساتعادة
الماء باستخدام هذا النوع من األواني والتأكد من أن قطرات الماء ليسات مالحاة .والساتعادة
مزيد من الماء الصالح للشرب ،فإنهم يقترحون التجربة التالية:

ادونوا العملياة فاي ك ارسااتهم .وسايكون
أترك للتالميذ بعض الوقت لكي ي سروا النتاائج وي ّ
ماان الم يااد مراجعااة حاااالت الماااء والتاادقيم فااي التلي ارات الرئيسااية التااي ط ارأت علااى حالااة
الماء بال عل بسبب التجربة التي تمت مًل التبخر والتكاً  .ويمكن للمعلم أيضاو أن يشاير

إلى أفكار أخرى ليسات معروفاة جياداو مًال التقطيار الماائي واإلمبيام .وهاذا األخيار سايكون
موضوع البحا الوًائقي الذ سيتم التعامل معه فاي الجازء الًااني مان هاذا النشااط .وبهاذه

المناسبة ،فإن من المالئم أن نخبر التالميذ بأن هناك نوعين من التقطير :التقطير البسيط

الذ يتمًل في فصل مكونات خلايط (كماا فاي حالاة مااء البحار) ،والناوع اآلخار هاو تلييار
حالة البخار (كما في حالة الماء العطر ).
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اكتشاف اإلمبيق
اشتمل االشتلال بالكيمياء في العصر الذهبي للعلوم العربية على إدخاال أدوات المختبارات

التااي كااان اإلمبياام أبرزهااا .ويع ا ّد التقطياار باسااتخدام اإلمبياام تقنيااة قديمااة جااداو ،ويمكاان أن
تشاااهد فااي كًياار ماان الحضااارات (الصااينية والمص ارية واليونانيااة والرومانيااة ... ،ومااا إلااى
ذلاك) .ومناذ تلاك العصااور ،فقاد تام إدخاال تحساينات علااى هاذه التقنيااة مان حياا النظريااة
والتصنيع ،وال تزال تستخدم في تطبيقات عديدة في كيمياء العصر الحاضر.

وال يتااوافر الكًياار ماان الصااور التوضاايحية فااي الوًااائم التااي ُكتباات بالعربيااة وال ارسااية.

ولهااذا الساابب ،نقتاارح باادء البحااا الوًائق ااي ماان الاانص المخصااص لألط ااال الااذ يصا ا
مساهماة العالام الاراز ( 222 – 752م) .إن قاراءة هاذا الانص ساو

تشاجع األط اال علاى

البحا في الكتب المختل ة عان هاذا العاالم وماا أساهم باه فاي إتماام صانع اإلمبيام .وسايتيح

ذلك ال رصة للكتابة عن العلماء الساابقين مًال أرساطو والاذين جااؤا بعاده فاي هاذا الميادان.
ويمكن أن يكون اًنان من علماء البلدان اإلسالمية هما ِ
الكند والزهاراو موضاوعاو لبحاا
أعمم:

 يعقوب ِالكند ( 723 – 710م) الذ اكتش

تقنيات عديدة لتقطير النباتات العطرية.

 أبو القاسم الزهراو (0103 – 235م) الذ استخدم في عصره نظاماو للتبريد.وسو

يتم توضيح إسهامات العلماء العرب بواسطة رسومات اإلمبيم.

رسم كلير (سي إم 1أ ،مدرسة دي -رينو ،مونتريال.)23 ،
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وق ااد قام اات مجموع ااات ص االيرة م اان التالمي ااذ ب ااإجراء بح ااا وً ااائقي جدي ااد ح ااول إمبي اام

العصاار الحاضاار لمقارنتاه بالخطااة التااي تعماال بشااكل جيااد أيضااو كمااا هااو مبااين فااي الشااكل

الذ قاموا برسمه .وسو

يتيح هذا النشاط للتالميذ أن يقت اوا األًار التااريخي لإلمبيام فاي

الوقت الذ يقومون فيه بعمل رسم بياني زمني لذلك يوضح تطور هذا الجهاز في عالقته

مع األحداا البارزة في تاريخ العالم .ومن الممكن أن نرفم ماع هاذا العمال صاورة لإلمبيام
القديم مع بعض الكلمات الت سيرية ،مًلِ :مرجل ،مخروط ،طر مستدم ... ،إلخ).

إمبيقان من النحاس من القرن السادس حتى القرن الثاني عشر.
أُخذ هذان النموذجان من المجموعة الصيدالنية لـتورهان بايتوب (2112 – 1221م ،إسطنبول).
وعلى ُعهدته فقد انتشر هذا اإلمبيق على أيدي أتراك من أواسط آسيا ومن األناضول.
اإلمبيق األيمن ليس له ُم َبِّرد.

 .0اللطاء .اإلمبيام األيسار لاه غطااء يسامح بتبرياد األبخارة العطرياة التاي تتصااعد عناد
تسااخين السااائل فااي حجي ارة س ا لية .هااذا اللطاااء يساامى غطاااء "التبريااد" .ويااتم تبريااد
الجوانب بواسطة درجة ح اررة الهواء.

 .2الكبسولة .لها رقبة مًل رقبة البجعة (منقار) .في اإلمبيم األيمان ،الكبساولة والمنقاار
موجودان مكان اللطاء.

السخان.
.3
ّ
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وأياو كان العصر المدروس ،فسو

يالحظ وجود مبدأ مشترك في كل أنواع اإلمبيقاات:

سخان" أو "وعاء اإلمبيم" أو "المخروط") توضع فيه جميع المكوناات التاي
وعاء (يسمى "ال ّ
تحتااو علااى الااروائح التااي تريااد استخالصااها .ويوجااد فوقااه غطاااء ُمرّكااب بااه منقااار (طاار

مسااتدم) (أو رقبااة البجعااة) تتكاااً
تسرع عملية تكًي
ّ

ماان خاللااه األبخارة .وبعااض اإلمبيقااات لهااا وحاادة تبريااد

البخار.

صنع اإلمبيق والعطور
ُ
كااي يااتمكن التالميااذ ماان فهاام وظي ااة اإلمبياام القااديم ،فإننااا نقتاارح علاايهم أن يصاانعوا عط ا اور
باسااتخدام اإلمبياام الباادائي ماان م اواد بساايطة؛ فلينااات ،قمااوع ،ك ارات ماان الزجاااج ،أنابيااب
بالستيكية ش افة ،إس نجاتِ ،خرم ،أوعية صليرة لجمع العطار ،الصاقات ،مًاقاب ،وجارار
مربى بأغطية مًقوبة وغير مًقوبة...

إن الااوردة زه ارة عبقااة بوجااه خاااص .ولااذلك فإننااا نختااار تحضااير بعااض عطاار الااورد،
ّ
واألماار يعااود للتالميااذ فااي أن يعًااروا علااى طريقااة يسااتطيعون بواسااطتها اسااتخالص العطاار

يساارت د ارسااة الكتااب المقااررة
ماان بااتالت الااورد الجافااة التااي يجلبهااا المعلاام إلااى الصا  .لقااد ّ
العًور على طريقة إلجراء تجربة م يدة ،كما يبين لنا النموذج التالي.
يتم إجراء التجربة كما يلي :توضع األزهار الجافة فاي صاحن عميام لكاي تنقاع بالمااء.

وبعد ذلك تجهز المواد المختارة لكي توضع في اإلمبيم .وينقال المازيج بواساطة القماع إلاى
الكرة الزجاجية .وبعد ذلك نستخدم أنبوباو طويالو بما يك ي ونصله بالكرة (حتى يتسنى وقات

كااا

للبخااار كااي يتك ااً ) ،ويوضااع الم ازيج علااى سااطح ساااخن .وللمساااعدة فااي عمليااة

التبريد ،توضع قطعة من الكتان الرطب على األنبوب .وبعد بضع دقائم ،يبدأ مزيج المااء
ويجمااع
وبااتالت الااورد باللليااان .وتاادخل بعااض األبخ ارة إلااى األنبااوب حيااا تباادأ بالتك ااً ُ .
ماء الورد من الطر اآلخر لألنبوب.
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المعدات كما اقترحها تالميذ الصف (سي إم .)1
مدرسة دي -رينو (مونتريال.)23 ،

توصيات هامة :ألسباب تتعلم بالسالمة ،سيكون من األفضل لو أن:
بناء على طلب التالميذ؛
 ال لينات تًقب من جانب المعلم و الوع اااء ال ااذ يحت ااو عل ااى ال ااورود (أو الخ ازم ااى) والمق اارر تس ااخينه يك ااون ف ااي ك ااوبزجاجي ذ ممسك خشابي ،وي ضال اساتخدام كارة زجاجياة ذات رقباة ألنهاا أساهل فاي
التعامل؛

شخص بالغ؛

 -التسخين على سطح ساخن يتم بإش ار

سيجمع فياه العطار يكاون شا افاو حتاى يمكان مشااهدة لاون الساائل النااتج،
 الوعاء الذُ
ورصد تحوله في أًناء تشكله.
ًم ُيدعى التالميذ لرسم صورة لتجربتهم.
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رسم صوفي – سي إم  1من مدرسة دي -رينو (مونتريال.)23 ،

مالحظة :تمكن التالميذ من إنتاج بعض المااء العطار  ،ولكان لام ياذكروا شايئاو عان الزيات
األساسي .حيا يقتضي ذلك تقطي اور ًانياو وفصالو بواسطة الص م (صب الساائل مان وعااء
إلى آخر ليص ُو).

