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 :لعربية ا الطبعةمقدمة 
  أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم

 
وتهد  إلى تقديم  ،أكاديميات العلوم مؤسسات رسمية تضم أفضل العلماء في العالم

للسياسيين وصناع القرار في مجاالت العلوم و النصح والمشورة للبلدان والحكومات 
 .والتكنولوجيا

في عام ( األردن)في عمان  (IAS)جاء تأسيس أكاديمية العالم اإلسالمي للعلوم 
استجابة لضرورة وجود منظمة دولية لتؤد  هذا الدور كأكاديمية العلوم للدول  6291

 .األعضاء والمجتمع العلمي في دول منظمة التعاون اإلسالمي وفي جميع أنحاء العالم
مية لمنظمة التعاون اإلسالمي، تقوم األكاديمية فضال عن كونها هيئة استشارية علو 

تؤد  دور جمعية للمفكرين والعلماء لنشر مفاهيم العلوم  اوال ، :بأربع وظائ  رئيسية أيرى
تنشر أيبار المنجزات العلمية من و الحديثة، وتقوم بتكريم أصحاب االنجازات العلمية، 

 .يالل المؤتمرات والندوات والمطبوعات
ر األكاديمية منتدى متيصصا  في البحا في قضايا العلوم والتكنولوجيا ثانيا ، تعتب

المعاصرة، حيا تقود األكاديمية المجتمع العلمي في دول منظمة التعاون اإلسالمي في 
 . عالقاته مع الجمعيات العلمية والحكومات وأكاديميات العلوم األيرى في العالم

مجال تاريخ العلوم، ويصوصا تاريخ العلوم في  ثالثا ، تعد األكاديمية مرجعا  مهما  في
الحضارة االسالمية ألن عددا من أعضاء األكاديمية وأصدقائها يبراء مرموقون في هذا 

 . المجال
ورابعا ، تعتبراألكاديمية جهة داعمة للباحثين في دول منظمة التعاون االسالمي، 

كما ايتيرت األكاديمية . مستوىوتسعى إلى تمكينهم من إجراء البحوا المبتكرة رفيعة ال
 .من قبل العديدن لتمثل صوتا  للعلوم والتكنولوجيا في العالم اإلسالمي

شور  على التوجه العام لألكاديمية، بوصفها مؤسسة مستقلة، هيئة عامة تتأل  من يُ 
 كانون الثاني 6في )زميال   601األكاديمية، الذين يبلغ عددهم ( أعضاء)كوافة زمالء 

وزمالء األكاديمية شيصيات مرموقة، . دولة 10، ويمثلون أكثر من (م9069( ريناي)
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حقإ معظهم الكثير في مجال العلوم والتكنولوجيا على صعيد اوطانهم وعلى الصعيد 
ما زمالء الشر  في األكاديمية فمنهم من حاز على جائزة نوبل في العلوم، أ. العالمي

 . ال االعمال الداعمين للعلوم والتكنولوجيامجموعة من رجمنهم رؤساء دول، و منهم و 
 تستضي  عّمان مقر األمانة العامة لألكاديمية، وهي الذراع التنفيذ  لألكاديمية 

دامة نشاطها وتفاعلها مع المؤسسات األيرى و   .المجتمعمع المسؤول عن تنفيذ برامجها وا 
منح األردن كما  .عضوا  يتم انتيابهم لمدة أربع سنوات 69ولألكاديمية مجلس إدارة يضم 

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

 .بعض نفقاتها المحلية تساعد في تغطية
كاديمية العالم اإلسالمي للعلوم بضرورة التعري  بانجازات حضارتنا العربية أيمانا من إ

 اإلسالمية في مجال العلوم والتكنولوجيا، أيذت األكاديمية على عاتقها إصدار النسية
ة في التعري  ببعض إنجازات الحضارة اإلسالمي بهد  .المنقحة من هذا الكتاب العربية

مجال العلوم والمساهمة في إحياء الثقافة العلمية في أوساط الناشئة في دول منظمة 
 .التعاون اإلسالمي الميتلفة

أنه ارتقى وتألإ  على إن القراءة المتأنية لسيرورة العلم في الحضارة اإلسالمية تدلنا
تدايل في كل بداية لحاجة الدولة اإلسالمية الناشئة له ومن ثم تحول إلى نشاط عام ي

وما ديل مرحلة األفول إال في نهايات القرن السادس عشر عندما وصلت  ،الحياة يمناح
وانشغلت بإدارة امورها الدايلية بعيدا  عما الدولة اإلسالمية إلى مرحلة من اإلتساع الهائل 

  .كانت تعيشه اوروبا من بدايات للثورة العلمية ومن بعدها الثورة الصناعية
نتوجه بيال  الشكر واإلمتنان لكل من ساهم في إيراج هذا الكتاب إلى حيز يتاما ، 

لى أمل مزهر وجورج عنز لما بذلوه جميعا  و لينا جالل وتحديدا  إلى  ،الوجود تغريد صقر وا 
 . من جهد كريم بغية تحقيإ هذا اإلنجاز

 منيف رافع الزعبي. د
 و

  عبد السالم المجالي. د
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 مقدمة المؤلف
 

كل االستفسارات التي تم التعبير عنها على  عنإن الكتاب الذ  ستقرأه هو جواب ملموس 
األسوووواتذة  هووووؤالءإن . العلوووووم الطبيعيووووة سووووونيدر  لفووووة موووون أسوووواتذة جووووامعيين مسووووتويات ميت

معينووة فووي  محصووالتإلووى  هم باإلضووافةبووتالجووامعيين يرغبووون فووي إعطوواء أفكووار معينووة لطل
 .جديدينالفيزياء أو الرياضيات أو الكيمياء وذلك بتقديم جانبين 

 ةبووووجعوووول الطليوالهوووود  هووووو أن  .التربووووو يقووووع الجانووووب الجديوووود األول ضوووومن النطوووواإ 
 قووالكمووا " بووإفراج جهوودهم فووي العموول"وذلووك  ،بأنفسووهم المحصووالتيكتشووفون هووذه األفكووار و 

مقاربووة السووير بأنفسووهم  يتولووواأن  ةأن علووى الطلبوو بمعنووى ؛كابتشووار جووورج األسوتاذ الجووامعي 
هوذا ُيتويح وفوي هوذه النزعوة، . االكتشا  الوذ  قوام بوه الباحواإلى  يطوة بيطوة التي قادت

لكول  ميتلفوة ويقترحووا حلووال  أسوئلة  يوجهوواأن موا من يوالل مالحظوة ظواهرة  ةبللطلالكتاب 
إلوى  الطريوإ الموؤد  تودريجيا، قبول أن يكتشوفوا الحلولوأن يفحصوا بعض تلك  ،منهاواحد 

 .الجواب الصحيح

 األسوتاذ يقودمفي بحثهم،  ةالطلبقبل إرشاد ف ؛الجانب الجديد اآلير هو الجانب الثقافيو 
تدريبوه المهنوي والمجتموع  مون قبيوللهم بعض المعلومات عن الباحا الذ  قوام باالكتشوا  

 فوي العمول وحتوى، فوي بعوض األحيوان، األيطواء التوي ارتكبهوا واساليبهالذ  قام فيه ببحثه 
 .أثناء محاولته حل المشكالت في

أن يدركوا أن الميودان العلموي  ةالطلبلكل فإن محتويات هذا الكتاب تتيح  ،ولهذا السبب
 لهوووم وتظهووور .هوووو فوووي متنووواول أيوووديهم مووون يوووالل بوووذل الجهووود وحوووب االسوووتطالع والتواصووول

ل عملي تطور العلم دون فصله قوط عون الجانوب اإلنسواني وال عون األمثلة المستيدمة بشك
، فهوي تبوين عمليوا  السومة الكونيوة للعلوم ذاتها الطريقةوب. البعد البيئي الذ  تتم ممارسته فيه
حوودود واسووتيدام األدوات والطوورإ التووي ال  تقدمووه لألمووامبمشوواركة سووائر المجتمعووات بهوود  

  .لها
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مون لهوذا الكتواب جميع األطفوال فوي كول أنحواء العوالم  بقراءةونتيجة لذلك، فإننا نوصي 
شووووراكهم فوووي بعووووض جوانووووب الحضووووارة  نهووووجأجووول توووورغيبهم بووووالعلوم موووون يوووالل  ميتلوووو ، وا 

معرفووة  إنتوواجفووي قوورون علووى موودى همت أسووأال وهووي الحضووارة اإلسووالمية، التووي  ؛العظيمووة
 .عظيمة

كوااللمبووور اإلنجليزيووة  عووةالتهوواني علووى نشوور طب يووال ر عوون ولهووذا فووإنني أود أن أعّبوو
 ،وال  أ فوي ماليزيوا ،ةالطلبوأنها سو  تقنع عددا  كبيرا  من  من وأنا على ثقة ،من هذا الكتاب

أنهوم فوي يووم  أمولإلقبال على تعلم العلوم، علوى أن يحرصوا على ابثم في الدول األيرى، 
 .بحماسما سو  يمارسونه 

 أحمد جّبار .د. أ
 شر أستاذ             

 فرنسا /في ليل لعلوم والتكنولوجياجامعة ا
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 الطبعة اإلنجليزيةة مقدم
 

باللغوووة اإلنجليزيوووة "  اإلسوووالمية العلميوووة فوووي الحضوووارةاالكتشوووافات " :هوووذا الكتوووابنشووور  يعووودّ 
جنوووب  لتعوواونالمركووز العووالمي للعلوووم والتكنولوجيووا واالبتكووار  يقتوودى بووه موون جانووب جهوودا  

موون أجوول نشوور المعرفووة عوون اإلنجووازات العلميووة للبلوودان  ،الجنوووب برعايووة منظمووة اليونسووكو
وزارة العلووووم  وتفيووور. وعلوووى وجوووه اليصوووو  يوووالل العصووور الوووذهبي ل سوووالم ،اإلسوووالمية

الووودعم  بتقوووديمهاأن تكوووون جوووزءا  مووون هوووذا الجهووود النبيووول بووووالتكنولوجيوووا واإلبوووداع فوووي ماليزيوووا 
 .الكتابهذا لنشر المالي 

إن اإلنجوووازات التوووي حققهوووا العلمووواء المسووولمون فوووي مجووواالت علوووم الفلوووك والفيزيووواء وعلوووم 
وموا مون . يتم نسيانهاياء والرياضيات قلما يتم إبرازها، ال بل كثيرا  ما والطب والكيم حياءاأل

سوو  " االكتشافات العلمية في الحضارة اإلسوالمية" من شك في أن نشر النسية المترجمة
 .علووى وجووه اليصووو للطلبووة و  ،المعلومووات للمتحوودثين باللغووة اإلنجليزيووة هووذهمثوول يوووفر 

حب االسوتطالع  شجيعت في المساعدةإلى  باإلضافة ،ل لهام ا  مصدر تكون بالتأكيد وسو  
ذلوووووك أن العديووووود مووووون هوووووذه  ؛واالستكشوووووا  حوووووبهم للتسووووواؤل وتعزيوووووزالغريوووووز  لووووودى القوووووراء 

 .ةم الحديثو االكتشافات الفكرية قد أرست دعائم العل

تحقيووإ أهوودا  رؤيووة  تجوواهويشووكل هووذا الكتوواب أيضووا  شووهادة علووى التووزام ماليزيووا القووو  
م والتكنولوجيووووا موووون أجوووول التنميووووة االقتصووووادية واالجتماعيووووة لألمووووة و موووون يووووالل العلوووو 2772

 .اإلسالمية

 محمد ة بنتمدين
 العام األمين

 وزارة العلوم والتكنولوجيا واإلبداع
 ماليزيا/ كوااللمبور
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 ماليزيا/ المركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا واإلبداع مقدمة
 

الدارسوين  ةبالطل اعداد أنّ ثّمة قلإ متزايد في كل أنحاء العالم من في العقود األييرة، كان 
وهوذا . لمواد العلوم والهندسوة والمقوررات التكنولوجيوة فوي الجامعوات هوو فوي تنواق  مسوتمر

 لتغيوور المنوواييافقوور و العواقووب عكسووية يطيوورة فووي مواجهووة تحووديات لووه فووي الواقووع الحووالي 
 .على مستوى العالم

ووو عنوووى بوووالعلوم والهندسوووة والتكنولوجيوووا، مت العديووود مووون المنظموووات الوطنيوووة التوووي تُ مَّ وقووود ص 
لمساعدة الحكومات الوطنية  بوسعهاأن تبذل كل ما  ، علىأكاديميات العلوم الوطنية وبياصة

يتمثول تودرك أن جوزءا  مون الحول  وهوي .أو رّبما عكسه إن أمكن االنحطاط المقلإكبح هذا  في
الشوباب كوي يتوابعوا مقوررات العلووم  جيول بوينالعلوم والهندسة والتكنولوجيا باالهتمام  تحفيز في
العلووم  بمجتمعوات االلتحواإإلوى  فوي آيور األموريتجهووا و الجامعوات فوي هندسة والتكنولوجيوا وال

 .التي تواجه الجنس البشر  الجسام التحديات لمواجهةوالهندسة والتكنولوجيا 
اليد بالعجين " )تابال ال مين آ"نامج بر  هوأحد النجاحات البارزة في هذا المجال كان و 

 .       األكاديمية الفرنسية للعلوم الذ  تتبناه (بالممارسةبمعنى التعَُّلم 
وفووإ الموونهج  فووي المدرسووة االبتدائيووة تعلووم العلووومإن هووذا البرنووامج التعليمووي المبنووي علووى 

 ةبومي العلوم في المودارس االبتدائيوة، كموا حفوز الطلقد أثار معل( IBSE) القائم على السؤال
 أصووبح هووذا البرنووامج التعليمووي العلمووي اآلن ،ففووي فرنسووا. نحووو العلوووم والهندسووة والتكنولوجيووا

ريووواض  مووونوقووود انتشووور تطبيقوووه الووووطني لتعلووويم العلووووم القوووائم علوووى السوووؤال، برنوووامج ال بمثابوووة
ألكاديميووووة لبفضوووول مبووووادرات التعوووواون الوووودولي و . المتوسووووطةمسووووتوى المدرسووووة إلووووى األطفووووال 
نطقتنوا، فوإن أموا فوي م .كثيرة مون العوالم أنحاءانتشر هذا البرنامج أيضا  ليعم  ،للعلوم الفرنسية

تعلووم العلوووم القووائم علووى وبرنووامج  ،"الووتعلم بالممارسووة"البرنووامج الصوويني : أكثوور البوورامج نجاحووا  
 .ماليزيا، للعلوم والرياضيات في بينانجقليمي إلالتعليم امركز  السؤال لدى

اليود بووالعجين بمعنوى الووتعَُّلم )اإلطراء لبرنوامج جودارة بوو الجوانوبأكثوور  نأوالجودير بالوذكر 
العصور الوذهبي ل سوالم مون يوالل  انإبّ مبادرته في دمج التجارب العلمية  هي( بالممارسة

  ". االكتشافات العلمية في الحضارة اإلسالمية"نشر كتاب 
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التوووي قوووام بهوووا الووورواد المسووولمون فوووي العلووووم والهندسوووة والتكنولوجيوووا تسوووبإ إن هوووذه التجوووارب 
 األقورب عهودا  الميتورعين األوروبيوين  فوإن ،وحتوى اآلن. التجارب األوروبية المماثلة بعدة قرون

اليوود بووالعجين بمعنووى الووتعَُّلم "برنووامج وهووذا التوورويج موون . عتوور  بهووم عالميووا  الم الوحيوودونهووم 
بعدما تحول همية األ في غايةواستمراريتها يعّد ة العلوم والهندسة والتكنولوجيا لعالمي "بالممارسة

فووي  ؛عالميووا   العلوووم والهندسووة والتكنولوجيووا اإلفووادة موون ثمووار حيوواموون  رةيالعووالم إلووى قريووة صووغ
 .بين جنبات العالم الميتلفة في مناح ايرى همالم تتقل  فجوة الثقة والتف حين

 بقناعوة تاموة،المركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا واإلبداع الفلسفة المذكورة أعواله  ويتبنى
امج تعلوم نوفي بر  اإلسهاميتمكن من  كياإلنجليزية  اللغةإلى  الكتاب الفرنسي ةه ترجمويسرّ 

 . في مناطإ أكثر من العالم السؤالالعلوم القائم على 
دموج إلوى  الودول الناميوةذلك ويأمل المركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا واإلبداع أن يدفع 

اكتشووافاتها الوطنيووة التاريييووة فووي مجوواالت العلوووم والهندسووة والتكنولوجيووا فووي بوورامج تعلوويم 
 االعتووزازوممووا ال شووك فيووه أن هووذا اإلجووراء سووو  يعووزز الثقووة و . السووؤالالعلوووم القووائم علووى 

فووووووي التنميووووووة  الزمووووووانوالثقووووووة بووووووالنفس مكونوووووان  االعتوووووزاز إنذ إ ؛الشووووووباب يوووووولبجالووووووطني 
 . االجتماعية واالقتصادية

أصودقائي إلى  بداع تقديم شكر كز الدولي للعلوم والتكنولوجيا واإلالمر نيابة عن أود بالو 
موون األكاديميووة الفرنسووية   كيوور  ڤالبروفسووور أحموود جبووار، مؤلوو  الكتوواب، والبروفسووور إيوو

موووافقتهم الكريمووة علووى علووى ( اليوود بووالعجين بمعنووى الووتعَُّلم بالممارسووة)برنووامج للعلوووم وموون 
 .يييالناشر، لوبومإلى  والشكر والتقدير موصوالن .الترجمة اإلنجليزية للكتاب نشر

 قوودمتوزارة العلوووم والتكنولوجيووا واإلبووداع التووي لووامتناننووا العميووإ ن نعوورب عوون أنووود وأييوورا ، 
 . اإلسالمي التعاونلمنظمة  2772بصفتها تمثل األمانة العامة لرؤية  الالزمالدعم المالي 

 غي تشونيداتو لي ال /المهندس األكاديمي
 ماليزيا/ بداعإلوالمركز الدولي للعلوم والتكنولوجيا ا إدارة  مجلسرئيس 
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 فكرة هذا الكتاب

 

كنا نجتمع في إسالم آباد  م1112نيسان في  .أصل دقيإ جدا   لها الكتاب فكرة هذاإن 
تطور العلوم في " حول  حلقة دراسية لحضور األكاديمية الباكستانية للعلومتحت رعاية 

كثير من المشاركين من هذه البلدان بأنه غير الذلك التطور الذ  أقر  ؛"البلدان اإلسالمية
. العلم النظرة الصحيحة التي يستحقها من جمهور الناسإلى  ال ُينظر نهإوقالوا . كا   

تعليمه  وأنكافي الذ  يستحقه ال االهتمامبوجه يا  ال تعطي العلم  المدراس وأضافوا أن
ال يبدون أ  اهتمام وفي كلتا الحالتين، فإن األطفال  .بطريقة تلقينية ومملةفيها يتّم 

 ؛عالم ليس عالمهمإلى  االهتمام االنطباع بأن هذا موضوع ينتميقلة إلى  ويضا . بالعلم
 .على مقعد فيه الم يحصلو  همأمام عيونهم ولكن يسيرقطار ب فهو أشبه

 ذلوكرئيسا مشاركا للمنتودى العوالمي ألكاديميوات العلووم، كنت في ذلك الوقت  ونظرا  ألني
جعووول تووودريس موووادة العلووووم فوووي المووودارس و  المنتووودى الوووذ  وضوووع تعلووويم العلووووم نصوووب عينيوووه

وبما أننوا واجهنوا هوذه . أمٌر ُمْحِبط الظاهرالفشل بعد اكتشافه أن هذا االبتدائية هدفا  رئيسا  له 
المعلمووين فووي مواجهووة  تثبوويط عزيمووةفيمووا يتعلووإ بوبوجووه يووا   ،المشووكلة فووي أوروبووا أيضووا  

فوي  (أوروبوا االكتشوافات)فقد نشورنا كتابوا  بعنووان  ،أنها صعبة للغاية ساد االعتقادالعلوم التي 
عوووودد موووون ل بلمحووووة تاريييووووةوصووووفا  بسوووويطا   ، الكتوووواب ذلووووكفووووي قوووودمنا، و . م1113فرنسووووا عووووام 

إنتاجهووا فووي إعووادة  لألطفووال والتووي يمكوون ميتلفووةفووي بلوودان أوروبيووة  ظهوورتاالكتشووافات التووي 
طواد يعمول ، ومون فرنسوا أول من(شورالقرن الرابوع ع)شكل جديد للسفن  من البرتغال: المدارس

القوورن ) "غ يبيوول "كيميوواء الغووذاء لووو  ، وموون ألمانيووا(م2273منطوواد مونجووولفير، ) بووالهواء السوواين
 .إلخ (...التاسع عشر

، فقووود اقترحوووت " اإلسوووالمية الحضوووارةاالكتشوووافات العلميوووة فوووي " إلوووى  هوووذه الفكووورة ولنقووول
لوم و  .تماموا  كموا فوي حالوة أوروبوا ؛البلدان هذهكتاب من هذا النوع يصيصا  ألطفال  تألي 

ة لوودى ودر مون المغوواالة فووي الوطنيوووأن أثيوور حتووى أدنووى قوو بتاتوا   هووذه الحالووةفووي  بوواليبييطور 
الفكورة ببسواطة  وكانوت. هؤالء األطفال، األمر الذ  يمكون أن يكوون مناقضوا  للوروح العلميوة

ذلووك  اسووتلهامبإمكووانهم  أنووه  فووي مجووال العلووم وكيوو الزايوورتووذكيرهم بماضوويهم ب القيووامهووي 
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ايتيوارهم لمهنوة فوي مجوال جانوب إلوى  بيتهم الفكريوة ومعورفتهم بتوارييهم،من أجل تر  التراا
 .الحقا   البحا العلمي

وسرعان ما تشكلت مجموعة للعمل تحت إشرا  عوالم ، ا  كبير  قبوال  وقد لقيت هذه الفكرة 
موووا كوووان مووون و  .العلووووم العربيوووةالرياضووويات أحمووود جّبوووار، وهوووو متيصووو  بوووارز فوووي تووواريخ 

اليوود " لبرنووامجوهمووا شيصووان ال يكوواّلن عوون الدعايووة  ،ڤيوود جاسووميناسيسوويل د  هوسووون ود
را قلميهموا للكتابوة إال أن سويّ  ،(المواب" )ال مان أال بات" "بالعجين بمعنى التعَُّلم بالممارسة

فوي متنواول  ووضوعاها، ...الزرقوالي و ابون الهيوثم إلوى  عن عدد من االكتشافات التوي تعوزى
أن يقووورأوا عووون هوووذه االكتشوووافات أن يعيووودوا إنتووواج التجوووارب  فووويمكن لألطفوووال بعووود. األطفوووال
وهكوذا، . العظيموة الشيصوياتاإللهوام مون هوذه  وتلقوي ،في المدرسة أو مع أسرهم المطابقة

فوووإن العلوووم يمكووون أن يتكشووو  لهوووم بعالميتوووه، مثووول مدرسوووة رائعوووة للفكووور ودرس عظووويم فوووي 
 .لتنمية االقتصاديةلقوة أساسية طية و والحرية والديمقرا التسامح

كووول مووون للمركوووز الووودولي للعلووووم والتكنولوجيوووا واإلبوووداع، وبوجوووه يوووا  ل جووودا   مموووتنٌ  انوووأ
الحاسوم فوي  لودورهماوداتوو شومس الودين توجيموان  غداتو لي يي تشونال األكاديمي المهندس

إلووى  اإليجابيووةلنظرتووه " لوبوووميي"لناشوور لوأيضووا   ،اللغووة اإلنجليزيووةإلووى  هووذا الكتووابترجمووة 
وأدعووووو ا  أن يكووووون هووووذا الكتوووواب محفووووزا  للتوسووووع فووووي تعلوووويم العلوووووم فووووي البلوووودان . الفكوووورة

شووارباك، تكمووا كووان يتمنووى جووورج  السووؤال،تعلوويم القووائم علووى الاإلسووالمية الووذ  يتيووذ شووكل 
 .شر حاليا  عبر العالمينتهذا الشكل من التعليم الذ   ؛الفائز بجائزة نوبل في الفيزياء

 

 يإيڤ كيرالبروفسور 
 سابإ للمنتدى العالمي ألكاديميات العلومرئيس مشارك 
 ، باريساألكاديمية الفرنسية للعلومعضو 
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 دــــــتمهي
 

نهايوووة القووورن السوووادس عشووور، بووورز تقليووود علموووي إلوووى  مووون منتصووو  القووورن الثوووامن المووويالد 
مووا  المسوولمونوفووي األراضوي الشاسووعة التووي فتحهوا  مودن عديوودةثووم جورى تطووويره فووي  ،جديود
بووووين فووووي نطوووواإ م، كمووووا هووووو المووووزدوجموووون هووووذا التووووراا و . موووويالدلل 222و  531 سوووونةبووووين 

 .أنفسهم بتكوينن مو األشيا  المتعلّ  بدأالحضارات السالفة، 

هووذه المعرفووة  ؛بسوويطةوقوود أعوواد التووراا األول تجميووع المعرفووة، التووي كانووت فووي الغالووب 
 وأ موون يووالل مهوون   المؤسسووات أو بعووض موون وبمبووادرةالتووي كانووت تمووارس وتنتقوول شووفويا  

تصنيفها فوي المجموعوات  المعار  التي جرت العادة علىكانت هذه حالة و  .معينةأنشطة 
الت ذات آلوا علوووى المووواء التوووي تسوووتنداألنظموووة )التكنولوجيوووا العسوووكرية أو المدنيوووة : التاليوووة

 ،(المعووادن شووغالأو معالجووة الزجوواج واأللوووان، ومووواد التجميوول )، والكيميوواء (ذاتيووةالالحركووة 
 .إلووخ ...الهندسووة ومسووح األراضووي والووديكور وعلووم ،عووامالتماإلدارة والعمليووات الحسووابية للو 
تنوووووع أصووووولها وروابطهووووا مووووع الثقافووووات  والتقنيوووواتالدراسووووة المقارنووووة لهووووذه الطوووورإ تكشوووو  و 

 .فيها وقعتالميتلفة التي 

مون النظريوات أو تطبيقوات المعرفوة التوي توم حفظهوا وتعميمهوا  فيتوأل  التراا الثاني أّما
يووران وبووالد مووا بووين ا  و وقوود تووم إنتاجهووا بوجووه عووام فووي اليونووان والهنوود . موون يووالل المؤلفووات

متشوابهة فوي كول  االستقصواءاتولم تكن نتائج . يبرياآوبدرجة أقل في شبه جزيرة  ،النهرين
تلوك  كانوت جزء كبير من علوم اإلغريإ جرى استيالصه بشكل نظور ، بينموامة ؛ فثمكان

 يوارزميوووةطووورإ إلوووى  ُتعوووزىوايوووران وبوووالد موووا بوووين النهووورين مووون الهنووود جووواءت التوووي العلووووم 
 .وتجريبية

وهوووي سوووومة  ،النتووووائج وصووونع األدوات تثبيوووتوهوووو  أ ال؛ هوووود  واحووودكوووان لهوووذا التنووووع و 
العناصور المتباينوة للمعرفوة  وضوعت حيوا ،فوي البلودان اإلسوالمية ولىألا اليطوات العلمية

قبوول أن تيضووع إلووى تركيبووات جنووب إلووى  القادمووة موون آفوواإ ثقافيووة متنوعووة فووي البدايووة جنبووا  
موون القوورن التاسووع ابتووداء  أيضووا   كمووا تووم. غووة العربيووةلالتعبيوورا  موحوودا  عبوور  يصووبة وأن تموونح
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مثووول بغوووداد ودمشوووإ فوووي وسوووط  مووودنالمووويالد  تأسووويس شوووبكة مووون المؤسسوووات العلميوووة فوووي 
المغووورب وقرطبوووة فوووي شوووبه جزيووورة فوووي والقيوووروان  ،وسوووط آسووويافوووي وسووومرقند  ،اإلمبراطوريوووة

تزيور كانوت  أصوبحت تنافسوها مراكوز ايورى ،المويالد  روالقورن العاشو قا مونالوانط .رياييبآ
 فووي وبعوود وقووت قصووير ،فووي إيووران والقوواهرة فووي مصوور الوور الديناميووة مثوول  بالقوودر ذاتووه موون

وموون المهووم أن نتووذكر أنووه فووي جميووع  .فووي المغوورب االسووالمي وسرقسووطة ومووراكش طليطلووة
بمعنووى أنووه لووم  ؛"عووالمي"صووفه بأنووه ننسووإ يمكوون أن  وفووإهووذه المراكووز كووان العلووم ُيمووارس 

وهووذا هووو التبريوور  ،وحوودة اللغووة بيووال  .إثنيووة أو ثقافيووةهويووة أو  معينووة يعتموود علووى طائفووة
 .هذه المجموعة من الممارسات تعري من أجل " العلوم العربية"الستعمال عبارة  الوحيد

حيووا كانووت المعووار  التطبيقيووة الناتجووة عوون  ؛فتوورة زمنيووة تزيوود علووى قوورنمضووي وبعوود 
إلوى  وصووللا بودأ، اإلرا األول تموارس فوي قطاعوات ميتلفوة مون نشواط المدينوة اإلسوالمية

وغيورهم اليلفواء  يمولهواالتي كوان  ولىألا بعض الترجمات بصياغةمحتويات التراا الثاني 
 –كبيوور  بشووكلهووذه المبووادرات  تزايوودتنهايووة القوورن التاسووع،  ومنووذالدولووة  موون ِعليووة رجوواالت

 ال ينتموونأشويا  مودنيون مون المجتموع  بإحداثوه قوام –أواسوط القورن العاشور إلوى  وصووال  
 موون شوعوب شووتى مكونوا  هووذا المجتموع كووان  وبموا أن. بووالط اليلفواء واألمووراء إلوى بالضورورة
الترجمووة هووذا الووذ  امتوود لموودة أن نشوواط  موون المسووتغربفلوويس  ،الثقافوواتو  األديووان ةومتعوودد
 اصحاب الطبقات العورب إلوى مشواركة قويوة وبالرغم من إشارة) هذا التنوعقد عكس  طويلة

كانوووت  مووودة هوووذه الظووواهرةأن نضوووي  أن  يتوجوووبوأييووورا  (. فوووي مجوووال الترجموووة للمسووويحيين
كووان أعضوواء هووذه و . مجموعووات معينووة موون المجتمووع لوودىحقيقووي الطلووب التطووور ب محووّددة

ومون . نسوبيا  أكثور عوددا   كوانوا ولكونهم ،الوراعينمون اليلفواء  ثوراءالجماعات بشكل عام أقول 
( م 723 سونة حووالي المتووفى)نود  مثل الكِ  بارزينعلماء  ن من بين هؤالءأالجدير بالذكر 

 (.القرن التاسع)موسى  بني واإليوة 

تتعلووووإ هووووذه الترجمووووات بجميووووع المجوووواالت العلميووووة والتقنيووووة التووووي كانووووت تمووووارس فووووي و 
 ،باللغوووة السنسوووكريتية الوووذ  كوووان مكتوبوووا  والطوووب الهنووود   ،علوووم الفلوووك ؛الحضوووارات السوووابقة

 ،التنجوووويم والطووووب تتنوووواوللبهلويووووة، والنصووووو  الالتينيووووة التووووي والكتابووووات الفارسووووية باللغووووة ا
ا أنووتج ّموواألكثوور أهميووة، م المقوودار ذلووك،إلووى  ويضووا ... النبطيووة حووول الزراعووةوالرسووائل 
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إن هووذه . ضوومن إطووار التووراا العلمووي والفلسووفي ل غريووإ منووذ القوورن اليووامس قبوول الموويالد
 ،فوووي البلووودان اإلسوووالمية المنتشووورة كووول فوووروع المعرفوووة المترجموووة زادت فوووي يصووووبةالموووادة 

 في المقوام األول،  ،هناك فكان  .ارة الجديدةوالحضوساعدت في ظهور علماء ساهموا في 
 نظريوة األعوداد :مثول نهاية القرن الثالا ذرياضيات، بتوجهات ميتلفة مصممة منالاء وعلم

والهندسوة الميروطيوة ، والمجّسومة إلقليودس، والهندسوة المسوتوية ونيقوموايسمع فيثواغورس 
وأدوات  ،وأزيواج ،فلكيوة جنمواذ) وعلم الفلك ميدسيوهندسة المقاييس مع أر  ،مع أبولونيوس

فوي ذلوك الوقوت و (. والبصوريات ،وعلوم حركوة السووائل ،علوم تووازن القووى)والفيزيواء ( لقيواسل
ثووة عوون و كانووت تعتبوور صووناعات فووي تصوواني  العلوووم المور التووي جميووع العلوووم  هنوواك كانووت

( أو نفعيوووووة ُمسووووولية)والميكانيكوووووا  ،(والصووووويدلة ،والتشوووووريح ،الفسووووويولوجيا)الطوووووب : األغريوووووإ
 .إلخ ...،وعلم النبات وعلم الحيوان والزراعة( باطنيةتجريبية أو )والكيمياء 

بتكوارات الوواردة فوي هوذا الكتواب موزعوة بوين سوت موواد علميوة، كتشافات واالوبما أن اال
لة يولووو بإيجوواز تطووور كوول منهووا بحيووا نبووين المسوواهمات األصوو ،موون المفيوود أن نصوو  فإنووه

 . التي تكون مادة هذا الكتاب ودورها في التطور العام للعلوم التي تنتمي اليها

االحتياجوات  تعكوسالعمليوة التوي  وجههواأانطلقت الرياضيات في البلدان اإلسالمية من 
 والفّنيووة( المواريوا قسومة)والشورعية ، (المحاسوبة والتعوامالت التجاريوة)االقتصوادية الميتلفوة 

وقووود أعيووود تفعيووول بعوووض الفصوووول القديموووة مثووول العمليوووات (. الهندسوووة المعماريوووة والزيرفوووة)
موع اسوتيدام ) النظوام العشور والطريقة الهنديوة فوي الحسواب المبنيوة علوى  الذهنيةالحسابية 
المسوتعملة األشوكال  ورسومالهندسة من أجل صنع األشوكال المعماريوة  علم وأدوات( الصفر

 والتقنيووات العمليوواتموووا وأتقنوووا قيَّ  نهمإفوو ،وفووي هووذا اإلطووار العملووي. فووي الزيووار  المسووطحة
 (.وتبليط السطوح المستويةالتناظر والدوران )الهندسية 

بمعنى أن الباحثين أرادوا  ؛ن نظريا  محضا  الثاني للرياضيات فقد كا الرئيسيأما التوجه 
طرحوهوا أو يحلوا مسوائل جديودة  ،ر عندها أسالفهم من اإلغريإأن يحلوا المسائل التي تعثّ 

التعليوإ فوي  انيرطووافقود  ،ورثوهوا عون القودماء على أنفسهم أو مسائل أتت بها علوم أيرى
نشووواء تركيبوووات قبووول ثوووم  ،توجيوووه النقووود إليهووواوأحيانوووا   ،عليهوووا التفكيووور حوووول أصوووول موووادتهم وا 
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علووم الجبوور وعلووم  مثوولمعينووة معرفووة فووروع  هنوواك وقوود كانووت. اليوووض فووي اتجاهووات جديوودة
 العلوووم، غيوور ذلووك موون فووروعمووا أو . لممارسووات قديمووةغنوواءات ا  و  امتوودادات شووكلت المثلثووات
موووون قبوووول تفضوووويلها ذ وبعدئووووفقوووود تووووم اقتراحهووووا  ،والمربعووووات السووووحرية التحليوووول التووووواُفقيمثوووول 

 .ثقافي مضمون

ويووول الترجموووات مبت ،بعوووض اليلفووواءقوووام و . البدايوووة ذمنووو لقوووي علوووم الفلوووك اهتموووام الدولوووة
جموع التقواويم واليورائط الجغرافيوة وتحديود اتجواه ب لكبوار علمواء الفلوكمحوددة أوامور  واصدار
دائمووووووا  اسووووووتجابة  كوووووول ذلووووووك كووووووانو . الصوووووولوات اليوميووووووة مواقيووووووتوحسوووووواب  المكرمووووووة مكووووووة

 فبووودأ ؛(علووومرجوووال  ،حجوواج ،تجوووار)معينوووين  ومووون بينهوووا احتياجووات أشووويا  .لالحتياجووات
استيدامها من  وتم( األسطرالبات الُمسطحة والساعات الشمسية)االهتمام باألدوات القديمة 

تقان صنعها جديد ، "الزرقالي إلى  من اليوارزمي" :المعنونوصفت في الفصل  ، حسبماوا 
، توووووووم ايتوووووووراع أدوات جديووووووودة وفوووووووي وقوووووووت الحوووووووإ". ملوووووووك األدوات الدقيقوووووووة"  األسوووووووطرالب

 .للوصول الى اقصى درجة في تيفي  األدوات (الشامل والُربع الُمجيب األسطرالب)
 اال انووه ،نعلووم الكثيوور عنووهال  مهووم حتووى وان كنوواولكوون علووم الفلووك كووان لووه جنوواح نظوور  

 ،فووي هووذا المجووالو  .إيفاقاتووهحتووى عبوور بعووض  هووذه المووادةشووكل مرحلووة حاسوومة فووي تطووور 
فلكيوة نمواذج االسوتعماالت، وتحقيوإ  لكولالعديد مون الجوداول الفلكيوة  بوضع جرى االهتمام

 .مرضوويةقوورون فووي علووم الفلووك ولووم تعوود لسووادت التووي  بطلميوووس نموواذجحوول محوول لت جديوودة
في بداية القرن الحاد  عشر الميالد  في أواسط آسيا نقاشوات حوول نظريوة دوران  أثيرتو 

 ،هوذه الفرضوويات قود تووم التيلوي عونو . األرض حوول محورهوا ونظريوة دورانهووا حوول الشومس
 .بل ألسباب كانت تقدر في ذلك الزمان على أنها علمية ،ليس ألسباب عقائدية أو فلسفية

 علميةاإلغريقي، فقد تطورت بوجه يا  أربعة فروع  للتراا ا  امتدادوفي الفيزياء، و 

من  ةوتوضح ثالث. والبصريات ،السوائلعلم حركة و  ،والديناميكا ىعلم توازن القو : هي
الحكمة لليازني  ناز يم: في هذا الكتاب حيوية هذه المجاالت واردةكما هي  سهاماتإلا
ونظرية قوس قزح ( م2172عام  ىتوفالم)ونظرية الضوء البن الهيثم  ،(القرن الثاني عشر)

نهاية  إن هذه االسهامات كانتومن الجدير بالذكر (. م2322عام المتوفى )للفارسي 
 . القرن التاسع مستهلّ في  التي بدأت األبحاامطا  
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فالمصادر التي نعر  أنه تم البحا فيها أوال  كانوت  ؛ال  على ذلكاولنأيذ البصريات مث
نوه كوان أل ،محل اهتمام المجواالت العسوكرية، التي كانت أول األمر بالمرايا المُحرقةتتعلإ 

 االنشووووغاالتثوووم كانووووت هنالوووك . اسوووتيدامها لحوووورإ أسووواطيل األعووووداء وحصوووونهممكوووان إلبا
، فووإن هووذه ويلفائهموا( القوورن العاشوور)بقيوادة الكنوود  وابوون سوهل و  .بالجوانووب التقنيووةالنظريوة 

وظوووواهر ضووووئية  ،وقووووانين االنعكووواس واالنكسوووار ،اتالبصوووريعنيوووت بفسووويولوجيا الدراسوووات 
 .في السماءمشاهدتها معينة يمكن 

 ،ةوس الطبيوووجالينوسوووتعووواليم بكانوووت لوووه عالقوووات وثيقوووة الطوووب العربوووي الوووذ   يبووودو أنو 
االبتكوار فوي  إُيِعوولكون هوذا لوم . القديموة المفواهيم والقناعواتتحرير نفسوه مون صُعب عليه 
كان إنشاء طب المستشفيات الذ  مّوله في اول األمر ممثلون ولقد . ينة أيرىمجاالت مع

 ، أبورز مسواهمة(ةالمحبسّ  كاالمال)المجتمع بمساعدة نظام الوق  من للدولة ومن ثم افراد 
يحتووو  علووى أقسووام وكووان بعووض هووذه المستشووفيات . موون حيووا اتسوواعها وامتوودادها الزمنووي

معرفووة عظووام معينووة فووي )م التشووريح السووبإ فووي مجووال علوو لألطبوواءوكووان . ألمووراض العقليووةل
 ، وفوي ممارسووة اسوتيدام األدوات الجراحيووة ،وفووي تشويي  أمووراض معينوة ،(الجسوم البشور 

تركيبووات  تحريووروفووي  ،(القوورن الحوواد  عشوور) الزهووراو  وبوجووه يووا  مسوواهمة األندلسووي
وتلووك الياصووة بووالراز   ،(م2132عووام المتوووفى )طبيووة كبوورى مثوول تلووك الياصووة بووابن سووينا 

 وفيموا. التعليم الطبي في أوروبا حتى القورن السوابع عشور غذتي الت (م232عام المتوفى )
تووي تووم وصووفها فووي اكتشووا  الوودورة الدمويووة الصووغرى المووع  ،ييوو  علووم وظووائ  األعضوواء

السوير  تومجديودا   دربوا  فوإن  ،ابون النفويس على يود  "اكتشا  الدورة الرئوية" الفصل المعنون
القوورن )موون الهيئووات الطبيووة فووي تلووك الحقبووة  التيلووي عنووهأن هووذا تووم  وممووا يؤسوو  لووه. فيووه
 .ها ابن سيناالتي أكدس جالينو التي ظلت وفية لنظرية ( ثالا عشرال

ميووودس وفيلوووون يوأعموووال أر  االسوووكندر أعموووال هيووورون ترجموووت أموووا فوووي الميكانيكوووا، فقووود 
 تحسوينو تعوديلها  توموبعود أن  .اسوتجابة لالحتياجوات المدنيوة والعسوكرية العربيوةإلوى  البيزنطي

ويصوصوووا  فوووي  ،علمووواء الميكانيكوووا فوووي البلووودان اإلسوووالمية بووودأوا فوووي االبتكوووار بووودأمحتواهوووا، 
فوووووي هوووووذا المجوووووال األييووووور بتحوووووديا الصووووومام  وقووووود قووووواموا. واآلالت المائيوووووةاآلليوووووة  األنظموووووة

 ،(نكشووووافتاكر )والعمووووود المرفقووووي  والمكووووبس ،(كامشووووافت)دارة الكامووووات إالميروطووووي وعمووووود 
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وهنالووك أيضووا  أفكووار أصوولية معينووة تووم بالفعوول التفكيوور . واسووتيدامها فووي العديوود موون التطبيقووات
أكثر  وصل الينا( م2115عام  ىتوفالم) جزر ولكن مع ال. موسى يبن اإليوةفيها في كتاب 

 ".جزر لل المضية المائية" المعنون الفصلمثل تلك التي قدمناها في وأروعها االبتكارات 

انحسووار الحضووارات القديمووة فووي  إثوور االسووتمرارفووي  ،الطووبمووع  وقوود نجووح علووم الكيميوواء
قود و . ا المبكر في إطوار الحضوارة الجديودةمتفعيلهوهذا يفسر إعادة . شرقي البحر المتوسط

الذ   -شط الشهيراالنومنذ القرن الثامن المجال  خ في هذاوفي تكوين تراا راس ذلك ساعد
الوذ  سورعان موا تحصول، موع تالمذتوه علوى نتوائج ( Geber)جوابر بون حّيوان  -ال منازع لوه

والتنقيووة  والتصووعيدمثوول الووتكلس  ميتلفووة ، تووم تطوووير ممارسووات كيميائيووةذلووك وبعوود .أصوويلة
مقدمووة :"المعنووونكمووا هووو مبووين فووي الفصوول  جوهريووا   ا  تقوودم حققووت ،وفوووإ ذلووك كلووه التقطيوور

التوووي ُنقلوووت عووون اإلغريوووإ  ةودائموووا  فوووي إطوووار نظريوووة العناصووور األربعووو". للكيميووواء العربيوووة
 ،عنهوا شويء مون قبول يكون معروفوا  وص  مواد لم إلى  هذه األعمال انتهت ،جابر وحسَّنها

. وتوضوويح التصوونيفات الجديوودة للمنتجووات التووي تووم تحليلهووا ،األحموواض المعدنيووة وتحضووير
 .ومن بين العلماء الذين شاركوا في هذه القفزات العلمية الكند  وأبو بكر الراز 

باالنتشوووار وبشوووكل سوووريع نسوووبيا ،  ،بإيجووواز قووودمناهاالمسووواهمات التوووي  إحووودى قووود بووودأتو 
و األرقوام المسوماة بووصولت  فقود. وبوجوه يوا  نحوو أوروبوا ،يارج حودود البلودان اإلسوالمية

قسطنطين  ترجمقد و . القرن العاشرآير جنوب أوروبا في إلى  األسطرالبوكذلك " العربية"
الالتينيوة فوي النصو  الثواني إلوى  بعض كتب الطب المنشوورة فوي بغوداد والقيوروانفريقي إلا

ازديواد  رىنولظور حتوى بدايوة القورن الثواني عشور ننتأن  علينوا كوان. من القرن الحاد  عشور
وبواليرمو، حيوا كوان  طليطلوةففوي (. الالتينية والعبريوةإلى  من العربية)حركة الترجمة هذه 

حوديثا  منهمكوين " اسوتعربوا"العشرات من األوروبيين الشباب الوذين  كان ،هذه الظاهرةمركز 
مون ملوك  وفيموا بعودن مون الكنيسوة، يرجال متنور  يل منمو تدعم و ببشغ   هذه الترجمةفي 

 فرصوة الوصوولوقود أتواح عملهوم لرجوال العلوم والممارسوين  .قشوتالة ألفوونس العاشور الحكويم
فوي  تطوويره وأوالعربوي الوذ  توم تهذيبوه  د وي والهنووه اإلغريقووالموروا الغنوي فوي أصلوإلى 

الطريوووإ  الزايووورةاسوووتيعاب هوووذه المضوووامين  وقووود فوووتح. العوووالم اإلسوووالمي منوووذ القووورن التاسوووع
 .ةالحديث للعلوممات اسهإ ،بدورها ،جديدة كانت تالستقصاءا
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م بضوع مالحظوات حوول طبيعوة األنشوطة العلميوة فوي يقودتعلينوا  يتعوين، المحصولةوفي 
 تلووكوحووول وزن  ،ضوومن نطاقهووا االكتشووافات المقدمووة هنووا تحققووت البلوودان اإلسووالمية التووي

 .االكتشافات حاليا  

العلمية التي سيتم وصفها بإيجواز  النشاطاتأن  هو وما يجب ذكره أوال  وقبل كل شيء
عمليوات التبوادل بوين الثقافوات التوي لوم فوي سوياإ  يالل كل مرحلة من مراحلهوا،تمت هنا، 
علوووى  النشووواطاتالحظوووا السووومة الالدينيوووة لهووذه  موووؤريي العلوووومحتووى أن  ،بووودا  أنكارهوووا إيووتم 

اإلنتووواج العلموووي  مووون انطلقوووتمناقشووواتها التوووي  أو نهجهوووا أوتشوووكيلها  وأمسوووتوى محتوياتهوووا 
وشوجع تنقلهوا مون  ،عالمية العلوم المنوتج فوي البلودان اإلسوالمية قد عززالجانب  وهذا .نفسه

، علوى الورغم الفضاء الثقافي اإلسالمي إلى الفضاء المسيحي في أوروبا العصور الوسوطى
 الحوووروب الصوووليبية ياصوووة يوووالل ،يووورآلمووون وقوووت  تعمقوووتالتوووي الدينيوووة  التضوووارباتمووون 

 (.نهاية القرن الثاني عشرإلى  من نهاية القرن الحاد  عشر) (حروب الفرنجة)

تمثّوووول مرحلووووة فووووي إعووووداد العلووووم أمووووا بالنسووووبة لالكتشووووافات المقدمووووة هنووووا، فهووووي بالتأكيوووود 
الووودوافع التوووي  فبفعووول، الواقوووعفوووي  ذلوووك يفووووإ األمووور ولكووون .تجاوزتهوووا المسووواهمات الالحقوووة

فوإن هوذه اإلكتشوافات، وبغوض النظور ، أوفووا بهواوأهودافهم التوي  بمنواهجهممؤلفيها،  نشطت
وما  ،عن ياصيات كل منها، تشهد ما ُيقّرب بين رجال العلم من ميتل  الحقب والثقافات

واأليوذ بعوين ، للظوواهر مودار البحواومالحظة متأنية حب استطالع فور ، امتازوا به من 
موودعم بإيمووان الحقيقووة، عوون  المصووممحووا لبامسوواهمات العلموواء السووابقين و  نقوودو اإلعتبووار، 

 هووذا هووو فووإنوأييوورا ، . راسووخ بقوودرة العلووم علووى السووير إلووى األمووام وعلووى تجوواوز كوول العوائووإ
بعووض هووؤالء  سووهاماتإجوودا  والعووالمي، الووذ  قوورأه مؤلفووو هووذا الكتوواب فووي  العصوور الوودرس 

 .وتالمذتهممتناول المعلمين في  جعله والذ  أرادواماء المسلمين، العل
 

 حمد جبارأ. د. أ 
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  :يـم في التطبيق العملـالعل
 الحياةبنابض تاريخ 

 يد جاسمينڤاودسيسل دي هوسون 

.. .باستور والطفل الذ  ُأنقذ مون داء الك ل وب ؛ةتفاحالنيوتن و  ؛ميدس وحوض استحمامهيأر 
وعنوودما ُيسووتدعى . العلووم عبوور يووط سوويرالحكايووات الطريفووة التووي حوودثت  معظمنووا يتووذكرإن 

ر ي  سِ ايذت من صورة موجزة ب غالبا يكون فإن ذلك ،حجرة الص  الدراسيإلى  تاريخ العلم
ذلوك، فوإن المودارس  ويال . المجالت العلمية العديد من من يذتالتي أالعلماء المفصلة 

تصوو  العووالم افات والقوووانين التووي فاالكتشوو يووزا  ضووئيال  لموضوووع توواريخ العلوووم؛ال توودع إال ح
الطوورإ  بينمووا تكووون ،تكووون يالوودة أن تكوواددة علووى أنهووا أعمووال كاملووة مسووتقلة م فووي العووادَّ ق ووتُ 

 وتقنياتوهالعلوم  ومع ذلك، فإن. مهملة تماما   في الغالب األعمهذه اإلنجازات إلى  التي أدت
ت اتسووم باستبصووارات عبقريووة وتعثوورات ومنوواظراكمووا يووتم تعليمهووا همووا نتيجووة توواريخ طويوول، 

وقوود حاولنووا . فضوواء جغرافووي أو ثقووافيتوواريخ رجووال ونسوواء ال يتجوواهلون أ  .. .ومجووادالت
كووي  وتقنياتووهم و عمووال  هدفووه الرئيسووي تجوواوز األموواكن المألوفووة فووي توواريخ العلوو ُننجووزهنووا أن 

 .ويتنفسوه الحياةبالنابض العلم  يعيشوان ألوتالميذه  المعلمدفع ن

 تقديم الكتاب
في السنة الثالثة من  التالميذتستهد   العلمية في الحضارة اإلسالميةإن االكتشافات 

الكتاب يقترح عليهم أن يدرسوا و . التدريس الثانو والسنوات األولى في  المتوسطة الدراسة
 انطالقا من مواد بسيطة، الكتشا  رئيسي أو ايتراع فني استثنائي أنجز، نتاجاإلويعيدوا 

القرن إلى  من القرن الثامن" )للعلوم العربيةلذهبي العصر ا"دعى يُ أصبح في عصر 
 (.السادس عشر

يستندان  ومحتواه "االكتشافات العلمية في الحضارة اإلسالمية"هذا الكتاب  بنيةإن 
 الوقو  علىالفكرة األولى هي أن المنظور التارييي يتيح لنا . فكرتين أساسيتين على

والفكرة .. .تقنيةأو مفهوم أو حل لمسألة  المرتبطة بتفسير قانون والمناظراتمقدار الجهود 
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مما ، في الص  الدراسي، مع تساؤالته ورهاناته هذه السيرورة التاريييةن نقل أالثانية هي 
كي  أن االستجواب وصياغة  بيننُ أن نقترب من هوية العلم نفسها وأن سمح لنا ي
 .  للمنهج العمليسس الجوهرية أللفرضيات يكّونان في الواقع اا

 تهد  إلى ارساء األنشطةفالمنهجية المتبعة بسيط،  تاريخ اكتشا وعلى نحو  يتجاوز 
بالدينامية الزمنية واإلجتماعية  ملمين التالميذجعل و  ،العلمية المناهجالتجريبية في قلب 

مشابه يكون لديهم رد فعل  بحيا الملموس في ُعمإ تاريينا وادماجهم ،لنشاط الباحا
 من رغموعلى ال، ذلكوعند القيام ب. االكتشا حقإ فعل عندما يالباحا كما كان  نشطةأل

فإن المسافة الهائلة التي تفصل عالما  من القرن العاشر عن تلميذ في مدرسة ابتدائية، 
الت التي نفس التجربة حول التساؤالت العلمية والتعثرات والمجاد ذلك يكون في النهاية

ب يرتكز على بعض األفكار التي كانت تدرّ إن اقتراح . يمكن للتلميذ أن يعيشها بدوره
 .للمعلم وكما ه... للتلميذ ةغني مهمةكون ييمكن أن  ،قديماُمثمرة 

إلى  الوصول إليها للتالميذ من سن العاشرة يمكنيقّدم هذا الكتاب ثمانية اكتشافات 
الميزان ذو  ،نظرية قوس قزحو  ،اإلمبيإ ،مضية الماء ،نظرية اإلبصار: الثالثة عشرة

 ،التناظر في فن الزيرفة اإلسالميو  ،الدموية الصغرى اكتشا  الدورة ،الكفات اليمس
في سياقه التارييي ويشهد  موضوعمن هذه االكتشافات  اكتشا كل  نّ إ. األسطرالبو 

التجريبي في أعمال العلماء في بداية النظام لأيضا   يشهد كما ،لتنوع العلوم العربية
في الص   ننجز أنشطة بحاأن من هذه االكتشافات  اكتشا كل يتيح لنا و . عصرهم
نتطرإ، مع التالميذ وبحسب قدراتهم، إلى العديد من مواضيع البرامج ، وأن الدراسي
فإن كل  ،إجراء هذه األنشطة في الص  الدراسي في ومن أجل مساعدة المعلم. المدرسية

 .ثالثة نصو  تكميلية معه منها شا اكت

 االعلمية لالكتشا  ضمن سياقاته األصولتتيح لنا النصو  التارييية إعادة تشكيل و 
 الجوهرية شاهد على العوائإ والتوجهات واألفكارفهي . واالجتماعية والتكنولوجيةالعلمية 

وألنها . ايترناها هناالتي  وتقنياتهالالكتشافات العلمية  التي تؤسس البصيرة الذهنيةأو 
، فإن هذه النصو  سو  ُحررت من قبل مؤريين متيصصين في المواضيع المعالجة
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إشباع حب االستطالع لدى  في لمساعدته أو تعيد تنشيطها الثقافة العلمية للمعلم تكمل
 .النشاط في الص  الدراسيب للقيامالثقة  لديهم والعمل على أن تتوافراألطفال 

يواجهها  سو ا  تفصيليا  لصعوبات معينة ه، فهي توفر أيضا  عالجنفس وفي الوقت
كون ت أنها رّبما هو والسبب األول في ذلك. التعليمي يوضهم غمار المسارالتالميذ يالل 

هو أنها والسبب اآلير  تكون مغطاة،ال  في الجوانب التيالتعليمي  لسلوكهوم دا  ومرش
العثرات التارييية ن إ .استقصاءاتهموالتردد في  بطريقة تمكنهم من تقدير األيطاء تقودهم
 ،األيطاء المرتكبة وتيبر عن ،الدراسيالمحتمل حصولها في الص   تلك أيضا   تفسر
 .إلعداد بعض المعار الوقت الميص   وقياس

فالنصو  التعليمية التي تقدم األنشطة التي يلزم تنفيذها في الص  الدراسي تم 
تضع التالميذ على الطريإ التارييي نفسه من روح االيتراع ا بدقة حتى فيهالتفكير 

وبعد أن جرى ايتبارها في عشرات الصفو  الدراسية طيلة سنتين دراسيتين، . واالكتشا 
: تمزج الطريقة االستحقاقية وتاريخ العلوم، وذلك حسب عدة منهجياتذه األنشطة فإن ه

وقراءة  ،(مرجعي قائم على الكتاب المقررعمل )إعادة إنتاج تجربة تارييية وبحا وثائقي 
ترتيب المواضيع إن .. .ومشاهدة رسوم متحركة بالوسائط المتعددة ،نصو  غير واقعية

من  تمكينالمن أجل  ،هنا ال يتبع بالضرورة تسلسال  زمنيا  لألحداا التارييية المقترحة
في حجرة الص   مع أهدا  التعليم ومع سن التالميذ ومع متطلبات التجربة التوافإ
معار  لها صلة للتالميذ لكي يتقدموا في اكتساب  من النشاطبينما يدع جانبا   ،الدراسي
 .بواقعها

 فضلنا التنوع في الموادومن أجل تقديم ايتيار واسع من األنشطة للمعلمين، فقد 
ثرائها تعديل تركنا اإلمكانية لو المعالجة  ولهذا . في الص  الدراسيالتعليم  ياللكل مادة وا 

بالصور في الص   حصصا  موضحة بأعمال عديدةولكن  ،ُمسّبإفإنك ال تجد هنا دليال  
البرنامج التي يمكن  مفاهيمإلى  الضرورية باإلضافة لألجهزةقائمة  تسبقهالدراسي 
 .دراستها
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وهذه . من زاوية ييالية ما عن اكتشا  فتتحداالنصو  الياصة باألطفال أما 
النصو  المنبثقة من طريقة القص  الشرقية، تقدم طفلين محبين لالستطالع هما نبيل 

 ،نقطة بدء للص  الدراسيدمان بوصفهما وفضيلة، ومن يالل مغامراتهما وأسئلتهما يي
 .التحقيقات والمناقشاتمستوى  يرفعما مللتييل  ا  محفز يمكنك استيدامها 

 وطريق اإلستكشافالتاريخي  النهج
، يغير طريإ االستكشا في أنشطة الص  الدراسي ال  الُمفضلإن المنظور التارييي 

التلميذ والذ  يهد  إلى تشجيع  "،اليد بالعجين بمعنى التعَُّلم بالممارسة" المرتبط بفكرة
 .ممارسة التجربة والمناقشةالفرضيات وعلى  وتقديمعلى التساؤل والمالحظة 

نماولم ُيستيدم هذا المنهج التارييي لتزيين الدرس باسلوب الحكواتي  ليقدم ، وا 
وليتفطنوا شيئا فشيئا  ،راسية في السياإ التارييي اإلمكانية للتالميذ ليكتسبوا معرفة

 .الثقافية والتارييية هاتوتركيببين عالمية المعرفة  ؛لعالقةا ،دةللعالقة الُمعقّ 

منه  ُس رَّ د  يُ و  شبه مجهولتاريخ العلوم العربية، وهو تاريخ  يتكلم عن هذا العملن إ
ثراء االكتشافات العلمية والتقنية التي  وبعرض. والمتوسطالقليل جدا  في التعليم االبتدائي 

فإننا نعكس صدى  .في البلدان اإلسالمية الميالديين والرابع عشر الثامنبين القرنين ت تمّ 
ونريد أن نبين  ،الصفو  الدراسية الفرنسية في وقتنا الحاضر الذ  تتسم به التنوع الثقافي

مع  يدين بالكثير للحوار والتبادل تاريخ العلوم والتقنيات الغربيةللتالميذ ولمعلميهم أن 
وفي تقديم هذه الحقبة التارييية . ثقافات ومناطإ جغرافية أيرى ومعالحضارات األيرى 

في الثقافة  اإلنتاج العلمي والفني اإلستثنائيي نحيأن ننا نود إف ،المدرسةإلى  مو للعل
نأيذ بعين اإلعتبار إلى أن أيضا   ى، ولكّننا نسعوأن نعّر  بهاإلسالمية  –العربية 

صنع معرفة ل بالهجرات األكثر حداثة ،إسهامات الثقافات المرتبطة اليوم، في فرنسا
 .على مستوى العالملناس ايتقاسمها 
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 المتعددةأداة الوسائط 

" اليد بالعجين بمعنى التعَُّلم بالممارسة"برنامج  أطلإمن أجل استكمال هذا العمل، فقد 
يجر  و . (www.lamap.fr/découvertes)موقعا  على االنترنت مكرسا  لمشروع تعاوني 

يمكن للمعلمين أن  ،كل اكتشا  هناك بواسطة رسوم متحركة مصممة لألطفال شرح
النصو  التعليمية تقترح و . دايل الص  الدراسي وتوجيهها ألنشطةا ينطلقوا منها لقيادة

وسو  يجد المعلم على هذا . المقترحالتسلسل  األدوات وفإالكيفية التي يتم بها استيدام 
. ة وبعض الرسوم التوضيحية في الكتاب بشكل عالي الدقةإضافية مكتوب الموقع أعماال  

للصفو  الدراسية أن تيتلط مع بعضها البعض وتتبادل األعمال يضا  أويتيح هذا الموقع 
ويمكن للتالميذ . الحتياجاتهم تبعا   موسوعة االكتشافات التي أعيد توجيههاإلى  وتشير
التي تلك األعمال ومراجعة نترنت إللى اع التي تركوهاأسالفهم أبحاا من  االستفادة أيضا  

 .نترنت من صفو  دراسية أيرى منهمكة في المشروععلى اإل سبإ تحميلها
                                                           

 نيڤيد جاسماسيسيل دي هوسون ود
 

  

http://www.lamap.fr/découvertes
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 وءـعاع الضـش
 

     والّرؤيةوء ابن الهيثم، الضّ 
 سيسيل د  هوسون

 
 من حولنا؟    األشياءكي  نرى 

 مع اكتشا  الضوء
 ڤيرونيك دوال بالتعاون مع  ،سيسيل د  هوسون

 
 ن  لألطفال   

 آن فوش
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 والّرؤيةوء الضّ ، مـــــابن الهيث
 سيسيل د  هوسون

 

هوووذا الكتووواب أموووام  أنّ الظووواهرة الفيزيائيوووة التوووي تفسووور موووا و كيووو  نووورى األشوووياء مووون حولنوووا؟ 
االبتسوام، ومموا ال شوك إلوى  ،، في وقتنوا هوذامثل هذه األسئلة تدفعك نّ إمرئي؟ .. .ناظريك

فوإن  ،كانوت األشوياء مرئيوة فوإنّ  :هذا السؤال ن تكون لديك مشكلة في اإلجابة عنأنه ل فيه
وراء البسوواطة الواضووحة و . أنهووا قوود أرسوولت بعووض الضوووء الووذ  تلقتووه عيوننوواإلووى  ذلووك يعووود

بدايوة إلوى  وعلينوا العوودة. عبور القورون ماتاليصوو العديد مون  كان هناك ،في هذه اإلجابة
اقتراحووه نظريووة  سووياإ فووي ا  القوورن الثوواني عشوور عنوودما قوودم الفيزيووائي يوهووان كيبلوور مصووطلح

ومووا كووان لهووذه النظريووة أن توورى ضوووء . بصووورة الشووبكيةتلووك المتعلقووة : الّرؤيووةهندسووية عوون 
فووي القوورن  كووان الووذ  ،ابوون الهيووثم للعووالم العربووي الموودعوّ  ال أّن الّضوووء بالنسووبةلووو  النهووار قووطّ 

أصووبح مفهومووا  فيزيائيووا   ،بأسوولوب أصوويل كليووا   الّرؤيووةفووي ميكانيكووا  منغمسووا  الحوواد  عشوور 
إطووار عموول فووي كيفيووة تحديوود يبيووة باعتبارهووا الطريقووة التجر  ولووىألللموورة ا ظهوورتو  .بالكاموول

 .االكتشافات العلمية

 اإلغريق :قبل ابن الهيثم
منذ القرن اليامس قبل الميالد، حواول العديود مون العلمواء أن يفسوروا ظواهرة اإلبصوار دون 

لتلتقي مع سوطح جسوم موا كوي " الّنظرنارا  من "العين ترسل مؤكد أن .استنتاجإلى  التوصل
نمووووا ،وس فحسووووبيووووموبطل إقليوووودسمثوووول  علموووواءيتبعهووووا  مالنظريووووة لوووووهووووذه . ُيوووورى أيضووووا   وا 

 نّ الفكورة القائلوة إ جوالينوسفي القرن الثاني قبل الميالد، دعم الطبيب الكبير و . (١)الرواقّيون
، وهووي "الوروح أو الونفس"سوّميت األجسوام الموراد رؤيتهووا، إلوى  العوين ترسول موادة غيور مرئيووة

وعلوى النقويض مون . التي يمكن االحتفاظ بها ولها يصائ  االلتصاإ "اإلفرازات"نوع من 
وبعووود ذلوووك بكثيووور  ،ومووون بيووونهم ديمقوووراط ولوسووويبس ،فوووإن أصوووحاب الموووذهب الوووذر  ،ذلوووك

 متواصل   األجسوام ترسل بشكل   إنّ قالوا ف ؛ميتلفةة وفسروا اإلبصار بطريق ،الشاعر لوكريس
ترفوور  فووي بلغووة اإلغريووإ،  (eidola) أشووباحا  مُحاك يووات أو أو  توودفقات  نسوويا  عوون نفسووها،  
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هووي نفسووها ترسووو علووى سووائل و فووي الهووواء،  تسووتقرمووا فووي الكلمووة موون معنووى ثووم  الجووو بكوولّ 
لووم فأمووا بالنسووبة للضوووء نفسووه، . صوونع وسووادة موون الشوومع بعووض الّشوويءالعووين، وهووذا يشووبه 

 .استقصاء طبيعته رِ جْ ي  

فكووورة منهووا الحووإ؛  موضوووع  نظريووات أيوورى سوووو  نتناولهووا فووي  ثّموووة ،وزيووادة علووى ذلووك
 إنّ قووال  الووذ أرسووطو  ونووادى بهوواالقوورن الرابووع قبوول الموويالد  العاموول الوسوويط التووي ترجووع إلووى

عملية تحدا عندما يقووم عضوو مون أعضواء الحوس  اإلبصار، مثله مثل الحواس األيرى،
موووون ن قووووادم معوووويّ  انطبوووواع   صووووادرة عوووون" حركووووة" باكتشووووا ( لووووخإ.. .أنوووو  أو فووووم أو عووووين)

ل بصووار هووي " الحاسووة الصووحيحة"فووإن  ،بالنسووبة ألرسووطوو ". الحاسووة الصووحيحة" األجسووام؛
الحاسوة الصوحيحة  وأنا أطلإ اسوم .)...( واالكتشا فاإلحساس يتكون من الحركة " :اللون

يوة مثول رؤ  ،إمكانيوة لليطوأ بموا ال ي ود ع أ ّ حاسة أيورى  جانبمن  على ما ال يمكن إدراكه
 "(٢)."االستطعاموبالنسبة للذوإ  ،سماع صوتو  ،اللون

في العصور الوسطى وما قبل الفترة الكالسيكية هذا الجودال  الغربسو  يرا علماء و 
". محاكووواةال"و " بصوووريةالنوووار ال"وسوووو  يراجعوووون فهمهوووم لنظريوووات  البصووور،" حاسوووة"حوووول 

القوورن الثالووا عشوور، مثوول لمفكوورين اإلنجليووز فووي ل الملموسووةوعلووى الوورغم موون المسوواهمات 
حووووول هووووذا المنوووواظرات  فقوووود ُفقوووودت، (٣)وروجوووور بيكووووون وجووووون بيشووووام سيتيسووووتروبوووورت جرو 

بالفعول فوي مصور  اريوةجكانوت  بينموا ؛في أوروبا حتوى بدايوة القورن السوابع عشور الموضوع
ل للمفهوووووم الفيزيووووائي المبوووودأ األو فووووي ابوووون الهيووووثم  جّ جوقوووود حووووا .فووووي القوووورن الحوووواد  عشوووور

 الضوووئية فووي توواريخ اآلليووة ا تقوودما  حاسووما  األموور الووذ  كووان موون شووأنه أْن ُيحوود ،"الضوووء"لووو
 .للّرؤية

 الّرؤيةابن الهيثم ونظريات 
 252العوراإ حووالي عوام  فوي في مدينة البصورة( ابن الهيثم)ُوِلد أبو علي الحسن بن الهيثم 

إلووى  ارتحوول ،آنووذاك والنجذابووه لفووورة الحركووة الفكريووة التووي كانووت سووائدة فووي مصوور. للموويالد
المسوّمى  وأيذ على عاتقه كتابة كتاب البصوريات. القاهرة في عهد اليليفة الفاطمي الحاكم

وووف  ، والوووذ  وصووو  فيوووه وصوووفا  دقيقوووا  مُ "كتووواب المنووواظر " ال  جميوووع مراحووول تفسوووير مفهوموووه ص 
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كول  ُيقودَّم ؛ إذْ ا  يدورا  رئيس فيهاالتجريب  يلعبمرتبط بطريقة  التفسيروهذا  .الجديد ل بصار
مجريات تجارب تم التفكير فيهوا إطار في  ُسّجلت عن مالحظات   بوصفه ناشئا  تقدم نظر  

 .يجر  التجارببال شك أول شي   هذا الكتاب مع أصبح ابن الهيثمو  .بحكمة

، شوارك ابون الهيوثم فوي المنواظرات حوول نظريوة "كتواب المنواظر "طور األولوى مون في السّ 
 لجوأ، فقود لهوذاو . (٤)نظريواتهم مون حيوا األسواس، رافضوا  "المحاكاة"والقائلين بو" بصريةالنار ال"

  .اإلبهاربدعونا نبدأ  .واإلبهار ،بؤبؤ العين اتساع :، هماسهل مالحظتهماتظاهرتين إلى 

ذلك ألن العوووين ليسوووت فاعلوووة فوووي فوووالشووومس، إلوووى  إذا انوووزعج شوووي  موووا عنووودما ينظووور
 ،الحووال هووذه هووي ولووو لووم تكوون". توودفإ بصوور "وأنووه ال يقوووم بإرسووال أ   ،عمليووة اإلبصووار

ب   ورْ قوادرا  علوى الوتحكم بالتودفإ المُ  المشواهد أن يكون ل و ج   لوه أ  سوبب يدفعوه موا كوانو ل، س 
فووالعين سوولبية وحساسووة  ،إذن. جسووم مووا بوودال  موون جسووم آيوورإلووى  المعانوواة عنوودما ينظوورإلووى 

ى ولتأكوده مون ذلوك، فقود تبّنو. درجوة معينوةإلى  التحكم به مكانهإيكون بتجاه عامل يارجي 
 .فصال  كامال  من بحثه في البصريات اس لهكرّ و للعين  ةالتشريحي وصا ألاابن الهيثم 

ه فتحة صغيرة قابلة للتوسع أنّ بووص  البؤبؤ  ،العين أجزاء جزء من كلّ  ر  وْ وقد شرح د  
ويوال  ذلوك، فوإن ابون الهيوثم لوم . ميتلفوةأو لالنكماش في حجمها تحوت موؤثرات يارجيوة 

وبحسوب . (atomists) أصحاب المذهب الذر  دعاهامن النظريات التي  يشارك في أ ّ 
أن نسووية عوون الجبوول، وهووو جسووم كبيوور جوودا ، بوو عتقوواداالرأ  ابوون الهيووثم، فووإن موون الغريووب 

 :الهيوثم وموع ذلوك، تسواءل ابون. يمكن أن تمر من يالل فتحة العين التي هي صغيرة جودا  
مواذا يمكون أن يكوون؟ بالنسوبة لوه، فللجسوم، " النسوية"العامل اليارجي نوعا  من  لم يكنإذا 

 .أن ُيقنع القارئ ابن الهيثم بهذه الطريقة حاول .لقد جاء من الضوء :كان الجواب واضحا  

 األجسام تعيد إرسال الضوء الذي تتلقاه .1
 ا  مصودر  يشوّكلفهوو  المرئّي لويس مهموا  بحود ذاتوه؛الجسم المرحلة األولى في إظهار أن  تتمّثل

 :اآلتيوةالتجربوة إلى  ابن الهيثم يشير ،من أجل هذاو . للضوء الذ  يعكسه في كل االتجاهات
لو أن جسما  ملونا  وضع في ضووء الشومس بجووار جسوم آيور أبويض بالكامول وموضووع فوي "

ابوون  ويفسوور. (٥)"الثوواني علووى سووطح الجسوومعندئووذ منطقووة مظللووة، فووإن الجسووم الملووون يظهوور 
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دعونا نسميه الضووء ) الملون من الشمسجسم ال إلىالضوء القادم  يؤد ":بما يلي ذلكالهيثم 
ن سووطح الجسووم الملووون كضوووء ثووانو  موو ضوويّ ر  ع   إلووى صوودور ضوووء( الجوووهر أو  ساسووياأل

ن إ(. الشووكل أدنوواهانظوور " )تلوووين الجسووم األبوويض الموضوووع فووي المنطقووة المظللووةيعموول علووى 
عواد إرسواله مون المالضووء  نّ إفو، الواقوعفوي و . هذه الظاهرة ليست دلويال  علوى التفكيور المنطقوي

ظ علووى مصووطلح ابوون الهيووثم، لوويس مرئيووا  وال يثيوور، بوجووه احفوولل، "الثووانو "األجسووام، الضوووء 
 ر  مصووادِ كاألجسووام المضوواءة تعموول  نّ فووإ وحسووب مووا تييلووه ابوون الهيووثم. منظووورأثوور  عووام، أ 
 .ا ، هو األول في سلسلة طويلةيمفهوما  متقدما  رئيسقد ادرك ابن الهيثم  يكونوبذلك للضوء، 

 
الشومس  بواسوطةالجسم الملون المضواء  .تجربة االنتشار كما وصفها ابن الهيثميبين شكل 

 .هو نفسه يّلونيعيد إرسال الضوء الثانو  باتجاه الجسم األبيض الذ  
 
 االنتشار بواسطة أو بذاته ءيمض جسم من مغادراً  مستقيمة خطوط في ينتقل الضوء .2

هوول األجسووام المضوواءة تبعووا )علووى سوومات رحلووة الضوووء فووي هووذه المرحلووة يركووز ابوون الهيووثم 
 بغّض فوو ؛لديووه فكوورة التجزئووة :اوال. هندسووي رسووم بيووانيإلووى  ويشووير ،(؟الضوووء موون ذاتهووا أم ال

الضووء، منهوا ينبعوا و ط التوي هوي نفسوها مضواءة اففي جميع النقالنظر عن مصدر الضوء، 
 (.التاليالرسم البياني انظر )أو الضوء الثانو   ساسيالضوء األ يتجّزأ وطبقا  للحالة،

 ضوء أولي منبعث من الشمس

 
 ضوء ثانوي

 
 جسم أبيض بادىء األمر

 
 
 
 

 ضوء َعَرضي
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هوووووذه الشوووووجرة المضووووواءة مووووون  ي عُوووووّد ابووووون الهيوووووثم 
نووووا  الشوووومس  موووون مجموووووع نقووووط الضوووووء  كُووووال  مكوَّ

الضووووووء الثوووووانو   انبعوووووااالصوووووغيرة مووووون حيوووووا 
فقوووووط بعوووووين ( موقعوووووان)نقطتوووووان  ُأيوووووذت هنوووووا،)

فوووي هوووذا الشوووكل، ال يوووتم  :مالحظوووة(. االعتبوووار
 .األساسيتمثيل الضوء 

 

جوودران بهووا  موون يوواللسلسوولة موون التجووارب الحاذقووة التووي تووم تنفيووذها  وعبووربعوود ذلووك، 
فووي  ولنووتمعن. الضوووء فووي يطوووط مسووتقيمةعمليووة انتقووال ابوون الهيووثم ثقوووب، يعوورض 
مضوواء بواسووطة الشوومس بفضوول وجووود فتحووة دائريووة  (ج د الشووكل أ ب): الشووكل التووالي

بواسوطة جودار ( هوو و ز ح) عون شوكل ثوان   مفصوولوهذا الشكل (. و)النقطة تقع عند 
( س)و ( ر)لضووء يظهور شوعاعان مون ا(. الشوكلانظر ( )ن)و ( م)ن به ثقبان واسعا
 (.هو و ز ح)على الشكل 

 

 
" انظوور )االنتشوار المسوتقيم للضووء  لبيوانالمقترحوة مون ابوون الهيوثم التجربوة يمثول شوكل 

 (.، الجزء األول، الفصل الثالا"كتاب المناظر

 نّ وتصووميمه إاّل بالحقيقووة القائلووة إشووكل تووأثير الضوووء يمكوون تفسووير ال والجوودير بالووّذكر أّنووه 
 :الشكل التالي مثل ،(و)قد أوجد يطا  مستقيما  من الفتحة  (األولي)األساسّي الضوء 

 

 و ذ أ

 و

 ن

 ز ج ب

 ھ

 (س)األثر  (ر)األثر 

 ح

 م
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 .الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة أنّ إال بيمكن تفسيره ال ل يهذا التشك

 العين فيالضوء يُحدث أثراً  .3
عنوودما تسووتقبل العووين ضوووءا  ثانويووا   الّنوواتج فووي الرؤيووةثوور األ ماهيووةعلينووا أن نبووين  يظوولّ 

، فوإن وبوالّرغم مّموا ينطوو  عليوه ذلوك مون تنواقض ،وفي الحقيقوة. منبعثا  من أجسام مضاءة
بالنسوبة لوه، إذا كوان الضووء يوؤذ  ف. تجربوة ابون الهيوثم انطوالإظاهرة اإلبهار تشكل نقطوة 

لقود الحظنوا أنوه عنودما تثّبوت العوين  :"العوين فويالعين ويتل  المنظر، إذن فهوذا أثور معوين 
و مراقبوا  ، لو أن وبالكيفية ذاتها .ضوء شديد فهي تصاب باألذى في مواجهة ه نظوره نحوو وجَّ

ذى موون ضوووء تصوواب عينووه بوواألعليووه أن يواصوول النظوور دون أن  المسووتحيلالشوومس، فموون 
 المتمثوول فووي أنّ وهووذا هووو االسووتنتاج  .(5)"العووين فوويأن للشوومس أثوورا   يبووينكوول ذلووك  .الشوومس

بل أيضوا  فوي  ،الضوء فحسبماهية لم يبحا ابن الهيثم في . الضوء هو المحفز ل بصار
وموون أجووول . العووينإلووى ( المضووواءة بووذاتها أو باالنتشووار)األجسووام  قووّوة الضوووء الووذ  ترسووله