ماان الم يااد أن يعاارض اآلن فاايلم الرسااوم المتحركااة الموجااود علااى موقااع المشااروع .ويساامح

ذل ااك للتالمي ااذ بمناقش ااة أبع اااد الط اار المس ااتدم (المنق ااار) وعملي ااة تبري ااده وتس ااخين الوع اااء
وطبيع ااة النبات ااات العطري ااة المس ااتخدمة .ولإلس ااهاب ف ااي المش ااروع ،يمكن ااك أن تطل ااب م اان

التالميذ أن يص وا العطور ويقارنوها أو يبحًوا في الكتب حول تاريخ العطور والطرم التي
تُصنع بها.
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المفردات
التكثيف أو التسييل :تحويل البخار إلى سائل.
الصـــفق :التقنيااة التااي تساامح ب صاال الجساايمات بااالتعليم فااي سااائل أو خلاايط ماان س اوائل
مختل ة الكًافة تاركة في محلولها أكًر العناصر كًافةو في قاع الوعاء.

التقطير :فصل اًنين أو أكًر من المو ّاد مختل ة درجات اللليان.
التبخير :تحويل الماء السائل إلى بخار عند درجة ح اررة تقل عن  º011سيلسيوس.
التقطير المائي :التقطير بمساعدة اإلمبيم لخليط من الماء ومادة عضوية .ويحمل البخار
خالصة هذه المادة ًم يتكاً

في عنم اإلمبيام .وبعاد عملياة الصا م تحصال علاى عطار

أفضاال (ماان حيااا الرائحااة) يساامى الزياات العطاار الااذ يحتااو علااى معظاام الااروائح ،مااع
مادة مائية أدنى من ذلك (الماء العطر ) تحتو على روائح أقل.

التبخــر :تحااول الماااء السااائل إلااى بخااار عنااد درجااة ح ا اررة  º011سيلساايوس عنااد الضاالط

الجو العاد .

698

نص لألطفال
كانت اللعبة الم ضلة لدى نبيل وشقيقته فضيلة هي حل األللااز التاي كانات تحادا عنادما
كانا يراقبان ما يحدا مان حولهماا فيهماا .فقاد كاناا أكًار شال او باذلك مان األط اال اآلخارين

في عصرهما وقد خالط ذلك شيء من سحر قليل مًلما حادا فاي ذلاك الياوم عنادما كانات

رائحة األزهار تدغدج أن يهما في وسط المدينة تماماو.

في ذلك اليوم ،كانا يسيران في الوسط التجار بالمدينة التي كانت بالقرب مان منزلهماا

وأن اهماا يستنشااقان النسايم العلياال .كاناا يق ازان عبار األزقااة زاهياة األلاوان والمزدحماة عناادما
ار ب ادكان صاالير متواضااع فأوق تهمااا رائحااة الااورود الطيبااة القادمااة ماان هناااك .ألقيااا نظ ارة
ما ّا
سريعة داخل المحل ولم يشااهدا ساوى ِجارار ذات ألاوان مختل اة علاى الرفاو المعلقاة علاى
الجدار.

أوق ت نبيلة أخاها وقالت:
 نبياال ،هاال تشاام الرائحااة التااي أشاامها؟ إنهااا تماماوالرائحااة التااي ت ااوح ماان حديقااة جارناااعناادما تكااون وروده مزه ارة .ولكننااي ال أسااتطيع رؤيااة أيااة أزهااار هنااا! كي ا
يكون؟

لهااذا أن

 -ليس لد أ فكرة ،ولكن أنا أيضاو أجد هذا غريباو .هيا ندخل لنستكش .

ااب م تااوح ،ويباادو أن الرائحااة العطريااة آتيااة ماان
 انظاار ،خلا منضاادة المحاال ،هناااك با ٌهناك .هيا بنا نرى!
انساالّ إلااى الااداخل دون إحااداا أ ضااجيجً .اام توجهااا نحااو الباااب فااي نهايااة الاادكان.

ولع اادم وج ااود أ ش ااخص ف ااي ال ااداخل ،دخ ااال وك ااان م ااا وقع اات علي ااه عيونهم ااا فاتنا ااو

وساح اور .كان هناك بعض األوعية دائرية الشكل تخارج منهاا بعاض األنابياب الصاليرة
المًبتة بها وينبعا منها بخار عطر  .وهناك أيضاو شاهدا إس نجات رطبة تستقر في

أح اواض ليساات بعياادة عنهمااا .وأخي ا اور شاااهدا سااالالو كبي ارة مااألى ببااتالت الااورد الجافااة
وضااعت علااى أرض المكااان .انحناات فضاايلة لتنظاار إلااى كاال تلااك األشااياءً ،اام قالاات

ألخيها:
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 ورود ومواق ااد واسا ا نجات ...نبي اال ،ه اال تعل اام أنه اام يطبخ ااون ال ااورود؟يمكنهم الحصول على هذه الروائح؟ وماذا ي علون بهذه اإلس نجات؟

 -تكلمي بصوت أخ ض يا فضيلة .سو

دره اام! كيا ا

تجعلينهم يمسكون بنا.

 حسناو ،ولكن أجبني ،لد إحساس بأنني أنا الوحيدة التي تريد أن ت هم.نبيل ،أيضاو ،خ َّض صوته وقال:
 ال ،ليس صحيحاو! إنما أنا أحاول أن أفكر وكالمك هذا يقطع حبل أفكار ...قوطع همس نبيل وفضايلة الم عام بالحيوياة بشاكل فاظ عناد ظهاور شاخص فاي اللرفاة

بلب اااس أب اايض ومرت اادياو عمام ااة ،وم اار م اان أمامهم ااا مح اادًاو تي ااا اور هوائيا ااو مل ااؤه رائح ااة

العطور .وبحركات دقيقة وضع اإلس نجات الرطبة على غطاء الوعاء ًم وضاع قنيناة

زجاجيااة صااليرة تحاات أنبااوب قااادم ماان أحااد هااذه األوعيااة .وهناااك باادأت تجمااع شاايئاو

فشيئاو سائالو ذا لون ورد ً .م وضع قطرة مناه ،وكانات ال تازال سااخنة ،ماع ابتساامة،

على يد نبيل وفضيلة .كانا وكأنهما قد ُخد ار بمخدر .لقد كانات فيهاا رائحاة الاورد...

قدم الرجل ن سه قائالو:
ًم ّ

 أنا اسمي أبو القاسم الزهراو  .وأنا مهتم بأشياء في حياتي الطبية والعلمياة ،والكيميااءأحد المواضيع التي تًير شل ي .لقاد كنات أراقبكماا وأناا مساتعد الياوم أن أخبركماا سار
كي ية صنع ماء الورد.

تبادلت فضيلة نظرة ماكرة مع شقيقها الذ شجعها على الكالم.
 وهل تسمح بإخبارنا عن هذا الوعاء اللريب فيم يستخدم؟ -بالتأكيد ،هذا هو اإلمبيم ،هيا بنا ،لنبدأ من البداية...

ما حدا بعد ذلك لم يصلنا؛ فلقد كاان ذلاك قبال أماد ،وقاد ضااعت الاذاكرة! ولكان يظال

لدينا أن نقاول إن خلا بان عبااس الزهاراو  ،وكنيتاه أباو القاسام ،طبياب وج ّاراح وكيمياائي،
ك ااان يمتل ااك أفض اال وصا ا ة إلنت اااج م اااء ال ااورد .وبطريق ااة أو ب ااأخرى ،فإن ااه كم ااا ارف اام نبي اال
وفضيلة فسو

أو بأخرى...

يرافقكم أنتم اليوم ويرافم كل أولئك الاذين يطرحاون األسائلة ن ساها .بطريقاة
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ميـزان الحكمــة
الموازين من خالل بعض الحكايات عن تاريخها

022

ميخايلوڤنا روزانسكايا

هل هو من الذهاب حق ااو ؟

حول اكتشا

213

"ميازان الحكمااة"

سيسيل د هوسون
نص لألط ااال

205

آن فااوش
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الموازين من خالل
بعض الحكايات عن تاريخها
ميخايلوﭭنا روزانسكايا

لااو نظرنااا حولنااا ساانالحظ ،علااى ال ااور أننااا ماان غياار الممكاان أن نن ااذ شاايئاو دون المي ازان
والااوزن .فالحاجااة إليهمااا فااي كاال مكااان؛ فااي الصااناعة والز ارعااة ،وفااي الهندسااة المعماريااة

واإلنشاءات ،وفي المصانع ،الكبيارة منهاا والصاليرة ،وفاي األساوام ،والمناازل أيضااو .ولهاذه
األسباب فإن الماوازين مان أقادم األدوات المعروفاة فاي التااريخ البشار  .ولقاد تأكاد اساتخدام
الموازين في أقدم العصور .وبال عل غالباو ما يتم استخراج قطعاو من الماوازين بالتنقياب عان

اآلًار منها أذرع وك ّات وأًقال أو اًقال مقابلة؛ كاألصلر واألكبر ،واألخ

واألًقل.

وماان الصااور التوضاايحية التااي عًرنااا عليهااا ،كتلااك التااي تاام اكتشااافها فااي مصاار والتااي
يعود تاريخها إلى ًالًة آال

سنة قبل عصرنا هذا ،نرى أن كلمة "ميزان" يمًل لها بصورة

رجال جاالس واحادى يدياه مرفوعااة فاوم أرساه .وكاذلك فاإن عاادة أجازاء مان "كتااب المااوتى"،

وهااو نصااوص دينيااة مص ارية ،تظهاار المي ازان أيض ااو .وفااي غالااب األح اوال ،يصااور المي ازان

عل ااى ش ااكل ذ ارع ااين متس اااويين متص االين بك ت ااين ،واح اادة عن ااد ط اار م اان طرف ااي ك اال م اان
ال ااذراعين ،ومح ااور ف ااي وس ااط العم ااود .وتج ااد أيضا ااو ف ااي اللال ااب أًق ااال ال ااوزن عل ااى ش ااكل
حيوانات أو كرات أو حلقات.