سووبب األلووم تاإلصووابة باإلبهووار ف ؛أولئووك الووذين يتووألمون فوويفهووو يقووارن آثووار الضوووء  ،ذلووك
ال فبالنسوبة للرؤيوة العاديوة، على عكس ذلوك، و  .يحس به المرء ويدوم طويال   ؛ إذبوجه عام

لهذا يمكنك أن تسوتنتج فوي هوذه الحالوة أن الضووء ال يهواجم العوين وأنوه . العالجإلى  حاجة
أن يتقدم إلى فلم يكن بحاجة  ،بالنسبة البن الهيثمو . يمكن أن يبقى على األجسام المضاءة

ال و األجسوام التووي ترسول الضوووء الوذ  تتلقوواه بشوكل مسووتمر فوي حالووة ال ، أوّ فوو. أكثور موون ذلوك
 .على األجسام" يمكن أن يبقى"فإّن الّضوء  قبال الضوء،مستهل الست إلى تحتاج
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العينووين يمكوون احتمالووه  فوويالضوووء  تووأثيريمكوون احتمالهووا، فووإن  ال مووع أن بعووض اآلالم
 ا  أنواعوو كمووا أن هنوواك ،ولكوون. نفووس طبيعووة األلووملووه العينووين  علووىإن تووأثير الضوووء :"تمامووا  

ال توزعج  مون األلوم ضعيفة أنواعا  أيرىثمة المقابل في معينة من األلم ال يمكن احتمالها، 
فالضوووء الضووعي  أو المتوسووط ال يحوودا  .بووالحواس ال توودركتلووك اآلالم و . المعنوويالعضووو 
درجووة  الشوويء الوحيوود الووذ  يتغيوور هوووو  .الضوووء القووو  ألمووا  يووذكر، فووي حووين يحوودا أ  ألووم 
يل العينووين دون ن الضوووء يمكوون أن يوودإ، فهووو يقووول وبعبووارة  أيوورى (2)."أكثوور أو أقوول األلووم؛

 .قوة أقلبفقط  يأتيفي تلك الحالة، فإنه و . أن نأيذه بعين االعتبار

باعتبووار الجووزء المضوواء كووال  تفكووك األجسووام المضوواءة ، و انتشووار الضوووء بشووكل مسووتقيم
فووي بعووض الصووفحات، قوودم ابوون الهيووثم  :معالجووة قوووة الضوووءو  ،موون الوونقط المضوواءة مكونووا  

وبتفسوووير منطقوووي معقوووول،  ،بعوووض المبوووادئ الثوريوووة ضووود موووا كوووان ُيعتقووود فوووي ذلوووك الوقوووت
موون هووذه المبووادئ نموذجووا  بصووريا  قوود شووكل فهووو . الفتووةوموضووح بالرسوووم بطريقووة تجريبيووة 

الضوووء األجسووام المضوواءة تبعووا " :بعووده موونلعديوود موون العلموواء ل ا  سووو  يكووون ملهمووللرؤيووة 
 ،وعندما تكتش  العين جسما  مضويئا  . في كل االتجاهات من الضوء الساقط على سطحها

يوؤثر  مون شوأنه أنوبموا أن الضووء  .تركز على يوط الضووء الوذ  يغوادر ذلوك الجسوم هاإنف
فووإن الرؤيووة تحوودا بسووبب الضوووء الووذ   ،للضوووء تسووتجيبووظيفووة العووين أن  ،نظوورمال فووي

 (.الشكل أدناهانظر ) ."العينإلى  ويتجهالمرئّي يغادر الجسم 

 

. هذا نمووذج ابون الهيوثم ل بصوار
 الشجرة عندما يصل المراقبيرى 

الضوووووووووء إلووووووووى كوووووووول نقطووووووووة موووووووون 
الشوووجرة، وهوووو لووويس قويوووا  جووودا  أو 

لضوووء ا. ضووعيفا  جوودا  علووى العووين
 .غير ممثل( األولي)األساسيّ 
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الووذ  ُعوور  وتُوورجم فووي  ،فووهومؤلَّ . للموويالد 2171بعوود عووام فووي القوواهرة توووفي ابوون الهيووثم 
في أعمال العلماء األوروبيين في القرنين الرابع  كان له أثره ،القرن الثالا عشر ذأوروبا من

وفووي . تمحيصووا  عميقووا   ومّحصوووهاأفكوواره  واستعرضووا فقوود الميالديووين؛ عشوور واليووامس عشوور
 المتعلقووووة الهيووووثم، اتفووووإ كيبلوووور بصووووراحة مووووع مبووووادئ ابوووون عشوووور الموووويالد ّ  القوووورن السووووابع

فووإن  وهكووذا،. ل الصوورة علووى الشوبكيةتشووك   حوولنظريتووه  وتقوودم فوي العموول وفوإ اتالبصوريب
 موضووووعجديووود فووي  عصووربدايووة  علوووى بووارزة عالقوووة تشووكلالمفوواهيم المتقدمووة البووون الهيووثم 

 .علم الضوء ،مع ابن الهيثم ،الذ  أصبحو  اتالبصري
 

 مالحظات
 

، الواقعفي و . وقوانين انتشار الضوء" الضوء شعةأ"باكتشا  ربط القدماء في الغالب  يتمّ  .2
وس من أجل إثبات القوانين األولى لالنعكاس، تلك المتعلقة بتعديل يمإقليدس وبطلعمل فقد 

 يُكْن قد عّر  بأنه جسم، الذ  لم "الضوء" وليس رحلةرحلة المادة المنبعثة من العين 
األداة الهندسية للنظر، " الشعاع"فقد أصبح  ،سإقليدكما كتب و . زاحتهإ من الممكنمستقل 
وضوع كتاب جيرارد سيمون، هذا الم طالع حول. بالضوء األداة الهندسية الياّصةوليس 

 .م2277، سول، "العصور القديمةالكائن والظهور في بصريات و  النظرة"

 اإلبصار حسب رأ  لالطالع على تفاصيل. 2-2، الجزء الثاني، "عن الروح"أرسطو،  .1
 .م1112، سول، "تاريخ قوس قزح"يت، ام دكتاب بيرنار  طالع ،أرسطو

پي يو إ ،  ،"العلمية للمناظراتالجوانب االجتماعية "كتاب دومينيك رينو، حول ذلك  طالع .3
 .م1113

نحو  ،البصرياتموضوع في  المنغمسينمثله مثل سائر العلماء العرب  ،ابن الهيثمه توجّ  .7
بصريات "ترجمة كتاب  منهذا التراا بوجه يا  وقد تشكل . المدرسة اإلغريقية القديمة

" علوم األرصاد"و ،بطلميوسإلى  الذ  ينسب" البصريات"الجزء الرئيس من  ومن" إقليدس
 .حول تشريح العين جالينوسأعمال إلى  باإلضافة ،ورسالة أرسطو

 .ابن الهيثم، كتاب المناظر، الجزء األول، الفصل الثاني .2

 .المناظر، الجزء األول، الفصل الثاني ابن الهيثم، كتاب .5

 .ابن الهيثم، كتاب المناظر، الجزء األول، الفصل السادس .2
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 كيف نرى األجسام من حولنا؟
 مع اكتشاف الضوء

 ڤيرونيك دوال و سيسيل د  هوسون 
 األهداف
األجسوووام  ، فوووإنّ عوووادة. يجوووب أن يوووأتي الضووووء منوووه وييتووورإ العينوووين ،جسوووما  موووا لمشووواهدة

 .المضاءة تعيد إرسال جزء من الضوء الذ  تستقبله

 مرجع البرنامج
 ".الضوء والظل :السماء واألرض"

 المعدات
 .صندوإ أحذية ،مصابيح يدوية ،علب كرتون ملونة

أّننوا إذا  ،في القرن الحاد  عشر الميالد ، يشورح ابون الهيوثم ألول مورة فوي تواريخ العلوم
 ،دايوول عيوننوواإلووى  ،أن األجسووام المحيطووة بنووا ترسوولإلووى  فووإن ذلووك ُيعووزى جسووما  مووا، رأينووا

م لعوالِ االتي أجراها بعض التجارب في استرجاع و  .جزءا  من الضوء الذ  كانت قد استقبلته
كتشووا  ال، (الوون  الميصوو  لألطفووالانظوور )ترافووإ نبيوول وفضوويلة  نوصووي بووأنْ  ،العربوويّ 

 .الضوء وبعض يصائصه

 األطفال واإلبصار
أن بو، يجيوب معظمهوم "؟ كيو  تورون األجسوام مون حوولكم " :غارعندما تسأل األطفال الصّ 

 ".ولونوووه يأيوووذ شوووكل الجسوووم شووويئا  "أو  ،"رؤيوووة" أو ،"نظووورة"أن العوووين ترسووول إلوووى  ذلوووك عائووود
لعووين يووذهب لاللتقوواء وعنوود مغادرتووه ا، ، معووّر  بشووكل ضووئيلكيووان طبيعوويّ فإّنووه بإيجوواز، و 

هووذه هووي أفكووار  مووع أنّ و . شووكلها كمووا لووو أنووه يصووافحها خرى، وينسووباألجسووام التووي سووو  تُوو
أنوووه إذا كنوووت تووورى  أن يوووذكر أن بعوووض األطفوووال يشووورحونمووون المووورء ال بووود  فوووإنّ الغالبيوووة، 



 61 

 يتبووووع شوووويئا  مووووا فووووي تلووووكوء الووووذ  وتقبل الضوووووأن العووووين تسووووإلووووى  فووووإن ذلووووك يعووووود ،األجسووووام
ن كوووانوا، اطفوووال آيوورينثّموووة و  .امواألجسوو يعتقووودون أن شووويئا  يووأتي مووون الجسوووم أقووول عووددا ،  وا 

فوإّن بالتأكيود، و ! لكون لويس الضووء أبودا  ... الجسوم نفسوه ؛صوورة ؛ألووانلعّله : ليضرب العين
ولكوون . جميووع األطفووال يعلمووون، مثوول نبيوول، أنووه بوودون الضوووء فووال يمكوون لووك أن توورى شوويئا  

 (.أدناهانظر ) .وهذا كل شيء ،إضاءة الجسمفي دوره محدود بالنسبة لهم 

 
 
 
 

 
هوذا . عر  الطريقة التي يفسر بها األطفال ظاهرة موان من المثير لالهتمام دائما  أن نإ

ولويس بطريقوة )مون الطفول نفسوه نحوو المعرفوة  ؛المديل يتيح لنوا أن نقورر أ  طريوإ نسولك
 .وأن نكي  فعله التعليمي في النتيجة!( معكوسة

األطفووال أن يفسووروا كيوو  يوورون األجسووام  إلووىيمكوون أن تبوودأ بالطلووب  ،فووي هووذا المنظووور
سوو  نقودم لهوم اآلن سلسولة ... ممحاة، زمالءهم في الص  ،قلما  ملقى على طاولة :العادية

ن تنظور حتوى تورى أل ةضورور  ثّموة تإذا كانو موا كان يمكونهم أن يفهمووا إنْ من األنشطة لنرى 
 (.األسوباب فوي أن يكوون هنواكم لوه كول والسهم الذ  يغادر العين في الرسفإن بهذا المعنى، )

 وألغووراض. القووادم موون األجسووام المضوواءة ييتوورإ عووين النوواظروء وأن الضوو ال مفوور موونوأيضووا  
 .أو يمسة لكلٍّ منها أطفال ةسو  يعمل األطفال في مجموعات من أربع ،التجارب

الّضوء يضيء الّزهرة، والرجل يرسل نظرة "
 فرانك". إليها

 (.52سنوات، مدرسة كارين، ستراسبورج  2)

الشمس تضيء الزهرة ، والشخص يرى "
األشياء، والرؤية باألشعة تسمح له بأن 

  جيوفري". يرى الزهرة
 ( .27مدرسة باستور، بيلي، سنوات،  2)
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 نفسه األسلوببالحواس الخمس تتصرف 
ووونْ أوائووول كوووان أرسوووطو واحووودا  مووون  بفكووورة أن اإلبصوووار، مثلوووه مثووول سوووائر الحوووواس  اعتقووودوا م 

نقطوة  وتشكل هذه الحجة .نتيجة الستقبال العين شيئا  قادما  من اليارج إالّ  هوما األيرى، 
صووت إلوى  فوإن ذلوك عائود شويئا   في النتيجة، يفهوم األطفوال أنهوم إذا سومعواو . بداية لنقاشنا

ذا شّموا رائحة فإن ذلك عائدإلى  قادم  .إلوخ ...أنووفهمإلوى  أن الوروائح تصولإلى  آذانهم؛ وا 
باألسوولوب نفسووه؛ إذ تعموول  جميعووا   فموون الممكوون أن نقتوورح علوويهم أن الحووواس ،ولهووذا السووبب

 .لها للقيام بعملهاهو المحفز لمؤّثر يارجّي استقبالها  إنّ 

 
 

ــارين فــي ستراســبور   ــذ فــي مدرســة ك ــي ( 65)رســومات مجموعــة مــن التالمي ف
" ؟نفسـه األسلوببهل تعتقد أن جميع الحواس تعمل " :السؤال التالي عناإلجابة 

نعـم، ألن كـل جـزء  هـينعتقـد أن اإلجابـة  ننافإ ،من ناحيتنا " :مع التعليق التالي
 ."من الجسم يستقبل شيئاً 

وو إنّ فووفووي الحقيقووة، و  هوول تعتقوود أن جميووع :" مثوولبمقارنووة اسووئلة ه المنطووإ العقالنووي الموجَّ
أن  علوووى أن يوافقووووا إلوووى يقوووودهم بشوووكل سوووهل نوعوووا  موووا"  ؟باألسووولوب نفسوووهالحوووواس تعمووول 
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ي ومع عامل يارج أو تماّسه نتيجة لتالقي عضو من أعضاء الحواس إالّ  هوما اإلحساس 
 " :مودار تسواؤل هوو تحديود محفوز اإلبصوار ما يظولّ فإّن ومع ذلك، (. السابإم والرسانظر )

هووم نّ إيقووول عوودد موونهم،  ،" ...تعرفووه بالنسووبة للسوومع أو للشووم، ولكوون بالنسووبة ل بصووار إّنووك
سواعدهم يفإن هذا اإلحساس هو الوذ  سوو   لذا. مقتنعون بوحدة الوظائ  العامة للحواس

 .في االكتشا 

 العيــن فيالضــوء لـه أثـر 
 البؤبـؤ وتوسعاإلبهــار 

لمواذا ال يسوتطيع نبيول . تظول عودة أسوئلة دون إجابوات ،عند قراءة الن  اليوا  باألطفوال
معتمووة فووي  ا  بقعوو" إّن ثّمووة؟ موواذا تعنووي فضوويلة عنوودما تقووول  الشوومس مباشوورة  إلووى  أن ينظوور

هذا الثقوب الصوغير أموام القرنيوة كنووع مون  ؛؟ نحن نقوم بالتركيز على البؤبؤ" وسط عينيها
 ،مالحظتهووا تْسووُهلإن حركووة البؤبووؤ  .العووينإلووى  الحوواجز الووذ  يوونظم كميووة الضوووء الدايلووة

فوي مكوان مظلوم  ،أحودهم مقابول اآليور ،يوضوع األطفوال أزواجوا   .والتجربة التالية تثبوت هوذا
الحوظ األطفوال ي ،وفي اللحظة الدقيقة التي يشعل فيها المعلم مصوابيح الصو . إضاءة الب

علوى  ،فوي هوذه المرحلوة. البؤبؤ في عيون زمالئهم المقوابلين لهوم بسورعة كبيورة جودا  رّد فعل 
بشوكل قوو   لم يكن انكماش البؤبوؤ مرتبطوا   :األطفال اكما ذكره ذلكالمرء أن يدرك أسباب 

لذلك ! ضوء في الغرفة وجودولكن بسبب الحقيقة البسيطة وهي  ،العينإلى  يول الضوءبد
 عائود إلوى هل ذلك حقا  : "حدوا اإلبهاربالعين إلى  يمكن تفسير العالقة مع ديول الضوء

السبب هو أنه ال ف، ال بالتأكيد" الشمس؟إلى  أن نبيل صغير السن لدرجة تمنعه من النظر
يفهووم األطفوال هووذا  .العوينإلوى  الهائلووة مون الضووء الدايلووةيسوتطيع تحمول مثوول هوذه الكميوة 

وهووذه الظوواهرة ملحوظووة . العووينإلووى  فووي الووتحكم بووديول الضوووء ا  ن للبؤبووؤ دور اإذ  بسووهولة؛
 .بوجه يا  لدى القطط

أن نثبووت  علينووا ،؟ موون أجوول معرفووة ذلووك مووا عالقووة ذلووك برؤيووة األجسووام العاديووة ،ولكوون
 .األجسام المضاءة تعيد إرسال الضوء الذ  تستقبله نّ إالفكرة القائلة 
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 األجسام تعيد إرسال الضوء الذي تستقبله
ضووء أبويض بورقوة ملونوة  يءعنودما نضو ويمكن مالحظتها". االنتشار"تسمى هذه الظاهرة 

فوووإن بإمكاننوووا أن نووورى  ،وعنووودما نحووورك الورقوووة والمصوووباح معوووا  . بوووالقرب مووون جووودار أبووويض
فالضوووء القووادم موون المصووباح اليوودو  ُيعوواد إرسوواله موون الورقووة  ؛الجوودار ملونووا  بلووون الورقووة

يمكن و . عيني الناظرإلى  الضوء الملونة على الجدار األبيض الذ  بدوره يعيد إرسال هذا
  :السوووؤال التوووالي عووونإجوووراء تجوووارب مصوووممة ل جابوووة  عبووورلألطفوووال أن يكتشوووفوا االنتشوووار 

أيضووور وآيووور أحمووور بينموووا نسوووتيدم مصوووابيح  جانبووواكووورة بيضووواء لكيووو  يمكووون أن نجعووول  "
أحضوور األطفوووال بعوووض األوراإ الملونووة وبعوووض المصووابيح اليدويوووة وكووورة  " ؟فقوووط  بيضوواء

نجحوووا فووي صوونع كوورة حمووراء ويضووراء  ،بعوود بعووض المحوواوالتو  .بالسووتيكية بيضوواء كبيوورة
 .الكرة البيضاءإلى  أن األوراإ الملونة أرسلت ضوء المصباح اليدو  وفهموا

 
 

 

رضت الصوورة عُ . يمكنك أن تجر  تجارب أيرى لتعرض ظاهرة االنتشار بشكل عملي
موون أجوول توجيووه شووعاع الضوووء باتجوواه المقدمووة )علووى كوول مجموعووة موون األطفووال ( أعوواله)

بعوود (. وء بقطعووة موون الووورإ األسووودُينصووح بتغطيووة الضو ،ولتجنووب أ  انتشووار للضوووء ،فقوط
 هووولْ ف ،إذا أطفوووأتم جميوووع المصوووابيح اليدويوووة باسوووتثناء ضووووء الغرفوووة: "ذلوووك يسوووألهم المعلوووم

اعتقوود كثيوور موون األطفووال أنووه منووذ " لييمووة؟ ولموواذا؟ا بإمكووانكم أن تووروا الشووي  الووذ  فووي
هوذا  ،واآلن ،فوإن الشوي  سوو  يصوبح مرئيوا   ،ة التي يشوعل فيهوا المصوباح اليودو واللحظ
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ال  هولوووذلك فإّنووو. الشوووي ذلوووك إلوووى  ْوُؤهُ ضووو عنووود إشوووعال المصوووباح ال يصووولف ؛لووويس صوووحيحا  
ألطفال أن يجدوا وسويلة للب بعد ذلك طُ . أمامه الذ  ُوضععين الناظر إلى  يرسل أ  ضوء

قوورر بعضووهم أن يحرفوووا شووعاع الضوووء ف ،المصووباح ضوووء لرؤيووة الشووي  دون لمووس اتجوواه
، فوووي الحقيقوووةو . آيووورون اسوووتيدام قطعوووة مووون الوووورإ األبووويضاقتووورح و  ،الشوووي بمووورآة باتجووواه 

 ،شاشووة سوووداءاسووتيدام بمووا فووي ذلووك  ،شاشووة أيوورى بوودال  موون الموورآة يمكنووك أن تسووتيدم أ ّ 
واألكثور تسولية هوو أن تسوتيدم (! من الضوء علوى األقول% 21 ما نسبته عكسي سطح أسود)

الشاشوووات اسوووتيدام ) وبهوووذه الطريقوووة األييووورة. مووون المووورآة يووودك أو شاشوووات ملونوووة أيووورى بووودال  
مووواذا سووويحدا عنووودما أعتووورض شوووعاع " :يمكنوووك أن تسوووأل األطفوووال بشوووكل منهجوووي( الملّونوووة

تعكس الضووء، سولمضواءة ا امواألجسو إنّ  "إلوخ؟ ...الضوء بورقة زرقاء اللون أو حموراء اللوون؟
عوواد الضوووء بلووون الورقووة التووي تعتوورض إذا ، بالنتيجووة. الشووي  الووذ  دايوول الييمووةبمووا فيهووا 

علوى و ! الشوي إلوى  مون الوصوول فليس هناك من سبب يمنعوه ،المرآة شعاع الضوء أو من
 .ايجعلك تراهف ،القادم من األجسام العين" الشيء"هذا يصيب ما ربّ فل ،أية حال

 وكذلك ترى عندما يخترق الضوء العين... 
موون األطفووال ال يفهمووون أن  كثيوورا  و . االقوووناعإلووى  بحاجووة ونال يزالوو إال أن معظووم األطفووال

لوديهم بدايوة ينطلقوون منهوا كوي يفهمووا ف. يفعل ذلك فقط إذا شعروا بهعيونهم  الضوء يديل
فهووي تتوافووإ موووع  ؛بالذاتيووةهووذه البدايووة تتسوووم و . الضوووء موون األجسوووام المضوواءة يعووود كيوو 

بوووال ألوووم عنووودما يعمووول اإلبصوووار  ،واآلن. اللحظوووة التوووي ال يعوووود فيهوووا بصووورهم يحوووس بووواألثر
 واألموور نفسووه. فووإن الضوووء ييتوورإ العووين بكميووة أقوول ،(وهووذا هووو الحاصوول معظووم الوقووت)

ولكوون  ،فإنووه يكووون غيوور مرغوووب صوووت قووو  جوودا   ثمووةإذا كووان فوو ؛بالنسووبة للسوومع صووحيح
لووذلك فإننووا هنووا يمكوون أن نقووود األطفووال نحووو فكوورة أن العووين  .الصوووت المعتوودل ال بووأس بووه

إّن . حتووى عنوودما ال تالحووظ ذلووك ،قبل باسووتمرار الضوووء القووادم موون األجسووام المضوواءةتسووت
إذا أثيوور بشووكل صووحيح  ، وبياّصووة  التماثوول مووع حاسووة السوومع يمكوون أن يكووون نقطووة جيوودة

 .يالل المرحلة األولى
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أن األجسوووام إلوووى  فوووإن ذلوووك يعوووود ،فاألطفوووال اآلن يعرفوووون أنهوووم إذا تمكنووووا مووون الرؤيوووة
هووذا التفسوير يوونقلهم يطوووة يطوووة عبوور و . دايوول عيووونهمإلوى  ترسوول بعووض الضوووءالمضواءة 

موووا  يسوووتيدموا تسلسوووال   بوووأن بشووودة فوووي هوووذه المرحلوووة وهوووم ُينصوووحون .لوووتعلم الفكووور ا رمسوووا
يصووائ  بعووض لهووم أن يصووفوا  بالنسووبة موون الطبيعووي، مووع ذلووكو . وثيقووة تركيبيووةبوصووفه 

 .يطوط مستقيمة حسبوانتشاره  ،عدم إمكانية رؤيته وبياصة ،لضوءا

 "في صـورة جانبيــة"الضـوء غيـر مـرئي 
مكووون االحتفووواظ بهوووا مثووول المصوووابيح ييظهووور الضووووء مووون مصوووادر ، بالنسوووبة لغالبيوووة األطفوووال

وهوم . األجسام المرئيوة فيأو من تأثيره  ،اليدوية والمصابيح الكهربائية والشمس ولهب الشموع
والرتبواطهم بهوذا . أن بإمكوانهم التوجوه نحوو الضووء عنودما يحودا بوالقرب مونهم أيضا   يعتقدون
المصووابيح األماميووة  تكووون يتووذكرون أنووه عنوودما يكووون شووعاع موون الليووزر أو فهووم غالبووا   ،اليقووين

؛  فوووإن الشووويء المرئوووي هوووو فوووي الحقيقوووة جزيئوووات معلقوووة فوووي الهوووواء)للسووويارة مرئيوووة فوووي الليووول 
عيوون إلوى  وهذه الجزيئات تعكس الضووء وتعيوده. ات الماء الدقيقةجزيئات من الغبار أو قطر 

موا علويهم أن يبتكوروا تجربوة تسومح لنوا بوأن نعور   فونحن نقتورح ،ولهوذا(. أولئك الناظرين إليها
قتورح بعوض التالميوذ إغوالإ مصواريع النوافوذ ا. أم ال" في صورة جانبيوة"إذا كان الضوء مرئيا  

أل   ال أثور مطلقوا  : النتيجوة. المصواريع تلوك يوالل الشوقوإ فويالضوء القادم من إلى  والنظر
يسوووومح  أن نبنووووي صووووندوقا   فووووياقتراحووووات أيوووورى  وتمثلووووت. ضوووووء مرئووووي فووووي غرفووووة الصوووو 

صووبغه موون الوودايل  جوورىتمووت هووذه التجربووة باسووتيدام صووندوإ أحذيووة . الضوووء" اصووطياد"بووو
 ع  ِطونوب الصوندوإ قُ وعلوى جا ،فوي كول ثقوب أنبووب ُوضوع. باللون األسوود وصونعت بوه ثقووب

 ووضووعناه عنوود نهايووة أحوود األنابيووب يوودويا   ثووم أشووعلنا مصووباحا  . الكرتووون لصوونع نافووذة صووغيرة
بعود أن أجرينوا  ،واآلن. الضووء يمور" نورى"كان باإلمكوان النظور مون يوالل النافوذة كوي بحيا 
جسوم اقتورح بعضوهم وضوع ! شويء استنتج األطفال مرة أيرى أنه ال يمكون رؤيوة أ  ،التجربة

بينمووا كووان ف: ط ميتلفووة فووي الصووندوإ ثووم النظوور موورة أيوورى موون يووالل النافووذةد نقووأبوويض عنوو
إرسوال الضووء الوذ  اسوتقبلته  يعيود)بوضوح عندما وضع في يط مسوار الضووء  الجسم مرئيا  
 .ظل غير مرئي عندما كان يارج مسار الشعاع ،(عين الناظر



 90 

 الضوء يعمل في خط مستقيــم
اسوتيدام الصوندوإ إلوى  دعا بعض األطفال المعلم. نرغب في فح  مسار الضوء ،واآلن

شووعال المصووباح اليوودو  بينمووا يتوورك غطوواء الصووندوإ بعيوودا   . األسووود موون التجربووة السووابقة وا 
بعضهم رأى أن هوذه التجربوة لون تعطوي أ  : هذا االقتراح أثار مناظرة حيوية وسط الص 

 مكووانإلبا لووم يكوون ،فووي الواقووعو . ء ألنووه غيوور مرئوويمؤشوور علووى المسووار الووذ  يسوولكه الضووو 
 .من هذه التجربة أ  استنتاج  إلى  التوصل

 
 

كووورة بيضووواء مووون البولسوووتيرين : فوووي الموقووو  التوووالي اقترحنوووا علوووى طفلوووين أن يفكووورا معوووا  
ة بهوووا ثالثوووة ثقووووب وضوووعت فوووي الجهوووة وشاشووو. بمصوووباح يووودو مووون إحووودى جهتيهوووا مضووواءة 
بعوود تمريوور الرسووم علووى (. هعووالأ)لرجوووع إليووه ا ة يمكوونوهووذه التجربووشووكل . ة موون الكوورةوالمقابلوو

أن يكتشوفوا موا الوذ  سويمر عبور الثقووب عنود إشوعال  كوان علويهم ،المعلومقبول  األطفال مون
انتشوار األطفوال حوول أن يالحظووا تنووع تصوورات  وضوع الرسووم معوا  لهوم ويتيح . المصباح
موا  ونوادرا   ،حوول األجسوام التوي توضوع فوي طريقوه وموارا   يمكن تعقبه منحنيوا   وغالبا   ،الضوء

هوذه التجربوة تتويح لهوم مالحظوة أن مصودر الضووء غيور فإّن  ،في الحقيقةو . يكون مستقيما  
وكووووان . ألن الثقووووب األوسووووط يرينووووا ظوووول الكوووورة ،مرئووووي باسووووتثناء الثقبووووين األعلووووى واألسووووفل

الوووبعض أن هنووواك تقووود يعو . ل الرسوووميعووودت ضووورورة لمعظوووم األطفوووال هووووبالنسوووبة االسوووتنتاج 
يالحوووظ األطفوووال أن الظووول هوووو  ،فوووي هوووذه المرحلوووة مووون النشووواطو . للضووووء ا  مسوووتقيم ا  انتشوووار 

وهوذه هوي الحوال موع المنطقوة (. الضوء أو تستقبل القليل من)منطقة ال يصل إليها الضوء 
فووالعين التووي تنظوور موون الثقووب  لوو  الكوورة علووى مسووتوى الثقووب األوسووط؛المظللووة المرئيووة ي

أكثووور  تبوودوفووإن هووذه المنطقووة  ،ولهوووذا السووبب. ال تسووتقبل ضوووء المصووباح اليوودو  األوسووط
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لونحوون . إذا مووا شوووهدت موون االتجوواه المعوواكس ظلمووة أجوول فهووم تشووكل علووى هووذا موون  ُنعووو 
 (.الفصل اليا  بقوس قزحانظر ) "األلوان المظللة"

أنها تعيود إرسوال جوزء مون إلى  فإن ذلك يعزى ،إذا رأينا األجسام التي من حولنا ،وعليه
ولكوون يمكوون  ،هووذا الضوووء غيوور مرئوويبالتأكيوود، فووإن و . عيوننوواإلووى  اسووتقبلتهالضوووء الووذ  

يصوطدم  فوي يطووط مسوتقيمة طالموا لوم بدقوة ينتقول فهوتمثيل مساره في يطوط مستقيمة؛ 
عوالم عبقور  عربوي قوام بوذلك فوي إلوى  الجانب التعليمي المقصود هنوا يوتم بوالرجوعو . بعائإ

 .أول شي  بدأ إجراء تجارب حقيقية وكان ،القرن الحاد  عشر الميالد 
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 نص لألطفال
المفضلة لودى نبيول وأيتوه فضويلة هوي تفسوير األشوياء التوي كانوت تحودا  اللعبووة كــانـت

ولهذا كانا في شغ  شديد أكثر مون  .ها حولهما أو فيهماالحظا من حولهما؛ األشياء التي
اليووم الوذ  أرادا فيوه أن ذلوك مثول  امتوزج بمحاوالتهموا؛مع سحر قليول  ،اآليرين في زمنهما
 ...يكتشفا سر الضوء
موون سووتارة  صوونعاها ضوويلة قوود نصووبا ييمووة علووى ضووفة النهووركووان نبيوول وف ،فووي ذلووك اليوووم

وكانووا بعيوودين عوون األنظووار فووي وسووط أوراإ  .قديمووة يضووراء كووي تحميهمووا موون أشووعة الشوومس
 : حتى سأل نبيل شقيقته ،الري  من حولهما من يالل فتحة صغيرةإلى  وكانا ينظران.  البرد
كيوو  يمكوون لشووجرة النييوول الكبيوورة تلووك علووى الضووفة األيوورى موون النهوور أن  ،فضوويلة -

 ييمتنا حتى نستطيع رؤيتها بعيوننا؟إلى  تديل بكاملها

 ،الييموةإلوى  صورة مرسومة أوال  حتوى توديلإلى  يحولها عيوننا إليها شيئا  ترسل ربما  -
 بودا لهوا كموا لوو أنوه تحوول .نبيولإلوى  توقفت فضيلة عون الكوالم ثوم نظورت.. .حتى ثم

 .اللون األيضرإلى 
 ؟ أنا أيضا   ،هل أبدو لك باللون األيضر ،نبيل -
 !ألوانهانفس حتى مالبسنا لم تعد في  ،نظر ا ،هذا أمر غريب ،نعم -

رفووع عينيووه . وبسووبب ضوووء النهووار اسووتعادت لونهووا العوواد  ،اليووارجإلووى  موود نبيوول يووده
. الييمووة غاضووبا  إلووى  ولكوون األلووم أجبووره علووى الكوو  عوون ذلووك والعووودة ،نحووو الشوومس

 :سيرت منه فضيلة قائلة
لموواذا أنووت ! اللوون األيضوورإلووى  لقوود عوواد كول شوويء .ليتووك تسووتطيع رؤيوة رأسووك ،نبيول -

 ؟جدا  غاضب 
 !الشمس مباشرةإلى  ألنني ال أستطيع النظر -

 ،نحوون صووغيران جوودا  . إنووه بسووبب وجووود بقووع سوووداء فووي وسووط عيوننووا ال تصووغر أبوودا -
        !وعيوننا لم تتعلم بعد كي  تفعل ذلك
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الشوومس إلووى  شيصووا  بالغووا  ينظوور ر  أنووه لووم ي ووإلووى  إضووافة ،لووم يبووُد علووى نبيوول االقتنوواع
 :رت فضيلة الموضوع كي تهزأ من أييهاغيَّ . بصورة مباشرة

 .قطةإلى  أنت تعلم أنك تستطيع الرؤية بوضوح دون أن تتحول ،وفي الليل -

الصوغيرة التوي فوي وسوط  ةفالودائر . قطوةإلوى  أود أن أتحوولإذا كان هوذا صوحيحا ، فأنوا  -
ع وسوتلم ،كبيورة فوي الليول ةائور فوي أثنواء النهوار بينموا تصوبح د دقيقوا   تكون يطا  سعيني 
 !نني من رؤية كل شيءلدرجة تمكّ  عينا 

ولكنه كان، كما كانت فضيلة، محبطا  ألن أسئلتهما بقيت دون  ،مرة أيرى ابتسم نبيل
وظهوور فجووأة رجوول ذو لحيووة  ،دايوول الييمووةإلووى  هبووت ريووح يفيفووة ،عنوود ذلووك. إجابووة

 :جوارهماإلى  وجلسيرتد  معطفا  بنيا  طويال ، عمامة و  يعتمربيضاء 
وأعتقود ، ُأصوغي إليكموا لفتورة قصويرةلقود كنوت . مرحبا ، أنا أبو علي الحسون بون الهيوثم -

وسووووو   غوووودا  هووووذا الوقووووت  مثوووولهنووووا فووووي إلووووى  عووووودا. مسوووواعدتكماأن بإمكووواني تقووووديم 
 .كما اكتشفته منذ زمن بعيد سر الضوء،إلى  الديول فيأساعدكما 
 أنوزل نبيول وفضويلة ييمتهموا. ظهر مع نسمة من الريح دون تفسير مثلماايتفى الرجل 

المنووزل وهمووا ال يطيقووان صووبرا  فووي انتظووار إلووى  وعووادا ، وأيووذا موورابط البوورد ،األرضإلووى 
 .اليوم التالي

! فقد كوان منوذ أمود بعيود وقود ضواعت الوذاكرة لنا؛ما حدا في اليوم التالي ليس معلوما  
عيوننوووا  تووورى وكيووو  ،كووول موووا نعرفوووه هوووو أن ابووون الهيوووثم كوووان أول مووون عووور  سووور الضووووء

وبطريقة أو بأيرى، كما سبإ له أن زار نبيول وفضويلة، فهوو يزورنوا اليووم ويوزور . األجسام
 ...بطريقة أو بأيرى. نفسها كل من يسأل تلك األسئلة
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 ةـدورة الرئويـال

 
                       لدورة الرئوية                  ابن النفيس لاكتشا  

 الشاذلي عمور
 
 اكتشا  الدورة الرئوية "دورة واحدة دمي يدور"

 ين فورتينر و كو  أوواهيونناديا 
 

 ن  لألطفال                                                                       
 آن فوش
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 دورة الرئوية لل ابن النفيس اكتشاف
 عمور الشاذلي 

 

الوودورة عوون فووي القوواهرة، كتووب ابوون النفوويس، وألول موورة،  ،فووي القوورن الثالووا عشوور الموويالد 
 .ذلك تحوال  تاما  في الطب مّثلالطريإ الكتشا  نظام الدورة الدموية، وقد  فتحو  ،الرئوية

وقوام بدراسواته . م2121ش، قرب دمشوإ فوي سووريا حووالي عوام ر  ولد ابن النفيس في الك  
الودين  يوكوان أسوتاذه هوو محيو. ممتوازةمكتبوة  فيوه تمستشفى النور  الذ  كانالالطبية في 

فووي  بووادىء األموور ابوون النفوويس عموولوقوود  .الووديوار، الووذ  ُعووِر  بأعمالووه فووي طووب العيووون
القوواهرة بنوواء  علووى دعوووة موون إلووى  الثالثووين موون عمووره ارتحوول شووار  علووىعنوودما و  ،دمشووإ

مستشوفى فوي  السلطان الكامل لكي يعمل في المستشفى الناصر  الذ  اشوتهر بأنوه أفضول
وفوي عوام . وهنواك التحوإ بوه العديود مون الطوالب وأصوبح هوو رئويس األطبواء. آنذاك الشرإ
توفي فوي كوانون وقد . مستشفى المنصور  الجديدالترك هذا المستشفى لكي يدير ، م2177

 .في القاهرة تاركا  ممتلكاته ومكتبته لهذا المستشفى م2177عام من ل وّ األ

 ،مو وبسوبب حبوه للعلو. طبيبوا  وفيلسووفا  ولغويوا  وقاضويا   :لمواهوباكان ابن النفيس متعدد 
ومّيووز نفسووه  ورجووال الوودينفقوود نّظووم فووي منزلووه منوواظرات لمجموعووات موون األطبوواء والفالسووفة 

فقوود كتووب أعموواال   وبوصووفه مؤلفووا  موهوبووا   .بالمعرفووة الواسووعة واالسووتقاللية الكبيوورة فووي الووروح
، "الكتاب الشامل فوي الصوناعة الطبيوة" ابرزهارسائل طبية، إلى  فلسفية وعقائدية باإلضافة

. فقووط ثمووانين مجلوودا   انجووز منهوواالووذ  كووان موون المتوقووع أن يكتبووه فووي ثالثمئووة مجلوود، ولكنووه 
البوون  "القووانون فووي الطووب"كتوواب إلووى  إ ابوون النفوويس علووى كتووب أبوووقراط باإلضووافةوقوود علّوو

يتعلوإ بممارسوة و  ،"المووجز فوي الطوب"موا وجعل تعليقاته في كتوابين، كوان األول منه ،سينا
وكوووان هوووذا أول كتووواب . فحسوووب التشوووريح يتنووواول، و "شووورح تشوووريح القوووانون"الطوووب، والثووواني 

 وشوكوكولتمتعوه بموهبوة الحوس الحواد فوي المالحظوة . يتناول هذا الفرع المستقل من الطب
التشووريح فوون ولوويس ": قووائال  وقوود كتووب . دركهوواأفقوود آموون ابوون النفوويس بالحقووائإ كمووا  ،المبوودع
  ."ةووالفن ُيكتسب بالممارسة تماما  كما ُيكتسب العلم بالدراس ،علما  
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كانت . اكتساب المعرفة من كتب القدماء وحدها أبعد من أن يكون كافيا   إنّ أيضا  وقال 
التووي أتاحووت لووه تجوواوز العقائوود السووائدة فووي عصووره فووي مسووألة النوعيووة تلووك هووي الصووفات 

دور  تاحووت لوه معرفووةأكموا طيلووة ألو  سوونة،  سوائدةالتوي كانووت لوك العقائوود ت ،الودورة الدمويووة
 .الرئتين في الدورة

بطوين أيمون وبطوين أيسور  ؛يتكوون مون حجورتين واضوحتين كان القلوب ،بالنسبة للقدماءف
ّنما نوعين أما األذينان فلم يكونا . يفصل بينهما جدار حاجز من ُيعّدان أجزاء من القلب، وا 

، الووذ  يتكووون موون األذيوون "الوريوود األجووو "علووى اليمووين  :دة لووألوردة الناقلووةالموودايل الممتوو
الوريوووود " عوووودّ ولهووووذا، كووووان موووون الممكوووون لهووووم . ةوالجووووزء النهووووائي موووون األوردة الرئويووووة األربعوووو

 .الوريدية المناظرة –الفتحة الشريانية بعلى عالقة مباشرة " الوريد الرئو "و " األجو 

 كانووت تحتووو ، فووإن البطووين األيموون كووان علووى عالقووة بوواألوردة التووي وسبالنسووبة لجووالين
فووي هووذا النظووام، فووإن الوودم ال يسووتطيع و . علووى الوودم الووذ  توزعووه علووى األعضوواء لتغووذيتها

ُيعووّد وقود كووان الشوريان الرئوو  فوي عالقتووه بهوذا البطوين . الورئتين بشووكل كامولإلوى  الوصوول
الطعووام )فوهووة الوريوود المووادة اللبيووة المعويووة تقووود و . وموون ثووم وريوودا  فووي تغذيووة الرئووة  متووديال  
دم، يتووديل إلووى  الكبوود حيووا تتحووولإلووى  (ةالهضوومي القنوواةإلووى  المركووز المسووحوب يالرئيسوو

الوودورة الدمويووة  وانطالقووا  موون هووذا الموقوو ، كووان لمركووز. ةالهضوومي القنوواةأيضووا  فووي تغذيووة 
 .البطووين األيسوور علووى ارتبوواط بالشوورايينكووان و . نامتناقضوو اتجاهووانلمووادة اللبيووة المعويووة لو 

وهي تولد النْفس الحيوية . جزئيا   مركز حرارة دايلية يبردها التنفسالبطين هذا كان ، وألنه 
البطوووين األيسووور لكوووي  حووورارة ، وتقوووود الهوووواء المتنوووامي لمغوووادرة(أو حتوووى الوووروح)ف س أو الووونَّ 

وكميووة قليلووة موون الوودم الووذ  تمووت  تتصوول بووالهواء القووادم موون الوورئتين بواسووطة الوريوود الرئووو 
 .تنقيته والذ  ينتقل من يالل الجدار الحاجز بين البطينين
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 وسنليالدورة الدموية حسب رأي جا

 
 البطين األيسر. 4 البطين األيمن. 1
 [لشريان الوريديا ]الوريد الرئوي . 7 [الوريد الشرياني] الشريان الرئوي. 9
 ثقوب الجدار الحاجز بين البطينين. 6 فوهة الوريد . 3

 
تييوووول  ،الوووودم هووووذا موووون يووووالل الجوووودار الحوووواجز بووووين البطينووووين مسووووارموووون أجوووول شوووورح و 

هووذا البطووين األيسوور فووي س المتولوود ف  الوونَّ وينتشوور . البطينينبووتصوول توجووود ثقوووب  جووالينوس
األعضواء بموا فيهوا القلوب كل إلى  هذا البطين بواسطة الشريان األورطيإلى والدم الواصل 
شوووريانا   يعووودّ فوووي هوووذا النظوووام، كوووان الوريووود الرئوووو  . وتلطيووو  الحووورارةالحيووواة  مووون أجووول بووواّ 

 .بسبب دقة سمك جداره" األصغر الشريان"ويسمى 

 األعضاء والجلد
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الورئتين، إلوى  البطين األيسر والنَّف سإلى  أنه يحمل الهواء ُينظر إليه علىبما أنه كان و 
فوإن  ،الشورايين واألوردة لنظاميأما بالنسبة . متناقضين باتجاهين الدورة مركز ُيعدّ فقد كان 

مون انطالقوا  و  .كليهما يقود الدم نحو المحيط اليارجي للجسم حيا يج  علوى شوكل تعور إ
 .ف س يتجددان بشكل متواصلهذه الحقيقة، فإن الدم والنَّ 

مثوول  ،سووبقوا ابوون النفوويس وفالسووفتها مّموونبعووض أطبوواء البلوودان اإلسووالمية وقوود ناصوور 
 ،كانوا في األساس اذ وابن رشد جميعا  هذه النظرية؛ الراز  والمجوسي وابن سينا والزهراو 

وصوو   موون قبيوولمسوواهمتهم فووي هووذا المجووال  وقوود تمووت تجزئووة. التشووريح ة جووامعين لموواد
 .الشرايين واألوردة مستبقة تمثيل فكرة الودورة الشوعرية المتصلة بتشعباتالمجوسي للممرات 

بمعنوووى بحسوووب اسوووتيداماته؛ يشووورحون تركيوووب العضوووو  كوووانوا ، فوووإنهمجوووالينوسفعووول وكموووا 
هووذه األعضوواء حسووب  ةولوجيووة الفرضووية التووي تكيوو  مورفولوجيووزياسووتيدام المعلومووات الفي

 .ولوجيةزيالفيرؤيتهم 

القووورن الثالووا عشووور حتووى يووودحض ابوون النفووويس نظريوووة  الووىنتظووور يأن  وكووان علوووى الموورء
األيسوور، وموون  البطووينإلووى  وصووولالالوورئتين قبوول إلووى  الوودم فيووه ويقتوورح شووكال  ينتقوول جووالينوس

ليكم ما كتبه ابون النفويسو . الشرايينإلى  هناك وال بود فوي قلوب اإلنسوان ونحووه مموا لوه رئوة مون :"ا 
تجوي  آير يتلط  فيه الدم ليصلح لميالطة الهواء فإن الهواء لو يلط بالدم وهو علوى غلظوه لوم 
. يكوون موون جملتهمووا جسووم متشووابه األجووزاء، وهووذا التجويوو  هووو التجويوو  األيسوور حيووا يتولوود الووروح

ليس فيوه منفوذ ظواهر كموا ظنوه جماعوة، وال  ولكن ليس بينهما منفذ، فإن جرم القلب هناك مصمت
منفوووذ غيووور ظووواهر يصووولح لنفووووذ هوووذا الووودم كموووا ظووون جوووالينوس فوووإن مسوووام القلوووب هنووواك مستحصوووفة 

فووي  ليووديلوجرمووه غلوويظ فووال بوود وأن يكووون هووذا الوودم إذا لطوو  نفووذ فووي الوريوود الشوورياني إلووى الرئووة 
ان الوريود  ليوصوله إلوى التجويو  جرمها وييوالط الهوواء ويتصوفى ألطو  موا فيوه، وينفوذ إلوى الشوري

من تجويفي القلب، وقد يالط الهواء وصلح ألن تتولد منوه الوروح وموا يبقوى منوه الوروح أقول  األيسر
 ."لطافة تستعمله الرئة في غذائها

من تشوعبات الشوريان و  ،من فروع تانا مكونم  ابن النفيس تركيب الرئتين على أنهيعر  
 يصوو وهووو . وكوول شوويء مغلوو  بجلوود ريووو ومسووامي .ئووو الرئووو  وموون تشووعبات الوريوود الر 

إنموا " :(كسوجين وتيليصوه مون غواز الكربوونو تغذيوة الودم باأل)باألوكسوجين  آليوة تزويود الودم
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يصوير هووذا الهوواء صووالحا  لتغذيوة الووروح إذا يالطتووه أجوزاء دمويووة حتوى يصووير بسوبب ذلووك ممتزجووا  
 ،الونَّف سأموا بقيوة الهوواء الوذ  أعيود تسويينه والوذ  ال ينفوع فوي تنظويم  ".وتلك األجوزاءبالهواء 

أو ممزوجوا  بجزيئوات  معوزوال  سواء كوان  ،حتى يسمح للهواء بعده بالديول هطرد نه يتعينإف
 .لرئة حتى ُيطرد من يالل الزفيراإلى  ويتم توصيله. من الدم جدا  دقيقة 

الرئووة إلووى الرئووة موون  يغووذ اتصووال الوودم الووذ  ب: والقائوول " :للمفهوووم العكسوويهووذا منوواقض و 
فإن غذاء الرئوة ال يصول إليهوا مون هوذا الشوريان . وهو عندنا باطل. هذا هو الرأ  المشهور .القلب

ألنووه ال يرتفووع إليهووا موون التجويوو  األيسوور موون تجووويفي القلووب إذ الوودم الووذ  فووي هووذا التجويوو  إنمووا 
 ".ذ الدم من القلب إلى الرئة فهو في الوريد الشريانيال تأيذه منه فأما نفو و يأتي إليه من الرئة 

 :إسهام ابن النفيس في مجال الدورة الدموية في النقاط الست التالية يجازإيمكن ، كذلك

البطوين األيسور مون يوالل إلوى  ينكر ابن النفويس وجوود ممور للودم مون البطوين األيمون .2
 الجدار الحاجز بين البطينين؛

نّمووا لوويس لتغووذيتالوورئتين موون يووالل الشووريان الرئووو ، إلووى  يعتبوور أن الوودم يصوول .1 هما، وا 
حسووب  نووهلتحميوول الهووواء وليعووود لالتصووال بووالبطين األيسوور عبوور األوردة الرئويووة؛ إذ إ

 ف س؛األفكار السائدة في ذلك العصر، يشكل النَّ 

الدم من البطين األيمن من وصول  :بأّنهارئوية  -عّر  ابن النفيس الدورة القلبي .3
يمتزج بالهواء الذ  يأتي ا حيا حول منطقتهم وانتشارهالرئتين إلى  ن الرئو الشريا

الممرات "من يالل الفروع وتتم تنقيته وييترإ تشعبات الوريد الرئو  من يالل 
 البطين األيسر؛إلى  يصللن توجد في الرئتين بين هذين الوعاءيْ التي " المحسوسة

 

 الوريد األيسر؛في متعاكسين في الوريد الرئو  و ال باالتجاهينيدحض فكرة وجود دورة  .7

الشريان الرئو  والهواء  بواسطةلتبادالت بين الدم المصفى لكان لديه هاجس وتييل  .2
مزيج من جزيئات دم دقيقة "حجيرات الهواء في الرئتين بواسطة إلى  الذ  تقوده الفروع

هذه وتم تعري  ". كسجين الذ  يحتويه الهواء المسحوبو معينة مع التركيب المشبع باأل
 أنهابالفوازيي  الميالد  على يد  في القرن الثامن عشر " الجزيئات الدموية الدقيقة"

 ؛وكسجينلوبين مشبع باألكسجين لتكوين هيموغو لوبين وأهيموغ مكّونة من
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يوتم طورده ليفسوح المجوال  ف س الحيوو ّ ن الهوواء الوذ  لوم يسوتيدم لتوليود الونَّ قال أيضا  إ .5
ونحن نعر  ذلك ألن الهواء اليارج بالزفير يترك بقايا غاز الكربون في . لهواء جديد
 .األنسجة

 الدورة الدموية حسب ابن النفيس

 
 والجلداألعضاء  . 01  األمعاء. 0
 القصبة الهوائية . 00 الوريد األيسر. 2
 الرئة. 02 الكبد . 3
 (الشريان الوريدي)الوريد الرئوي  .03 ( الصاعد)الوريد األجوف . 5
 (تجويف القلب األيسر)البطين األيسر . 05 ( الهابط)الوريد األجوف . 0
 الجدار الحاجز بين البطينين. 00 (تجويف القلب األيمن)البطين األيمن . 8
 (الصاعد)الشريان األورطي . 08 ( الوريد الشرياني)الشريان الرئوي . 7
 (الهابط)الشريان األورطي . 07 وريد الودج  . 6
 الشريان السُّباتي. 06 الدما    . 2
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هوذه  أقوامإذا كان ابون النفويس قود كوّون فرضوية تكشوفت بالضوبط أو عّما يتساءل المرء و 
تعليقوووات علوووى تشوووريح  "إن المحاضووورة المعنونوووة . الفرضوووية علوووى معرفوووة تشوووريحية مفصووولة

مبنوي علوى معرفتوه  فيزيولووجيستنتاج أن أفكاره الجديدة توأتي مون رأ  نا باتسمح ل" القانون
أو  ،عنوودما يؤكوود أن الجوودار الحوواجز بووين البطينووين ال يقوووم بووأ  اتصووال مرئوويو . التشووريحية
الحواجز بكول  الحجوابفإن تصوميمه يعطوي االنطبواع بأنوه قود قوام بفحو  هوذا  ،غير مرئي

وابوون سووينا اللووذْين اعتقوودا،  جووالينوسأكووده موون قناعاتووه، فووإن ابوون النفوويس عووارض ولت. دقووة
الشوووريان األورطوووي إلوووى  المووورور أكبرهموووا بثقبوووين يتووويح مثقووووبالحووواجز الحجووواب أن  ،موووثال  

يحتوواج فووي  األورطووي الفووإن الشووريان " :بقولووه بثقووة كبيوورة وهووو يصووحح اعتقادهمووا .والموور ء
وأموا النوازل فألنوه يمور . يجذبه البته الفوإ الحجاب  ألنه الحاجز نفوذه إلى يرإ الحجاب

وفي آير فقوار الظهور . عند أسفله وذلك عند الفقرة الثانية عشرة من فقار الظهر بالحجاب
مثول ن إ ".وهو هناك ال ييرإ الحجاب بل يمر وراءه ألنه يمر متوكئا على عظام الصولب

المنطإ بوسوعيدا   لوم يكونن ابون النفويس إقائلوة الحقيقوة الهذا التأكيد ال يدع مجاال  للشك في 
التشريحية  ثباتاتهإفي  ما  دُ مضى قُ نه إقال ، وبعبارة أيرى فقد أغنته هي التي التجربة ولكن

 .للجسم البشر 

تكووون محّرمووة بشووكل  قوود المووع أن هووذه الممارسووة و الحقبووة الزمنيووة،  تلووكر أنووه فووي تووذكَّ 
 الكووالمعلموواء  جانووبموون  ُيعوودّ تشووريح الجسووم البشوور  كووان  فووإنّ القوورآن الكووريم،  فوويصووريح 

 .انتهاكيا  عمال  تدنيسيا  

في القرن السادس عشر المنطإ العقلي ألرسطو من يالل كتابات بادوا مدينة  وجددت
. م2212البون سوينا فوي عوام "  القوانون "وظهورت الترجموة الكاملوة لكتواب . الفالسوفة العورب

باولو ألبواجو ت في مدينة البندقية بإيطاليا على يد  التي ُنشر  م2272طبعته عام  احتوتو 
كووذلك انتشوورت أفكووار ابوون . حووول القلووب والشوورايين جووالينوس تعوواليملعلووى نقوود ابوون النفوويس 

مون  مهوفوي أعمالوابون النفيووس من  منهم ملهمين كان عدد نالنفيس بين علماء التشريح الذي
للودورة الرئويوة فوي أحود الكتوب الدينيوة،  وصوفا  يرفت ووقود أديول مايكول سو. موره باالسوودون ذك



 31 

 ،طيلوة أربعوة قورون تقريبوا  وكان يعزى اليوه، ، م2223، الذ  نشره في عام "عودة المسيحية"
 .اكتشا  هذه الدورة

يؤكد العديد من الشهود أن األطباء في مدرسة بادوا، في القرن السوادس عشور، علمووا و 
 افي عمل له ،نا فرانسيسكا لوشيتاتوقد عّلم. وقد ألهمتهم تلك األعمال ،بأعمال ابن النفيس

لقنصول البندقيوة  ا  طبيبو م2772عوام دمشوإ عن أندريا ألبواجو، أن هوذا األييور قود ُعوّين فوي 
 الميطوطوووات واألعموووال الطبيوووة والفلسوووفية لطبيوووبو اللغوووة العربيوووة  اشوووتغل بدراسوووةوأنوووه قووود 
وبعوود مكوثووه هنوواك ". أسووتاذ "اه بووولمكووي، الووذ  سوومّ شوومس الوودين بوون ا عربووي هووو وفيلسووو 

جالبووووا  معووووه حصووووادا  ثريووووا  موووون  م2211بووووادوا فووووي عووووام إلووووى  سوووونة، عوووواد كثوووور موووون ثالثووووينأ
كتابووات ابوون  بمووا فووي ذلووكالالتينيووة إلووى بعضووها ت والكتووب العربيووة التووي توورجم الميطوطووا

 .هذه األعمال ، وزع ابن أييه، باولو ألباجو،م2211وبعد وفاته في عام . النفيس

عاصوومة التشووريح فووي  تعوودّ التووي كانووت  ،بووادواإلووى  ، جوواء ويليووام هووارڤيم2227وفووي عووام 
حصوول ، م2511وفووي عووام . لمتابعووة تدريبووه الطبووي الووذ  كووان قوود بوودأه فووي كووامبردج ،أوروبووا
( مفكرتووه)فيمووا يلووي مووا يمكوون قراءتووه فووي صووحيفته نووورد و . شووهادة الوودكتوراه فووي الطووب علووى

استبدت بي الكآبوة فجوأة، وعلموت (: "م2273ر في عام البروفيسور جان هامبرغالتي أسسها )
وجوودت نفسووي فووي بووادوا وكنووت فووي الثامنووة ]...[. عنوودها أن الوودورة الدمويووة قوود منحتنووي سوورها 

علووّي أن أكتشوو  أن بووين كووان وفووي الحووال، ]...[. الحوودا  وقووعوالعشوورين موون عموور  عنوودما 
مثول بقوط مون قبول  ُمورّ لم أ. مذهلة حمراء حارة ا  بادوا، روحهذه الجدران وفي هذه الشوارع في 

مون و . هذه التأثيرات القيمة الثمينوة ألسواتذة عظوام مثول أسوتاذ  العزيوز فوابريس دو أكوابنودنتي
 هوواأنّ وك موون دايوول هووذه األوعيووةتبوودو ، التووي األوردةصوومامات  هفااكتشوو يووةكيف فهوومالضوورور  

ولووو أننووي لووم أفهووم عزيووز   ،نجلتوراإلووو أننووي بقيووت فووي و . األطورا إلووى  تمنوع الوودم موون الووذهاب
 ."يتحدا باستفاضة دون توق ، لفاتتني نقطة أساسية في أبحاثيهو و فابريس 

كووان قوود سووبقه أعمووال رائوودْين  م2517فووي عووام للوودورة الدمويووة إن اكتشووا  وليووام هووارڤي 
قوود كتووب فووي كووان ابوون النفوويس الووذ  . طويلووة موون الووزمن فووي الظوول بقيووا فتوورةبووارزْين كانووا قوود 

وفووابريس دو أكوابنوودنتي الووذ  قوودم فووي  ،الــدم تأكســجوقوودم آليووة  الرئويووةالوودورة  م2171عووام 
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دم  فيهوووا اتجووواه س  بصوووورة ال لوووبْ ثبوووت  مموووادلووويال  علوووى دور صووومامات األوردة  م2251عوووام 
 ."األطرا " عن طريإالوريد مباشرة نحو القلب وليس 

وفيزيولوجيوووا ة كوووان عموووال  تشوووريحيا  يوووو مدالووودورة ال يمكووون للمووورء أن يسوووتنتج أن اكتشوووا و 
لودى ابون  تمسوتفيدا  مون المعرفوة السوابقة، كانو. غربيا  تم إنجازه علوى مراحول-عربيا  -يونانيا

التووي سووادت طيلووة األحوود عشوور قرنووا  الماضووية  جووالينوسالنفوويس فكوورة إعووادة فحوو  أفكووار 
. فوتح الطريوإ نحوو أبحواا جديودة األمور الوذ  ،ل مسألة الدورة الدمويوة بمفهووم واقعويناوُ وت

 قوووام بهووواالمنووواظرات والمجوووادالت الحاميوووة التوووي  باالعتبوووار آيوووذا   ،وليوووام هوووارڤي وقووود عووورض
فووي  يجوور الوودم  نّ أ ،علميووة صووارمة بتجوواربهووذه المسووألة، علموواء التشووريح فووي بووادوا حووول 

مون يوالل  نوه يرجوعأو  ،الجسوم بأكملوهإلوى  الشوريان األورطوي يوزعوه إذ ؛نظام وعوائي مغلوإ
ومن القلب األيسر إلى  قبل مروره لينتعشالرئتين إلى  القلب األيمن ثمإلى  الوريد األجو 

عوّده يتعوين الوذ   النهوائينظوام الودورة الدمويوة شوكله  هوذا يعطويو . دورتوه مون جديود يبودأ ثم
 .أساس طب القلب الحديا

علووى ابوون النفوويس تعليووإ  )"الفرنسووية  ترجمتنوواثبووت المراجووع لهووذا الوون  فووي تمهيوود يقووع 
 . م1112، تونس، سيمباكت، "(سيناتشريح قانون ابن 
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 "دمي يدور دورة واحدة  "
 اكتشاف الدورة الرئوية

 ناديا أوواهيون وكورين فورتين
 ىولــاأل  المقاربــة :المتوســطةالمدرســة فــي فــي الصــف الثالــث  مقــرر يشــترط تلقيــههــذا 

 ".الجسم البشري والتعليم الصحي"للتنفس في مجال 

 األهداف
 ةالثالث السنة
 معرفة دور الدورة الدموية في تغذية أعضاء الجسم؛ -
 التنفس؛ جهزةمعرفة العالقات التشريحية بين الدورة الدموية وأ -
 .الميدرات وتعاطي دمان على التبغ وتناول الكحول ل المالزمةتعلم المياطر  -

 السنة اليامسة
 طريإ واحد في األوعية التي تشكل نظاما  مغلقا ؛بفهم أن الدم يدور  -
 .دور القلب في حركة الدممعرفة  -

 :برنامج العلوم والتكنولوجيا للصف الثالث في المدرسة االبتدائيةإلى  إشارة
 (.للدورة الدموية ىولاأل المقاربة)الجسم البشر  والتعليم الصحي 

 :(السنة الخامسة) ما بعد اإلبتدائيعلم الحياة واألرض، إلى  إشارة
 .األعضاء سالمةدور القلب في : وظائ  األعضاء واحتياجات الطاقة
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 تلميذاً  30إلى  97األجهزة لصف من  قائمة
، محواقن، قفوازات (سوم 21)، أنبوب بالستيكي شفا  طويل نوعوا  موا (ساعة)مقياس الزمن 
للتشريح،  غير القابل للصدأأدوات من الفوالذ  7، حقيبة طبية بها انابيب مّ  من الڤينيل، 

قلب يرو  في حالة جيودة  22رئتان،  -قلبان  ،، مق مشرط، (كماشتان صغيرة وكبيرة)
 يتعوين طلبهوا (إديوال األنابيوب البالسوتيكية كوي توتمكن مون)سم من األوعيوة الدمويوة  1مع 

 .، بعض اإلسفنجات(فضلأمشاهدة الدم بصورة من أجل ) انأبيض انحوض ،من الجزار

فكورة رحلوة الودم فوي القلوب  الوى جوالينوس الدكتور توصلحوالي القرن الثاني الميالد ، 
، فووإن جووزءا  موون الوودم فووي جووالينوسحسووب وب. التووي ظلووت سووائدة حتووى القوورن الثالووا عشوور
المووواد التووي  زالووةإآليوور الجووزء ا ، وكووان علووىالجهووة اليمنووى موون القلووب كووان ييوودم الوورئتين

إلوى  أيضوا  يمور مون القلوب التجويو  األيمون الموجوود فويقليل من الدم  جزء .ينتجها الجسم
 .التجوي  األيسر عبر الجدار الحاجز الذ  يفصل بين نصفي القلب

التحقإ مون هوذه الفكورة فوي حووالي عوام بو فوي القواهرة، الطبيوب الجوراحوقام ابن النفويس، 
 الوودم يغووادر التجويوو  األيموون للقلووب ليووذهب: ابوون النفوويس بنظريووة أيوورى تقوودمثووم و  .م2131
. الحواجز الحجوابالتجويو  األيسور للقلوب دون المورور عبور إلوى  يعوود هالرئتين، ولكنوإلى 

ولم يتمكن أحد من اكتشوا  رحلوة الودم بوين القلوب والورئتين التوي وصوفها ابون النفويس حتوى 
 سيرڤت على أيد  كل منفي أوروبا " يد اكتشافهاأع"القرن السادس عشر الميالد  عندما 

هوارڤي علوى فكورة جريوان الودم بوين القلوب والورئتين  رسوا ،وفي القرن السوابع عشور. كولمبوو 
 .لرحلة الدم بين القلب وجميع أعضاء الجسم نموذجه الدائر من أجل إنشاء 

 علوويم التشووريحيالت كووان قوود بلغهوواهووذه الووذاكرة التاريييووة الموووجزة الدرجووة التووي وتوضووح 
الحقيقيوة لألعضواء، األمور الوذ  جعول  يفوةحوول الوظ المستوى المعرفوي المتودّنيأو  ،آنذاك

ونحون نقتورح هنوا مناقشوة بعوض . ميتلفوة بصووريمكون أن تفسور  نفسوهاالحقائإ التشوريحية 
ولنبوووين لمووواذا توووم  ،جوووالينوساإلجوووراءات التعليميوووة لفحووو  أطروحوووة ابووون النفووويس وأطروحوووة 

 .فكرة ابن النفيس لصالح جالينوسالتيلي عن فكرة 
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 تصورات األطفال عند مواجهتهم باألفكار العلمية

 ؛وهوذه توأتي مون فكورة الور . لدى األطفال أفكارهم الياصة بهم حول رحلوة الودم فوي الجسوم
يغوادر عضووا   أّنوه ة علوىمبنّيوفي الحديقوة، فوإن فكورة توزيوع الودم  اقنيةمثل مياه جارية في ف

تمثوول رسوووم األطفووال بشووكل جيوود و . الوودورة فووي دائوورة مغلقووة لتووتمّ ( بوجووه عووام القلووب)مركزيووا  
قنوووات ولكوون لوويس بالضوورورة فووي حركووة، فووي شووبكة يكووون الوودم فيهووا جاريووا  فووي " األنابيووب"

 .بالقلب وأحيانا  بالرئتين ربطهاأن األنابيب يعاد وتبين تلك الّرسوم 

 
 .رحلة الدم في الجسم تصورات حول

 رسم اليس           رسم أورور        
 كور ، - ، مدرسة جوليو1مإسي ) كور ،  -، مدرسة جوليو2مإسي )

 (يال مونتر             (يال مونتر         

الّنظريات التارييية و " التلقائية"الفرإ بين األفكار في النظريات والجدير بالّذكر أن 
ماذا يقول  :تيح لنا أن نناقش في الص  الدراسي بعض األسئلةوابن النفيس ي جالينوسل

 االتجاهاتالذ  يتحرك؟ هل يتحرك بكل هو ؟ ماذا يقول ابن النفيس؟ هل الدم جالينوس
 لخ؟إ ...رحلة الدم في القلب وفي الجسمهي فقط؟ ما  واحد اتجاه فيأم 
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 جالينوسنظرية 
الدم الذ  ، فإن قسما  من جالينوسل طبقا  

يحتويه الجزء األيمن من القلب يذهب من 
يالل الجدار الحاجز عبر ثقوبه الصغيرة 

الجزء إلى  (غير المرئية بالعين المجردة)
يمر الهواء الذ  تم  ؛ في حيناأليسر

إلى  استنشاقه والقادم من الرئتين مباشرة
 .الجزء األيسر من القلب

 
 

 رسم سارة 
 .(يال مونتر كور ،-جوليو، مدرسة 2مإسي )

 نظرية ابن النفيس
يعتقوووود ابوووون  ،جووووالينوسعلووووى النقوووويض موووون 

النفوووويس أن الوووورئتين تحتويووووان علووووى بعووووض 
يووأتي موون القلووب ويعووود الووّدم أن هووذا و  ،الوودم

ال بمووووا أنووووه " :إليووووه عوووون طووووريقين ميتلفووووين
( األيمن واأليسر)يوجد ممر بين التجويفين 

ألن مووووادة القلووووب هنووووا مكتنووووزة وسووووميكة، وال 
يوجوووود بهووووا مموووور مرئووووي كمووووا يعتقوووود بشووووكل 

مموووور غيوووور مرئووووي يسوووومح يوجوووود شووووائع، وال 
 جوالينوسللدم بالمرور من يالله كموا كوان 

فووإن الوودم  ،وأيضووا  عنوود تنقيتووه]...[. يتييوول 
ياني يجوووب أن يمووور مووون يوووالل الوريووود الشووور 

الرئووووة لكووووي ينتشوووور إلووووى  (الشووووريان الرئووووو )
ويمتوووووزج بوووووالهواء لينقوووووي جوووووزءه الووووودقيإ ثوووووم 

( الوريووود الرئوووو )ييتووورإ الشوووريان األصوووغر 
الجانوووب األيسووور مووون إلوووى  الوووذ  يوووؤد  بوووه

 ."القلب

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 رسم كيفين
 .(يال مونتر كور ،-، مدرسة جوليو2مإسي )
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 ؟ القلب والرئتينوجود رابطة وظيفية بين نتوصل إلى كيف 
 :بالنسبة للعديد من األطفال، فإن للقلب والرئتين وظيفتين منفصلتين

 .القلب يجعل الدم يدور في الجسم -
 .الرئتان من أجل التنفس -

 هوووذين عالقوووة ممكنوووة بوووين ثموووةا إذا كانوووت مووومتسووواءل ابووون النفووويس عووون كيفيوووة التحقوووإ 
 .العضوين
ويروجوه  الهوواء( استنشواإ)يضومن ديوول الوذ    الرئة أيضا  بأنها عضوو التونفس ُتعر 

يؤكووود بعوووض األطفوووال  كوووذلك. ، بينموووا القلوووب هوووو العضوووو الوووذ  يحتوووو  علوووى الووودم(الزفيووور)
إذا " :وبين تسارع ضربات القلوب بدنيبذل جهد يالل  العالقة بين عدم القدرة على التنفس

ويكووون التوونفس بشووكل قووو  جوودا  و  جوودا ، فووإن القلووب يوودإ بسوورعة كبيوورةجريووت مسووافة طويلووة 
التونفس  ةلقلبي هي في قياس مدى تكورار عمليوووسيلة الربط بين التنفس والنشاط ا ."صعبا  

 .وعدد ضربات القلب عند الراحة وبعد بذل الجهد

 قياس تردد ضربات القلب
السوبابة والوسوطى علوى  يكما عليك سووى أن تضوع إصوبعف ؛قياس النبضِفْعُل ذلك بيمكن 

أو على الشريان السباتي في الرقبة ( المعصم/ هة الدايلية من الرسغالج)الشريان الكعبر  
 االتساعوهذه النبضات تتوافإ مع (. ، تحت الفك األسفلأو إلى يمينها يسار الحنجرة إلى)

 .دقة قلب واحدة تعني؛ نبضة واحدة في جدار الشريان

بعووود أو عنووود الراحوووة  موووع عووودد النبضوووات فوووي الدقيقوووة، سوووواءيتفوووإ توووردد الضوووربات  إن
 (.مثال  كتمرين الضغط بعد عشرين حركة رياضية سويدية ) البدنيالتمرين 
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 .قياس النبض

 قياس تردد التنفس
كل دورة تشتمل على شهيإ لمورة واحودة وزفيور إّن  .عليك أن تقيس عدد دورات التنفسهنا 

وهنوا مورة  .الدقيقوة الواحودةولهوذا فوإن توردد التونفس هوو عودد دورات التونفس فوي . لمرة واحودة
تماموا  مثول عمليوة ) البودنيّ أيرى يمكن القيام بهذا القياس عنود الراحوة ومون ثوم بعود التمورين 

 .(قياس النبض

 
 .المعدَّلشكل جدول من أجل الحصول على  فيوضعت البيانات 

 

 البدنيّ التمرين  عند الراحة النشاط

 15 ستردد التن ف  
12 
17 

71 
71 
71 

 دقيقة/ دورة 71.5 = المعدَّل دقيقة/  دورة 12 = المعدَّل 

 71 تردد ضربات القلب
21 
21 

211 
211 
221 

 دقيقة/ نبضة 225=  المعدَّل نبضة 71=  المعدَّل 
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 .النتائج في شكل رسم بياني من قضبان

 
لوذلك . الجهودإلوى  مون الراحوة للحالوة البدنيوةتيتل  تبعا   –القلبية والتنفسية  –الترددات إن 

 .كليهماعالقة توضيحية بين  يتوّصلوا إلىفإن األطفال يتوقعون أن 
إلووى الوورئتين حيووا يتحووول إلووى  يووديلفووإن الهووواء المستنشووإ  ،بالنسووبة لغالبيووة األطفووال

ا نفحوو  سووبب جعلنوونظريووة ابوون النفوويس تإلووى والعووودة  .دون االمتووزاج بالوودم ذهووواء مسووتنف
 كي  نثبت ذلك؟ف. وجود دم في الرئتين

 هل يوجد دم في رئاتنا؟

 ،بأيووووديهمالوووورئتين ويلمسووووونها يالحووووظ األطفووووال  ،موووون أجوووول إثبووووات وجووووود الوووودم فووووي الوووورئتين
مون ) يورو ل كونوايأن يفضول  ،قلوب ورئوةمون اجول هوذا الغورض ُيستيدم و  .هاويقطعون في

للمقارنووة بوواآلير الووذ  تووم  أحوودهما يسووتيدم بحيوواالضوورور  فحوو  زوجووين علووى األقوول، 
 (.فحصه فحصا  ماديا  

 ،إن المالحظة بالعين المجردة تتيح لنوا أن نكتشو  رئتوين تتشوكالن مون ثالثوة فصوو 
القصووبة )مون حلقوات تلوك الصوولبة عنود لمسوها والمكونوة  :هموا "األنابيوب"ووجوود نووعين مون 

 (.األوعية الدموية)وتلك الطرية الملساء ( هاوشعبتا الهوائية
، يقتووورح األطفوووال الووونفخ فوووي ويغادرهموووا الووورئتينإلوووى  ومووون أجووول إثبوووات أن الهوووواء يوووديل

 (.إال أن من األفضل استيدام محقن لذلك)القصبة الهوائية 

 تردد ضربات القلب

 تردد التنفس



 11 

 
 .(منظر خارجي)القلب والرئتان معًا 

 والقلووب للجهوواز التنفسوويالتنظوويم العووام إّن  .معووا   ورئتيووه قلووب يوورو الّرسووم أعوواله  يبووّين
فهوووم أن النصووو   فووويوحتوووى نسووواعد األطفوووال  .لليووورو  شوووبيه بموووا لووودى اإلنسوووانبالنسوووبة 

بشوووكل )ن ألننوووا نراهموووا مووون منظوووور علوووو  سووور والنصووو  األيمووون مووون القلوووب معكوسوووااألي
شوووكل رأسووويا  وب)فمووون المثيووور لالهتموووام أن نوووريهم صوووورة باألشوووعة السوووينية للصووودر  ،(رأسوووي
مووا يسوومح لهووم أن يحووددوا موقووع القلووب والوورئتين بدقووة ويقوموووا برسوومها موون منظووور  ،(جووانبي
. كوووي تيووورج زفيووورا  بكميوووة معينوووة مووون أكسووويد الكربوووون س،وأموووأل فموووك بوووالهواء للتنفووو. رأسوووي

ٌل في القصبة الهوائية يتّم ستيدم أنبوب تعبئة يو  بقواء الهوواء فوي إل الضوغط عليوه بشودةُمْدي 
الرئتووان أمووا . خ الرئتووان وتصووبحان أكثوور بياضووا  تنووتفعندئووذ  . يوونفخ األطفووال فيووهثووم الوودايل، 

أموووا بالنسوووبة و . يبقوووى لونهموووا أحمووور وال يوووزداد حجمهموووا أبووودا  فاللتوووان ال يووونفخ فيهموووا األطفوووال 
الوورئتين عوون طريووإ إلووى  ديووول الهووواءهووذا يبووين و . للقلووب فإنووه ال يتووأثر ال لونووا  وال حجمووا  

إجراء مقارنة بواسطة لمس الرئتين المنفوية وغيور  إنّ  .ولكنه لم يغادرهما ،القصبة الهوائية
موووع وجوووود فقاعوووات تضووورب تحوووت  أن األولوووى بهوووا جانوووب ُحبيبووويّ  يجعلنوووا نالحوووظالمنفويوووة 
يوووذ قطعتوووين مستعرضوووتين مووون الرئوووة المنفويوووة ومووون . طريوووةالثانيوووة بينموووا تظووول  ؛أصوووابعك

وضوووعهما فوووي حووووض ملووويء بالمووواء مووون أجووول ، ْينمتر سووونتاأليووورى غيووور المنفويوووة بمقووودار 
بالنسووووبة للرئووووة المنفويووووة تجوووود بعووووض كتوووويالت الوووودم الصووووغيرة . المالحظووووة فوووويمسوووواعدتك 
 .أما بالنسبة للرئة غير المنفوية فترى بعض كتيالت الدم ولكن بال فقاعات ،وفقاعات
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 أوواهيونصورة لناديا  رسم اليس                 

 .(طر  الرئة المنفوية)  .(يال مونتركور ، -، مدرسة جوليو1مإسي ) 
 

قووواع إلوووى طووور  قطعوووة الرئوووة غيووور المنفويوووة  ينثنوووي قطعوووة الرئوووة المنفويوووة تطفوووو بينمووواإّن 
 ويفسور األطفوال .ولدهشتهم، يالحظ األطفال أن قطرات الدم تبتعد عن قطوع الورئتين. الحوض

قطورات الياصوة بوالهواء؛ بينموا ُيرجعوون أصول " األنابيوب"عائد إلوى وجوود ه أنّ بأصل الفقاعات 
 .يضغطون على قطع الرئتين لطرد الهواء وقطرات الدمهم و . أيرى" أنابيب" إلىالدم 

 
 .من الرئتين المنفوخة وغير المنفوخة وضعتا في حوض ماء تانقطع
 أوواهيونصورة لناديا  رسم ليس               
 .(طر  الرئة المنفوية) .(يال كور ، مونتر-مدرسة جوليو، 1م إسي )

 

 
التوووي تحمووول الهوووواء " األنابيوووب"لهوووذا السوووبب، فوووإن األطفوووال يتمكنوووون مووون التمييوووز بوووين 

 (.األوعية الدموية)التي تحمل الدم " واألنابيب( "القصبة الهوائية وشعبتيها)
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والرئتين معا  سو  تسمح لنا بتصور مالحظة القلب إلى  العودةوتجدر اإلشارة إلى أّن 
 .العالقات التشريحية بين القلب والرئتين وتمكننا من تفح  رحلة الدم بين العضوين

 رحلة الدم بين القلب والرئتين؟هي ما 
وابووون  جوووالينوسنظريتوووي إلوووى  الرجووووعفوووي هوووذه المرحلوووة مووون التفكيووور المنطقوووي، مووون المهوووم 