في بالد اليونان ،وبعد ذلك في عصر اإلمبراطورية الرومانية ،كان يستخدم نوعاان مان

الموازين :واحد بذراعين متساويين وآخر بذراعين غيار متسااويين .وقاد تام االحت ااظ بصاور
وأجزاء عديدة منها.

وكاناات اليونااان هااي المؤسااس لعلاام "اآلالت البساايطة" الااذ شاامل د ارسااة الرافعااة والبكارة

والزاوي ااة والمس اامار الل ااولبي .وكان اات الرافع ااة ه ااي األكً اار اس ااتخداماو .وق ااد توص اال العلم اااء
اليونا ا ااانيون العظا ا ااام مًا ا اال أرخميا ا اادس (المتا ا ااوفى عا ا ااام  202م.م ،).وبعا ا ااد ذلا ا ااك هيا ا اارون

اإلسكندراني (القرن األول) ،إلى "القانون األساسي للرافعة"؛ فمان أجال أن تبقاى الرافعاة فاي
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تاوازن ،فااإن الااوزن المعلاام عنااد حاادوده القصااوى يجااب أن يتناسااب تناسااباو عكسااياو مااع طااول

الااذراعين .ويعا ّاد قااانون الرافعااة مااع القاعاادة الساااكنة أقاادم فاارع ماان فااروع الميكانيكااا الحديًااة.
غير أن ذراع الميزان ليس أكًر من رافعاة ،ولهاذا فاإن علام الميازان والاوزن مبناي علاى هاذا
القانون.

من ا ااذ الق ا اادم وحت ا ا ااى العص ا ااور الوسطا ا ااى ،ك ا ااان

الناس يستخدمون نوعين من الموازين:

 م ا اوازين ذات أذرع متساويا ا ااة ولها ااا عما ااود م ا ااعالميزان،

ك ّة معلقة عند كل طر من أطا ار
أو ما ا اوازين ذات ذراعيا ا اان متس ا اااويين يستنا ا اادان

الشكل 1

إلااى دعامااة (انظاار الشكاال  .)0ويكااون الميازان
في حالة توازن إذا كاان وزن الجساام الموضااوع

فااي إحاادى ك ّتيااه مساااوياو الااوزن الكل اي لألًقااال
المقابلة الموضوعة في الك ّة اآلخرى؛

 -الم ا ا اوازين ذات األذرع غيا ا اار المتسا ا اااوية ،وها ا ااي

الشكل 9

موجودة في ط ارزين :ميزان مجهز بك تين إحداهما ًابتة ال تتحرك ،بينما األخرى التي

تحتو على الزنبرك واألًقال المقابلة يتحرك على طول الذراع المقابلة للذراع األولى؛
ومي ازان مجهااز بك ااة واحاادة فقااط وًقاال مقاباال واحااد يتحاارك علااى طااول الااذراع المقاباال
للك ااة .ويمكاان إحااالل خطااا

محاال الك ّاة

في األخير لوزن األجساام بواساطته (انظار

الشكلين  2و .)3

ش ا ا ا ّكل ها ا ااذان النوعا ا ااان ما ا اان الم ا ا اوازين

أساساو لكل النماذج المختل ة في العالم فاي
الشكل 3

العصور الوسطى؛ في الشرم اإلسالمي وفي
أوروبا.
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تص

وقد تم االحت اظ بالعديد من الرسائل من العصر العربي األوسط حتى يومنا هاذا ،وهاي
أنواعاو مختل ة من الموازين من أبسط األنواع إلى أكًرهاا تعقياداو .ومناذ القارن التاساع

الماايالد كااان للعااالم الرياضااي الكبياار ًاباات باان ق ارة (المتااوفى عااام 210م) اهتمااام واسااع

طون ()qarastûn
بااالموازين ذات األذرع غياار المتساااوية بنوعيهااا الموصااوفين أعاااله :القرس ا ُ
بك ت ااين أو خطافي ااه لتعلي اام الًق اال ،والقب ااان بك ت ااه ال ري اادة وًقل ااه المقاب اال المتح اارك .وه ااذا
المي ازان الًاااني كااان ملهم ااو لعلماااء ال لااك المساالمين الااذين اخترع اوا "ساااعة المي ازان" القائمااة

على المبدأ ذاته ،وباستعمال مبدأ الساعة المائية ( )clepsydraفي الوقت ن سه.

من أكًر الموازين إًارة لالهتمام ،من بين الموازين ذات األذرع المتساوية التي تُقدم في
أشكال مختل ة؛ الميزان الهيدروستاتيكي المسمى أيضاو "الميزان المائي" والذ تبدأ قصته

جسم في الماء فإنه يزيح حجماو من
مع أرخميدس عندما اكتش قانونه الشهير" :إذا ُغمر ٌ
الماء مساوياو لوزن الجسم الملمور" .وهناك أسطورة تُروى عن هيرون ،الطاغية في مدينة
مما إذا كان تاجه
سيراكيوز في جزيرة صقلية ،أنه طلب من أحد العلماء أن يتأكد له ّ
مصنوعاو من الذهب الخالص أو من خليط من الذهب وال ضة .وعند تطبيم قانونه (أ
بوزن التاج في الهواء ومن ًم في الماء

ومقارنة الوزنين مع وزن قطعة من الذهب

الخالص بالحجم ن سه) فقد اكتش

أرخميدس

أن التاج كان مصنوعاو من خليط من الذهب
الشكل 4

وفي النص

وال ضة (انظر الشكل  .7الوزن في الماء

غير ممًل في الشكل ولكنه حصل بال عل).

األول من القرن العاشر الميالد  ،قام

الراز (المتوفى في سنة 223/7م) بإتمام صنع موازين

أرخميدس وتحسينها .وكان "ميزانه ال يزيائي" ذا ك تين،
أحداهما ًابتة عند طر

العمود ،أما األخرى فكان من

الممكن تحريكها على طول العمود .وبعده جاء البيروني

(المتوفى عام 0177م) وتصور نظاماو مبتك اور لتحديد
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األوزان النوعية (وسميت أيضا "الكًافة"؛ بمعنى عالقة وزن كل جسم مع وزن حجمه من
الماء) .وهو يعمل بوعاء متصل بميزان مقابل (اللوحة الصليرة التي على اليمين في
الشكل والتي تحت األنبوب تمًل ك ة الميزان).

وقد تواصلت التحسينات على الموازين المائية حتى نهاية القرن الحاد

عشر

الميالد  .وباإلضافة إلى أسباب علمية ،فإن تلك التحسينات كانت مدفوعة بالقلم إزاء
المتعاملين بالنقاود المزي اة وصاغة الذهب الذين ال ضمير لهم والذين كانوا يستبدلون

بالمعادن الًمينة كالذهب وال ضة بعض السبائك األقل تكل ة .ومن بين الذين قاموا
بالتحسينات ،هناك من زادوا ك ّة ًالًة على الميزان؛ اًنتان من الك ّات الًالا كانتا
معلقتين ،واحدة فوم األخرى ،بحيا كان من الممكن وزن الجسم في الهواء (للحصول

على الوزن الصحيح) ًم وزنه في الماء (للحصول على الوزن الظاهر الذ

يكش

النوعي مع جسم آخر) .أما الك ّة الًالًة التي تحمل األوزان المقابلة فكانت قابلة
الوزن
ّ
للحركة على طول أذرع الميزان.
أحد المجددين في هذا المجال ،اإلس زار (القرن الحاد

عشر) ،أدخل بعض

التحسينات الجديدة وصنع موازين ذات خمس ك ّات وأطلم عليها اسم "ميزان الحكمة" أو
"الميزان الشامل" .وكان هذا الميزان يتكون من عمود أسطواني مصنوع من الحديد أو

كروية وًقل

البرونز يبلغ طوله مترين وله ذراعان متساويان بوجهين وخمس ك ّات نص
واحد متحرك وابرة ًابتة ذات دعامة في وسط الميزان مًبتة بنظام تعليم ذكي ،ومركبة

بشكل حر بوصلها مع عمود مستعرض وقطعة معقدة التركيب تسمى "مقصاو" متصلة
بشكل حر بحبال .ويللب الظن أن نظام التعليم هذا كان من اختراع اإلس زار ن سه.
هذا الشكل من عمود التعليم الحر على جدار أو على سطح عمود

مستو أمر في

مؤكدة بسبب االختيار الصحيح ألبعاد العمود واإلبرة ولزاوية االنح ار

للعمود ولرقة

غاية األهمية؛ ذلك أنه يقلل من تأًير عامل االحتكاك .وكانت الدقة العالية للموازين
اإلبرة ... ،وما إلى ذلك.
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العالم ال ارسي الكبير الخازني

وقد ُجمعت كل هذه المساهمات وغيرها على يد
(القرن الًاني عشر الميالد ) ،وهو ُيعد المؤسس الحقيقي لنظرية الميزان والوزن ،وذلك
في مؤل ة "كتاب ميزان الحكمة" .ويمكن لك أن تجد في هذا الكتاب المهم تاريخ الموازين

المائية التي يعود تاريخها إلى العصور القديمة .ويص

المؤل

بوجه خاص الميزان الذ

استعمله أرخميدس (انظر الشكل  ،)7وهو يوضح أن هذا المي ازن يكون فعاالو فقط إذا كان
مصنوعاو من سبيكة من معدنين محددين .ولو كان مصنوعاو من معدنين مختل ين آخرين،

ماء خاصاو ذا
فسو يحتاج إلى ميزان آخر .وزيادة على ذلك ،فإن عليك أن تستخدم و
كًافة معينة.
وقد الحظ الخازني أيضاو أنه من أجل أن تحصل على ميزان دقيم فال بد أن تكون

لديك األجزاء ذات األبعاد الصحيحة 7 :أذرع لطول العمود (حوالي مترين) ،وأربعة أصابع
(حوالي  7سم) مالئمة للسماكة في وسط العمود (وهي أكًر أهمية مما هي عليه عند

األط ار ؛ إذ هناك يكون الًقل عند حده األقصى) ،وذراع واحد (حوالي  21سم) على
طول اإلبرة ،وذلك بمقدار ربع طول العمود.

الشكل 0
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ويمكن القول إ ّن هذا العالم أسهم في تطوير "ميزان الحكمة"؛ فقد أفرد فصالو كامالو
لوص األجزاء المختل ة وطريقة تجميع هذه األجزاء واستخدام الميزان والمشكالت التي

يمكن أن تواجهها بالنسبة للتوازن والدقة .وكان

قد تم صنع واحد من هذه النماذج التي وص ها
من الخشب وبك ات من المعدن (انظر

الشكلين  2و .)5

ولهذه الموازين ك تان لوزن الجسم في

الهواء بشكل حر ،وك ة ًالًة لوزنه في الماء.
الك ات الًالا مًبتة على أط ار

العمود.

اًنتان منها قابلتان للحركة مع األًقال المقابلة
التي يمكن تحريكها أيضاو ،ويتيح ذلك

الشكل 8

للموازين أن تكون في وضعية توازن قبل

المعايرة والقيام بالوزن .ومن أجل الحصول على الوزن األمًل ،من الضرور استخدام

سلسلة من الزنبركات المتقاطعة طبقاو لمتوالية هندسية أصلها ( )2أو ()3؛ بمعنى أن
تكون سلسلة زنبركات متقاطعة ... ،05 ،7 ،7 ،2 ،0 :إلخ ،أو تكون،22 ،2 ،3 ،0 :

 ... ،70إلخ.

زيادة على ذلك ،فقد وص

الخازني بالت صيل طريقة لوزن الجسم في الماء .بعد أن

تقوم بإيجاد الوزن ،تقوم بإعداد الميزان بحيا يكون في وضع اتزان باستخدام الك تين

مدرجً .م تعيد إعداد الميزان لكي يكون على
واألًقال المقابلة المتحركة على عمود ّ
مستوى الك ة الًالًة الًابتة والملمورة في الماء .بعد ذلك ،تضع الجسم معرو الوزن

مسبقاو في الك ة التي على الذراع اليسرى التي تكون طليقة في الهواء ومًبتة فوم الك ة

الملمورة في الماء .الخطوة التالية هي أن تنقل الجسم من هذه الك ة إلى الك ة الملمورة
في الماء وتنقل األًقال المقابلة إلى الك ة المتحركة على اليمينً .م تجعل الميزان في
حالة اتزان بتحريك الك ات غير الًابتة على طول العمود على كل جانب حتى تبقى

الك ات دائماو على مسافة متساوية من المحور .والمكان الذ
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أنت فيه في نهاية هذه

العملية ،والك ة المتحركة مع األًقال المقابلة تشكل ما نسميه "مركز" التعليم (لمعدن أو
لمادة غير عضوية) ،وهذا يعني النقطة التي تتوافم مع الوزن النوعي للجسم الموزون

(وسو

يساعدك فيلم الرسوم المتحركة على الموقع المخصص للمشروع في فهم مدى

البراعة واالبتكار في هذا).

كرر هذا التمرين مع عدة مواد .يبدأ تدريج العمود من عند "منتص ه" بحسب ترتيب

تقاطع الزنبركات المحددة؛ أوالو المعادن (الذهب والزئبم والرصاص وال ضة والبرونز
والحديد والقصدير)ً ،م المواد غير العضوية (الص ير والياقوت األحمر واإلسبِنيل والزمرد
الخاصة المتعلقة

والالزورد والبلّ ْورات الصخرية والزجاج) .بعد ذلك ،أنت تحدد الظرو
ماء من
بنوعية األجسام المدروسة وتلك المتعلقة بالماء .ومن الضرور أن تستخدم و
المصدر ن سه ،كما يجب أن تكون درجة ح اررة الهواء ًابتة.

مكونة من معدنين أو سبائك
والموازين أيضاو تحدد عيار األشياء .ويمكن أن تزن مواد ّ
غير نقية مختل ة .وعندما تعد الميزان بحيا يكون في وضع التكافؤ مرتين ،لمعرفاة وزن

سبيكة مًالو ،فإن الك ة التي تحتو على السبيكة تجدها قريبة من "مركز" الميزان .واذا

تحدد نسبة كل من المعادن التي
كان الجسم الموزون سبيكة من المعادن ،فإن بإمكانك أن ّ

يتكون منها هذا الجسم .واذا كان الجسم الموزون مادة غير عضوية ،فبإمكانك أن تتوصل
إلى أنها غير نقية أو تحتو على فجوات.

كل هذا ممكن في السبائك التي تتكون من مادتين أو عنصرين .ويبين الخازني أن من

الممكن تسوية الميزان بطريقة واحدة فقط .ومن ًم فإن الوزن النوعي لمادة ما والتركيب

لسبيكة ما يتم تحديدهما بطريقة واحدة فقط .ولو أخذت توازن الميزان عند نقاط عدة على
العمود ،أو لو أنك لم تتمكن من تسوية الميزان ،فإن هذا يدل على أن المادة الم حوصة
هي سبيكة من ًالًة عناصر أو أكًر .واذا كانت مادة غير عضوية فإن ذلك يشير إلى

أن فيها فجوات ...،إلخ .ومن وجهة نظر رياضية ،فإن هذه المشكلة ليس لها حل واحد
محددة.
ألنها تتعلم بمعادلة غير ّ
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أخي اور ،علينا أن نؤكد أن هذه األداة كانت تسمى "الميزان الشامل"؛ ذلك أنها كانت تتيح

للناس القيام بأنواع متعددة من تحديد الوزن ،ولهذا فقد كانت تحل مشكالت عديدة؛

مشكالت في التليرات والتعامل مع النقود وتكوين السبائك والخلطات وحتى في المسائل

الرياضية التطبيقية .وبال عل ،يمكن بمساعدة األًقال واستخدام جداول محسوبة مسبقاو أن

يتيح لنا الميزان ح ّل المعادالت الخطية وبعض أنظمة المعادالت دون إجراء عمليات
حسابية ،بل ببساطة بقراءة النتائج على الميزان.
ويعد "ميزان الحكمة" أكًر الموازين التي ُعرفت في العالم اإلسالمي كماالو بين القرنين
ّ
الًاني عشر والخامس عشر الميالديين ،وربما بعد ذلك.
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هل هو حقاً من الذهب؟

حـول اكتشـاف "ميـزان الحكمـة"
سيسيل د هوسون

األهداف
كاال مااادة تتكااون ماان كًافااة خاصااة بهااا (فيمااا يتعلاام بالكتلااة بالنساابة للحجاام) .والجساام الااذ

يسااتطيع أن ياادور حااول محااور ًاباات يمكاان أن يبقااى متّزنااو إذا مااا تعا ّارض لقااوى بتااأًير تلااك
المواد.

ولتجعاال جسااماو ياادور ،فااإن القااوة األكباار لهااا أًاار أكباار ماان أًاار القااوة األصاالر المطبقااة
ِ
المعادلااة أًاار إيجااابي إذا مااا طبقاات عنااد
علااى المسااافة ن س اها ماان المحااور .ويكااون للقااوة
مسافة أبعد عن المحور.
مرجع المشروع
الص

الًالا االبتدائي" :العالم الذ صنعه اإلنسان :الروافع والموازين ،إتمام التوازن".

التعليم المتوسط" :قياس الكتلة وقياس الحجوم".
المعدات المستخدمة
مدرجة
مدرجة؛ شرائط مطاطية؛ أوعية ّ
ميزان مطبخ؛ ميزان روبيرفال؛ زنبركات أو مساطر ّ
(أنابيب اختبار أو دوارم)؛ ماء؛ أوعية عميقة ذات كتل متباينة؛ عجينة تشكيل.
كيا

تميااز بااين الااذهب وبااين معاادن أصا ر مشااابه؟ لقااد تاام حاال هااذه المسااألة فااي القاارن

الًال ااا قب اال الم اايالد ف ااي س اايراكيوز .وبال ع اال ،م اان الممك اان أن ت اارم ب ااين م ااادتين تب اادوان

متشااابهتين بمقارنااة " كًافتهمااا"؛ بمعنااى مقارنااة كتلتيهمااا بالنساابة لحجاام معااين .والميازان ذو

صن ااع فااي القاارن الحاااد عش اار الماايالد
الك ّااات الخمااس المساامى "مي ازان الحكم ااة" الااذ
ُ
على يد العالم ال ارساي اإلس زار هو جهاز قياس يادل علاى ب ارعاة ابتكارياة عظيماة؛ فهاو
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أن
يت اايح بواسا اطة مقارن ااة الكًاف ااات تحدي ااد طبيع ااة الم ااادة الت ااي تُك ااون غالبي ااة األجس ااام .وم ااع ّ
الطريقااة التااي يسااتخدم بهااا تباادو بساايطة نساابياو (فاايلم الرسااوم المتحركااة علااى موقااع المشااروع

فإن الت سير العلمي لوظي ته يظل معقاداو .وعلاى الارغم مان كال شايء،
يعطيك صورة كاملة)ّ ،
فااإن األفكااار ال يزيائيااة توضااع موضااع التطبياام (الااوزن الظاااهر والكتلااة والحجاام) حااول مباادأ
الت اوازن .وهااذا المباادأ مناسااب ألط ااال الماادارس االبتدائيااة .وهااذه الوحاادة الد ارسااية التااي نحاان
بص اادد عرض ااها ته ااد