 .ة الدم في القلبفرضيتيهما في رحلإلى  النفيس والعودة
 الحجاب بوين البطينوين يسومح للودم باالنتقوال مون التجويو  األيمونفإن ، جالينوسل فوفقا  

 . التجوي  األيسر عن طريإ الثقوب الصغيرةإلى 

الودم يغوادر التجويو  األيمون مون  إنّ إذ  ؛ابن النفيس، فالحجاب غير منفذ أّما طبقا  لتصور
 .الرئتين بواسطة التجوي  األيسر للقلبإلى  ثم يعود ،الرئةإلى  ينضّم ثانية  القلب من أجل أن 

 
 .البطينإلى انظر  –قلب خروف 

 صورة لـ ديديي بول، رسم  ليس                  
 .وسائط متعددة   ( يال كور ، مونتر-، مدرسة جوليو1م إسي )   

البطنيووة والظهريووة  المشوواهدةإلووى  لووتمكن موون فحوو  هوواتين الفرضوويتين، علينووا أن نعووودل
شوووإ أو  بوووين البطينوووْين مووون الناحيوووة البطنيوووة علوووى عكوووس الناحيوووة الظهريوووة، يوجووودف ؛للقلوووب

أن مسوار الجودار بينهموا إلوى  هوذا الشوإ بوين البطينوينيشوير و . صدع مائل وبصلي الشوكل
مسوواعدة القّشووات الماّصووة المغروسووة فووي بو  .منفصوول بووين النصووفين األيموون واأليسوور للقلووب

 :الدموية، من الممكن أن نالحظ أن القلب مزود بواألوعية 

 أذينين وبطينين؛: أربعة تجاوي  -
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الجووودار إلوووى  مووون القلوووب؛ الشوووراييني نووووعين مووون األوعيوووة الدمويوووة فوووي الجوووزء الرئيسووو -
الشورايين والجودير بالوذكر أّن . الجودار األحمور األملوسإلوى  ألوردة، واالصولباألبيض 

التوي فهوي تلوك األوردة أموا األوعية التي تحتو  على الدم الذ  ييرج مون القلوب؛  هي
 .القلبإلى  تحتو  على الدم العائد

 ؟جالينوسكيف نختبر نظرية 

نالحظ أن الجدار بين البطينين مكّون مون نسويج  ،(اآلتيةالصور انظر )عندما نفتح القلب 
التي تسمح للدم " بعض الثقوب" هناك فعال يجعل بعض األطفال يعتقدون أنّ  وهذا ،متجعد

 .آيرإلى  بالمرور من ياللها من بطين

 
 .أوواهيونصور من ناديا 

، قوورر األطفووال أن يمووألوا أم ال إذا كووان هنوواك بعووض الثقوووب فووي الجوودار مووا يوورواكووي ول
. وأن يغلقووا النصوفين باسوتيدام الصوإ ،محودد مسوبقا   بمقدار( مثال   حبر)القلب بماء ملون 

 1)من األوعيوة الدمويوة طويلة نوعا  ما القلب عن الرئتين بقطع  فصليجب  ،من أجل هذا
وبعود بضوع . في زجاجوة بالسوتيكية شوفافة" واقفا  "يمكن أن يبقى القلب  ،وأيضا  (. سم 7إلى 

: القلب األيمن ،أوال  . السائلب مع االحتفاظج القلب بحر  فرّ ي ،ساعات، أو في نهاية اليوم
أيضوا  تم يوو . الذ  أديلنواه بالضوبط نفسه تفرج المياه الملونة ويقاس حجمها لنجد أنه الحجم

 الميوواه الملونووة لووم تموور ،إذن .لووم تيوورج أيووة سوووائل وايضووا   ،مووع القلووب األيسوور نفسووهاإلجووراء 
وال يسوومح  ،اإلغووالإ محكوومفالنتيجووة إذن هووي أن الجوودار بووين البطينووين . القلووب األيسوورإلووى 

 .تماما  كما اعتقد ابن النفيس ؛بنفاذ السوائل
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 كيف نختبر نظرية ابن النفيس؟

فإن رحلة الدم بين القلب والرئتين تتم من يالل نظام الطريوإ الواحود  ،بالنسبة البن النفيس
ن عون األيمو البطوينالدم يغادر ‹ --األيمن  البطينإلى  الدم يصل: بحسب المراحل التالية
إلوى الودم  يعود‹ --الرئتين  الدم يغادر‹ --الدم الرئتين  يديل‹ --طريإ الشريان الرئو  

الودم الووذ  فووإن أيضوا ، بحسووب رأ  ابون النفويس، . األيسور عوون طريوإ الوريود الرئووو  البطوين
ثوم " الونف س الحيوو "الرئتين عن طريإ الوريد الرئو  يمتزج موع إلى  األيمن البطينيمر من 

 .األيسر عن طريإ الشريان الرئو  بالبطينيلتحإ ثانية 

اقترح األطفال أن يحقنوا ماء  ملونا  في األوعية، كي يماثلوا الدم، وليروا مون أيون يوديل 
األطفوال أن المواء  بعد عدة محاوالت بأوعية ميتلفوة، الحوظو  .الماء الملون ومن أين ييرج

. ييرج عن طريإ الشريان الرئو ( األيمن البطينفي )الملون المحقون في الوريد األجو  
فوإن المواء ييورج عون طريوإ  ،إذا تم الحقن عون طريوإ الوريود الرئوو  فوي القلوب األيسورأما 

 .الشريان األورطي

 
 .قلب خروف

 منظر أمامي منظر خلفي                                                     
 .(الصورة من ديديي بول، وسائط متعددة)

 الوريد الرئو  :7الجذع األيمن الرقبي    :3الشريان األورطي   :1ميرج الجذع األبهر   :2
 (اليل  ليروج الشريان األورطيإلى  مدفوع)الشريان الرئو   :2
 .الوريد األجو  األصغر :2الوريد األجو  األكبر   :5
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 .لقلب  تم تشريحه، يتتبع األطفال رحلة الدم في القلب ميططبمساعدة و 

 
 خاتمة

إن قصوووووة رحلوووووة الووووودم ال تتوقووووو  عنووووود ابووووون 
فإننا معه قود حوددنا مجورى الودم مون . النفيس
إلوى  الورئتين ومون الورئتينإلى  األيمن البطين
علينا أن ننتظر حتى  ،ولكن. األيسر البطين

عمليووووة مغووووادرة الووووودم يووووأتي هووووارڤي ليعووووورض 
للقلوووووب وعودتوووووه الوووووى هنووووواك بشوووووكل دائووووور ، 
معتموودا  علووى الوودورة الرئويووة الصووغرى، للوودورة 

  .الكبرى

 

 

 ملحق
 الطريقة التجريبية للتشريح

 .في مواجهتك ينضع القلب في وعاء للتشريح بحيا يكون البطين

الشووريان )األيموون  ينأديوول المقوو  فووي الشووريان الموورتبط بووالبطين: األيموون البطووينفووتح ل
 (.1-2شإ )واقطع طوليا  فوإ الجدار بين البطينين  ،(الرئو 

واقطووع ( الشووريان الرئووو )أديوول المقوو  فووي شووريان البطووين األيسوور : األيسوور البطووينفووتح 
 (.7-3شإ )جدار بين البطينين الطوليا  فوإ 
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 البطني والظهري لبيان وجهي القلب

 ا  منحرفو البطينينبين  ا  الوجه البطني على الجهة المقابلة من الوجه الظهر ، يمثل جدار إّن 
بوجود القشات الماصة المغروسة في األوعية الدموية، يالحظ المرء و . اليارجإلى  ا  ومنتفي

أن القلوووب يتكوووون مووون تجووواوي  منفصووولة بجووودار فاصووول متصووول موووع الجووودار اليوووارجي بوووين 
 .لبطينينا

 لفصل القلب عن الرئتين
سوم  فوووإ القلوووب موون أجوول  7من الضرور  أن تقطع أوعية القلب مع الحر  على إبقواء 

ويمكن لهذه األجزاء بطول .للجودار الفواصوول بالنسبة المسواعودة فوي ايتبوار اللوون والنسويوج
سووم أيضووا  أن تسووتيدم فووي النهايووة إلديووال  7

األنابيووووووووب البالسووووووووتيكية وأن تحقوووووووون بالموووووووواء 
، وكووذلك موون أجوول تحديوود (باسووتيدام محوواقن)

وأييووورا ، فوووإن فوووتح . مسوووار الووودم دايووول القلوووب
األيسووور يكوووون  البطووويناأليمووون وفوووتح  البطوووين

أسووووووهل، وكووووووذلك تظوووووول الصوووووومامات السووووووينية 
ويمكوون للموورء أن يحصوول . حميووةمحفوظووة وم

علووى القلوووب موون المسووالخ، ولكوون فووي الغالووب تكووون 
 .األوعية مقطوعة بشكل قصير جدا  

  

 1 إم في سيالتالميذ صورة 
 .(يال مونتر)كوري -مدرسة جوليو
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 لبيان نوعي األوعية الدموية على الجزء الرئيس من القلب 
 ؛قاطع أبيض وصلب: الشرايين
 .قاطع أحمر وطر : األوردة

 لالستزادة
أن الهوواء يوديل فوي تمواس موع الودم علوى طفوال لودى األوجود الهواء في الرئتين مفهوم إّن 

موون الوودم والهووواء فووي مرحلووة الحويصووالت " مووزيج"ه ّنووإ. ، ولكنووه شوويء آيوور تمامووا  فووي رئاتنووا
أو  ،الهوواء هوذا للعيوان نشواطإجوراء تجربوة مون أجول بيوان  فوي النهايوةيقترح المعلوم  .الرئوية
 .من الدم وكسجيننزع األ ،أكثر دقةبشكل  

فوووي أحووودهما حووووض مووواء مشوووبع  وضوووعي ،ن يحتويوووان علوووى الووودمْيووو عووواءسوووو  نسوووتيدم و 
بلوون أحمور فيوه يظهور الودم و ن أحمور الموع، بينموا الثواني مغلوإ بلوو فيوه بالهواء يظهر الودم 

 .داكن

يون الفرصوة لتسوأل السوؤال عون العالقوة بوين الهوواء  االيوتال  فوي لوون الوعواءلك ويتيح 
 الرئتين؟ ومن أين يأتي؟إلى  كي  يصل الدم: الرئتان تحتويهوالدم الذ  

  



 59 

 نص األطفال
هي حل المشكالت التي تظهر عندما كانا  فضيلة اللعبة المفضلة لدى نبيل وشقيقتهكانت 

كانا أكثر شغفا  بهذا األمر من اآليرين في و . يراقبان األشياء التي تحدا حولهما أو فيهما
السووحر، كمووا حصوول فووي ذلووك اليوووم عنوودما تسوواءال لموواذا عصوورهما، وييووالط ذلووك قليوول موون 

كانووووت ضوووووربات قلبيهموووووا قويووووة جووووودا  دايووووول أجسوووووامهما عنوووودما كانوووووا ال يسوووووتطيعان التقووووواط 
 ...أنفاسهما

وقود . والتوي كانوا يضوايقانهاِسونا  حدا ذلك كله عندما هربا مون إحودى أيواتهموا األكبور 
. وكانا يلهثان وال يكادان يلتقطوان أنفاسوهما ،مكانهما على فة النهر دون عوائإإلى  وصال

 :يديه على وركيه، قائال   قاطع نبيل شقيقته بينما يضع

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

 .إنني أتنفس بسرعة كبيرة. نعم، إنه قلبي يدإ بقوة، وأجد صعوبة في التنفس -
 

 .ننتظر فترة من الوقتوأنا أيضا ، يا فضيلة، يجب أن  -

 :س ه وقالف  مع ذلك، سرعان ما استعاد ن  
 .إنها تدإ بقوة هناك أيضا   .ك على رقبتكيضعي يد -

نحون نتونفس بسورعة  نفسوه وفوي الوقوت ،بودأ يهودأ الوضوع نعم، ولكون لود  انطبواع بوأنّ  -
 !أقل

 

مووا الووذ  يوودإ فووي  :آيووذ فووي الهوودوء، آيووذ فووي الهوودوء، ولكننووي أتسوواءل الوضووعنعووم،  -
 أصابعي؟

 !نبيل، إنه الدم -
 

ال يمكنك أن تر  ما الذ  يجر   ؟الدم، حقا ؟ كي  يمكنك أن تكوني واثقة من ذلك -
 !ةووي المشكلووذه هووه .اةوودك بينما أنت على قيد الحيودايل جس

لوذلك مشوى  عة،يمن إجابوة سور  له ألن تساؤلهما لم يكن ،نوعا ماكانا يشعران باإلحباط 
 .توقفت فضيلة فجأة. يل وفضيلة بمحاذاة شاطئ النهر وقنوات الر  التي ترو  حقولهمانب
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ذا  .المواء يجور  ليوربط كول جوزء صوغير مون األرض فوي هوذه األياديود! نظورانبيل،  - وا 
ذلك يجعلني اعتقد أن الدم الذ  يجر  عندما ! أصبح تيار الماء قويا  جدا  فإنه يفيض

 ...نصاب بجرح

 ؛وهووو قووادم موون النهوور ،هووا هووو الموواء الجووار ! األفكووار الغريبووة يووا فضوويلةلووديك بعووض  -
 !بينما الدم في العادة يبقى دايل الجسم

 عود ذلوك، أظنوك تريود أن تفهوم أيضوا  وب .ولكني أعر  ذلوك، إننوي أحواول فقوط أن أفهوم -
 !ماذا يحدا دايل أجسادنا

ا رجووووال  مالبسووووه يوووور  ي  اسووووتدارا لِ . عنووود ذلووووك سوووومع نبيوووول وفضوووويلة ضووووحكة هائلوووة كالرعوووود -
 .وعمامته بيضاء نقية كما كانت لحيته

 من أنت؟. لقد سمعت  كل ما قلناه وأنت تسير منا -

لوديهم أفكووار جيوودة  كوونولوم تالووذين قورأت كتووبهم  العلموواءبوول مون  ،إننوي ال أسووير منكموا -
ولكننووي  ،بالنوواس ألعتنوويكنووت ُأديوور مستشووفى . أنووا ُأدعووى ابوون النفوويس! مثوول أفكاركمووا

 .هتم بما في دايل أجسام أولئك الذين لم يعودوا موجودين على قيد الحياةأيضا  م

 أسئلتنا؟ عنابن النفيس، هل تسمح من فضلك أن تساعدنا في اإلجابة  -

ولكوووون موووون الضوووورور  كووووذلك أن  ،اموووون الرائووووع أن تفكوووور  إنّ إذ  ؛ولكوووون لوووويس هنووووا ،نعووووم -
 . اتالحظ

 .والرئتين ليبقينا على قيد الحياة اتبعاني وسو  تفهمان كي  ينتقل الدم بواسطة القلب
 

ولكون ! حودا منوذ أمود بعيود، وقود ضواعت الوذاكرةما حدا بعد ذلك لم يصول إلينوا؛ فقود 
أن ابووون النفووويس كوووان أول مووون اكتشووو  كيووو  أن الووودم يجووودد نفسوووه باسوووتمرار دايووول  يبقوووى

نبيول  إلوى بطريقة أو بوأيرى، تماموا  كموا سوبإ أن انضوم. أجسادنا من الهواء الذ  نستنشقه
لووى أولئووك الووذين يسووألون األسووئلة ،وفضوويلة . نفسووها فإنووه سووو  ينضووم إلينووا جميعووا  اليوووم وا 

 ...بطريقة أو بأيرى
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 قـوس قـزح
 

 نظرية قوس قزح                         
 يتابيرنار م

 
              اكتشا  قوس قزح مع الفارسي :الضوء والماء

 ديالڤيل كزافييبمساعدة  ،سيسيل د  هوسون

 
                                                         ن  لألطفال

 آن فوش
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 نظرية قوس قزح
 بيرنار مايت 

. هنووا موونالمطوور الووذ  مووا زال يسووقط هنوواك، علووى مسووافة غيوور بعيوودة  بعوودالشوومس  اشوورقت
ميلصوا  لقطورات لقود كوان هنواك . قووس قوزحثّموة وفي السوحب المواطرة، . واألشجار ترتج 

 إّنووه .المطوور التووي امتزجووت بالضوووء، بعوود العاصووفة، فووي الينووابيع وتحووت مجوواذي  القوووارب
األحمر مون اليوارج واألزرإ مون الودايل واألصوفر . قوٌس دائر  في الجهة المقابلة للشمس

 :فوووإ األول، أقوول كثافووة وألوانووه معكوسووة ،قوووس قووزح ثووان  كووان هنوواك وأحيانووا  . فووي الوسووط
 ؛أقوواس قوزح عاليوا  فوي السوماء عنود الفجور تظهور. من اليارج واألحمر مون الودايلاألزرإ 

يكوون وسوط قووس قوزح ف ؛المالحظوة تبوين ذلوك. نص  دائرة عند األفوإفي هيئة تقريبا   تنام
واآلال  يسووتلقون عنوود  ،آال  النوواس ينظوورون إليووه. دائمووا  مقابوول الشوومس بالنسووبة للمراقووب

األحموور . لتعثوور علووى كنوووزه تنقّووبأن  وموون العبووا .لكوول مشوواهدقطعووة واحوودة ثّمووة قدميووه؛ 
تمامووا  بالنسووبة لمركووز عووين الشوومس للنيووزك كمووا كووان ُيسوومى منووذ  نفسووها دائمووا  عنوود الزاويووة

 واأللوووان األيوورى عنوود الزاويووة. ، ألنووه ينتشوور فووي الهووواء(القوورن الرابووع قبوول الموويالد) أرسووطو
 .، دائما  نفسها

عور  العورب  ؛ فقودقد أثار حولها العديود مون اليرافوات طبيعيةال إن ظهور هذه الظاهرة
حموول األواموور موون يأقوودام مجنحووة  ذا يس، رسوووال  إيووز  كاآللهووةأن اإلغريووإ جعلوووا منووه نسووية 

وقوورأوا فووي اإلنجيوول أن قوووس قووزح ظهوور لنوووح فووي . النوواسإلووى  اآللهووة والبشووائرإلووى  زيوووس
ر الرؤيوووا فْ ويتوووديل النيوووزك فوووي ِسووو. تحوووال  ا  موووع اإلنسوووان فوووي إشوووارة إلوووى نهايوووة الطوفوووان

المتعلقوة بوه،  التفسويراتفوي كول و . إنه هو الذ  يجلوس موع المسويح فوي يووم القياموة: ليوحنا
 –ا   ؛السووووماء –األرض  ؛الموووواء –الشوووومس : فووووإن قوووووس قووووزح يمثوووول غالبووووا  مبوووودأ مزدوجووووا  

 .األنثى –الذكر ؛اإلنسان

تفسووير  بووين فهووو يميووز. قووّدم أول تفسووير علمووي لهووذه الظوواهرة لقوود كووان أرسووطو هووو الووذ 
وبوين  ؛(البنيوة وعلوم وظوائ  األعضواء وعلوم الونفس( )physis)األلوان الذ  يأتي من كلموة 

ا سوويتحدد بعوود مووك يطووأ  )أرسووطو  رأىأللوووان، فبالّنسووبة ل. شووكلها الووذ  هووو مسووألة هندسووية
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 .فوي النظور" ايتوزال"بينموا األلووان هوي يلويط مون  ؛أن األبيض نقي متجانس ،(سنة 1111
الشووكل واللووون الحجووم موورآة كبيوورة فقوود عكسووت . ةلسووحاب ا  ألوووان قوووس قووزح انعكاسوو لقوود كانووت

ذلوووك )يمكووون فقوووط لقطعوووة مووون أبعووواده الضوووعيفة أن ترسووول اللوووون و (. شوووكلك ولوووون بشووورتك)
زك ُيظهور لونوا  متواصوال  النيو نّ إ(. المقابول كوامال  نظيورك  يمكنك رؤيةال ف ؛اليا  ببشرتك
هوذه المرايوا مون قطورات وتتكون  .على مرايا صغيرة إلى االنعكاسهذا يعود و وليس صورة، 

 . ةصغيرة من الماء تشكل السحاب

وكل لون يتوافوإ موع . بصرية تتناق  بحسب بعدها أشعةالعين تبعا : لشكلبالنسبة ل
، نفسوها بالنسوبة للعوينعنود المسوافة نفسوه اللون يصبغ و . انيفاض معين في اللون األبيض

بالنسوبة ويكوون وسوطه مقابول الشومس . دائورة فوي شوكل فوي يوط هندسوي يبدو القوس ولذلك
أهمية فلسفة أرسوطو مون أنهوا وتنبع . المنعكسة األشعةالعين، ألن السحابة ترسل إلينا  إلى

ن اإلسووالمية ا بعووده فووي علوووم البلووداءو لدراسووة مفهوووم قوووس قووزح التووي نفووذها موون جووا مهّوودت
 .بوجه يا 

 للمووويالد 111عاااام حووووالي وصووو  ، إسوووكندر األفروديوووز  ؛أحووود المعلقوووين علوووى أرسوووطو
. نطاإ السماء بين قوسوي قوزح يكوون دائموا  مظلموا   ، وهي أنّ ظاهرة لم يؤكدها أحد من قبل

، كمووووا ُعوووور  منووووذ ذلووووك "نطوووواإ اإلسووووكندر" ؛لموووواذا يجووووب أن يكووووون هووووذا الغموووووض النسووووبي
ويعيوود  ،هووذا السووؤال ي البلوودان اإلسووالمية سووو  يجيووب عوونالعلم الووذ  تطووور فوو؟ فووالتوواريخ

 .ايتبار التفسير الذ  جاء به أرسطو بشكل أساسي

كوان أول  فقود (.م2172 – 252)ابون الهيوثم  هوو أعظم الفيزيائيين العورب بوال منوازعإّن 
أن  يعتقودجعلتوه لدرجوة  ،"(شوعاع الضووء"انظور )من شغ ل نفسه بالطبيعة الفيزيائية للضووء 

وهو يبرر هوذه الفرضوية ويفسور جميوع . الضوء مكّون من جسيمات كروية صغيرة متشابهة
وهي كرات زجاجية  ،"الُمحرقةالكرات "وقد درس أيضا  . ةحقائإ الضوء التي عرفها بالتجرب

 . ساس الزجاجة المكبرةأ ذلككان وقد . الضوء ويمكن أن تشعل نارا   أشعة تركز

شوووعة ألاع ّبوووتإجراؤهوووا فوووي غرفوووة جووورى تعتيمهوووا، يمكنوووك أن تت تمّ يوووبفضووول تجربوووة دقيقوووة 
انظوور )يارجووة موون هووذه الكوورات  ،(بسووبب ديولهووا موون يووالل الزجوواج)تنكسوور  هووانّ إ .الدايلووة
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وازيوووة القادموووة مووون تالم ةشوووعألاعلوووى أن ( 1انظووور الشوووكل )تبووورهن لهوووذا فهوووي (. 2الشوووكل 
تنكسور  بحيوا ،مؤشورات زوايوا ميتلفوة الكرات تكون لهواإحدى تلك الشمس والتي تقع على 
الشووكل  فووي O'Gبحسووب القوووس )دة وقيمووة محوودّ  ين صووفر  زوايووا بووبوتيوورج موون الهووواء دائمووا  

لووم . سووو  نوورى أهميووة هووذا االسووتنتاجو . G يووارجإلووى  ال يمكوون أل  شووعاع أن يغووادرو  .(1
لقد استيدم عبوارة . بأقواس قزحيض  ابن الهيثم إال القليل الستنتاجات أرسطو فيما يتعلإ 

، وهوذا أمور "الشوعاع المرئوي"القادم من الشمس بدال  من عبوارة أرسوطو "  الشعاع الضوئي "
مون طريقتوه التجريبيوة أو اسوتنتاجاته التوي حصول نوابع  مهم، ولكنه لم يقودم أ  تفسوير آيور 

سووينا الفكوورة  فووي الوقووت الووذ  عوواش فيووه ابوون الهيووثم، كووان لوودى ابوونو . عليهووا موون البصووريات
تفسير قوس قزح بانعكاسه على المرايا الصغيرة الموجودة في إلى  أنه لن يعودالمتمثلة في 

هوذه الفكورة المهموة،  ولم تُودرس. الس ُحب، مثل أرسطو، ولكن بانعكاسه على قطرات المطر
بأبحاثوووه  الوووذ  قوووام( 2322-2155)بحسوووب معرفتنوووا، قْبووول أعموووال كموووال الووودين الفارسوووي 

 ،ة الشووهيرفووي مرصوود مراغوو الفلكووي، (م2322المتوووفى عووام )موون أسووتاذه الشوويراز   بتشووجيع
" كتواب المنواظر"وهو الذ  جلب له، مون القواهرة، . في مدينة تبريز علوَّمه البصريات والذ 

 .ليشرحه البن الهيثم، في نسية بيط المؤل 

 

 .بحسب ابن الهيثم خطوط الضوء في كرة زجاجية: 1شكل ال

علوى مراجعوة أعموال ابون  بالتأكيود عتمدامن أجل تعديل فكرة قوس قزح، فإن الفارسي و 
الضوء ينعكس عن قطرات المطر وليس عن )وعلى أفكار ابن سينا  ،الهيثم في البصريات

الضووء ينكسور فوي قطورات المطور )وعلى أفكوار الشويراز   ،(القطرات المتكونة في السحاب
إلوى  أسورَّ بوه ، ولكنوهعملّيوا  لوم يعورض هوذا االقتوراح  لكنوهو ثم يونعكس علوى وجههوا اليلفوي، 
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 أشوووعةفوووإن الفارسوووي أعووواد أيوووذ شوووكل يطووووط  ،ا  بهندسوووة النيوووزكوألنوووه كوووان مهتّمووو(. تلميوووذه
. ابوون الهيووثم وعووّر  كوول قطوورة مطوور علووى أنهووا كوورة أدركهوواكمووا  "الكوورة المحرقووة"الضوووء فووي 

 فقود، الضووء التوي يمكون أن تيورج مون الكورة أشعةيهتم بكل  الشهيرسلفه كان بينما ، ولكن
التوي يمكون أن توأتي فوي اتجواه عوين النواظر الواقو  بوين  ةشوعألالفارسوي نفسوه فقوط باشغل 

عكس علوووى نتوووو  قطووورة المووواءإلوووى  التوووي توووديل األشوووعةأيضوووا  أن  بوووّينوقووود . الشووومس والمطووور
الشوكل انظور )ظر عوين النوا إلوى حور نتغادر ثانيوة مون األموام يمكون أن ت ثم الوجه اليلفي

بنفسوه  بوةهنوا ال يقووم بالتجر  ؛ فهووكان الفارسي ميطئا  قليال  مون ناحيوة قويم الزوايوا لقد (.3
، بينما كوان المحرقةابن الهيثم بفضل الكرة الزجاجية  التي حّددهاأيذ القيم إلى  ولكن يعود

 (.مؤشر انكسار ميتل )الكرات المملوءة بالماء  بيصو بإمكانه أن يأيذ القيم المحددة 

 
 أ 2الشكل 

 
 ب 2الشكل 
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مووووون أجووووول شووووورح األلووووووان، الحوووووظ الفارسوووووي 
التقزح اللوني الذ  كان موجودا  في قطورات 
المووواء الورديوووة أو المووواء الموجوووود فوووي وعووواء 

 وقوود ثبووت بالووّدليل أنّ . موضوووع فووي الشوومس
المسووووووووافات إلووووووووى  هووووووووذه األلوووووووووان ال تعووووووووزى

المنظر كما افتورض " تالشي"إلى  ؛الميتلفة
ّنموووووووا إلوووووووى  . ظووووووواهرة االنكسوووووووارأرسوووووووطو، وا 

المالحظات الهندسية إلى  وبالعودة بعد ذلك
 سوووقوط األشوووعةالحوووظ أن فقووود البووون الهيوووثم، 

يمكنهوا ميروطوات منكسورة  يعطويالمتوازيوة 
أن تعبر و تتعزز أكثور أو أقول عنود النقطوة 

 ميروطات مثل)نفسها 
 JG ،J’G’’ ،GTG’ ،LM ،J’G’’ ،LM، ،هنوووواك  تكانوووو ،بالنسووووبة لووووهو (. 1الشووووكل  فووووي

إلووى  األزرإ يعووزى. حموورواألصووفر واأل واأليضوور زرإاأل: هووي أربعووة ألوووان فووي قوووس قووزح
توووووورا  جزئووووووي  ينطووووووو  علووووووى، واأليضوووووور الميروطووووووات التقووووووارب ولكوووووون بوووووودون تووووووراّ  

، واألحموور يظهوور علووى حافووة المجموعووة المتراصووة كاموولتوورا  لووه ، واألصووفر اتللميروطوو
 .مزيد من الضوءب

وتلووك الياصووة بووالقوس الثوواني أكثوور  ،لموواذا يجووب أن تكووون ألوووان قوسووي قووزح منعكسووة
قووس قوزح األول مورتبط بانعكواس ف. ن االنعكاس يقلب الصوورةقائال  إالفارسي  يعلإظلمة؟ 

لوذا تكوون ألووان أحود  ،مرتبط بانعكاسوين الثاني؛ بينما قطرات المطر إلى الجهة اليلفية من
 ،بعوض الضووءفقود  يوؤد  إلوىاالنعكواس إن . بالنسبة أللوان القووس اآليورمقلوبة  القوسين

اإلسكندر؟ لقد أثبوت ابون الهيوثم وماذا عن نطاإ . قوس قزح األعلى أقل كثافةوعليه يكون 
حد األحمر، هو هذا . ’OGأنه ال يمكن أل  شعاع أن يغادر من يارج ( 1الشكل انظر )

، ال يوجوود أ  ضوووء يجوور  إرسوواله موون هموواوبين .يووارج القوووس األول، دايوول القوووس الثوواني
لمواذا يكووون قوووس قووزح  :وثموة سووؤال آيوور .السووماء أكثوور ظلمووةهووذا يجعول قطورات المطوور، و 

 3الشكل 
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التوي يسوقط فيهوا  المسواحةبوين  التقاطعفي بعض األحيان غير كامل؟ هذا يدل على نقطة 
لموواذا نوورى األلوووان بشووكل  ثووم .الشوومس أشووعة الصووافية التووي تسووطع عليهوواسوواحة لمالمطوور وا

متواصووول بينموووا قطووورات المطووور غيووور متواصووولة؟ إنهوووا كثيووورة العووودد، ومووون مسوووافة بعيووودة ال 
 .تتحرك انقطاعاتها وهينستطيع أن نميز 

علووى وفوواإ عووام مووع هووي م، و لعووال  لتجربووة قوووس قووزح كاملووة بووالمعنى العووام المعوورو  إّن 
 –الضووووء  –عنصووور فيزيوووائي جديووود  بإديوووالرؤيوووة أرسوووطو، ولكووون توووم إثراؤهوووا بشوووكل كبيووور 

الفارسوي بتفسوير تجاربوه التوي لوم تجور علوى قطورات المطور،  قام وقد. وبتبني طرإ تجريبية
ولقوود لجووأ ابوون . بالموواء ممتلئووةكوورة زجاجيووة  باسووتيدام، ولكوون لدراسووتهايسووتحيل عزلهووا  التووي
قتراحاتووه الهندسووية الدامووة المراجعووة الفنيووة إأشووكاله التووي مكنتووه موون الرجوووع إلووى إلووى  الهيووثم

اسوتبدل ابون الهيوثم  إال أنيصائصوها ومسواراتها، وبصورّياته  إقليودسهندسوة اعتبرت التي )
؛ لقد شّبه انعكاس (الضوء التي تسير في يطوط مستقيمة والتي تنعكس وتنكسر بها أشعة
 أجوورى حسوواباتبسوورعة عاليووة وموون ثووم  المنطلقووةبسوولوك الكوورات الصوولبة  هوانكسووار  الضوووء

 .الحركة بالرياضيات

لمعرفتنوا، لكوي تتطوور فوي البلودان  وفقوا  ، مسوتقبل جيود، لوم توأتب داعات الواعودةاإلبوهذه 
عواش فيهوا الفارسوي، أصوبحت طورإ التبوادل العلموي التقليديوة ففوي الحقبوة التوي  ؛اإلسالمية

لم تعود المؤلفوات العلميوة ، م2122اإلمبراطورية العثمانية عام تأسست ا فعندم .غير منظمة
 وكانووت .وكووان نجووم هووذه المنطقووة االييوورة فووي أفووول. تنتقوول بووين شوورإ دار االسووالم وغربهووا
منووذ نهايووة القوورن الحوواد  عشوور مقارنووة بالبلوودان  علميووا  البلوودان الالتينيووة تتقوودم بشووكل أفضوول 

التوي  مقدموة كتواب المنواظر اما عود ،أعمال ابن الهيثم نقلواكان مترجموهم قد و . اإلسالمية
قووس قوزح  تفسوير ظواهرة، فوإن العوالمبفضول كتابوات هوذا و . الطريقة التجريبيوة بوضوحتبين 

وايتلووو عووام  ، وم2152مووع روجوور بيكووون عووام  العووالم المسوويحيكانووت قوود بوودأت تتطووور فووي 
يووالل الفتوورة  اسووتنتاجاتإلووى  كووذلك توصووّلواقوود الووذين كووانوا  ديتووريتش د  فريبيوورجو ، م2127

تباع اولكن بدقة أقل وب ،الفارسي، بالنسبة للتفسير الكامل لقوس قزح نفسها التي عاش فيها
الممارسووة العمليووة التووي كانووت فووي البلوودان اإلسووالمية بووارز، ميتلوو  جوودا  عوون  دينوويأسوولوب 

 .والتي كانت دائما  قائمة بذاتها
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ت تفسيرات بدأ" العلم الحديا،"تكون ومع . فة العصور الوسطىفول فلسأثم بدوره، بدأ 
يظووول ابووون الهيوووثم، علوووى أ  حوووال، مشوووهورا   لكووون. الفارسوووي وديتوووريتش د  فريبيووورج تُنسوووى
ي كتابووه فوو ،أعوواد الووذ هووو لقوود كووان رينووي ديكووارت . وحاضوورا  فووي كتووب علموواء تلووك الحقبووة

اكتشوووا  تلوووك الطريقوووة،  "الهندسوووة" ثوووم فوووي كتابوووه" النيوووازك"ثوووم فوووي كتابوووه  "يطووواب الطريقوووة"
، الذ  كان أول "سنيل"، بفضل قانون االنكسار لو م2572وكانت كتبه تلك تطبيقا  لها عام 

إسوحإ  كوانو  .الفارسوي أنجوزهمن نشور التفسوير الهندسوي لقووس قوزح، متجواوزا  فوي دقتوه موا 
اللووون   موونقوووس قووزح وألوانووه، جوواعال   مقوودارهووو الووذ  حوودد تمامووا   م2521نيوووتن فووي عووام 

موسويقية  نوتوات ألوان أساسية مثلما توجد سوبعسبعة األبيض مزيجا  غير متجانس، وممي زا  
فووي القوورن الثوووامن و . بتكوووارالبالنسوووبة لووه التماسووك وا 2 الووّرقمويمثوول  .إلوووخ...كواكووب ةسووبعو 

يمكوون أن  التووي بعووض الحوووا  الملونووة: عشوور، لوحظووت بعووض سوومات قوووس قووزح األيوورى
لووم يووتم ... فووالنيزك يبعووا ضوووءا  مسووتقطبا   ؛تظهوور دايوول القوووس األول يووارج القوووس الثوواني

... تطووورات أيوورىإلووى  إال أنهووا أدتسووحإ نيوووتن، إفيزيوواء  جانووبموون  تلووك السوومات تفسووير
فووي  كانووت العلووومفووي أ  مكووان آيوور،  أوهنووا  هألنوو تناولهووا ممكوونولكوون هووذه قصووة أيوورى 

 .على أساسها علومنا لتطويرقاعدة  تأرسىقد  البلدان اإلسالمية

 
 لمزيد من المعلومات

 

م ْلوووووالعِ "مجموعوووووة ، دار النشووووور (Seuil) سوووووول، بووووواريس، تووووواريخ قووووووس قوووووزحيوووووت، ابيرنوووووار م
 .م1112، "المفتوح
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 اكتشاف قوس قزح مع الفارسي: الضوء والماء
 ديالڤيل كزافييو سيسيل د  هوسون 

 األهداف
 .من ألوان ال حدود لهاالضوء األبيض يتكون 

 مشواهدة قووس قوزح، يجوب أن يكوون ظهور النواظرول. قطرات المطور تحلول الضووء األبويض
 . المطر مواجها  الشمس و إلى 

 (.دهانمثل ال)األضواء الملونة ال تتكون من أصباج من اللون 

 مرجع البرنامج
 ".الضوء والظل: السماء واألرض"

 المعّدات المستخدمة
أحموور، أيضوور، ) األلوووانموون مقوودار قليول بالمواء، مصووابيح يدويووة،  ممتلووئكوأس مووع حاموول 

 (.أزرإ

وسو  نرى، على . بةعلى المالحظة والتجر  يستند، سنتبع هنا األسلوب التجريبي الذ 
وأن هنواك  ،رو  مشواهدة معينوةّل ظوسبيل المثال، أن قوس قزح يمكن فقط أن ُيرى في ظو

وسويرا  علوى نهوج الفارسوي، سوو   .، وهوي ثوابوتكّلهوا س قوزحاقو أمشتركة معينة بين  ا  نقاط
وسيكتشوفون . يشجع التالميذ على استكشا  الظرو  التي يمكن فيها مالحظة أقواس قزح

الحظووا  وقود. بعضوها بوبعض عالقوة مون حيواجميع مواضوع مصودر الضووء والمواء  كذلك
موون شووأنه أن يتوويح  وهووذا التتووابع .أن األلوووان اليارجيووة لقوووس قووزح كانووت دائمووا  هووي نفسووها

قووووس قوووزح لووويس إّن : لووودى األطفوووال بفرصوووة  لمعارضوووة بعوووض األفكوووار الموجوووودة  جاليووورو 
  العلموّي هوذه توؤد االكتشوا نشوطة أن إ. سوبعةاأللووان الال فائودة مون وجوود و جسما  ماديوا ، 

 .ايتبار بعض الجوانب الفيزيائية لأللوانإلى  بنا أييرا  
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 للمعلم
، فهووو ال إذن. شووبكية العووين بواسووطةينووتج عوون تفسووير دموواغي للضوووء  ذاتووي إحسوواساللووون 

ّنموا، "بذاتوه" يوجد من لوون    للّضووءهوو اسوتجابة مون الودماج إلثوارة ياليوا العوين المسوتقبلة  وا 
 ارة تولوود إشوارة عصووبية ترسوولثوهووذه اإل. الضوووءبواسوطة ( الميروطوات الواقعووة فوي الشووبكية)

اآلليوووة إلوووى  ومووون أجووول فهوووم اللوووون، علينوووا الرجووووع. العصوووب البصووور بواسوووطة الووودماج إلوووى 
مووووا قووووّدمناه فووووي الجووووزء اليووووا   ن هووووذه المقاربووووة سووووتجعلنا نكموووولإ. ل بصووووار الفيزيولوجيووووة

 .ابن الهيثم الذ  قّدمه ل بصاربالتفسير الفيزيائي 

موجوة معينوة، ولكنهوا موجوة علوى  ّنهواإ .مون األموواج ا  معينو ا  نوع ؛الضوء موجة نعدّ دعونا 
 1.111 111 112=نوانومتر 2)وهي تتميز بطولها الموجي الوذ  يقواس بالنوانومتر . كل حال