إل ااى تعريا ا

التالمي ااذ ب ا ا "الكًاف ااة" ،وذل ااك م اان خ ااالل ت ااوجيههم لتتب ااع

المراحل التاريخية في بناء "ميزان الحكمة".
للمعلم

كًافة أ جسم (التي تقاس باللرام أو بالكيلوغرام لكل وحدة من الحجم) هي خاصية مميزة

للجسم تعتمد فقط على طبيعة الماادة أو الماواد التاي يتكاون منهاا .ومان الممكان أن نحساب
كًاف ااة ك اال جس اام بقس اامة كتلت ااه (ك) (ب اااللرام أو الكيل ااوغرام) عل ااى حجم ااه (ح) (ب اااللتر أو

بالمتر المكعب) .ونتيجة هذه القسامة ( = ك /ح ب ا ج /ل أو كلام /ل ماًالو) ًابتاة للماادة
ن س ااها .وبالنس اابة للما اواد الت ااي له ااا الكت اال أو األحج ااام المدروس ااة ،ف ااإن ن اااتج ك /ح ًاب اات.
والمراحل التالية توصل إلى هذا الًابت وتعلم التالميذ عن " الكًافة" بطريقة تدريجية.
النشاط رقم  :1إنشاء فكرة "الكثافة"
فااي القاارن الًالااا قباال الماايالد ،أماار هي ارون الًاااني ،ملااك ساايراكيوز ،بصاانع تاااج م ان

يقدم لآللهة .وأعطى صائغ الذهب الكمية الالزمة من الذهب لكي يصنع التاج
الذهب كي ّ
منهااا .وعناادما تاام صاانع التاااج ُوزن ف ُوجااد أن كتلتااه كاناات مساااوية لكتلااة الااذهب الااذ قُاادم
للصائغ .ومع ذلك ،كانات لادى الملاك شاكوك؛ فقاد كاان مظهار التااج ال يادل علاى أناه مان
الاذهب الخااالص .ولاذلك أوكاال الملاك إلااى أرخمياادس مهماة التحقاام مان ذلااك دون أن يمااس
التاج بأ تل .
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وب ضل طريقة بارعة ،ب ّاين أرخميادس أن التااج لام يكان مصانوعاو مان الاذهب الخاالص،
بال كاان مزيجااو مان الاذهب وال ضاة .فمااذا كانات تلاك الطريقاة؟ كيا تمكان أرخميادس مان
كش

حيلة صائغ الذهب اللشاش؟ هذه الوحدة التعليمية سو

تتيح لك كش

ذلك.

المرحلة األولى :قياس الكتلة
في مجريات هذا النشاط ،سو

يكتش

التالميذ أن األجساام ذات الطبيعاة المتبايناة وذات

الكتل ااة المتس اااوية ال تش االل الحي ااز ن سا اه (ه ااذا يعن ااي أنه ااا ليس اات ذات أحج ااام متس اااوية).
سيكون لدى كل مجموعة من التالميذ إناء عميم من الزجااج أو المعادن وقطعاة كبيارة مان

عجينة التشكيل .ويطلب منهم أن يصنعوا وعاء عميقاو من العجينة له كتلة اإلناء الزجاجي

الذ لديهم ن سها .وبعد بضع دقائم مان الاتلمس حاولهم يساألون عان ضارورة وجاود جهااز
يقيسون به بشكل موضوعي مقدار هذه "الكتلة" (باللرام أو الكيلوغرام ،مًالو).

هنااا تق ااز إلااى أذهااانهم بشااكل طبيعااي تمام ااو فك ارة المي ازانً .اام تتاايح لهاام د ارسااة المااادة

الموج ااودة ف ااي كت اابهم اكتش ااا

وج ااود أنا اواع مختل ااة م اان الما اوازين (ميا ازان بعم ااود ،وميا ازان

روم اااني ،وميا ازان زنبرك ااي ،وميا ازان إلكترون ااي... ،إل ااخ) ،كم ااا تت اايح له اام استكش ااا

طريق ااة

العماال .تاادرس كاال مجموعااة ماان التالميااذ نوع ااو معين ااو ماان الم اوازين ونااوع الق اراءة التااي زود

بها .بعد ذلك يساتخدم التالمياذ الماوازين (ميازان روبيرڤاال ،والميازان الزنبركاي) التاي يقادمها
لهم المعلم من أجل تحديد وزن كرة عجينة التشكيل.
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مسطرة
مدرجة
ّ
زنبرك
100غ

كتلة معلقة

كتلة مقدارها  100غرام معلقة بميزان زنبركي.

وتوجااد طريقااة بساايطة نوعااو مااا لقياااس كتلااة جساام معااين .ويك ااي أن تعلاام زنبركااو (مًاال

الااذ علااى الًقاال الزنبركااي) أو ش اريطاو مطاطي ااو .وبال عاال ،يتماادد الزنباارك الااذ عنااد الًقاال
الزنبركااي تحاات ًقاال الجساام المعلاام منااه (انظاار الشااكل السااابم) .وكلمااا زاد وزن الجساام زاد

مقاادار تماادد الزنباارك ،والعكااس صااحيح .ويك ااي أن تعياره (تدرجااه) بمسااتويات معلّمااة (011

ج 211 ،ج )...وأن توجد العالقة بين شد الزنبرك وقيمة الجسم المعلّم (الماوزون) .عندئاذ

المدرجااة .بعااد هااذا العاارض العملااي
بإمكانااك أن تحاادد وزن (كتلااة) الجساام بقااراءة المسااطرة
ّ

البس اايط ،يمكنا اك أن تقت اارح عل ااى التالمي ااذ أن يركبا اوا ميا ازانهم الزنبرك ااي ب ااالمواد البس اايطة؛
مسطرة وشريط مطاطي يقومان بالمهمة.

إن اسااتخدام المي ازان الزنبركااي ومي ازان روبيرڤااال يتاايح للتالميااذ أن يحصاالوا علااى قطعااة

من العجينة لها وزن اإلناء الزجاجي ن ساه .ويالحظاون أن اإلنااء يان متميازان باالحيز الاذ

يشاالالنه؛ أ بحجاام كاال منهمااا .وماان الممكاان قياااس هااذا الحجاام (باااللتر أو بااالمليلتر أو
بالمتر المكعب ،مًالو).
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المرحلة الثانية :قياس األحجام
ُياادعى التالميااذ اآلن إلااى الت كياار فااي تجربااة تتاايح لهاام قياااس الحيااز الااذ يشاالله اإلناااءان:
اإلناء الزجاجي واإلناء الذ صنعوه من عجينة التشكيل .وتقتضي هذه المرحلة أن يوجدوا

المزاح ب عل الجسم الملمور وبين الجسم ن سه .ح ّزهم للت كير في أشياء
عالقة بين الحجم ُ
تحدا في حياتهم اليومية مًل االستحمام حتى يتمكنوا من التوصل إلى هذه العالقة.

مدرج :حجم
يمكنك أن تقيس حجم جسم صلب في أي شكل كان باستخدام أنبوب اختبار ّ
الماء في أنبوب االختبار يتوافق بالضبط مع حجم الجسم.

عناادما تضااع جسااماو فااي الماااء ،فااإن ذلااك يااؤد إلااى ارت اااع مسااتوى الماااء تبع ااو لحجاام

الجساام الملمااور .ولهااذا الساابب ،فااإن ماان الممكاان قياااس حجاام جس ام مااا باااللمر .وهااذا هااو
ال اارم بااين حجاام الماااء قباال اللماار وبعااده .ويعنااي ذلااك أن حجاام الجساام = حجاام الماااء بعااد
اللم اار – حج اام الم اااء قب اال اللم اار .ه ااذه التجرب ااة تت اايح للتالمي ااذ أن يقيسا اوا حج اام ك اال م اان

اإلناء ْين.

تتكااون المرحلااة التاليااة ماان الحصااول علااى إناااء ماان العجينااة مساااو و فااي الحجاام لإلناااء
الزجاااجي الموجااود مااع التالميااذ ماان البدايااة .وبهااذا الشااكل ،يمكاان تمييااز اإلناااءين بواسااطة
كتلتيهمااا .وهااذا اسااتخدام جديااد للميازان يتاايح لنااا أن نتحقاام ماان تساااو االحجااام ،إن كاناات

كتلة اإلناء ْين مختل ة.
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تتلير كتلة الجسم عندما

أن هناك مقياساو يتيح لنا أن نعر كي
يشرح المعلم للتالميذ ّ
يتلير حجمه ،وبالعكس كذلك ،دون الحاجة إلى قياس الحجمين فاي كال مارة .ويسامى هاذا
المقياااس الجديااد "الكًافااة" ،وهااو فريااد لكاال مااادة ،ويساامح لنااا بااأن نميااز مااادةو عاان األخاارى.
اقترح على التالميذ أن يجدوا قيمة هذا المقياس (الًابت) بالنسبة للعجينة.

المرحلة الثالثة :البحث عن الثابت؛ الكثافة
ُيطلااب ماان التالميااذ أن يعملاوا بروتوكاوالو لتجربااة تبااين تلياار حجاام كتلااة عجينااة التشااكيل
المعطاااة باسااتخدام المي ازان الزنبركااي .تعلاام قطعااة ماان عجينااة التشااكيل ماان الزنباارك فااي

مدرج ااة
الميا ازان الزنبرك ااي .يأخ ااذ التالمي ااذ القا اراءة ع اان مس ااطرة ّ

ويسجلونها فاي جادول مازدوج األعمادةً .ام تلمار قطعاة العجينااة

ادرج (انظار الشاكل).
(التي ال تازال معلقاة باالزنبرك) فاي وعااء م ّ
ويسااجل ال اارم فااي الحجاام قباال اللماار وبعااده أيض ااو فااي الجاادول
(انظر الحقاو).

إن اسااتخدام وعاااء ماادرج يتاايح لنااا أن نحسااب حجاام الجساام

الملما ااور .وعنا اادما يلما اار اإلنا اااء المصا اانوع ما اان العجينا ااة ،فا ااإن

الزنبرك ال يمتد بالمقدار ن سه؛ إذ يبدو أنه أخ .
الكتلة (باللرام)
الحجم (بالميلتر)
ناتج القسمة ك /ح (با ج /مل)

22

21

011

022

022

211

2،02

22

21

2،52

2،72

011

2

2

2

2

2

2

ُيعاد إجراء التجربة بقطع أخرى مختل ة األحجام من عجينة التشكيلُ .يالحظ التالميذ
ِ
ِ
المضاع يساو  .)2لذلك
مضاع او ًابتاو بين قيمة الحجم وقيمة الكتلة (هنا
أن هناك
يمكنك أن تكتب هذا ،بالنسبة لعجينة التشكيل ،كما يلي :ك=  × 2ح ،أو ك /ح = = 2

مقدا اور ًابتاو .هذا الًابت هو "الكًافة" ،وتقاس با ج /مل أو كلم /ل وهي مختل ة من مادة
إلى أخرى .وهذا المقدار مرتبط بمقدار الكًافة؛ فالجسم األكًر كًافة (كتلة حجمه أكبر)،
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حتى لو كان بالنسبة للكتلة ن سها ،يشلل حي اوز أصلر .ومن الممكن مقارنة كًافات

األجسام ذات الكتل المتساوية بلمرها في الماء.

المرحلة الرابعة :فكرة "الوزن الظاهري"
تقتضي العملية السابقة عدة مراحل؛ قياس كتلة الجسم وقياس حجمه ًم حساب
العالقة بين األول والًاني .ويقلل ميزان الخازني (والميزان الذ ابتكره أرخميدس قبل ذلك

بقرون عدة) من هذه القياسات والحسابات الالحقة بطريقة استًنائية ،ال فيما يخص قياس
كتلة الحجم ن سها بل المقدار المرتبط بها مباشرة" :الوزن الظاهر " لألجسام.

للمعلّم :مع النشاط السابم ،سيكون بعض التالميذ قد الحظوا أنه عندما يلمر اإلناء

المصنوع من عجينة التشكيل في الماء ،بينما هو معلم بالميزان الزنبركي ،فإن هذا

األخير يسترخي (يتمدد) ،ويبدو الجسم أقل ًقالو (انظر الشكل السابم) .فالميزان الزنبركي

(أو أية آلة أخرى لقياس الوزن) هكذا يعطي قياسه ،ليس للوزن ،ولكن للوزن الظاهر .

فقوة الجاذبية تشد إلى األس ل ،ويبدو الجسم أقل ًقالو؛ ذلك أن الماء يعطي قوة معاكسة

للجاذبية؛ أ

من األس ل إلى األعلى (تسمى هذه "دفعة أرخميدس") .ونتيجة لذلك ،فإن

الجسم الملمور في الماء يمتلك وزناو أقل من وزنه في الهواء .ولذلك فالوزن الناتج لجسم
ملمور يسمى "الوزن الظاهر " .وهذا يعتمد على طبيعة السائل الذ

يلمر فيه الجسم

وحتى على طبيعة الجسم ن سه .وأيضاو كلما زاد حجم الجسم بدا أن وزنه أقل .وكذلك إذا
كان لجسمين الكتلة ن سها ،فإن الجسم ذا الحجم األكبر هو الذ يكون له الوزن الظاهر

األقل ،ولهذا تكون له أيضاو الكًافة األقل .والمقارنة بين الوزن الظاهر لألجسام ذات
الكتل المتساوية تسمح بالمقارنة بين كًافتها .وهذا أيضاو هو الذ

كانت لها الطبيعة ن سها أم ال.

يتيح لنا معرفة ما إذا

ُيدعى التالميذ إلى إجراء مقارنة بين جسمين (متساويين في الكتلة) من حيا وزنهما
إناء من عجينة التشكيل له
الظاهر  .فيختار التالميذ جسماو أيا كانت كتلته ،ويصنعون و

كتلة تساو كتلة الجسم الذ اختاروهً .م يعلقون الجسمين على التوالي بالميزان الزنبركي.
في الهواء تختل

األشياء عنها في الماء .فالوزن الظاهر لإلناء المصنوع من عجينة
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التشكيل يختل

عن ذلك المتعلم بالجسم المختار حتى لو كانت كتلتاهما متساويتين!

تلير ،وهو المادة ،ولذلك اختل ت كًافة

يكون التالميذ فرضية عن الشيء الذ
و ّ
الجسمين .ومن هذه الحقيقة ،يستنتج التالميذ أن حجم الماء المزاح ب عل كل من الجسمين
مختل  .فالجسم الذ يكون وزنه الظاهر أكبر هو الذ يزيح حجماو أقل من الماء
عندما يلمر فيه .ولنقل بطريقة أخرى إن له حجماو أصلر ،ولهذا فإن الكًافة هي األهم

(تذكر أنه بال عل فإن الكًافة ( )متساوية ،وهي ناتج قسمة الكتلة ( ك) على الحجم
(ح)) .ولهذا السبب ،فإن من الممكن تحديد طبيعة األجسام ذات الكتل المتساوية عن

طريم مقارنة أوزانها الظاهرية.

النشاط رقم  :9اكتشاف ميزان أرخميدس
من أجل مقارنة الوزن الظاهر

لألجسام ولكش

صائغ الذهب اللشاش ،استخدم

أرخميدس ميزاناو ذا أذرع متساوية يسمى "الميزان الهيدروستاتيكي" .ولتمكين التالميذ من

فهم وظائ

ميزان أرخميدس ،يبدو لنا أنه ال بد من العودة إلى شروط اتزان الميزان.

المرحلة األولى :اتزان الميزان
مدرج ،وكل تدريج
من أجل هذا نستخدم ميزاناو يسمى "الميزان الرياضي" ،وهو ذو عمود ّ
عنده خطا جاهز تعلم به اللوحات ذات الكتل المتساوية.

المدرج في وضع أفقي .هنا نرى
يكون الميزان الرياضي متزناو عندما يكون العمود ّ
لوحتين معلقتين على التوالي عند التدريجين ( )2و ( )7بشكل متزن مع اللوحة المعلّقة

عند التدريج (( )5سيلدا ©).
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يتضاامن هااذا النشاااط عاادة تحااديات عليااك مواجهتهاا .ويتوجااب علااى التالميااذ أن ي كااروا

في كل مرة بطريقة يستطيعون بها التخلص من عادد مان اللوحاات (ذات الكتال المتسااوية)

لكي يحققوا التوازن .وهذه التحديات هي:

 تحقيم اتزان لوحة موضوعة عند التدريج ( )3مع لوحة أخرى؛ -تحقيم اتزان لوحتين عند التدريج ( )2مع لوحة أخرى؛

 تحقيم اتزان لوحة موضاوعة عناد التادريج ( )5ماع لاوحتين أخاريين دون تعليقهماا عنادالتدريج ن سه (انظر الصورة أعاله).

 وضع لوحة عند التدريج ( )7ووضع لاوحتين عناد التادريج ن ساه علاى الجهاة األخارى.حافظ على التوازن باستخدام العدد الذ تريد من اللوحات.

فااي نهايااة هااذا النشاااط ،سااو

ياادرك التالميااذ أن ت اوازن المي ازان ال يعتمااد علااى الكتلااة

فحسب ،بل أيضاو على موضعها بالنسبة لمحور الدوران .ولكان تحقام اتازان كتلاة ماع كتلاة
أخرى تساو مًليها ،فعليك أن تضع األخيرة في وضع أقرب مرتين من المحور.

المرحلة الثانية :ميزان أرخميدس
توجااد طريقااة بساايطة نساابياو لتركي اب مي ازان ذ أذرع متساااوية .وماان أجاال هااذا ،يمكن اك أن

تستخدم عموداو خشبياو قوياو له سلك معلّم في وسطاه .وهذا السالك متصل بمقبض باب أو

مقبض نافذة ...إلى جانب هذا السلك تُعلم كيسااو صالي اور يحتاو علاى بعاض الرمال وعلاى
الجانب اآلخر تُعلم الجسم الاذ ترياد أن تعار وزناه .ويتأكاد التالمياذ مان أن الميازان فاي
وضع اتزان بالتجربة والخطأ.
وعندما يتحقم هذا التوازن (انظر الشاكل التاالي) ،يطلاب المعلام مان التالمياذ أن يتنباأوا

بما سيحدا عنادما يلمارون الجسام فاي المااء بينماا يتركوناه معلقااو بعماود الميازان ،ومان ًام
يتحققااون ماان تخمياانهم فااي هااذه التجربااة .وبعااد القيااام بااذلك ،فااإن الميازان ينحاار وينسااكب
الرماال .وهنااا يجااب علاايهم أن يعًااروا علااى وساايلة السااتعادة الت اوازن .ويمكاان تصااور عاادة
حلول لهذا؛ فربما يعيدون تعبئة الكيس بالرمل (انظر الشكل التاالي) ،وربماا يحركاون كايس
الرمل باتجاه وسط العمود .اختبر هذه الحلول.
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بعااد ذلااك ُيعاااد إج اراء هااذه التجربااة م ارة أخاارى باسااتخدام اإلناااء المصاانوع ماان عجينااة
التشااكيل ذ الكتلااة المساااوية لكتلااة الجساام المسااتخدم .وعناادما ال يكااون الجساام ملمااو اور فااي
الماء ،فاإن تاوازن الميازان يتحقام ماع الكمياة ن ساها مان الرمال فاي الموضاع ن ساه كماا قبال

اللماار .ولكاان النتااائج تتلياار عناادما تلماار اإلناااء فااي الماااء .وهنااا يختاال التاوازن ،وماان أجاال
اساتعادته فاإن الحلاول السااابقة ال تاؤد إلاى النتاائج ن ساها .إذا كاان الاوزن الظااهر لإلناااء
المصاانوع ماان عجينااة التشااكيل أكباار ماان الااوزن الظاااهر للجساام ،فااإن كميااة الرماال الالزمااة

إلعااادة تحقياام التاوازن سااو

تكااون أقاال؛ أو إذا عااادت إلااى المقاادار ن ساه ،فااإن ماان الااالزم

تحريك الكيس إلى مسافة أقصر مما كان عليه من قبل.