أو بدقووة أكبووور، )عيوننوووا  إنّ  .بوووالتردد الووذ  يقووواس بووالهيرتز مووا يقابووول ذلووك،أو، ( موون المتووور
مغناطيسووية التووي تتووراوح تردداتهووا حساسووة تجوواه الموجووات الكهر ( للضوووءيالياهووا الحساسووة 

 21×2.2بووين 

 21×7 و 27

الياليووا المسووتقبلة للضوووء ترسوول فووإن بمعنووى آيوور، . هيرتووز  27
 هوايتوراوح طول التوي بواسوطة الموجوات الكهرمغناطيسوية هاالودماج بمجورد أن تصولإلى  إشارة

هوووذا الضووووء، أ   ؛ونحووون نسووومي كووول هوووذه الموجوووات. ا  نوووانومتر  221و  711المووووجي بوووين 
!(. أن الضووء غيور مرئوي ىت ْنس وال )أو يسوتفّزه ، بمعنى أنه يحوا اإلبصوار "الضوء المرئي"

أو )الموجوة يعتمود علوى طوول  فهوو لضووء المسوتقبلا" لوون" المتعّلإ بووِ التفسير الدماغي أما 
طوووول موجوووة يوووتم  مووون ناحيوووة أيووورى، فوووإن كووولّ . اي يوووتم اسوووتقبالهالتووو( مسوووتوى طوووول الموجوووة

من ياليا العوين المسوتقبلة " إدراك"مثال ، اللون البنفسجي هو ف. لها مرتبط بلون محدداستقبا
وعنووودما تسوووتقبل العوووين . ا  نوووانومتر  721 و 711لضووووء طولوووه المووووجي يبلوووغ موووا بوووين  للضووووء

، ولكوون هووذه "ضوووء أحوواد  اللووون"ضوووءا  ذا طووول موووجي منفوورد فإنووك عندئووذ  تتحوودا عوون 
 ...أبدا   تتحقإالحالة ال تكاد 

حمور يتجزأ طي  الضوء األبيض بطريقة مبسوطة فوي ثوالا ُحوز م تتوافوإ موع األلووان األ
 .األساسيةلوان  األواأليضر واألزرإ التي تسمى 
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إال أن (. مليوون تقريبوا  )لودى اإلنسوان القودرة علوى أن يميوز بوين عودد هائول مون األلووان و 
دركها يواأللوووان التوي  المساو  لعودد ءو ضالشبكية ال تمتلك مثل هذا العدد من مسوتقبالت ال

[ r، g، b] ثالثووة أنووواع موون الميروطووات التووي سووو  نسووميها ثمووةفووي الحقيقووة، و  .اإلنسووان
 :حساسة تجاه األطوال الموجيةوهي  ،على التوالي

 ؛مترنانو  211و  711بين  -
 ؛نانومترا   221و  211بين  -

 .نانومترا   221و  221بين  -

اإلشووووارات القادمووووة موووون الميروطووووات الميتلفووووة  وتووووراّ  إن نسووووبة الميروطووووات المثووووارة 
 .رؤية كل األلواناإلضافي، من  التركيبُيمّكنان، بواسطة 

ولكن هوذه النقطوة . بتدائيةالمع أطفال المدرسة ا هكلّ ليس من الضرور  أن تناقش هذا 
موون شووك أن تثيوور اهتمامووا  ياصووا  بووالفكرة المتفووإ عليهووا بشووكل واسووع،  بووالالنظريووة تتوويح لووك 

الصووفة الماديووة التووي  أضوو  إلووى ذلووك أنّ . واحوود يءالماديووة شوواأللوووان و األلوووان  حيووا كووون
 .إلدراك اللون الذ  ينتجه الضوء ينسبها الطالب تلقائيا  للون هي مناقضة للصفة المعنوية

 .العالم المدهش للّضوء واألجسام الملّونةنديل  واآلن، دعونا

 قزح أفكار الطالب عن قوس: 1نشاط رقم ال
وتفسووويرهم  سوووو  نحووواول هنوووا أن نميوووز الطريقوووة التوووي يفهوووم بهوووا التالميوووذ تشوووكل قووووس قوووزح

. التعليموات التوي يقترحهوا المعلوم لمناقشوةهذه المرحلوة الصوفو  وسو  ترشد . التلقائي لها
 ."آيور يفهوم كيو  يتشوكلا  ل قووس قوزح بطريقوة تجعول شيصومثّو" :ُيكتب على لووح الصو 

 .بشكل فرد  ذلك على األطفاليجيب و 
؟ هول موا ترتيبهواكم عددها؟ )عدة أسئلة فيما يتعلإ باأللوان  التالميذيثير ايتبار أفكار 
هوول موون الضوورور  ف :بالنسووبة للتسلسوول الزمنووي لألحوودااو ، (؟دائمووا   هووذا الترتيووب هووو نفسووه

قبوول أن يظهوور قوووس  المطوور يووك أن تنتظوورأم عل ؟نفسووهالشوومس والمطوور فووي الوقووت  وجووود
هوووذه  مناقشوووةجووور  تو . لعناصووور الالزموووة لتشوووكل قووووس قوووزحا عقووولموا بالنسوووبة ؟ وكوووذلكقوووزح
ألوووان قوووس قووزح، الترتيووب ) عنوود مناقشووة كوول نقطووةو . منوواظرة ينظمهووا المعلووم ئلة فوويواألسوو
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المعلوم بعوض الرسوومات المتناقضوة  ، يعورض(ألحداا، موقع الشمس، موقع المطورالزمني ل
(. الصوورة أدنواهانظر )بالموضوع  مدى عالقتهاالتالميذ أن يناقشوا  منعلى الطاولة ويطلب 

وال يعطوووون أهميوووة لموقوووع  ،الشووومس والمطووور مووورات ظهوووور عووودد باحتسووواباألطفوووال  وينشوووغل
مووع ذلووك، فووإنهم يتناقشووون بأسوولوب حيووو  حووول موقووع المطوور بالنسووبة و . الشوومس فووي السووماء

؟ أموا فوي موا ييو  اآلليوة العاموة لتشوكل قووس قوزح،  "يلفوه" أم "دايلوه"هول هوو : قوس قزحل
، وهوذا يشوكل ضوء الشومس هوو الوذ  يوأتي ليوضوع فوي المواء" إنّ فقد سمعنا األطفال يقولون 

 .بتلقائيتهم ال يرسمون المتأمل للظاهرة أن التالميذكما الحظنا  ."األلوان
 
 
 
 
 
 
 
 

 : لطلب المعلم اإلبتدائي، إجابةتالميذ الصف الثالث لرسم 
 ".يتمكن شخص آخر من فهم كيفية تشكله بحيثارسم قوس قزح "

 
وووْير  لبعوووض الرسووووم  عووورضتوي وسووويلة إلجوووراء ذلوووك يووووفر و . زمنيوووا   تقوووعاألحوووداا كموووا  س 
، كما نفسه وجود المطر والشمس في الوقتضرورة   تالميذ الص  يؤكدون نصْ ف ؛نقاش

 .يبين الرسم

تلوووك  وبياصوووة ،أسوووئلة معينوووة عووونتوووديل المعلوووم وقوووراءة الووون  لألطفوووال اإلجابوووة يتووويح 
أو  ةأن تميوز أربعو عوادة كيمكنو)وجد سبعة ألوان في قووس قوزح ال ت: المتعلقة بعدد األلوان

 سووى ليسوتئلة التوي وهنواك بعوض األسو يبقوىنهايوة الودرس،  ومع حلول(. منها فقط ةيمس



 12 

 ،على لوحة فتكتب. في الن  الميص  لألطفالطرحها نبيل وفضيلة  لتلك التي صدى
 :وتحدد تنظيم التصنيفات التالية

 ؟بالترتيب نفسههل هي دائما  و قوس قزح؟  التي تظهر بوضوحاأللوان هي ما  -2
أن نصوونع قوووس قووزح فووي مكننووا أن نشوواهد قوووس قووزح؟ هوول ي يمكننووافووي أ  الظوورو   -1

 غرفة الص ؟

 جسم ماد ؟ هل قوس قزحو هل بإمكانك أن تلمس قوس قزح؟  -3

العلمواء مون أجول تفسوير تشوكل قووس قوزح عبور التواريخ؟  ما هي الفرضية التوي قوّدمها -7
أن يقول لنبيل وفضيلة قبل ضوياع السور فوي رموال  "الفارسي"ماذا كان بإمكان العالم 

 الزمن؟

 ُصنع قوس قزح في غرفة الصف: 9نشاط رقم ال
مون الضورور  للتالميوذ أن يصونعوا  ،السوابقةولوى ألالثالثوة  ااألسوئلة  عونمن أجل اإلجابة 

بمووا أن هووذه الظوواهرة نووادرة الحوودوا فووي الطبيعووة نوعووا  مووا، يوودعو المعلووم  ،واآلن. قوووس قووزح
لويس لودى و . التفكير في وسيلة تمكنهم من صنع قووس قوزح فوي حجورة الصو إلى  التالميذ

أّن و  ،ضورور  موون أجوول تشوكل قوووس قووزح( وبوواألي ، المطوور)المواء  فووي أنّ التالميوذ شووك 
قترح بعض التالميذ اسوتيدام يرطووم ميواه فوي الملعوب فوي في. الشمس أيضا  ضرورية لذلك

توتم هوذه التجربوة فوي و . ضوء الشومس
ويقتوووورح آيوووورون تمريوووور . طقووووس جيوووود

ويووووتم  .الضوووووء عبوووور موووواء فووووي وعوووواء
تتوأل   مجموعووات إلىذ والتالمي تقسيم

كوول  وتأيووذموون أربعووة أفووراد  ل منهوواكوو
 ا  حاموووووول ممتلئوووووو كأسووووووا  مووووووع مجموعووووووة

ويوووتم تعتووويم . بالمووواء ومصوووباحا  يووودويا  
د بضع دقائإ من البحوا بعو . كل مجموعة إنتاج ألوان قوس قزحغرفة الص ، ثم تحاول 

  .الكأسقوس قزح صغير جدا  دايل  مشاهدةمن الممكن  هيالحظون أنّ 
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يلوو   فالووذين هوومال ُيوورى موون جميووع أفووراد المجموعووة؛  القوووس هووذاأّن والجوودير بالووّذكر 
بعوود ذلووك يووتم إجووراء التجربووة مووع ضوووء الشوومس الوودايل موون . هووم فقووط الووذين يرونووه الضوووء

 .يالل النوافذ

  
 .الشمس خلفهمتكون أن  بشرط قوس قزح مرئيًا بفضل ضوء الشمس، مرة أخرىأصبح اآلن 

، (األحمرإلى  من البنفسجي) نفسه هو دائما  الترتيبالحظ التالميذ أن ترتيب األلوان ي
وأن وجووود الشوومس والمطوور متووزامن، وأن قوووس قووزح لوويس جسووما  ماديووا  يمكوون اإلمسوواك بووه، 

ويبقوى . وفوإ ذلك كله، أن ظهوره يعتمد على موقع الناظر بالنسوبة للمواء ومصودر الضووء
 شكل قوس قزح؟ت ظاهرةأن تفهم  يمكنككي   :السؤال الرابع، على أية حال

 ةتاريخي مقاربة: 3نشاط رقم ال
الرسوم الكرتونية التوي  ذّكروت .تعرضت ظاهرة قوس قزح للعديد من التفسيرات عبر السنين

: نترنووووووت علووووووى موقووووووعإلوالمعروضووووووة علووووووى ا" نظريووووووة الفارسووووووي حووووووول قوووووووس قووووووزح"تمثوووووول 
www.lamap.fr/decouvertes بعوووود و . للمناقشووووة مووووع التالميووووذ ا  كون مناسووووبأن بعضووووها سووووي
، ُيطلب (نترنتإلبمساعدة الوثائإ التي يوزعها المعلم أو من ا)وضع المسافة والزمن جانبا  

أرسوطو )العلماء الميتلفين المذكورين فوي الرسووم المتحركوة  التالميذ الربط بين كل  من من
الجوودول انظوور )فووي المفوواهيم  تطوووركوول تجربووة أو  وبووين( وابوون سووينا وابوون الهيووثم والفارسووي

 (.التالي

 

http://www.lamap.fr/decouvertes
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 تفسيره لظاهرة قوس قزح العاِلم 

هووووذا و . توجوووود مرايووووا صووووغيرة فووووي السووووحب تعيوووود إرسووووال ضوووووء الشوووومس أرسطو
 .غير نقي ويشكل عدة ألوانالضوء المعاد إرساله 

 .المطر ضرور  من أجل تشكل قوس قزح ابن سينا

 .ضوء الشمس تجذببالماء  ممتلئةكرات  ابن الهيثم

مووون الشووومس  ضووووءيكوووون قووووس قوووزح مرئيوووا  فقوووط عنووودما يوووأتي شوووعاع  الفارسي
يجووب أن يواجوه النوواظر  لوذلك. ن النوواظروييتورإ قطوورة مطور تراهووا عوي

 .الشمسإلى  المطر وظهره

هووووووذه الوثيقووووووة العمليووووووة مووووووع الرسوووووووم 
مسواهمة :"المتحركة هي تجميد للزمن

العلموووووواء العوووووورب فووووووي تفسووووووير قوووووووس 
التفسوويرات المقترحوووة  –الصوووورة ".قووزح

موون كوول موون أرسووطو وابوون سووينا وابوون 
الهيووثم والفارسووي وضووعت فووي تجميوود 
زمنوووووووي مووووووون جانووووووووب التالميوووووووذ بعوووووووود 
 .بالتمرين الوثائقي الذ  يرافقهامشاهدتهم الرسوم المتحركة وقيامهم 

 ، فووإنّ فووي هووذه المرحلووة. تلووك المتعلقووة بوجووود األلوووان تبقووى أسووئلة معينووة، ياّصووةولكوون 
 ةموون صووناديإ سوووداء قووادرة علووى الكشوو  عوون لوحووالمطوور لهووا قوووة غامضووة؛ تووأتي قطوورات 

كان من الضرور  أن ننتظر وقد . ألوان ال حدود لها يتكون منها ضوء الشمستمتزج فيها 
حتووى لووو أن مسووألة أصوول و . القوورن السووابع عشوور وأعمووال إسووحإ نيوووتن كووي نفهووم مصوودرها

نتصوور  أنبالتأكيود يبودو مون الممكون  فإّنوهبشكل كامل هنوا،  األوان قوس قزح ال يتم تناوله
بعض األنشطة لتعري  التالميوذ علوى بعوض األفكوار ذات الصولة بطبيعوة الضووء األبويض 

، نقووود الطووالب نحووو تمييووز سوولوك المووادة الملونووة وبهووذه التجربووة. يووة األضووواء الملونووةورؤ 
 .وذلك المتعلإ بالضوء الملون( وعلى وجه اليصو  يليط األلوان المألوفة لديهم)
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 إضافة األضواء الملونة  :4نشاط رقم ال
 من األضواء الملونة خليطمع  ورؤيتها إنتاج األلوان -1

المواقوو  المقترحووة اآلن هوودفها أن تيلووإ صووراعا  بووين مووا يتوقووع التالميووذ أن يووروه ومووا يرونووه 
 بوالفنالوذ  اكتسوبوه  ذاكجديدا  نحو اللون ميتلفا  عن  منحى  هذا مصمم لكي يعطيهم و . فعال  

 .مثال  عندما مزجوا أصباغا  معينة من أجل الحصول على أصباج جديدة ؛البصر 
 .مجموعووة موون التالميووذ ثالثووة مصووادر ضوووء ذات ألوووان ميتلفووة كوولتوضووع تحووت تصووّر  
أن يصنعوا ألوانا  ميتلفوة  منهمطلب وي. أيضر والثالا أزرإ والثانيأحد هذه المصادر أحمر 
يتالط األمور علويهم إجابواتهم متوأثرة بشوكل كبيور جودا  بواكانوت لقد . من مصادر الضوء الثالثة

علووى سووبيل المثووال، أن  ،بعووض التالميووذيتوقووع . لونووةبووين مووزيج األصووباج ومووزيج األضووواء الم
األحمور، أو مون األيضور و  اللوونين اللوون الكسوتنائي مون يلوط"باإلمكان الحصوول علوى يكون 

المزيج إّن . فك العالقة بين الظاهرتينإلى  توصلهم التجربةفي كل مرة، و  ."يلط ثالثة أضواء
ولويس الكسوتنائي )الحمراء واليضراء الوذ  يولود اللوون األصوفر  األشّعةاألكثر غرابة هو مزيج 

؛ سوماو اللوون ال تنوتجالضووء األزرإ  إلوىإضافة الضوء األيضر  كما أن(. األصباج فيكما 
أمووا بالنسووبة للثالثووة . األرجووواني اللووونالضوووء األزرإ  إلووىالضوووء األحموور  بينمووا تنووتج إضووافة 

 .فهي تولد ضوءا  أبيض ،رقاءز اليضراء و الحمراء و ال األشعةمعا ، 

 كيف تصنع ظالاًل ملونة -9

مون هوذا النشواط األييور و . أو رماديوا   د  و  الظل إما أن يكون أْسو ، فإنّ بالنسبة لغالبية التالميذ
يظهووور كعالموووة أن الظووول ال يتكوووون مووون موووادة سووووداء وال  حقيقوووة مْهوووأن يمّكووونهم مووون ف   شوووأنه
فيهووا كثافووة الضوووء، ولهووذا فهووي تعيوود إرسووال فووي الحقيقووة، الظوول هووو مسوواحة تقوول . سوووداء

ذا ُأضيء . العينإلى  ضوء أقل بواسطة مصدر ضوء آير غير األول الذ  ( هذا الظل)وا 
ذا . (ويعيود إرسوواله) أوجوده فإنوه سوو  يسوتقبل جوزءا  مون الضووء مون هوذا المصودر اآليور وا 

فهوووم تشوووكل  إنّ . عندئوووذ  سوووو  يكوووون الظووول ملونوووا  أيضوووا  فكوووان هوووذا المصووودر الثووواني ملونوووا ، 
 .ال يتم اإلحتفاظ بالظل أنه ممكن فقط إذا فهم المرء تماما  أمر الظالل الملونة 
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 التالميوووذ لييمنووووا مووواذا سوووو  يحووودا إذا موووا إلوووى  ابووودأ بتوجيوووه سوووؤال: المرحلوووة األولوووى
 واقفوا  علوى ورقوة بيضواء قلوم الحبور يوضوع (.موثال ، قلوم حبور)وا أجساما  بضوء أحمر  أضاء

 لوون  بالظول يبودو هوذا . يالحظ التالميذ ظل قلم الحبر علوى الطاولوة. موضوعة على طاولة
 .رماد  غامإ يحيط به لون أحمر

بضوووء أحموور  هنفسووموواذا يحوودا اآلن إذا أضووأت قلووم الحبوور فووي الوقووت : المرحلووة الثانيووة
رقووة؟ لموواذا؟ ؟ موواذا سووترى علووى الو (جنووبإلووى  مصوودرا الضوووء جنبووا  يوضووع )وضوووء أيضوور 

ن ْيوو للضوووء أنهووم سووو  يوورون ظلَّووْين محوواطين بضوووء أصووفر نتيجووة  ييمنووون  التالميووذمعظووم 
توقوع أن الظلوْين النواتجين يمكون أن يكونوا ملوونين، يولكون ال أحود مونهم . األيضر واألحمر

وهكوذا يعيود إرسوال هوذا  ،بضووء أيضور الظل السوابإ مضواء  يكون : بالفعل كما هي الحال
قلم الحبر جزءا  من  ويعترض. ظال  أيضر عيني الناظر التي تشاهدإلى  ضرالضوء األي

ولهووذا . الضوووء األيضوور ويشووكل منطقووة ثانيووة موون الظوول مضوواءة هووذه الموورة بضوووء أحموور
فووووإن التالميووووذ يالحظووووون ظلّووووين لقلووووم  ،السووووبب

 ؛الحبوووووور، كوووووول واحوووووود منهمووووووا ذو لووووووون مميووووووز
أحووودهما أحمووور واآليووور أيضووور، وحوووول هوووذه 

موووووع ضووووووء أحمووووور . األلووووووان تمتوووووزج المنووووواطإ
 .ضوء أصفر النتيجة: ضوء أيضر

ماذا يحدا لو أنوك أضوأت : المرحلة الثالثة
ثووم  ،قلووم الحبوور بمصوودر أزرإ وبمصوودر أحموور

فوي . أزرإ وأحمر وأيضر؟ تبدو هذه المرحلة صوعبة لتالميوذ الصو  الثالوا: بثالثة مصادر
ولهوذا . ة مصدرينوبواسطة ووادر الضوء الثالثوة مصوة بواسطووالل المتشكلوة، كل من الظوالحقيق
ويتوقووع . يوون اثنووين ملووونين إلووى عينووي المشوواهد فووإن القلووم يعيوود إرسووال مووزيج موون ضوووء ،السووبب

األرجوواني واألصوفر والسوماو  : المرء أن يرى علوى الشاشوة ثوالا منواطإ دائريوة مون األلووان
 !ضوء األبيضمحاطة بمزيج من األضواء األيضر واألزرإ واألحمر، أو ال

لتالميوذ الموودارس المدرسوة االبتدائيوة أو  لتالميوذيبودو التفسوير اإلجموالي لقووس قوزح صوعبا  
 إّنموا القورن العاشور المويالد  فويلعلمواء العورب ، فإن الفتح الذ  أحورزه اومع ذلك. المتوسطة

 .التي تظل تدهش معظم األطفال العجيبةاستيعاب الظاهرة  ؛ منيبدأ من غرفة الص 
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 لألطفال نص
فووي حوول المسووائل التووي تطوورح عليهمووا  تتمثوولاللعبووة المفضوولة لوودى نبيوول وفضوويلة  كانــت

لقوود كانووا أكثوور شووغفا  بمثوول هووذه األمووور موون . عنوودما يالحظووان مووا يحوودا حولهمووا أو فيهمووا
 لموا حودا فوي ذلوكاآليرين في زمنهما، وييالط ذلك كله شويء قليول مون السوحر، تماموا  مث

 ....المعة لوانأمامهما في السماء، قوس هائل بأ ،اليوم عندما ظهر

الحقول غيور مالحظوين أن  فيفي ذلك اليوم، كان نبيل وفضيلة يتحادثان وهما يمشيان 
يوا نحوو ر  المطور ج   اهموداهمفجوأة، عنودما و . سوحب كبيورة داكنوةإلوى  تتحولالسماء قد بدأت 

 تحوتجوذع الشوجرة إلوى  مسوتندينكانا يستقران لقد . منه تحت شجرة جّميز كبيرةآمن مالذ  
 فقاطعهووا. إال أن فضوويلة تووذمرت موون مالبسووها التووي تبللووت ،كانووا جووافينومووع انهمووا . أوراقهوا

 :شقيقها قائال  

 .سو  تعود الشمس سريعا  . يا فضيلةُكفي عن التذمر  -
 ...انظر، إّن المطر متواصل؟ كي  لك أن تعر  -

وابتسم لشوقيقته ابتسوامة . ماكرة يلفه نظرةالجانب وألقى إلى  يطا نبيل ثالا يطوات
 :الحيلةملؤها 

 

 حول الجذع وانظر  يلفنا؛ ما الذ  ترينه؟ ور دُ ولكن ! أمامنا تماما ، نعم -
 :وبعد ذلك أشرقت تعابير وجهها فجأة ،دارت فضيلة حول جذع الشجرة

 ...كي  يمكن أن تمطر و! آه، لقد عاودت الشمس الظهور -
 الهائلة؛قاطعتها صرية نبيل 

 

 !هذا الجانب يا فضيلة وانظر إلى  تعالي -
انعقد لسان فضيلة عن الكوالم مون . ولكن قوسا  هائال  أنار السماء ،يهطلالمطر كان 

 :شدة دهشتها لهذه األعجوبة، أما نبيل فقال بابتهاج

 !جميع األلوان معلقة في السماء ،انظر  -
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 :استعادت فضيلة رباطة جأشها وأضافت باهتمام

األحمووور مووون األعلوووى ثوووم : فقوووط ةأربعوو إنهوووا أنووا ال أسوووتطيع أن أرى جميوووع األلووووان، ال، -
 ...األصفر فاأليضر واألزرإ في األسفل

 ؟صووفربووين األحموور واألألوانووا أيوورى فضوويلة، انظوور  موورة أيوورى، هوول يمكنووك أن توورْ   -
وجود يأراهنوك أنوه  ؟وأيرى أيضا  بين األصفر واأليضر وأيضا  بوين األيضور واألزرإ

 !اثنى عشر لونا  ... على األقل

بشوووووكل أفضووووول ألن الشووووومس كانوووووت تووووودفئ ظهرهوووووا " تووووودركها"اسوووووتطاعت فضووووويلة أن 
فووي وقووت واحوود لدرجووة لووم تمكوون  عوودة أسووئلةوسووألت . وأصووبحت فجووأة مفعمووة بالحيويووة

 :هاعننبيل من اإلجابة 

فووي كيوو  لهووذه األلوووان أن تكووون معّلقووة  علووى صووواب؟ ثووم نوواموون يسووتطيع أن يحوودد أيّ  -
؟ وهول مون الضورور  أن يكوون الجوو نفسوه الترتيوب مرتّبوة  كيو  تكوون دائموا  و السماء؟ 

؟ نبيل، هل تعتقد أننا يوما ما سوو  نفسه ماطرا  وأن تكون الشمس ساطعة في الوقت
 نعر  اإلجابات؟
رفعووت . وأشووار بإشووارة مفاجئووة لشووقيقته أن تبقووى هادئووة. السووماءإلووى ثّبووت نبيوول نظووره 
لوووون بلوووون السوووماء وعمامتوووه ب يرتووود  معطفوووا  طوووويال  ي تووورى رجوووال  فضووويلة بصووورها كووو

أنووه أيضووا  معّلقووا  فووي الهووواء، ولكنووه كوبوودا . السووحب التووي ظهوورت تحووت القوووس الملووون
 :ياطب نبيل وفضيلة بصوت جلي

ي قوود وصوولت فووي لحظووة مالئمووة يبوودو لووي أننوو. مرحبووا ، أنووا ُأدعووى كمووال الوودين الفارسووي -
نوه بفضول وأ ،ألووان قووس قوزح دراسوة هل تعلمان أن عدة علماء قد عملوا علوى .تماما  

 هم؟إلي؟ هل ترغبان في التعر  إنكش  سرهاجهودهم ويبراتهم 

بعض المزاهر الدائريوة الّرجل تناول . بهدوء، ابتسم نبيل وفضيلة عينيه الالمعتينوأمام 
يت ،السماء ليمألها بماء المطرإلى  من معطفه ورفعها  .قرب شجرة الجميز ار موضعا  وا 
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قوود و  ،ه قوود حوودا منووذ أموود بعيوودّنووإإذ  ؛مووا حوودا بعوود ذلووك فووي ذلووك اليوووم لووم يعوود معروفووا  
كموال الودين الفارسوي نجوح فوي تبقوى حقيقوة أن لكون ! ضاعت الذاكرة فوي ثنايوا رموال الوزمن

وبطريقووة أو بووأيرى، كموا رافووإ نبيوول . نظريووة قوووس قوزحإلوى  أن يكوون أول شووي  يتوصوول
بطريقوة . نفسوها األسوئلة نطورحالوذين نحن  ؛وفضيلة منذ زمن بعيد، فإنه يرافقنا جميعا  اليوم

 ...أو بأيرى
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 األسطرالب
 

       ،لياقالزر إلى  من اليوارزمي
 ملك اآلالت الدقيقة األسطرالبأصبح 
 تارتو فيليب د

 
 أو السماء بين يديك          ،األسطرالب
 هيلين ميرل

 
 ن  لألطفال                  

 آن فوش
 
 

إال أن . لتالميووووذ أقسووووام السوووونوات الووووثالا للموووودارس المتوسووووطة فقووووطيوصووووى بهووووذا الفصوووول 
تحضوير الودروس فوي مفيودة للمعلموين مون أجول  التي يعرضهااألحداا التارييية والتعليمية 

 .اإلبتدائيةمكيفة على مستوى تالميذهم وعلى برامج المدارس ، و علم الفلك
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 لياقالزر إلى  من الخوارزمي
 ملك األدوات الدقيقة األسطرالبأصبح 

 فيليب دوتارت
 

األنوودلس، موون القوورن الثووامن  إلووىات التووي أنتجتهووا البلوودان اإلسووالمية، موون الهنوود األسووطرالب
األعموووال التوووي ينتجهوووا صووواغة الوووذهب،  اهووومكانوووت  ،المووويالد  حتوووى بدايوووة القووورن العشووورين

. الحقيقيووةالووذهول والدهشووة  ،فووي المتوواح  اليوووم شوواهدهايموون  تصوويب بالووذهوللدرجووة أنهووا 
وهوي رحلوة  ،، فهي بال شك كنز حقيقي للعلم والثقافةاآللةياذ لهذه وعالوة على الجمال األ

 .األسطرالبتارييية للعلوم وألولئك الذين قدموا لنا 

فوي اإلسوكندرية فوي القورن الرابوع  (2)مون التمثيول الهندسوي اليونواني للسوماء هذه اآللة بوالدةو 
تويح لنوا ي وفه. نراهايحاكي، باإلسقاط، حركة النجوم والشمس، كما  األسطرالبفإن  الميالد ،

فووإن  ؛فووي علووم التنجوويم أيضووا  لووه اسووتيدامات ولكوون  .قيوواس الووزمن وحوول مشووكالت فلكيووة معينووة
لهووذا والفالسووفة  الوودينيؤيووذ أيضووا  فووي الحسووبان علووى الوورغم موون اسووتنكار علموواء تووأثير النجوووم 

 .العلم
 

 
 
سوووطرالب محموووود بووون شووووكة البغوووداد ، ُصووونع أ

معهوود العوووالم ) م2312 – 2315فووي بغووداد فووي 
 .(AI 86-14رقم الالعربي، باريس، 
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إلوووى  باإلشوووارة، (1)الفلكيوووة، ديڤيووود كينوووغ اآلالتاريخ حسوووب موووا يقولوووه المتيصووو  فوووي تووو
أّول عالم فلكوّي البيبليوغرافي العربي في القرن العاشر الميالد ، فإن  ابن النديم، معلومات
زار  الووذ  عوواش فووي بغووداد فووي النصوو  الثوواني موون اسووطرالبا  هووو محموود الفووأصوونع  عربووي

 بيئوةنفسوه فوي  األسوطرالبالعالم اإلسوالمي، وجود إلى  منذ إديالهو . القرن الثامن الميالد 
فالوووودين . مهيووووأة بوجووووه يووووا  لتطووووويره نتيجووووة ألسووووباب سياسووووية ودينيووووة فووووي ذلووووك العصوووور

 دعوا الوذ  الوحيود فوي هوذه المنطقوة مون العوالم فوي ذلوك الوقوت كواناإلسالمي، بدون شوك، 
علوم الفلوك مون إلوى  موا جعلوه يلجوأم ،الحاجة الواضحة تماموا  لقيواس الوزمن والمسواحاتإلى 
إلووى  باإلضووافة. أو فووي وضووع التقوواويم ،التجوواه نحووو الكعبووةوا ،الصووالة تحديوود مواقيووتأجوول 
وبنواء المراصود التوي أتاحوت أفضول  فقد قدم اليلفواء األمووال للبواحثين ولصونع اآلالتذلك، 

وقووود . الطووورإ لتسوووجيل المسووواحات الشاسوووعة إلمبراطووووريتهم ولفوووك شووويفرة الرسوووائل السوووماوية
من هووذا اإلطووار، فووي القوورن التاسووع وضوو. اسووتفاد العلووم موون شووغ  رجووال السوولطة بعلووم الفلووك

: ، بثالثوووة ابتكوووارات أساسووويةلكبيووور اليووووارزمي، مؤسوووس علوووم الجبووورالمووويالد ، قوووام العوووالم ا
لقيووواس المسوووافات التوووي ال يمكووون الوصوووول " مربوووع الظوووالل"يطووووط السووومت لالتجاهوووات، و

 نّ أن يقول إويستطيع المرء . في علم المثلثات والربع المجيب للقيام بعمليات حسابيةإليها، 
قيوواس إلووى أصووبح ملووك األدوات الرياضووية ذا وظووائ  عديوودة، موون قيوواس الووزمن  األسووطرالب
وتسووووووهيل رسووووووم اليوووووورائط والقياسووووووات الطوبوغرافيووووووة والحسووووووابات الميكانيكيووووووة  ،المسوووووواحات

قوود كووان أداة للقيوواس، ف أّنووه كووانعلووى  فعووالوة  . ل حووداثيات الفلكيووة أو وظووائ  علووم المثلثووات
 .داة للعمليات الحسابيةأ األسطرالب

فعالماتووه اعتموودت علووى . بووأتّم المعنووى" شووامال  "وعلووى أيووة حووال، لووم يكوون األسووطرالب  
الزاوية من مركز األرض بوين مكوان المشواهدة ويوط االسوتواء، فوي الشومال )عرض المكان 
ر فكووان موون الضوورور ، فووي حالووة تنقووو ل طويوول، شووماال  أو جنوبووا ، أن ُتغ يَّوو(. أو فووي الجنوووب

، "األسوطرالب الشووامل"إّن األبحواا حوول مفهووم . إحودى صوفائح األسوطرالب قبول اسووتعماله
التووي " جووداول األفووإ"يمكوون اسووتيدامه لجميووع يطوووط العوورض، أيووذت مصوودرها موون الووذ  

ظهرت في الشرإ األوسط في القرنين التاسوع والعاشور الميالديوين، والتوي شوّكلت فوي القورن 
ه فوي ُطليِطلوة فوي األنودلس فوي شوكلين علوى أيود  ابون يلو  الحاد  عشر الركيزة اليتراع
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رقيووال فووي البلوودان الالتينيووة فووي العصووور الوسووطى) الزرقوواليو  وفووي كوول (. الووذ  ُعوور  بالز 
ومع أن األسطرالب . الحاالت، فإن األسطرالب  الشامل لم ُيهم ش األسطرالب  الكالسيكي

الشامل ُمك يَّ  لحل بعض المسائل، مثل تغيير اإلحوداثيات، فإنوه يتوافووإ بدرجوة أقول جوودة  
  .الحاجياتوال يغطي نفس  ،سماءمع رؤية الناظر إلى ال

ذا كووان األسووطرالب قوود حقووإ،  قوورون، وظيفتووه كآلووة علميووة، فووإن دراسووته تفووتح اليوووم، لوا 
 .نراه الحقا ، بوابة عصرية لتاريخ العلوم ولممارسة المبادئ الفلكية والجغرافيةسوذلك ما 

 النجوم "أخذ"
 ؛"آيووذ النجوووم"ترجمتهووا حرفيووا   وتعنووي ،يونووانيهووي كلمووة ذات أصوول " سووطرالبأ"إن كلمووة 

" lambanein"مشوووتقة مووون الفعوووول " labe"و " نجموووة"تعنوووي " astron"ففوووي اللغوووة اإلغريقيوووة، 
 ".يأيذ"الذ  يعني 

 

 
 

 .السمت ممثلة على كرة محليةإلى  دوائر االرتفاع، من األفق

 عون األفوإ بالنسوبة االرتفواعالنجووم هوو زاويوة االرتفواع أو  مون األسوطرالبما يأيذه إن 
اللذْين ( زاوية السمت اآلير هو) المحليين نأحد اإلحداثييزاوية االرتفاع هي و . الناظرإلى 

علوووى  ،0صوووفر زاويوووة ارتفووواع قووودرها مووون: النجووووم فوووي السوووماء بتحديووود مواقوووعلنوووا  يسووومحان
ى علوى مسوتو  21 زاوية ارتفاع قدرها إلى ،(برؤية تامة في أفضل الحاالت)مستوى األفإ 

تييول شوبه كورة كبيورة مركوزة (. السومت/ وتسومى األوج)أ  فوإ الرأس  ؛عمود  مع الناظر
أن تتعور  علوى دوائور ، كموا فوي الشوكل أعواله، ويمكنوك "المحليةالكرة "وهي على الناظر، 

 .االرتفاع، مثال ، كل ست درجات
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تحملوه بشوكل و مون اليلو   األسوطرالبتسوتيدم  فإنك من أجل قياس ارتفاع نجم معين،
لكي و . 21إلى  من صفرقوس مدّرجة على ( ديوبتر باليونانية)العضادة وتنزلإ . عمود 

وتووودير العضوووادة  ،عموديوووا  بواسوووطة حلقتوووه الحاملوووة األسوووطرالبتحمووول  ، فإنوووك"تأيوووذ الووونجم"
وبعوود . ، كووي توورى الشووكل التووالي(ثقوووب صووغيرة للنظوور)الوونجم عبوور الشووعيرتين إلووى  لتوجههووا

 .األسطرالبالمدّرجة على جانب  على القوسوية االرتفاع ذلك تقرأ زا

 
 

 .األسطرالبقياس ارتفاع نجم باستخدام 

ألنووك ال تسووتطيع أن توجووه  ،موون أجوول قيوواس ارتفوواع الشوومس، فووإن الطريقووة تيتلوو  قلوويال  
األمور، كما هو التعبير " تزن"يجب عليك أن . اآللة نحو الشمس مباشرة لئال تؤذ  عينيك

ر ثقوووب الشووعيرات لوودى المالحووين البرتغوواليين، بينمووا توودير العضووادة لكووي تموورر الضوووء عبوو
 .ين المستديرين المتشكلين من الشمس بطريقة تر  الّضوء  

نهوووا علووى الوجووه الفلكوووي اويووة االرتفووواع، فموون الضوورور  أن تعيّ وبعوود أن تووم لوووك قيوواس ز 
. سطرالب لكي تضع السوماء فوي الموضوع الواضوح الوذ  هوي عليوه عنود وقوت المشواهدةلأل

 ،األسووطرالبالتمثيوول الهندسووي للسووماء وحركاتهووا الواضووحة التووي تبوودو علووى وجووه ويتوويح لنووا 
ذ  ال بووود أن يكوووون معلوموووا والوووذ  ، الووووالووونجم. قيووواس الزاويوووة التوووي نتوصووول إليهوووااسوووتغالل 

 .علمنا قياس ارتفاعه، يجب أن يّعين على الوجه الفلكي لآللة

 اليونانيةجوهرة الهندسة 

في مسار الزمن، بالنسبة لمشاهد على نقطة محددة من األرض، تبدو النجوم وكأنها تودور 
نقطووة فووي السووماء تقووع بشووكل متعاموود مووع عمووود أرضووي وفووي محووور )حووول عمووود سووماو  
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أن توورى األبووراج توودور حووول العمووود، الووذ  يمكنووك فيووه هنوواك الليوول و (. األرض الووذ  يوودور
 .دو الشمس تتحركأيضا  النهار عندما تب هناك ولكن

، مركزة على "الكرة السماوية"، أن تضع مواقع للنجوم على كرة، اليونانيمكنك، كما فعل و 
 ،حركة النجوم والشمستتم محاكاة في هذا النموذج، و . مركز األرض وتدور حولها

 التي والكرة السماوية، الكرة المحلية الثابتة حيا دوائر االرتفاع مبينة ؛تينر  بمساعدة كُ 
 .(الشكلانظر )النجوم والشمس  تتضحتدور حول محورها القطبي حيا 

 
 .ي الدب حول القطب الشمالي السماوي خالل الليلتالدوران الظاهر لكوكب

 
 

 
 الكرة المحلية ثابتة والكرة 

 .السماوية تدور
 

لهووووا  التووووي تراهووووا لووويس عليووووك أن تعتقوووود أن الكووورات
وأنوووووت تعلوووووم بالتأكيووووود أن هوووووذا ال . محووووويط يوووووارجي
فوووووووالنجوم ال تبعووووووود عووووووون األرض )يوافوووووووإ الحقيقوووووووة 
، (واقعوووة علووووى كووورة توووودور وليسووووت، بمسوووافة واحووودة

ولكوووون دائمووووا  موووون المفيوووود جوووودا  أن تكتشوووو  النجوووووم 
سوووطرالب الوجوووه الفلكوووي لألإّن .   إحوووداثياتهاتعووور  و  

تينيتوافوووإ موووع موقوووع ال إذن تتووويح فهوووذه األداة  ؛ُكووور 
. ، أن نحاكي الحركوة الظواهرة للنجووم"ببساطة"لنا، 
للسوووفر بووودال  مووون أن  بشوووكل أكبووور عمليوووة أداةإنهوووا 

 .تظل رهنا  لكرات هشة وأري  تكلفة في صنعها
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وبعيودا  عون التعقيود الظواهر الوذ  يبودو . تسطيح الكرات هو االسقاط المجسوميإن مبدأ 
تييل . ناتج عن إسقاط بصر  بسيط نوعا  ما تسطيحعليه األمر للوهلة األولى، فإن هذا ال

إلوى  من هذه النقطةانظر و  ،(التالي الشكلانظر )ينك على القطب السماو  الجنوبي أن ع
 نقووط اإلسووقاط عندئووذ  تكووون. موون الكوورة السووماوية (B)و  (A) تووينالنجوووم الواقعووة عنوود النقط

(A')  و(B')  يط االستواء السماو  مستوىالبصرية مع  األشعةتلتقي للنجوم واقعة حيا . 