عندما يكون عمود الميزان ذي الكفتين في وضع أفقي،
فإن وزن اإلناء يكون مساوياً وزن كمية معينة من الرمل.

عندما تغمر اإلناء في الماء ،فإنه يكون أخف.
وتوازن الميزان يتحقق بكمية أقل من الرمل.
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عندما نقارن كمياة الرمال المساتخدمة فاي كلتاا الحاالتين أو ُبعاد كايس الرمال عان نقطتاه
األصاالية ،فإننااا نحصاال علااى وساايلة موًوقااة لتحديااد طبيعااة الجساامين ذو الكتلااة المتماًلااة

دون الحاجااة إلااى القيااام بقياسااات متتابعااة للكتلااة ًاام للحجاام .وهااذه هااي الطريقااة التااي اتبعهااا
أرخميدس ليكش

حيلة صائغ الذهب اللشاش.

لقد أجرى أرخميادس التجرباة التالياة :قاام بوضاع تااج هيارون علاى إحادى ك تاي الميازان

ووضع األًقال الصليرة على الك ة األخرى لتحقيم اتزان ك تي الميزانً .م غمار التااج فاي

الماء والحظ أنه كان عليه إزالة بعض األًقال الستعادة اتازان الميازان .وقاام أرخميادس بعاد

ذلااك بإعااادة هااذه التجربااة لكاان باسااتخدام جساام آخاار لااه كتلااة مساااوية لكتلااة التاااج بالضاابط

ولكن مصنوع من الذهب الخالص .والحظ عند ذلك أنه عندما ُغمر في الماء فإن وزنه لام
ياانخ ض بالطريقااة ذاتهااا كمااا فااي الحالااة السااابقة (مااع التاااج) وأن حجاام الماااء الم ازاح كااان
أيضااو مختل ااو .وماان هااذه النتااائج اسااتنتج أن التاااج لاام يكاان مصاانوعاو ماان الااذهب الخااالص!

وذلااك يعنااي أن صااائغ الااذهب قااد اسااتبقى جاازءاو ماان الااذهب الااذ اؤتماان عليااه وأبدلااه بكتلااة

مماًلة تماماو من معدن أقل قيمة.

النشاط رقم  :3على ُخطى الخازني
يتيح لنا ميزان الخاازني الحصاول علاى فكارة أكًار دقاة عان طبيعاة الماادة .وهاو يتكاون مان

سلساالة ماان المسااتويات وعاادة ك ّااات .ويهااد

هااذا النشاااط إلااى أن يتاايح للتالميااذ التعاار

علااى مي ازان الحكمااة ،ولكاان لاايس بكاال إمكاناتااه .وسااو
الك ات األربع مما يتيح لنا أن نصن

نقصاار الد ارسااة علااى المي ازان ذ

األجسام المصنوعة من المادة ن سها.

يوج ااد اآلن ل اادى التالمي ااذ جس اام ما ارة أخ اارى وان اااء مص اانوع م اان عجين ااة التش ااكيل كتلت ااه

مساااوية لكتلااة الجساام وميازانهم "الجالااب للحاظّ" ،ولااديهم كاايس إضااافي (لكااي يجمعاوا الرماال

فيااه) موضااوع علااى الجانااب ن ساه مًاال الكاايس اآلخاار .يباادأ النشاااط بالطريقااة التااي باادأ بهااا
النشاااط السااابم .يتصاال الجساام بأحااد جوانااب المي ازان .ويتحقاام ات ازان المي ازان بوضااع كميااة
معينة من الرمل علاى الجاناب اآلخارً .ام ُيلمار الجسام فاي المااء ،وعناد ذلاك يميال العماود
إلااى الجانااب حيااا يوجااد الرماال (أس ا ل) .وماان أجاال إعااادة االت ازان للمي ازان ،فااإن التالميااذ
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يحركااون جاازءاو ماان الرماال ماان الكاايس إلااى نقطااة أبع اد عاان مركااز العمااود باتجاااه الكاايس

اآلخاار .عندئااذ ُيسااتعاد التاوازن بساابب كميااة معينااة ماان الرماال موضااوعة فااي الكاايس اآلخاار
الموجود في الجانب ن سه المقابل للجانب الذ فيه الجسم على مسافة محددة (.)d1

رمل

الجسم

عندما ُيغمر الجسم في الماء ،فإن وزنه
ينخفض ،ويكون الميزان في غير وضع اتزان.

الجسم

رمل

من أجل استعادة اتزان الميزان ،من الضروري تحريك كمية

معينة من الرمل من الكيس في أقصى اليسار إلى الكيس الذي يليه إلى اليمين.

مااا الااذ سااو

يحاادا لااو أنااك اسااتبدلت بالجساام اإلناااء المصاانوع ماان عجينااة التشااكيل

بينمااا تُبقااي كميااة الرماال ن س اها فااي الموضااع ن س اه ؟ بعااد أن عاار التالميااذ مااا حاادا فااي
النشاط السابم ،يتنبؤن بأن التوازن ساو يختال؛ ذلاك أن الاوزن الظااهر لإلنااء المصانوع
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من عجينة التشكيل مختل

عن الوزن الظاهر للجسام .والتجرباة ساو

تًبات هاذا .اإلنااء

المصنوع من عجينة التشكيل والجسم ليسا متساويين في الكًافة ،والمسافة التي ت صل بين

كيسي الرمل محددة لكل مادة .وهاذا ماا سايؤكده فايلم الرساوم المتحركاة :كلماا قلّات المساافة

بين كيسي الرمل كان الوزن الظاهر أكبر (ولهذا كانت الكًافة أكبر).

مقطااع مااأخوذ ماان فاايلم الرسااوم المتحركااة :توجااد

عالق ااة ب ااين المس ااافة ب ااين الك ت ااين علااى اليم ااين
والمادة التي يتكون منهاا الجسام الملماور (علاى

اليسااار) .وتعتمااد علااى الااوزن الظاااهر للجساام
الملمور؛ أ على كًافته.

وبإضافة ك ة ًالًة ،استطاع الخازني تحديد مكونات السبائك ،ولكن ت ساير هاذه التقنياة
الًورية يبقى من اختصاص العبقر الخازني ،ويظل ذا تعقيد كبير .وليس كل ماا يساتطيع

أن ي عله موجوداو هنا.
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نص لألطفال
كانــت اللعبااة الم ضاالة لاادى نبياال وشااقيقته فضاايلة هااي حاال األللاااز التااي كاناات تحاادا

عناادما كانااا يراقبااان مااا يحاادا حولهمااا أو فيهمااا .لقااد كانااا أكًاار شاال او بااذلك ماان األط ااال

اآلخارين فااي عصاارهما ،وقااد خااالط ذلااك شاايء ماان سااحر قلياال ،مًلمااا حاادا فااي ذلااك اليااوم

عندما كانا يصنعان نوعاو من سنارة الصيد حتى يتمكنا من إلقاء الحجارة في الماء.

فااي ذلااك اليااوم ،كااان نبياال وفضاايلة يتسااكعان حااول بحيارة صااليرة بااين نباتااات القصااب،
ليس بعيداو عن مخبئهما على ض ة النهر .كانا قد ربطا عدة أعواد طويلة من القصب معاو
يًبتااا خيط ااو علااى أحااد أطرافهاااً .اام خطاارت لهمااا فك ارة لجعاال
لجعلهااا قويااة ومتينااة قباال أن ّ
الخاايط مشاادوداو ،وهااي أن يربطااا بااه حج ا اور .وقااد اسااتمتعا بإلقائااه فااي الماااء ًاام سااحبه إلااى
الخارج كما لو أنهما اصطادا سمكة .أصبح نبيل نشيطاو أكًار فاأكًر وانتهاى برشام شاقيقته

بالماء.

 نبيل ،توق ! إنه دور اآلن .إنك ال تحقم شيئاو بعود القصاب .أ ارهان أناك لام تالحاظق اطّ أن الحجااارة تكااون أخ ا

عناادما نلقيهااا فااي الماااء .وحتااى تالحااظ ذلااك عليااك أن

تضعها في الماء برفم كما أفعل أنا دائماو.

 على أية حال ،أناا أعار ذلاك مان قبال .واال ،كيافي الماء؟ إن ذلك مستحيل في الهواء.

تعتقادين أناك تساتطيعين الساباحة

وبساابب انزعاجهااا ماان ساالوك شااقيقها المتلطاارس ،فااإن فضاايلة لاام تاارد عليااه .واكت اات

بمبادرته بتحد آخر ،فقالت:

 بما أنك قو  ،هل يمكن أن تريني كيطر الخيط دون أن تستخدم يديك؟

تستطيع أن تلمر حج اور في الماء مربوطاو في

بهدوء تام أخذ نبيل عود القصب وحمله في وضع أفقي على كت ه .ومن خل ه ،توازن

الجزء الطويل من عود القصب مع الجزء القصير الذ كان مربوطاو في نهايته الخيط

والحجر.

 -ال بأس بذلك .ولكن الحظ اآلن .سو

أبدل الحجر وسو
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أضع حج اور أكبر مكانه.

-

علي أن أُحرك عود القصب على كت ي إلى الخل
ما رأيك؟ هل َّ

أم إلى األمام؟

باادأ نبياال يحا ّارك عااود القصااب ،ولكنااه فقااد توازنااه وتشااابك مااع عياادان القصااب الملقاااة
علااى األرض ووقااع فااي الماااء .اسااتدار نبياال نحااو شااقيقته غاضااباو وقااال :ولكاان انظاار
إلي ،لماذا تصدرين إلي األوامر؟ أنت لم ت علي شيئاو بتجاربك التافهة!

نظرت فضيلة إليه نظرة العالم باألمور ،مخ يةو سعادتها في الت وم عليهً ،م قالت:
 هذا ألنك أكبر مني ،ولذلك من األسهل عليك أن تقوم بالتوازن. آه ،حسناو .إذا كان األمار كاذلك ،أناا لسات مي ازنااو عمالقااو! باإلضاافة إلاى ذلاك ،ساوأعمل منها واحداو مناسباو مًل الذ يملكاه التجاار .الحجاارة التاي اخترتهاا ساو
دون أن أضطر للقياام بهاذه الحركاات الجمبازياة المضاحكة .وساو

علااى أطا ار

تمارر

تكاون لهاا صاوان

الخيااوط لكااي أضااع الحجااارة عليهااا ،ألن ذلااك ساايكون أسااهل ماان ربطهااا

بها.
رأت فضيلة أن فكرة أخيها جيدة جداو مما دفعها إلى التوق

عن السخرية منه:

 حسناو فعلت يا نبيل! وميزانك هذا ،هل سيكون له خيطان ،ال ،ع واو ،ك ّتان؟ ربم ا ااا .ولك ا اان ف ا ااي المرك ا ااز التج ا ااار أري ا اات ما ا اوازين له ا ااا ع ا اادة صا ا اوان .ال أدر ف ا اايميستخدمونها...

 حسناو ،دعنا ن كر في ذلك ولنجرب عدداو منها!وبساابب انشاالالهما فااي الت كياار فااي كي يااة تحقياام الهااد

ماان مشااروعهما ،فااإن نبياال

وفضايلة لاام يلحظااا ظهااور رجاال خل همااا بمالبااس وعمامااة مزركشااة بخيااوط ماان الااذهب

تلمااع تحاات ضااوء الشاامس .كااان يحماال حقيبااة ممتلئااة باألجسااام اللريبااة ،ويحماال فااي

وعاء مليئاو بالمااء .وعلاى إصابع فاي ياده األخارى يعلام مي ازنااو .وأخيا اور فاإن
إحدى يديه
و
قعقعة صوانيه العديدة جعلت نبيل وفضيلة يستديران بدهشة ويصيحان بتعجب معاو:
 -آه! يا له من ميزان جميل!

 مم ااا س اامعته ف ااي محادًتكم ااا ،أعتقاااد أن ه ااذا المي ا ازان س اايعلمكما الكًي اار .أن ااا اس ااميالخااازني ،وقااد عملاات بكاال اسااتمتاع إلتمااام صاانع هااذا النااوع ماان الم اوازين كمااا فعاال
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العديااد مماان ساابقوني .سااو
للتعلم كي

يعمل.

يسااعدني تقديمااه لكمااا هديااة إذا كااان لااديكما االسااتعداد

أشرم وجها نبيل وفضيلة بابتساامة كبيارة وأوماآ ب أرسايهما بصامت .كانات عيونهماا تشاع

بحااب االسااتطالع ،واقتربااا ماان الرجاال ذ المالبااس المزركشااة بخيااوط الااذهب .وضااع وعاااء
الماااء بقربهمااا باإلضااافة إلااى األشااياء األخاارى التااي كاناات معااه فااي الحقيبااة ،وباادأ بتركيااب
صواني الميزان وهو يشرح في أًناء ذلك...

ما حدا بعد ذلك لم يصلنا؛ فلقد كاان مناذ أماد بعياد ،ولقاد ضااعت الاذاكرة! ولكان بقاي
أن نقول إن الخازني كان أول شخص يصنع ميزاناو من خمس صاوانُ ،سام ّي أيضااو "ميازان
الحكمة" .وبطريقاة أو باأخرى ،وكماا ارفام نبيال وفضايلة مناذ زمان بعياد فساو ي ارفام الياوم
كل أولئك الذين يسألون األسئلة ن سها .بطريقة أو بأخرى...
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ســليم الحســني و محمــد ابطــوي همااا علااى الت اوالي رئاايس ورئاايس تحرياار "مؤسسااة العلااوم
والتكنولوجيا والحضارة" (مانشستر) .وكالهما متخصص في تاريخ الميكانيكا العربية.

عمور الشاذلي ،مدير سابم لمعهد باستور في تونس ،عضو زميل في األكاديمية الوطنية
للطب (فرنسا).
درس في مدرساة إدوارد برانلاي التقنياة فاي كريتاا ،
فيليب ديوتارت م تش التعليم اإلقليميّ ،
حيااا أدار ورشااة عماال علميااة متعلقااة باألسااطرالب ،وكااان ماادرباو فااي "معهااد بحااوا تعلاايم
الرياضيات" في شمال باريس.
آن فــو

هااي وساايط علمااي ومساااعد أبحاااا فااي "مختباار التعلاايم ونظريااة المعرفااة العلميااة"

برئاسة أندريه جيوردان في جامعة جني .
أُسااتاذا علااوم الحياااة واألرض فااي الماادارس الًانويااة ماان منطقااة ض اواحي باااريس ،كـــورين

فورتين وناديا أوواهيون ،هما أيضاو عضوان في ال ريم الوطني (العمل بن سه) "ال مين آال
بات".
روبيرت هالو هو مدير األبحاا في (الصندوم الوطني لألبحاا العلمية) بجامعة لييج.
مدير لمركز تااريخ العلاوم واألبساتمولوجيا.
بيرنار مايت هو أستاذ في جامعة ليل  ،0يعمل
او

وهااو عضااو فااي مجموعااة البحااا "المعرفااة والنصااوص والللااات"( .المركااز الااوطني للبحااا
العلمي).

ومدرسااة فااي "المعهااد الاادولي لتكااوين
هيلـــين ميـــرل هااي محاضاار أول فااي تعلاايم ال يزياااء ّ
المعلمين" في مونبيليي (فرنسا).
مـــارك موايـــون ،محاضاار فااي التعلاايم الًااانو  ،دكتااور فااي تاااريخ الرياضاايات وعض او فااي
مجموعة البحا "المعرفة والنصوص والللات"( .المركز الوطني للبحا العلمي).

ميخايلوڤنا روزانسكايا ،مؤرخة العلوم ،متخصصة في تاريخ الميكانيكا وال يزياء العربية.
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تاام توضاايح األنشااطة التعليميااة المقترحااة فااي هااذا الكتاااب واختبارهااا بمساااعدة كاال ماان

لط ااي بلماااحي ولوي ْيا اك تشساانيه وفرانسا اوا شااوڤي وآل ااين شااوما وخا اافيير ديالڤياال وڤيرونيااك
دوال وجووياال فوركاااد وجااان – بابتساات بااولين ومااار – كرسااتين سوشااال .ونحاان جميع ااو
نقدم لهم الشكر على مساهماتهم.

قامت بالطباعة الدوارة دار دارنتيير للطباعة في ديجون – كيتينيي في شباط 2112م.
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االكتشافات العلمية في الحضارة اإلسالمية
الخازني وابن الهيًم وال ارسي وابن الن يس وجابر ...ها ُهم قد عادوا إلى العمل! هؤالء العلماء
ال ااذين أس ااهموا ف ااي العص اار ال ااذهبي للعل ااوم العربي ااة يقوم ااون بزي ااارة المعلم ااين ال ااذين يرغب ااون

باإلحساااس ب ااورة زماان وخصااوبته؛ زماان ازخاار باكتشااافات علميااة وتقنيااة عظيمااة .ماااذا يضااير
القرون التي ت صلها عن بعضها قرون؟ قل حب االستطالع والتعطش للمعرفاة عبار العصاور
ومساهمة التنوع الًقافي في األزمان السال ة في أن تصبح كلها رصيداو لعصرنا هذا؟
هااذا الكتاااب "االكتشـــافات العلميـــة فـــي الحضـــارة اإلســـالمية" يسااتهد

معلّمااي الص ا

فااي

السنوات األولى في المدارس المتوسطة .وعالوة على إتاحة ال رصة للمعلمين لزياادة معارفتهم
العلمية ،فإنه يوفر لهم األدوات التعليمية إلًراء نشاطاتهم الص ية.

جبـــار أسااتاذ مت اارج فااي تاااريخ الرياضاايات فااي جامعااة العلااوم والتكنولوجيااا فااي لياال
أحمــد ّ
ب رنسااا .وهااو مؤل ا للعديااد ماان المقاااالت البحًيااة والكتااب ،وبوجااه خاااص كتابااه "العصاار
الذهبي للعلوم العربية"( ،دار لوبوميي للنشر2112 ،م).

أمااا الباحً اة فااي تعلاايم ال يزياااء ،سيســـيل دي هوســـون ،فهااي تعماال أسااتاذة محاض ارة فااي

جامعة باريس ديدرو – باريس .2

ادير لمشاروع "ال ماين آال باات" (العمال
وأما مهندس األبحاا في داڤيد جاسـمين ،فيعمال م او

بن سه) ،بدعم من األكاديمية ال رنسية للعلوم.

منشورات دار لوبوميي للنشر
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