القطوب الجنووبي كوان إسوقاطه أبعود عون إلوى  أقورب كان الّنجم اكلم ويمكنك أن ترى أنه
 المسوتيدم األسوطرالبو  ،بهوا "اإلضورار"ال يمكن لوك إسوقاط كورة دون و . مركز يط االستواء

 .ال يستطيع أن ُيظهر السماء بشكل كلي ةماويّ نص  الكرة السّ ل

 

 
 .خط االستواء سطحللقطب الجنوبي على  يإسقاط مجسم

تمثيل دوائر الكرة بدوائر على اليريطة  يلهذا اإلسقاط ه المهمةاليصائ   ىحدإّن إ
هووووذه الياصووووية (. القطووووب الجنوووووبي ذا كانووووت الوووودوائر تموووور علووووىإأو بيطوووووط مسووووتقيمة )

ُيعووزى مبوودأ اإلسووقاط و . سووهلالوودائرة أموور  رسوومألن  األسووطرالبالرياضووية تسووهل كثيوورا  بنوواء 
وصوفت تكوون قود ؛ فاألداة نفسها ربموا الميالدسنة قبل  221هيبارك، حوالي إلى  يالمجسم

 (.322حوالي )ون اإلسكندر  يثي قبلألول مرة من 

 مستوى خط

 االستواء
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الكووورة . إن إسوووقاط الكووورتين ُيعطوووي القطعتوووين اللتوووين تكّونوووان وجوووه األسوووطرالب  الفلكوووي
، المرسوووومة طبقوووا  لعووورض مكوووان المشووواهدة (انظووور الشوووكل أدنووواه)الصوووفيحة المحليوووة تعطوووي 

أمووا الكوورة . وُيرسووم علووى الصووفيحة الوودائرة األفقيووة و أقووواس االرتفوواع حتووى السوومت. المثّبووت
، التوي ُسوم يت هكوذا بسوبب (انظر الشكل فوي الصوفحة التاليوة" )العنكبوت"السماوية فتعطي 

تدور حوول  التي العنكبوت عبارة عن اليارطة السماويةشكلها الذ  يشبه بيت العنكبوت، و 
إّن النجوووم (. ويتوافووإ مركووز العنكبوووت تقريبووا  مووع الوونجم القطبووي)القطووب السووماو  الشوومالي 

. ونهايات رسوم العنكبوت هي التوي تشوير إلوى اليريطوة. ثابتة بالنسبة إلى بعضها البعض
وموقعهوووا يشوووار إليوووه علوووى . وموالشووومس فوووي حركوووة سووونوية ظاهريوووة فوووي عالقتهوووا موووع النجووو

 .بتاريخ التقويم" العنكبوت"

 
 .('44 70)لخط عرض باريس  األسطرالب صفيحة

  

الجانب الغربي من 

 األفق

الجانب الشرقي 

 من األفق
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 الشكل السفلي

 
 .موقع الشمس مع تواريخ التقويميتوافق ط النجوم الالمعة جدًا، و ايبين نق األسطرالبعنكبوت 

 قياس الزمن

موضوع الشومس فوي السوماء يعطيوك ف ؛السماء هوو قيواس الوقوت برصد يتعلإأول شيء إّن 
تصووول الشووومس ذروة ( الظهيووورة)نحووون نعلوووم أنوووه عنووود منتصووو  النهوووار و . فكووورة عووون الوقوووت

. الساعة؛ الرعاة والبحارة يعرفون هوذا جيودا   تعرفناوكذلك فإن مواضع نجوم الليل . ارتفاعها
الوقووت باسووتيدام زاويووة ارتفوواع الشوومس أو  يحووددسووطرالب الووذ  أول وظيفووة لأل هووذه سووتكون

تقوم بودورة وهي السماء  وتظهرّ . تم قياسها مسبقا  التي  "العنكبوت"أحد النجوم المبينة على 
 21أيضووا  مدّرجووة ألربوع وعشوورين سوواعة، مووع  األسووطرالبكول أربووع وعشوورين سوواعة، وحافوة 

مووون األسوووهل متابعوووة هوووذين )نوووا نأيوووذ مثوووالين و دع. الجنووووبإلوووى  (منتصووو  النهوووار)سووواعة 
مون  هوذا النمووذج باالسوتفادة سوطرالب، كموا تسوتطيع أن تصونعالمثالين بمساعدة نموذج لأل

، أو بنسووخ (ترنووتاإلن)علووى موقووع هووذا الكتوواب علووى الشووبكة العنكبوتيووة المدرجووة التوجيهووات 
 .(صور من قطع في ملحإ هذا الن  التعليمي

 1موقع الشمس 

 كانون األّول/ ديسمبر
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. 11 بزاويووة قوودرهابعوود ظهوور اليوووم األول موون تموووز قسوونا ارتفوواع الشوومس  أّننووالنفتوورض 
موقووع )تموووز توواريخ األول موون إلووى " العنكبوووت" سووطرالب وتووديرالوجووه الفلكووي لألإلووى  تنظوور

وبموا . 11 الياّصة بالزاويةعلى دائرة االرتفاع ( النجوم في ذلك اليومإلى  الشمس بالنسبة
، فأننوا (11تكون الشمس فيهموا علوى ارتفواع  وحالتان في اليوم)عان ممكنان قأن هناك مو 

فوووووووي النصووووووو  الغربوووووووي مووووووون  نضوووووووع انفسووووووونا
. ن القيوووواس يكووووون بعوووود الظهوووورأالصووووفيحة إذ 

كموووووا كانوووووت عنووووود  السوووووماء اآلن فوووووي موقعهوووووا
إلوووووى منقولوووووة  تشوووووير إبووووورة متحركوووووةو . القيووووواس

 ،(تموووووووز فووووووي األول موووووون)موضووووووع الشوووووومس 
علووووى ( الشمسووووي)الوقووووت إلووووى  وسووووو  تشووووير
إذا كنووووووت علووووووى يووووووط عوووووورض . حافووووووة األداة

، سوو  (المناسوبة الصفيحةمستيدما  )باريس 
  . 22:72على الحافة تقرأ 

لنفتوورض أنهووا ليلووة األول موون تموووز وأنووك قوود قمووت بقيوواس . وتشووابه التجربووة فووي الليوول 
تووودير العنكبووووت نحوووو . فوووي النصووو  الشووورقي مووون السوووماء 71نجم الطوووائر علوووى ارتفووواع الووو

 71نجم الطوائر عنود الوأن إلوى  النقطوة التوي تشوير إلىأ   ؛الموضع المطلوب في السماء
تضع . الشمس تحت األفإ ليال   تحدده( الشمسي)فالوقت . ب الشرقيورة في الجانوعلى الدائ

إلووى  تحووت األفووإ، ويشووار اإلبوورة علووى توواريخ األول موون تموووز، بووالتوافإ مووع موقووع الشوومس
تقرأ الوقوت علوى فسوعلوى يوط عورض بواريس،  الصوفيحةإذا كانوت . اآللوةالوقت على حافوة 

 .11:21أنه 

الفلكيوووة إن اسوووتيدام األسوووطرالب  لمعرفوووة الوقوووت، باإلضوووافة إلوووى حووول بعوووض المسوووائل 
حول  وصل إلينا تحديد مدة اليوم أو الصعود الفلكي، نجده في أقدم كتاب ؛والتنجيمية مثل

فوي اإلسوكندرية، حووالي ( يحيوى النحوو )، وهو الكتاب الوذ  ألفوه جوين فيلوبوون األسطرالب
ال يوجد فيه أ  شيء حول استيدامات األسوطرالب الممكنوة  إال أنه. بعد الميالد 221عام 

فووي رسووالة األسووق  سوويڤير سوويبويت التووي  ونفووس الوضووع ه أو القيوواس الطوبوووغرافيكاالتجووا

 .تحديد الوقت من اليوم



 99 

وعلينا أن ننتظر إديال األسطرالب إلى العوالم . ألو فت بالسريانية في القرن السابع الميالد 
اإلسووالمي حيووا وجوودت اآللووة منايووا  مالئمووا ، وأن نبحووا فووي رسووائل اليوووارزمي لنجوود عوودة 

 .د أشرنا إليها من قبلابتكارات جديدة ُكّنا ق

 
 لخط عرض باريس األسطرالبقوصرة 

(44 70'). 

 األسطرالبالخوارزمي و 

وهوووو أقوول شوووهرة  ،بأنووه مؤسووس علوووم الجبوور ،عوووالم الرياضوويات والفلكوووي ،يشووتهر اليوووارزمي
. (3) األسوطرالبمثول  الت الدقيقوةآلوبواكان مهتما  بالمسائل العملية  فقد ؛كعالم فلكي كبير

ولود قبول عوام الوذ  )عن حياة أبي عبدا  محمد بن موسى اليوارزمي ال القليل وال نعر  إ
أنووه جوواء فووي األصوول موون إلووى  تشووير "اليوووارزمي"وكنيتووه (. م 772وتوووفي بعوود عووام  م 711

 وفوي عهود اليليفوة الموأمون الوذ  حكوم مون. نامقاطعة يوارزم التي تعر  اليووم بأوزباكسوت
المشوهور الوذ  " بيوت الحكموة"، أصوبح اليووارزمي عضووا  فوي م 733عوام إلى  م 723 عام
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اليليفة المأمون، وكانوت شوهرته فوي  هارون الرشيد، والد اليليفة ُأسس في بغداد على يد 
 ."أل  ليلة وليلة" "مستوى شهرة حكايات 

الميتصووور فوووي الجبووور " كتابوووه فوووي الجبووور، : وفوووي هوووذا المجوووال، ألووو  رسوووائله األساسوووية
، وهووي جووداول فلكيووة "زيووج السوندهند"، ولكوون أيضووا  "الحسوواب الهنود ّ "كتابووه فووي ، و "والمقابلوة

ُمسوووتمّدة مووون جوووداول هنديوووة، باإلضوووافة إلوووى الجغرافيوووا التوووي وفووورت قووووائم يطووووط الطوووول 
سوطرالب ، واحود عون صوونع واليووارزمي مؤلو  لكتوابين عون األ. ويطووط العورض لألمواكن

األيير، تظهر ألول مرة، وْفإ معرفتنا، استيدامات وفي . هذه اآللة واآلير عن استعمالها
 .جديدة، مثل تحديد السمت واستعمال مربع الظالل

 خطوط السمت والتوجيه في الفضاء

 وتعطوي .أقواس السمت التي نتتبعها على كرة محلية تربط السمت بنقط أساسية ميتلفةإن 
مون  البحوارة والطوبوغرافيوونويقيسوها )زاويوة السومت التوي يقيسوها علمواء الفلوك مون الجنووب 

 .، مع زاوية االرتفاع، اإلحداثيات المحلية ألجسام في السماء(الشمال

   

 .أقواس السمت المتساوية على كرة محلية

. أما إضافة أقواس السومت المتسواوية علوى صوفيحة األسوطرالب، فهوي تسومح  بالتوجيوه
علوويهم معرفووة اتجوواه مكووة المكرمووة موون وهووذا اكتشووا  ُمهووم للرحالووة وللمصلووو ين الووذين يجووب 

وهوذا التوجيوه أكثور دقوة مموا تعطينوا البوصولة، واالنحورا  بوين الشومال . أجل أداء صولواتهم
 .الجغرافي والشمال المغناطيسي، في الواقع، ميتل  في الزمن وفي المسافة

، يصووو  اليووووارزمي كيفيوووة اسوووتيدام اآللوووة لتحديووود سووومت فوووي رسوووالته حوووول األسوووطرالب
لنفتوورض أنووك تريوود أن تجوود موقووع الشوومس فووي األول موون نيسووان  :مثوواال   لنضوورب. سالشووم
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. (الثانيووة والنصوو  زواال  ) 27:31 علووى يووط عوورض بوواريس عنوودما يكووون الوقووت الشمسووي
، ثووم توودير العنكبوووت بطريقووة تووؤد  إلووى المشووكاة التووي 27:31تضووع إبوورة األسووطرالب  علووى 

دها يمكنوووك أن توورى أن الشووومس؛ أ  تووودريج عنووو. تشووير إلوووى األول موون نيسوووان تحوووت اإلبوورة
وفوووي هوووذه اللحظوووة، تشوووير . األول مووون نيسوووان، يقوووع علوووى اليوووط الجنووووبي الغربوووي للسووومت

 .الشمس إلى الجنوب الغربي

ويجووز لووك أن . اتجاهاتووك لتحديودبعود ذلوك يمكنووك تودوير األسوطرالب  واسووتعمال ظهوره 
تسوووتيدم التووودريجات بالووودرجات الموجوووودة علوووى الحافوووة لتشوووير إلوووى االتجاهوووات، والعضوووادة 

إال أنهوووا تبوووين االتجاهوووات الجغرافيوووة )سوووو  تعمووول عمووول اإلبووورة، تماموووا  كموووا فوووي البوصووولة 
واقعوة إذا الحظت أن الزاوية المدّرجة ال(. وليس االتجاهات المغناطيسية للبوصلة ،الحقيقية

درجووة إلووى  72علووى الحلقووة المعّلقووة تمثوول اتجوواه الجنوووب، فووإن الجنوووب الغربووي يكووون عنوود
 72°ضووع العضووادة علووى توودريج . وعندئووذ  فووإن الشوومس فووي اتجوواه الجنوووب الغربووي. يمينووه

. مبقيا  األسطرالب بشكل أفقي، وبدون لمس العضادة، أدرها حتى تكوون فوي اتجواه الشومس
إّن جميووع األسوومات . ويبووين األسووطرالب االتجوواه ،فووي موضووعه عندئووذ  يكووون سوومت الشوومس

 .وتستطيع، بإدارة العضادة فقط، أن تفح  التفاصيل في األسمات الميتارة. صحيحة

 مربع الظالل

، وحودة 21 هأضوالع أطووالمربوع موزدوج الشوكل  يبوينوهوو كموا ) عوادة يظهر مربع الظوالل
. القوورن التاسووعإلووى  التووي يعووود تارييهوواات األسووطرالبعلووى ظهوور ( 21-7-7مدّرجووة  وهووي

نوووو  فوووإّن فوووي الحقيقووووة، و . اليووووارزميإلووووى  الووووبعض يعوووزو ايتراعهوووا إنّ يقوووول البيرونوووي و 
الحظ أوال   ،إذا أردت أن تعر  ظل االرتفاع وتركيبه:"يقولرسالته به اليوارزمي الذ  يبدأ 

 ."األسطرالبمربع الظالل في 
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  األسطرالبمربع الظالل المزدوج على ظهر 

 .(م1764القياس، إلى  في الطريق كوسيمو بارتولي، من رسم)

قياسوات متماثلوة يوتم الحصوول عليهوا بمسواعدة ظول إلوى  تشوير" مربوع الظوالل"إن عبارة 
الشووكل السووابإ  يمثوول .عقوورب سوواعة الشوومس المغووروس بشووكل عمووود  فووي األرض ؛عصووا

وهوذا أيضوا  موجوود )اعتبواطي رقوم وحودة، ولكون هوذا  21عقرب ساعة الشمس الذ  مقاسوه 
 .(في ن  اليوارزمي

أن تقويس ارتفواع مبنوى ألنوك تسوتطيع قيواس ظلوه  مشمسفي يوم  تستطيعك لنفترض أن
لكووي تعوور   تعرفهووا؛ ، وعليووك أنالشوومس متوازيووة أشووعة ويؤيووذ باإلعتبووار أن. علووى األرض

وحووودة  21يوووذ عصوووا مووون . تعووور  العالقوووة بوووين جسوووم عموووود  وظلوووه فأنوووتارتفووواع المبنوووى 
طول  كانإذا على سبيل المثال، . قم بقياس ظلها. في يط مستقيم بشكل عمود  واحملها
تج أن ارتفواع المبنوى مسواو  يمكن أن تستنوبذلك . 1=5÷21 تكون النسبةوحدات،  5 الظل

 .طول ظله لضع 
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 (.م1697 ،شاملوآخر  سطرالب خاصّ أاستخدام دومينيك جاكينو،  من رسم)لقياس برج 

بشووكل عمووود   األسووطرالبإذ يجووب أن تحموول  ؛ليسووت دقيقووةهووذه  إال أن طريقووة الظوول
هووذا علووى إلوى  سوو  يشووارو . تماموا  وأن تصوووب نحوو المبنووى مون يووالل شوعيرات العضووادة

 كوووانإذا   ،21/5 هوووي موووثال   العالقوووة بوووين القيووواس العموووود  والقيووواس األفقووويف ؛مربوووع الظوووالل
من الضرور  أن تقيس على األرض المسافة التي تفصل و . 5مساويا   تدريج على المربعال

بالطريقوووووة المشوووووار إليهوووووا علوووووى  االرتفووووواع وأسوووووفل المبنوووووى، ثوووووم تحسوووووب المسوووووتهدفةالنقطوووووة 
 .المسافة بين األرض وعين المشاهد إلى النتيجةدون أن تنسى أن تضي   األسطرالب

 بّبع الجيّ رُ ال

 إذ؛ األسووطرالبفووي القوور  الووذ  علووى ظهوور حوود األربوواع أشووكل مهووم علووى  المجيووبالربووع 
 الووودوالّ ولكووون أيضوووا ، بمسووواعدة العضوووادة،  ،الجيوووب وجيوووب التموووام للزوايووواتحديووود لنوووا يتووويح 

انحورا  )يوط طولهوا  بداللوةيعطوي انحورا  الشومس  هألنو ،األيرى المثلثاتيوة األكثور تعقيودا  
الوونجم هووو واحوود موون إحداثياتووه االسووتوائية ويووط طووول الوونجم هووو واحوود موون إحووداثيات دائوورة 

الشويء األساسوي هوو أن نفهوم فالتقنيوة؛  الّدقوة تفاصويل فوي غايوةإلوى  نصول اآلنو  .(البروج
الرسووووم التوووي تزودنوووا بوووالحلول البصووورية للعمليوووات الحسوووابية المعقووودة، إلوووى  كيووو  نتوصووول

التموام  مفهووم جيوب)علمواء البلودان اإلسوالمية  على أيد واز  مع تطوير علم المثلثات بالت
فوي  ،المراكشويالحسن العالم الفلكي والجدير بالذكر أّن (. والعالقات والصيغ ومفهوم الظل

جيوب " لربع المجيَّب وسوّماهُ هو ميترع ا اليوارزمي اعتبر أن، القرن الثالا عشر الميالد 
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الموجوود فوي رسووالة  هوو ذلووك، يبودو أن أول وصو  لهوذا الرسوومإلوى  باإلضوافة ."اليووارزمي
 ".واستيدامه المجيَّب الربع إنشاءحول : "اليوارزمي بعنوان

( م2121 عوام إلوى م223 عوام عواش مون)بعد اليوارزمي، جاء العالم الكبير البيرونوي و 
يووط الفجوور تحووت األفووإ  صووفائح اآللووةإلووى  يضووي ل" األسووطرالبرسووالة حووول "فووي كتابووه 

يطووط أيورى إلوى  ، باإلضوافة(النهار يبدأ بالظهور عندما تكوون الشومس علوى هوذا اليوط)
مع ذلك، فإن أبورز ايتوراع بعود ابتكوارات اليووارزمي و . لمسلميناأوقات صلوات إلى  تشير
 .الشامل األسطرالبهو 

 الشامل األسطرالب

فقووط؛ أ  واحوودة  صووفيحة، فإنووك تحوواول أن تحصوول علووى "شووامل"سووطرالب ألحصووول علووى ل
 .لجميع يطوط العرضتصلح واحدة  آلة على

ليست مؤكدة، ولكن ايتراع هذه " الشامل"إّن األصول الحقيقية الدقيقة لألسطرالب 
في القرن الحاد  عشر الميالد ، في طوُووليِطلة، ع ِمل اثنان من . اآللة تم في األندلس
األول منهما يعر  . رالب شامل تم الحصول عليه باإلسقاط المجسميعلماء الفلك بأسط

حدا أنني عرفت : "]...[ عنه القليل وهو علي بن يل  الذ  ترك لنا الشهادة التالية
وقد أطلقت . ة واحدة وعنكبوت واحديحللعالم كله، لها صف[ أسطرالب]كي  ُتصنع آلة 

[ في طليطلة]ل سّيد  الملك المأمون عليه اسم األفإ الشامل، وأنا أقوم بهذا من أج
 .)٤]...["(، وقد قمت بكتابة هذا الكتاب (م2127 – 2132)

ومن ناحية . ة منقوشة نتج عنها إسقاط مجسمي يا يحلقد حدا ذلك بعمل صف
تقنية، حدا ذلك نتيجة إسقاط مجسمي على سطح عمود  لسطح مدار الشمس، ويقع 

إذا كان هذا التعري  بالغ التعقيد من الناحية التقنية، )قطب اإلسقاط عند النقطة الربيعية 
وأنه بالجودة ا تظهر لنا فمن المهم أن نفهم أن األسطرالب  الشامل ال يمثل السماء كم

وبصفيحته (. لهذا السبب، لن يحل محل األسطرالب  التقليد  لنص  الكرة السماوية
مقسوم إلى قسمين، نصفه يمثل " عنكبوت"يدور فيه " الشامل"الواحدة، فإن األسطرالب 

 .يارطة النجوم والنص  اآلير يمثل مجموعة يطوط الطول والعرض
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توفي عام ) الزرقالي رة، حتى في عصره، هو الفلكي والعالم الثاني األكثر شه
وهو رجل عّلم نفسه . ُولد في قرطبة ولكنه عاش معظم الوقت في طليطلة(. م2211
آلته بنفس اإلسقاط  الزرقالي تصّور . آلالتلاشتهر، في البداية،  كصانع وقد بنفسه 

دة مزودة بمؤشر له المجسمي الذ  استعمله ابن يل ، غير أّنه استبدل العنكبوت بعضا
وفي عام . بترجمات عديدة" ة الزرقاليالصفيحة "ي ت رسالته المعنونة ظِ وح. عقرب صغير

، بمساعدة جين د  بريشا، صيغة (ابن طيبون)م، حّرر بروفاتيوس د  مونبلييه 2153
 إعادة"وبعد يمسة قرون، تّم . التينية للن  العربي للزرقالي، انطالقا  من الترجمة العبرية

تحت اسم  ين،ڤهذا األسطرالب  ثانية على يد  جيما فريسيوس في لو " اكتشا 
 ".الشامل"، بمعنى "الكاثوليكي"األسطرالب  

 األسطرالبمصير 
مون نهايوة العصوور القديموة امتوّد علمية دامت زمنا  طوويال   آلة األسطرالب مما ال شك فيه أنّ 

ت بوه كول حضوارة مون أجول تقودم  موا جواءبداية العصور الحديثوة، وقود كوان شواهدا  علوى  حتى
حول المسوائل تيّطوت ذات وظوائ  متعوددة  آلوةوقد قام علماء البلدان اإلسالمية بصنع . العلم

الفلكيووة وقيوواس الوقووت وأتاحووت لنووا أن نحوودد موقعنووا وأن نصوونع اليوورائط وأن نقوووم بالعديوود موون 
بفصووولها  ألسووطرالباحووول ( م275 – 213)رسووالة الصوووفي  وتعوودّ . حسوواب المثلثووات أشووكال
منوذ نهايوة و . اآللوةتبين أكثر من أل  استعمال ممكون لهوذه  شاملةرسالة  ،فصال   375البالغة 
الووزمن  دقيقووة لقيوواس آالتواسووتبدلت بووه توودريجيا   األسووطرالب انتهووى أموورعشوور،  السووابعالقوورن 
الووذ  ( جهوواز قيوواس الزوايووا)المووزواة و ، (رحوولقيوواس ارتفوواع النجوووم فووي الب )آلووة السوودس  :مثوول

 .للعمليات الحسابية وآلة( بوغرافياو للط )مع جهاز تهدي  بصر  اسُتيدم 
فكووان ُيعتقوود أنووه، بكشووفه للسووماوات، فهووو يكشوو  : هائلووة  امكانيوواتوقوود ُنسووب لألسووطرالب 

تعليميووة حقيقيووة؛ تلووك التووي ُتعلمنووا توواريخ  قوودرةالحقيقووة أنووه يملووك و . الموورض يالمسووتقبل ويشووف
ويمكننوا . نحواول تطبيوإ بعوض مبوادئ علوم الفلوك والرياضوياتو نفهم  وأنالعلم وما تم إنجازه، 

ليوهووان سووتوفلر، الووذ  قووال " سووطرالب  وصوونعهرسووالة حووول تركيووب األ"أن نيووتم باقتبوواس  موون 
جلبووا  للسووعادة موون الووتعل م و هنوواك أ  شوويء أكثوور إمتاعووا   لوويسدون أ  شووك، : "فووي محاضووراته

سطرالب ، وهذا التعل م يتضمن العديد من المفردات بالنسوبة إلوى أولئوك الوذين يدرسوون عن األ
 ".الرياضيات نتيجة البحا واالستقصاء في استيداماته التي ال تعد وال تحصى
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 األسطرالب
 ـماء بين يديـكأو السّـ 

 هيلين ميرل 
 

 المتطلبات
تعاقب النهوار والليول وحركوة الشومس فوي غضوون يووم كامول، كموا تُورى مون األرض، وكلهوا 

 .ساعة 17مرتبطة بدورة األرض في 

 األهداف

أن تورى، مون األرض، النجووم تودور حوول قطبهوا الشمسوي؛  كفي غضون ليلة واحدة، يمكن
 .بالقطب الشمسيرا  رو هذه الحركة مرتبطة بدوران األرض حول محورها القطبي م

 يتغيورالغرب، فإن ارتفاعهوا إلى  ساعة، بينما تنتقل الشمس من الشرإ 17في غضون 
ومسوار الشومس هوذا فوي . ويكون أعلى موا يكوون عنودما ينتصو  النهوار فوي اتجواه الجنووب

 .السماء، كما ُيرى من األرض، يتنوع بحسب الفصول
وتسومى أيضوا  )كبة البوروج وفي غضون سنة، يمكنك أن تشاهد الشمس تتحرك عبر كو 

وهوذه الحركوة  .(ألنها مشومولة فوي يطوة دوران األرض حوول الشومس" كوكبة دائرة البروج "
 .األرض حول الشمس انالتي تشاهد من األرض مرتبطة بدور 

  المتوسطةبرنامج العلوم والتكنولوجيا للصف الثالث في المدرسة إلى  باإلشارة
 ".الشمس؛ دوران األرض حركة األرض حول: السماء واألرض"

 سووطرالب تطبيقووات متعووددة؛ فقوود اسووتيدمموون القوورن الرابووع وحتووى القوورن السووابع عشوور، كووان لأل
بوجووه يووا  لتحديوود الوقووت موون النهووار والليوول وقيوواس ارتفوواع النجوووم أو الشوومس فووي السووماء 

وتكتسوب اإلسوالمية،  البلودانلقد ايترعه اإلغريإ، ثوم أتقون صونعه علمواء . تعيين االتجاهاتل
اتجوواه معرفووة أهميووة ياصووة للمسوولمين ألنهووا تتوويح لهووم  اآلالتموون بووين غيرهووا موون  اآللووةهووذه 
 (.انظر الن  التارييي لمزيد من التفاصيل)ة في صلواتهم اليومية المكرمإلى مكة القبلة 
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سوطرالب يسومح بوْدءا  مون صونع نمووذج لألالبحا في الكتوب الدراسوية المقوررة ويتواصل 
بمسواعدة هوذا النمووذج، سوو  و . وأجزائهوا الميتلفوة اآللوةهذه تاريخ  ىعل بالتعر لألطفال 

( المعلم سو  يقرأ الن  في الص  لألطفوال)كما فعل اليوارزمي مع نبيل وفضيلة  نفعل
 .اآللةكيفية استيدام هذه  اهمليعلم

يدام ت، واالسو"آيوذ النجووم" ؛سوطرالبسيكون االستيدام األول هوو االسوتيدام الفلكوي لأل
 يعشورة لقواءات أو اثنومجتمعوة  وهوذه األنشوطة تتطلوب . موثال   الثاني هوو تحديود ارتفواع بورج

 .ولكن عددا  منها سيكون مستقال  ، عشر لقاء  

 البحث في الكتب المقررة

 ومووون الوووذ  ايتووورع ،اتاألسوووطرالب بوووينلبحوووا فوووي االيتالفوووات علوووى ايوووتم تشوووجيع الطوووالب 
وموووا عناصوووره  سوووطرالب؟األلمووون كوووان  .أتقووون صووونعه بشوووكل توووام الوووذ ومووون  األسوووطرالب،

 ۱الميتلفة؟

وتبوين أن سوطرالب لألواإلسوالمية  اليونانيةع ترتيبا  زمنيا  تبين فيه الفترات يمكن أن تض
 .قد استيدمت لفترة زمنية طويلة جدا   اآللةهذه 

 .يمكن تسجيل المعلومات التي يتم جمعها في دفتر الص و 

 سطرالبأُصنع 

البحا في الكتاب المقرر والرسوم المتحركة على موقوع المشوروع للتالميوذ أن يكتشوفوا يتيح 
 الياصة به آلته كل واحد منهم قترح على التالميذ أن يصنعا.سطرالباألجزاء الميتلفة لأل

 .من هذه القطع الميتلفة من المعدات

 المواد

 الصووفيحة تووه؛مومقدّ  هوور القالووبظ)ُيعطووى التالميووذ أجووزاء ميتلفووة مصووورة علووى آلووة ناسووية 
يجوووب أن يكوووون و (. الملحوووإانظووور )والعنكبووووت المصوووّور علوووى شوووفافية  ،(واإلبووورة والعضوووادة
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 ،ومشوووبك ورإ ،(ينظووور منهموووا نثقبوووا)، وموووادة الصوووقة وأنبوبوووة ،مؤشووور بطاقوووةلوووديهم أيضوووا  
 .سم 2بطول أنبوبة م  وقطعة من  ،ومشبك باريسي

 التجميع
 وقم بق  القر ؛ ،المؤشر بطاقةألصإ ظهر القالب على  .2
 وألصقه على الجانب اآلير من بطاقة المؤشر؛ ،اقطع وجه القالب .1

وألصقها على الوجه في مقدمة القالب بينما توازن اتجاه الجنوب مع  الصفيحة،اقطع  .3
 للقالب؛ عشر ثنيريج االاالتد

 ؛هماالمؤشر ثم اقطع بطاقةألصإ اإلبرة والعضادة على  .7

 ؛(على الشفافية)اليارجية للعنكبوت متبعا  اليطوط المنقطة اقطع الحدود  .2

 ؛العنكبووووت ؛(فوووي األعلوووى الصوووفيحة)القالوووب  ؛العضوووادة: رك وووب هوووذه القطوووع بالترتيوووب .5
 باريسي في الوسط؛المشبك الوثبتها ب ،اإلبرة

 على طول العضادة؛أنبوبة الم  ألصإ قطعة  .2

 ؛دعمها بالثقبين اثقب فتحة التعليإ ثم   .7

 .ورإ في الفتحةال ضع مشبك .2

ر بها كمجموعة مون أجول تمهيود ،وعندما يتم وضع هذه القطع في أماكنها نتووءات  أ ّ  ج 
 .أيطاء في التركيب أو تسوية أ ّ 

 الوجه الخلفي للقالب

علوى عكوس عقوارب )عشور للسونة ممثلوة فوي دائورة ي ثنواليمكن لك هنوا أن تشواهد األشوهر ا
ويستطيع  ،من النجوم( برج)تقرأ اسم كوكبة ( صغيرةمع فجوات )؛ لكل شهر منها (الساعة

ويمكووون أيضوووا  أن تووورى نصووو  . ألبراجالياصوووة بوووا" العالموووات"أسوووماء  أن يمّيوووزوااألطفوووال 
  بفعولويبدو أنها تشوير  ،ماذا تعني؟ والعضادة تدور": ظالل"المربع الذ  كتبت عليه كلمة 

 ما الهد  منها؟ .األنبوبة
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 الوجه األمامي للقالب
؛ واحدة منهوا علوى وجوه اليصوو  مدّرجوة مون الصفيحةالعديد من الدوائر مرسومة على  ثّمة

حتى لوو أن التالميوذ ال يعرفوون شويئا  عون قيواس الزوايوا، يمكنوك إيبوارهم )درجة  21صفر إلى 
؛ إذن فهوذا األسوطرالب يمكون "يوط عورض بواريس"وتقورأ (. درجوة 21أن الزاويوة القائموة قياُسوها 

استيدامه على األراضي الفرنسية، ولكنه يمكن أن يكوون غيور دقيوإ عنود القطوب أو عنود يوط 
 .ساعة 17والحلقة اليارجية مدّرجة إلى . االستواء كما تبين في الرسوم المتحركة

 العنكبوت
؛ (الرسووم المتحركوةانظور )ر لمعانا  فوي السوماء هذه القطعة بها عالمات تمثل النجوم األكث

بينمووا  نعّينهوواو سووو  نحوواول أن  ،بووالحرو  األولووى موون أسوومائهاهووذه النجوووم دعى سووو  تُوو
 (.الملحإانظر )نقوم بمراقبة يارطة السماء 

- "Sir "؛لنجم الشعرى اليمانية، أكثر نجم لمعانا  في السماء 
- "Ald "لنجم الدبران؛ 

- "Rig "و ، اليسووورى لرجووول الجووووزاء"Bet " لمنكوووب الجووووزاء أو بيوووت الجووووزاء وهموووا ألموووع
 الشتاء؛ فصل أثناء التي ُترى في( الجبار)نجمين في كوكبة أوريون 

- "Arc " للنجم المسمى حارس السماء(Arcturus)؛ 

- "Den " للنجم المسومى ذنوب الدجاجوة، و"Veg " للنسور الواقوع، و"Alt "سور الطوائرلنّ ل، 
أثنوواء  فووي لمثلووا الصووي  التووي يمكوون أن تراهووا عاليووا  فووي السووماء وهووي النجوووم الثالثووة

 .هذا الفصل

يتوويح هووذا التموورين للتالميووذ أن يتعرفوووا بأنفسووهم علووى السووماء فووي الوقووت الووذ  يميووزون فيووه 
" قبوة السوماء" بمساعدة يارطة السماء التي أعيد إنتاجها من يارطوة  والكواكببعض النجوم 

ومن أجل استيدام األسطرالب، ال بد لك من أن تعر  السوماء . التي فّكر فيها نبيل وفضيلة
. الليووليووالل والنجوووم ألّننووا نووتمكن بواسووطة األييوورة موون تحديوود االتجاهووات أو معرفووة الوقووت  

 .جولة مشاهدة للسماء من أجل إتمام هذا العملويمكن للمعلم أن يقوم بترتيب 
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ويسووأل أسووئلة  ،بعوود قووراءة الوون  لألطفووال، يشووجع المعلووم التالميووذ علووى إبووداء تعليقوواتهم
الليول وثبوات الونجم  يوالل حركوة النجووم  ايتبوارنبيول وفضويلة  فيهوا يحواول التوي الفقرةعن 

ذه الحركوة للنجووم حوول بتصور هو لألطفالالليل في لسماء لصورة  ويسمح عرض .القطبي
تفسوووير هوووذه الظووواهرة بووودوران  فووويوسوووو  يقووووم المعلوووم بمسووواعدة التالميوووذ . الووونجم القطبوووي

ألنوه علوى محوور  قطبي ثابت بالنسوبة للمشواهد مون األرضفالنجم ال ؛األرض حول محورها
وعنودما . رضوية ييترقوه محووراألكورة نمووذج للستيدم ييمكن أن للتوضيح و . دوران األرض

 .الكرة حول محورها فإن نقط المحور تكون ثابتةتدور 

 التساؤل حول حركة الشمس على مدار العام على أساس النجوم

الرسوووم المتحركووة توودلنا علووى أنووه  .األسووطرالبموقووع الشوومس علووى إلووى  سووو  ننظوور اآلن
دائوورة مدّرجووة  بوضوووحونحوون نشوواهد  ،علووى سووائر محوويط العنكبوووت" يمو تقوو "ممثوول بواسووطة 

" بجولتهوا فوي السوماء"على مدار الشهور، تتحرك الشومس وتقووم و . لى العنكبوتباألشهر ع
لماذا تكوون النجووم دائموا   : "هذه المالحظة يمكن أن تكون هد  السؤال األول. يالل عام

تتحورك الشوومس فوي دائوورة موون  بينمووا( عالمووات العنكبووت)علووى العنكبووت  هفوي الموقووع نفسو
 "آير؟إلى  شهر

علوى ظهور القالوب، األشوهر الميتلفوة ممثلوة هوي الحوال رة أيرى، كما يالحظ التالميذ م
ويووودعو المعلوووم التالميوووذ إلوووى مالحظوووة التقوووويم نفسوووه فوووي . العنكبووووتدائووورة علوووى  شوووكل فوووي

توصووول إليوووه بواسووطة رقموووه، تقووورأ اسووم كوكبوووة مووون يريطووة السوووماء؛ فيلوو  كووول شوووهر يووتم ال
، تجود كوكبوة بورج الثوور، ولهوذا فوإن (5)على سبيل المثال، بالنسبة لشوهر حزيوران . األبراج
فوي  بورج السورطان و تجود. يعطي االتجاه الذ  يمكن أن تجد فيه الشومس فوي حزيوران ذلك

 .وهكذا ...تموز،

بمالحظووة يارطووة و . كوول شووهر مووع بوورج ميتلوو  موون األبووراج تتوافووإالشوومس  كووذلك فووإنّ 
بطريقوة وبمساعدة رسوم األبراج الموجودة في الملحإ، يمكن للتالميذ عمول جودول  ،السماء

 .لكل شهر رسما  للكوكبة التي تتوافإ مع اسمه معينة؛ كأن يلصقوا
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ــم إّن المسووار الظوواهرّ  للشوومس أو يطووة دوران األرض حووول الشوومس، : مالحظــات للمعل
مسوار الشومس الظواهر  السونو  "أو " األبوراجكواكوب   "تسومى  الكواكب تمر بعدد  معين من 

لكووي  األسووطرالباطلووب موون التالميووذ أن يسووتيدموا يارطووة للسووماء ولوويس . ۲ "بووين النجوووم
فلربما يبدون مالحظاتهم عون الفجووة التوي تقورب مون شوهر  واحود موع األسوماء . يمألوا الجدول

بوراج توم تعريفهوا فوي هوذه الفجووة تفسَّور بحقيقوة أن األ. األسوطرالبالموجودة علوى يلفيوة قالوب 
إْذ يتغيووور اتجووواه )بحسوووب موكوووب االعتوووداالت " معدلوووة"وأن السوووماء  ،القوورن اليوووامس المووويالد 

وزيادة على ذلك، فاألبراج تم تقسيمها إلى اثني عشور (. المحور ببطء بواسطة دوران األرض
هوا عالقوة وفوي الواقوع، فوإن األبوراج ل. بأشوكال ميتلفوة الكواكوبقسما  متساوية من أجل تمثيول 

 .األبراج، ولكن لن يتم تفسير هذا االيتال  لألطفال كواكب بعيدة فقط مع 

 
 .األبراج اكب الشمس كل شهر بالنسبة لكو  موقع

. ولربما يزيدون في التعليإ على الن  ،يمكن للتالميذ لصإ هذا الجدول في كراساتهم
التووي تموور الشوومس أمامهووا كوول  الكوكبوواتاسووم إلووى  هووذا الجوودول يشووير: "علووى سووبيل المثووال

في و كوكبة برج الثور،  تمّر الشمس أمام، من األرضشهر؛  في حزيران، بالنسبة لمشاهد 

 شباط كانون الثاني آذار نيسان أيار حزيران

 برج القوس برج الجدي برج الدلو برج الحوت برج الحمل برج الثور

 آب تموز أيلول األولتشرين  تشرين الثاني كانون األول

 برج الجوزاء برج السرطان برج األسد برج العذراء برج الميزان برج العقرب
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فوي و . وهكوذا ...أموام كوكبوة الجووزاء، لتكوونالشورإ إلوى  كأنهوا تتحوركو الشمس  وتموز تبد
 ".موقعها األولإلى  غضون سنة كاملة، تعود الشمس ثانية

 بحسب لماذا تنتقل الشمس في غضون عام  : )"يشجع المعلم تالميذه على حل المسألة
موون أجوول هووذا، تحصوول كوول مجموعووة . علووى فهووم مووا يحوودا بالفعوول، كمووا يحفووزهم "(النجوووم؟

الظواهر  ر الشومس امس اكب سلفا ، تمثل كو ، مجهزة اثنتي عشرة الصقةمن التالميذ على 
ثم ُيودعى الطوالب لوضوعها فوي دائورة علوى (. الوثيقة المرفقة في الملحإانظر )بين النجوم 
في كول  اكب سو  تريهم ترتيب الكو  األسطرالبأن نظرة سريعة على إلى  انتبه)طاوالتهم 

ثلهوووا كووورة تووونس وتم)ثوووم علووويهم أن يضوووعوا الشووومس (. شوووهر، ولكووون بعكوووس عقوووارب السووواعة
لشوهر  ْيننوا المعيَّ مهيفي موقع( ربما طر  قلم تلوين ؛وتمثلها كرة صغيرة)واألرض ( طاولة

ول، ثم من كانون األمن حزيران حتى كانون )حزيران، وأن يتييلوا ماذا يحدا في األشهر 
 (.ول حتى حزيراناأل

مس أقورب لّشوفاالنجووم؛ إلوى  هذا، يجب أن تفكر في موقوع الشومس واألرض بالنسوبةلو 
 تتوافإالبيانات  في الجدول؛ في حزيران، مالحظة ثم عليك  .األرض من النجومإلى  كثيرا  

إلوى  بمعنى أن الشمس توجد فوي اتجواه هوذه الكوكبوة بالنسوبة)الشمس مع كوكبة برج الثور 
أن تووورى بووورج الثوووور فوووي هوووذه الفتووورة ألن  كولهوووذا السوووبب، ال يمكنووو(. مووون األرضالمشووواهد 
وعلوووى  .النهوووار يوووالل نفسوووه مثلهوووا مثووول الشووومس فوووي السوووماء  ة تكوووون فوووي الموضوووعالكوكبووو

 يتوكوكبوة بورج العقورب، ال" مقابول"، فأنوت نفسوه فوي الشوهر منتص  الليلعكس ذلك، عند 
 .في السماء ال تزال مرئية

مجموعوووووات التالميوووووذ سوووووو  تضوووووع األرض فوووووي  غالبيوووووةاالحتموووووال األكبووووور هوووووو أن إّن 
 تتوافوووإسووونة كوووي يفسوووروا كيووو   علوووى موووداروتجعووول الشووومس تووودور حوووول األرض  ،المركوووز

 .كل شهر الشمس مع كوكبة ميتلفة من األبراج

النموذج الذ  يتيذ األرض مركزا  له والوذ   رنةومن شأن التبادل الجماعي أْن يسمح بمقا
ذا كانووت المجم. تتبنوواه غالبيووة المجموعووات، وذلووك الووذ  يتيووذ الشوومس مركووزا  لووه وعووات كلهووا وا 

تعتقووود أن النمووووذج الوووذ  يتيوووذ األرض مركوووزا  لوووه هوووو فقوووط النمووووذج الصوووحيح، فسووويكون مووون 
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توودور عنوودهم وحالمووا يوودرك التالميووذ  أن الشوومس . السووبب الضوورور  أن تسووألهم أن يفسووروا 
وفووي الواقووع، فووإّن . حووول األرض، فووإن رد فعلهووم سوويكون سووريعا ؛ إذ سوويدركون أن ذلووك يطووأ

 .بالفعل أن األرض هي التي تدور حول الشمس وليس العكسغالبيتهم تعر  

إّن المواجهة بين النموذجين ممتعوة للغايوة، ومون الضورور  أن تشورح للتالميوذ أّن لكليهموا 
ولكوون كووال  منهمووا يتعلووإ بوضووع مشوواهدة ميتلوو ؛ فبالنسووبة  للمشوواهد موون . صوولة بالموضوووع

أموووا المشووواهد الوووذ  يكوووون عنووود  األرض تقووووم الشووومس برحلتهوووا فوووي السوووماء فوووي عوووام كامووول،
 .الشمس فبالنسبة له ستكون األرض هي التي تقوم بدورة  حول الشمس في عام  كامل

 اهور علوى أنّ فسَّواألبوراج ت اكوب ون عام كامول حوول كو حركة الشمس في غض ولهذا فإنّ 
الغووورب فوووي غضوووون إلوووى  مثووول حركوووة الشووومس مووون الشووورإتماموووا  ، "ظاهريوووة"مجووورد حركوووة 

 .من قبل التالميذ ادرسه التيالنهار، 

 األسطرالببمساعدة ( أو الحصول على االتجاهات)الوقت  معرفة

ارتفاعهووا، وهووذا يعنووي أنووك توّصوولت إلووى هووذا يوودلل علووى ف، األسووطرالبب" تأيووذ النجوووم"أن 
بووين  تتووراوح ، وهووذه الزاويووة تُفهووم علووى أنهوواوالمسووتوى األفقوويالزاويووة بووين اتجوواه الوونجم تحديوود 
درجوة  21و( عندما يكون النجم عند األفإ، ولهذا يكون مرئيوا  بالكامول) لدرجاتمن اصفر 

ال يوتم قيواس الزوايوا وعوادة  (. لمشواهدل بالنسوبة ا  أ  عموديو ؛ذروتوه عندما يكون النجم في )
األطفووال ذو  المقوودرة المتوسووطة يمكوونهم اسووتيدام المنقلووة غيوور أّن فووي الموودارس االبتدائيووة، 

. هووا اسووتيدام القوور  الموودّرج للبوصوولةبالتووي يسووتطيعون ذاتهووا الطريقووة ب األسووطرالبعلووى 
ُيفهوم ( أو ارتفاع النجم)أنه يجب أن نتذكر أنه بالنسبة للطفل فإن ارتفاع الشمس إلى  انتبه

بإبووداء عوورض الرسوووم المتحركووة يسوومح و . ولوويس زاويووة أّنووه مسووافةفووي غالووب األحيووان علووى 
 .ويعطي مقدمة جيدة لفكرة الزاوية ،وجهة النظر إزاء طبيعة هذ األمر

ارتفواع الشومس عودة مورات فوي  نقيسبمعنى أن  ؛"أيذ الشمس" فيالنشاط األول يتمثل 
 أسوئلة ميتلفوة عونل جابوة  ، وذلوكالذ  ُيحمول بشوكل عموود  األسطرالبالنهار باستيدام 

أ   فووي أ  وقووت موون النهووار تكووون الشوومس فووي أعلووى ارتفوواع لهووا فووي السووماء؟ وفووي: "منهووا
يمكن و " الذ  لدينا؟ األسطرالب؟ وكي  نقيس ارتفاعها بيكون ذلك فصل من فصول السنة
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بعووض األسووئلة قبوول السووماح لهووم بمشوواهدة الرسوووم  يصوووغواأن يسوومح المعلووم للتالميووذ بووأن 
عليووووووك أن توجووووووه : يفهمووووووون المبوووووودأو  األسووووووطرالباألطفووووووال سيسووووووتيدمون إّن . المتحركووووووة

 وعندئوذ  . األنبووب الشومس مون  أشوّعةالعضادة حتى توديل وتدير  ،الشمساألسطرالب إلى 
ال موا زالووا التالميوذ  إلوى أنانتبوه . مسوتديرضووء  في هيئةيمكنك أن تحصل على الشمس 

 .األنبوبيستطيعون تثبيت الشمس من يالل 

يبوووين أن الشووومس ( التغيووورات فوووي االرتفووواع سووواعة بسووواعةيوّضوووح )إن عمووول رسوووم بيووواني 
لوذلك، فعنود )سواعة فوي الشوتاء  23سواعة فوي الصوي  و  27تكون مرئية فوي السوماء لمودة 

منتص  النهار الشمسي تكون الشومس فوي اتجواه الجنووب، ويمكون ايتبوار ذلوك للتأكود مون 
يووام بهووذا العموول عوودة يمكوون القو . قبوول انحوودارها ثانيووة  نحووو الغوورب( صووحته بواسووطة بوصوولة

حيوووا تؤيوووذ القوووراءات كووول سووواعتين حتوووى يوووتمكن التالميوووذ مووون تسوووجيل بمووورات فوووي السووونة، 
مون فصوول )إذا كانت الشمس أعلى أو أيفض في السماء بحسب الفصل  عّمامالحظات 

عنووود منتصووو  النهوووار  ، ولكنهوووا دائموووا  ترتفوووع أقصوووى موووا يمكووون فوووي االتجووواه الجنووووبي(السووونة
 علوى عكوس موا يعتقوده األطفوال عوادة، فوإن الشومس ال تعبور أبودا  ، أنوهى إلو وانتبه. الشمسي

األوج فوإ األراضي الفرنسية، حتى في الحاد  والعشرين من حزيران عندما تكون في إلى 
 (.بحسب يط العرض  21إلى  52يكون ارتفاعها حوالي )أقصى ارتفاع لها 

ذ رسوما  بيانيوا  ُجهّوز مسوبقا  لتواريخ يمكن للمعلم أن يوفر للتالميو ،ن أجل شرح الطريقةوم
ارتفواع الشومس موع عون  بيانوات معطواةيطلب من األطفال استيراج الوقت مون أْن و  ،محدد

علووى سووبيل المثووال، األول موون تموووز  .سوواعة قبوول الظهوور وأيوورى بعوودهلووديك  .الرسووم البيوواني
 زاوية ارتفواع كانت، إذا (الرسم البياني على الموقع اإللكتروني الميص  للمشروعانظر )

الشمس قود أشورقت للتوو عنود  وتكون ،(15:22)فوإ األفإ، فإن الوقت يكون  11الشمس 
كوون . إذا كانووت الشوومس تنحوودر نحووو الغوورب( 22:72)يكووون الوقووت ؛ بينمووا األفووإ الشوورقي
 .شمسية منشورة ليط عرض باريس  أوقات ثّمةعلى علم بأن 

إن تحديووود الوقوووت عنووودما  .كل هوووا سووووم البيانيوووةداع  لتتبوووع الر ال ، األسوووطرالبوموووع وجوووود 
توواريخ األول موون تموووز إلووى  يكفووي أن توودير العنكبوووتإْذ  ؛تعوور  التوواريخ يكووون أسووهل كثيوورا  
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 نّ أعلوم وا. 11 قودرهاعلوى دائورة ارتفواع ( النجوم في ذلك اليوومإلى  موقع الشمس بالنسبة)
ومووع وضووع اإلبوورة علووى األول موون تموووز (. صووباحا  أو مسوواء  )هنوواك دائمووا  احتمووالين اثنووين 

 .22:72 تقرأ كإذا كان الوقت بعد الظهر فإنف ؛اآللةأن تقرأ الوقت على حافة  كيمكن

تتوويح للتالميووذ أن يتعرفوووا بأنفسووهم علووى اسووتيدام هووذه  إن عوودة تمووارين موون هووذا النوووع 
هتمووام والممتووع دائمووا  أن تقووارن النتووائج التووي تحصوول عليهووا بمسوواعدة وموون المثيوور لال. اآللووة

 .الرسم البيانيالمعطيات الموجودة في مع  األسطرالب

، ولكووون عنووودما تشووواهد النجووووم الالمعوووة نفسوووه األسووولوبتسوووتيدم أن  كيمكنووو ،وفوووي الليووول
ما تريود أن من المهم جدا  أن تعر  السماء جيودا  عنود ،لهذا السبب. الوقت تعّينأن  كيمكن

 .األسطرالبتستيدم 

 ؟األسطرالبكيف نقيس ارتفاع مدرستنا باستخدام 

قياس ارتفواع شوجرة أو مبنوى، فوإن إحودى الطورإ لوذلك هوي قيواس طوول ظلهوا أو ظلوه فوي ل
يعطينووا ( موضوووعة بشووكل عمووود الالعصووا ) السوواعة الشمسووية وقيوواس ظوول . يوووم مشوومس

وألن إشوووعاعات الشووومس متوازيوووة فوووإن . ظلهووواطوووول و ارتفاعهوووا بوووين  ؛ أ  النسوووبة(س)قيموووة 
بمعرفوووة طوووول هوووذا الظووول تسوووتطيع و  .ظلوووه وطوووولالعالقوووة هوووي نفسوووها بوووين ارتفووواع المبنوووى 

 .بسهولة أن تستنتج ارتفاع المبنى

  
 .سمضروبًا في طول ظل المبنى = ارتفاع المبنى 

 ظله،طول  ضع  يساو    الساعة الشمسية عقرب طول على سبيل المثال، إذا كان 
 .ظله أيضا  طول ضع   وعليه فإن ارتفاع المبنى يساو  ، 1=س فإنّ 
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يساعدنا في قيواس ارتفواع الشومس،  األسطرالب: "قائال   للتالميذيمكنك أن تيلإ تحديا  و 
 "ولكن هل بإمكاننا استيدامه لقياس ارتفاع مدرستنا؟

 ،ألول مورةو بوال شوك  ،يشوجع التالميوذس  األسوطرالبعلوى " مربع الظوالل"المصطلح إّن 
 .في األرض عموديا  يدم ظل العصا المغروسة أن يجربوا طريقة تستعلى 

رأس مسووطح، ولكوون بطووول ميتلوو   لوحووا  صووغيرا  وبرغيووا  ذاكوول مجموعووة تالميووذ  ُتعطووى
يسوجل . ييورج األطفوال فوي الشومس ويشواهدون ظول البرغوي ويقيسوون طولوه. لكل مجموعة

يووتم . فووي كراسوواتهم( طووول الظوول –طووول البرغووي )التالميووذ النتووائج فووي جوودول موون عمووودين 
كان البرغي أطول كان الظول كلما ويالحظ األطفال أنه  ،تحليل النتائج في الص  جماعيا  

 .عالقة نسبية بين الطولين يستنتجواويمكن لهم أن . طولأ

. ةفي ملفواتهم الشيصوي بمقياس رسم مناسببعد ذلك، يرسم التالميذ التجارب الميتلفة 
ظهووور أن المثلثوووات التوووي تشوووكلت بواسوووطة البرغوووي والظووول والمقارنوووة بوووين هوووذه الميططوووات ت

نْ الشمس،  وأشعة فالزوايا  ؛يمكن وضعها فوإ بعضها البعض المساحات،كانت ميتلفة  وا 
 "!ارتفاع الشمس"وهذه الزاوية هي التي تسمى . الشمس تكون متساوية وأشعةبين األرض 

 
 "مربع الظالل"وعلى نحٍو مشابه لطريقة الظالل هذه، فإن ظهر األسطرالب يحمل 
 .والذي يتيح لك أن تحدد االرتفاعات بواسطة التخطيط

يحوددوا ارتفواع مبنوى ل  األسوطرالبركوة التالميوذ علوى أن يسوتيدموا تشجع الرسووم المتح
أن يصوووبوا، موون سوواحة إلووى  ولكوون كيوو  تسووتيدم مربووع الظووالل هووذا؟ ُيوودعى الطووالب. مووا

وأعلووى نقطووة موون نووافورة  ،وقمووة بوورج السوواعة ،سووطح المدرسووة)قمووة مبووان  عوودة إلووى  اللعووب،
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يوذ أن العضوادة تكوون أقول أو أكثور وسوو  يالحوظ التالم. أنبوبوة المو  مون يوالل ( الماء
يطلووب المعلووم و سووطة رقووم موجووود علووى مربووع الظووالل؛  بوا تعيينووهوأن موقعهووا يمكوون  ،مووْيال  

 .منهم أن يسجلوا هذا الرقم
وذلوووك تعطوووي نتوووائج ميتلفوووة بالنسوووبة للمبنوووى نفسوووه، المقارنوووة بوووين القياسوووات الناتجوووة إّن 

(  1)نحو سوطح المدرسوة، حصولت علوى  ت  بْ عندما صوّ ف " ؛بحسب المكان الذ  ُأيذت منه
 ".عندما كنت أبعد من ذلك عنه( 5)حصلت على و من المبنى،  وأنا قريب 

المبنوى أعلوى كلموا أعطوى   فإن ،الحظ األطفال أنهم عندما احتفظوا بموقعهم نفسهقد و 
أما بالنسبة للبورج  ،(21)على   المدرسة حصلتُ إلى  بالنسبةف " ؛مربع الظالل قيمة أصغر

 ( ".7)الذ  هو أعلى فقد حصلت على 
 ؟إذ نْ  الفائدة منها فمانا االرتفاع مباشرة، يتعط الإذا كانت هذه المؤشرات 

يقووم بوضوع  همبوادئ مربوع الظوالل، فإّنو في فهوممساعدة التالميذ  المعلم وحتى يستطيع
بشوكل نمووذجي  ا  متور  21و أمتوار  5 توافقوان موع االرتفواعْينعلى جودار المدرسوة ت ينعالمت

ال فيكتفي ب   .متر 5متر و  3وا 

المكوووان الوووذ   وايجووود أنالتالميوووذ وعلاااى 
يضوووعونها فيوووه بالنسوووبة لمؤشووورات العضوووادة 

لكوول واحوودة وأن يقيسوووا  ،مووثال  ( 7،5،7،21)
منهوووا المسوووافة بوووين المكوووان الوووذ  اسوووتهدفوه 

مقيووووواس مووووون )والمبنوووووى بمسووووواعدة ديكوووووامتر 
أو حبوول بوووه  وسلسوولة مسووواحة( عشوورة أمتوووار

 .عالمة أو عقدة عند كل متر

سوووو  يقووووم الصووو  كمجموعوووة بعمووول و 
وكانووووت النتووووائج . جوووودول للقياسووووات الناتجووووة

 :التي حصلنا عليها ألقرب قياس كما يلي
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 معلمة)المبنى إلى  المسافة قراءة العضادة
 (م5على ارتفاع 

 معلمة )المبنىإلى  المسافة
 (م21على ارتفاع 

 م7 م1 7

 م5 م3 5

 م 7 م7 7

 م21 م5 21

، فوإنني أكوون األسوطرالبعلوى ( 21)إذا قورأت : "قوائلين 21علإ األطفال على التودريج 
، إذا لووم يعوور  الموورء ارتفوواع وكووذلك". المبنووى مسوواوية الرتفاعووهموون  مسووافةإلووى  أقوورب قلوويال  

ذا أشوار . المبنى لكي يعر  ارتفاعهإلى  المبنى فإنه يكفيه أن يقيس المسافة األسوطرالب وا 
وفوي كوّل  .أقورب قلويال  لموا يسواو  نصو  ارتفاعوه إلوى المبنوى تكوون ، فإن المسوافة(5)إلى 

ألن القوووويم  ،لهووووذه المالحظووووات وضووووع الفرضووووية لوووويس ضووووروريا  أن يكوووووندائمووووا ، الحوووواالت 
ويمكون لوك أن تعلوإ . الجوهريوةالمقاسة يمكن في الغالوب أن تحتوو  علوى بعوض األيطواء 

 :أن لها ثالثة أصول للتالميذوتبين  ،هذه األيطاءإلى  أدتعلى األسباب التي 

بمعنوى  ؛ويمكن أن يكون بهوا يلول فوي تصوميمها ،الالصقة من الكرتون المقوى: اآللة -
 ...في العضادة ةليهناك بعض اليل أن

 ...الحبل ال يكون مشدودا  دائما  : طريقة التعامل -

 ...األرض ليست دائما  مستوية تماما  : أيذ القياس -

طوول األطفووال، ألن هوذا يعقوود  تايوذ بعووين االعتبوارموون الضورور  أن  :مالحظوة للمعلوم
 تيفو ولذلك من الجيد دائما  أن تطلب منهم الجلوس عندما يصوبوا أدواتهم حتى . األمور

 .من هذه المشكلة

إن عمووول شوووكل توضووويحي يمكووون أن يسووواعد فوووي تأكيووود الفرضوووية وفوووي تبسووويط األموووور، 
إلوى  ولهوذا فوإن التالميوذ ُيودع ْون. من مستوى األرض( الهد )القراءة والمفروض  أن تأيذ 

ذا كوووان  ،ثوووم يقوووارنون النتوووائج بوووين بعضوووهم بعضوووا  . عمووول شوووكل توضووويحي لتجووواربهم ذلوووك وا 
يعموول  كمووا. موون الوون  التووارييي 52المبووين فووي الصووفحة ضووروريا ، فيقارنونهووا مووع الرسووم 
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من مربوع  ُنس خوبعد ذلك يقوم األطفال بترتيب عدة . شكل توضيحي جانبي بشكل جماعي
 5علوى الشوكل المرسووم بطوول )أمتوار  5الظالل ومن عدة مستطيالت تمثل مبنى ارتفاعه 

 األسوووطرالب إشوووارات مووون إشوووارةلكووول ( المبنوووى)علووويهم أن يضوووعوا الشوووكل المرسووووم و (. سوووم
 (.21للتدريج  المناظر الشكلانظر )

 
ا ويضووعو  ،المبنووىإلووى  بعوود ذلووك يمكوون للتالميووذ أن يقيسوووا، علووى هووذا الشووكل، المسووافة

 ،األيطوواء أقوول أهميووة موون القيوواس فووي سوواحة اللعووبوسووتكون . فووي جوودول القياسووات النتووائج
 .وجدول النتائج سيكون أسهل في التحليل

طول ضلع مربع الظالل 
(2) 

ارتفاع  قراءة العضادة
 المبنى

نقطة التصويب البعد بين 
 والمبنى

 م1 م5 7 21

 م3 م5 5 21

 م7 م5 7 21

 م5 م5 21 21

... ،5/1=  21/7، 5/3=  21/5موووووثال ، : الحوووووظ األطفوووووال التسووووواو  بوووووين العالقووووواتوي
 : اكتشا  القانون العام لذلكإلى  من التوصل ولربما يتمكنون. وهكذا

بووين النسووبة   هووي نفسووهاالعضووادة  وقووراءة( 21)بووين طووول ضوولع مربووع الظووالل النسووبة 
وسووووو  يضووووع المعلووووم بعووووض . والمبنووووى التصووووويببووووين نقطووووة  والبعوووود( 5)ارتفوووواع المبنووووى 
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ارتفاعاتهوووا بمسووواعدة مربوووع  تحديووودويطلوووب مووون التالميوووذ  ،األهووودا  الميتلفوووة علوووى جووودار
تحورك ثوم ( 21)وأبسط طريقة لذلك هي أن تكون متأكدا  من وضع العضادة علوى . الظالل

دائمووا  ليسووت للتالميووذ أن هووذه الطريقووة  تشووير نفسووك حتووى توورى الهوود ، ولكوون يمكوون أن  
 .ممكنة التطبيإ

يمكوونهم تسووجيلها فووي كراسوواتهم التالميووذ فووي طريقووة أيوورى للعموول، كمووا  يمكوون أن يفكوورو 
 .في درس آير ايتبارهاومن ثم 

 الخالصة

فرصوووة ليتعرفووووا بأنفسوووهم علوووى  لقووود كوووان لألنشوووطة الميتلفوووة المقترحوووة أن وفووورت لألطفوووال
فقود عمول التالميوذ  ؛وأن يقومووا باكتشوا  قيمتوه وتنووع اسوتيداماته فوي السوماء ،األسطرالب

فكرة الزوايا وقياس المسافات وعمل جداول القياسات وتتبع : بطرإ رياضية عديدة وميتلفة
طة طووورإ وقووود توووم تشوووجيعهم علوووى حووول مسوووائل متنوعوووة بواسووو... وتشوووكيلها الرسووووم البيانيوووة

 .المالحظة والتجريب وصنع نموذج ووضع الالصقات البيانية: ايتبار وتحقإ ميتلفة

 مالحظات

ال أن يدرسووا بالتفصويل  األسوطرالب؛يكفي أن يكتش  التالميذ األجوزاء الميتلفوة مون  .2
 .األسطرالب صفيحةالدوائر على 

فإننا نأيذ  ،ومن أجل التبسيط. كوكبة من األبراج غير متساوية 23 ثّمةفي الحقيقة،  .1
هوووو ( الحوووواء)يظووول و  .منهوووا تتوافوووإ موووع األبوووراج التقليديوووة المعروفوووة 21فوووي اعتبارنوووا 
 .الثالا عشر

 .سو  ُيحتفظ بهذا العمود لتسهيل اكتشا  تساو  بعض العالقات .3
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 نص لألطفال
هوي حول المسوائل التوي كانوا يالحظانهوا  ةاللعبة المفضلة لدى نبيل وشقيقته فضيل كانت

لقد كانا أكثر شوغفا  بوذلك مون كثيور مون األطفوال اآليورين . عندما تحدا  حولهما أو فيهما
، تماموا  كموا جواء ذلوك اليووم عنودما كانوا يحواوالن قليول مون السوحرفي زمنهما، وييالط ذلك 

 ...اإلمساك بالنجوم

يلة يستلقيان بالقرب من ضفة النهر كانت الشمس على وشك المغيب، وكان نبيل وفض
فووي السووماء، كمووا لووو كانووت عالمووات  ،يراقبووان النجوووم وقوود بوودأت تضوويء واحوودة تلووو أيوورى

 :وقالت بصوت حالم ،كسرت فضيلة حاجز الصمت. تمكنك من تيمين أقنعتها

 إنْ ال أدر  . لقوود أصووبحت السووماء أكثوور ظلمووة، وتسووتطيع أن توورى المزيوود موون النجوووم -
 ...ل أن يعّدها من قبلكان أحد حاو 

 :وجلست مستوية لتنظر من حولها بشكل أفضل ،ثم أصبحت أكثر حيوية
 نبيل، أين ذهب القمر؟ -

 ولم تكن أدائه،أثناء  في السماء الذ  في عرضإلى ال كان يحب أن ينظر. تأوه نبيل
 :صوت يافتبلديه أدنى رغبة في أن يتحرك من مكانه، فأجاب شقيقته  

 !عليه أن يحرد، مثلك تماما  في بعض األحيان إنّ  -
 :لقد استفزت فضيلة بهذا الكالم

ربما تعتقد أنني ال أعر  أن النجوم هي في  .إن القمر لم يبزج بعد! هذا كالم سيء -
 الليل؟يالل   رحلة

 :ففكر مليا  وقال مضايقته لشقيقته قد شجعته حقا،
 ال يتحرك أبدا ؟ ا  واحد ا  إذن، تعرفين أيضا  أن من بينها نجم -

 :وأجابت بسرعة ،فوجئت فضيلة بهذا السؤال
مووا عليوك سووى أن ترسووم رسوما  للنجوووم  .فمون السوهل العثووور عليوه إذا كوان هنواك واحوود -

م هوو و وتكتشو  أ  النجو ،الرسومينبوين ثم تعود بعد قليل وترسم رسوما  آيور ثوم تقوارن 
 .الذ  لم يتحرك
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 مونالتأكود   كوكيو  يمكنو .ى ورقوة مسوتويةلن يكون سهال  أن ترسمي قبوة السوماء علو -
 الرسمين؟  كالفي  النجم نفس يكون سأنه  

كووان هووو نفسووه    التووي بحجووة أنووه يريوود أن يغيظهووا، سووأل نبيوول فضوويلة بعووض األسووئلةو 
فكوورت فووي هووذه و وفضوويلة  اسووتغلت حالووة االنزعوواج التووي هووي فيهووا، . حولهووايتسوواءل 
 :القولإلى وأييرا  انتهت . األسئلة

أموٌر موا ... فستكون كما لو أنوك أمسوكت بهوا ،أنك صنعت نموذجا  مرسوما  للسماءلو  -
تهووم مجموعووة كبيوورة موون الرجووال ذو  اللحووى والعمووائم يلتفووون فووي  جوواء. قوواطع فضوويلة

يتوودلى موون يديووه قوور  معوودني مغطووى وكوول موونهم  ،تسووبح فووي السووماء معوواط  طويلووة
وكانووووت تسووووود همهمووووات  .وكلهووووا توووودور تحووووت أصووووابعهم ،بنقوووووش وبووووه دوائوووور وقشووووات

 ..." احسب... اعر  الساعة واليوم... جد ارتفاع النجم... هد : "... متواصلة
 :ا بصوت واحدي  وناد   ايتالفهما، نسي نبيل وفضيلة 

 ؟آالتكمأرجوكم، هال علمتمونا كي  نستيدم  -
 : واحد منهمقال ، ثم  مواجهة الطفلين، وبدأوا يتشاورون تحّلإ الرجال في

كلنوا . المجموعوة  وأنا أتحودا بالنيابوة عون ،جعفر محمد بن موسى اليوارزميأنا أبو  -
بعود ذلوك أموا . فقط حتوى يبوزج القمور ، ولكناألسطرالبمتفقون أن ندعكما تستيدمان 

 !هيا بنا اآلن. فسو  نكون مشغولين جدا  
فلقد كان ذلك منذ أمد بعيد، وقد ضاعت  ؛له أن يصل إلينا ما حدا بعد ذلك لم يتسنَّ 

قوود مضووى عليووه زموون طويوول  ،"آيووذ النجوووم"، األسووطرالبأن أن نقووول  يبقووىولكوون ! الووذاكرة
 ،الليووليووالل   وهووو يتوويح لووك أن تعوور  الوقووت. وهووو فووي االسووتيدام فووي البلوودان اإلسووالمية

أو بووأيرى،  وبطريقووة. وعمليووات أيوورى كثيوورة أيضووا   ،االتجاهووات فووي الصووحراء تعوور  وأن 
 األسووطرالبع علموواء الفلووك حووول اليوووارزمي، قوواموا بتعريوو  نبيوول وفضوويلة علووى بينمووا تجّموو

بطريقوووووة أو . أسوووووراره اليووووووم لكووووول إنسوووووان يريووووود أن يعرفهووووواب يبوحوووووونواسوووووتيداماته، وسوووووو  
 ...بأيرى
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 التناظـر
 

 مثال على التناظر                              : العلم والفن في بالد اإلسالم
 يتابيرنار م

 
 ...                    إلى غرفة الص " الزليج"عندما يديل القرميد المصقول 

 دراسة في التناظر

 يونامارك مو 
 

                                                   ن  لألطفال               
 آن فوش
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 1الشكل                                                      

 مثال : العلم والفن في بالد اإلسالم
 على التناظر
 برنار مايت 

 اإلبهار
هوووذا اإلفريوووز المنحووووت علوووى لووووح انظووور إلوووى 

 اإلسوالمي متحو  الفونمحفووظ فوي اليشبي و 
سو  نرى أدناه (. 2الشكلانظر )في القاهرة 

 بشكل   مكررة  ومضّلع  نجمة  ه؛نفس النمط

 9الشكل 

هذا . متطابإ تقريبا  على مسافات متساوية بواسطة النقل
. من معنى للكلمةالتصميم هو تصميم هندسي بكل ما 

دعونا اآلن ننظر إلى هذه اللوحة التي لُب ست بقشرة من 
نقوش عاجية من باب يشبي موجود في المتح  نفسه 

ونشاهد هنا أيضا  النقوش الهندسية؛ إذ (. 1انظر الشكل)
الجانب األيمن من الباب لو ُطبع . ضلعا   27النجوم لها 

ب على ورإ ووضع أمام مرآة سترى أنه نسية عن الجان
األيسر، واألمر سيَّان مع النص  العلو  والنص  

. في الحقيقة، عليك أن تدرس اللوح ُربعا  ُربعا  . السفلي
إنه متماثل، مثل (. 3انظر الشكل )يذ هذا اليط اليدو  

لو كان لنا أن نأيذ هذه (. 7انظر الشكل )هذا القاطع 
 المجموعة من مربعات السيراميك بعين االعتبار، إضافة

 الديكورات الميتلفة بمواد ميتلفة، فإن تكرار البالط إلى 
 ، واألمووووووووور نفسوووووووووه تجوووووووووده موووووووووع(2انظووووووووور الشوووووووووكل )سداسوووووووووي األضوووووووووالع يلفوووووووووت األنظوووووووووار 

…………………………………………………………………



 699 

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 
 

 
 3الشكل 

 
 4الشكل 

 
 7الشكل 

ويمكوون أن توورى (. 5انظوور الشووكل)ضوولعا  مكووررة بانتظووام  21هووذا الووديكور اآليوور؛ نجوووم ذات 
انظوور )علووى هووذا الووبالط تصووميم شووبكة كثيوورة األلوووان بأشووكال بسوويطة تتكوورر بأسوولوب يطووي 

، فإن الشوبكة أكثور تعقيودا ؛ 7وفي الشكل". شبكة ثنائية األبعاد"ويمكن أن ترى أنها (. 2الشكل
وكموا هوي هنوا، فهوي يمكون أن تيو  بوابوة . فهي تمتد إلى ثالثة أبعواد فوي المسواحة والحجوم
هوذه المعّلقوات مون الهووابط . عنوان السوماءتطوول تذكارية أو قاعة مقنطورة أو قبابوا  يبودو أنهوا  

، "المقرنصوووات"تسووومى ، محّدبوووة أو مقعووورة، وهوووي ديكوووور أكثووور منهوووا بْنيوووة، (الحليموووات العليوووا)
تظهوور و (. نوووع موون الطنوو جووزء حجوور  أو يشووبي نوواتئ موون جوودار داعووم لشوويء فوقووه، وهووي )

 مووا نقطووة  أشووكال الفوون اإلسووالمي، عنوود كوول النقوووش الهندسووية ت أيضووا  علووى السووجاد وعلووى 
تجعل المشاهد األقل اهتماما  يميل إلى وصفها بالمثلثوات والمربعوات والميمسوات والمسوبَّعات 

 ،"البسويطة"وبسبب الكتل المتشابكة لهذه األشكال . إلخ... مثمَّنات واألشكال االثني عشريةوال
 ".األرابسك"وحبكتها مع بعضها البعض تسمى فّن 

والمسوجد األموو  فوي دمشوإ  م521عوام قبة الصيرة في القودس )مع بناء أول المساجد 
الفنيوووة  األشوووكال مووونو ي تظهووور أشوووكال األزهوووار، ومقتبسوووات مووون الفووون البيزنطووو( م227عوووام 

المودن وموع تطوور (. القرميود)وقد أ ْثرتها النقوش المزينة المتماثلوة ورسووم الوبالط . الرومانية
المعمووار الموودني، بفضوول البراعووة إلووى  ، فووإن هووذا االسووتيدام المنووتظم للتنوواظر انتقوولهوواونموّ 
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6الشكل   

، الووذين كيفوووا أسوواليبهم بحسووب -ن واألقبوواط اإلغريووإ والسوووريي –فيين المحليووين الفنيووة للحوور 
 . الجدد معلميهممقتضيات 

 حوالي القرنين العاشر والحواد  عشور
الِحوور  الميتلفووة  سوومحت، الميالديووين

بتوسوع  المسولمون نوالفنانو ن رفيو والحِ 
ديناميكي كبير لهذا الفن في المساجد 

الكبرى والمكتبات  والمدارسوالقصور 
والمشافي واليانات والحمامات العامة  

وهكوذا فقود .  بأجزائها الدايليوةياصة 
الفووون اإلسوووالمي ِسوووم ته الياصوووة وجووود 

أنحوووووووووووواء إلووووووووووووى  بووووووووووووه التووووووووووووي امتوووووووووووودت
. األنوودلسإلووى  اإلمبراطوريووة موون الهنوود

 أنّ عض الوب ويورى .متجواوزة بوذلك التنوعوات وااليتالفوات اإلقليميوة رائعة وقد كان له وحدة 
أو  تحوووريم اإلسوووالم رسوووم صوووورة اإلنسوووان ترجوووع إلوووىالهندسوووة فوووي الفووون إلوووى  سووويطرة اللجووووء

فيامووة  التركيووز علووىفووي شوورإ اإلمبراطوريووة دون  التمثيوول كووان يحووداولكوون هووذا . تمثيلووه
قلويال   ى التنواظر يتم التعود  علو كان  هويمكن لعين الناظر أن تكتش  أن. النمط الهندسي

 .بينما كان االلتزام به قويا  في الغرب اة؛الحي ليمثلتفي إيران 
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 التناظر والفن في بالد اإلسالم

الوذ  يسوتيدم الهندسوة  جوّردالمما هي سمات هذه العالقة بين التناظر الهندسوي وهوذا الفون 
في بداية هذا المقال حول اإلفريزات وألوواح األبوواب والوبالط  تقّدمالوص  الذ  إن كثيرا  ؟ 

معا  عناصر التحوول التوي  نسميويمكن أن . تحليل ألعمال مكتملةإلى  والمقرنصات يعود
. نعكاسوات بالنسوبة للمورآةالوا اإلزاحوة والودوران: في مسار تارييوه يجّردهااستطاع العلم أن 
أية عالقة بممارسوة الفنوانين والحورفيين وكوذلك الموؤلفين لها  تليس" ديةعْ الب   "ويعني هذا أن 

 فهومهوذا، لو . لتغطيوة حيوز مواوتثيور هوذه األموور نوعوا  مون التحود  . الذين تنواولوا أعموالهم
يحووددها  إنمووا جميووع النسووب المسووتيدمةو . يسووتيدمون نمطووا  هندسوويا  ويكررونووه فووي أعمووالهم

ووول وبشووو. يتم ملوووؤه وضووورورة تكووورار ذلوووكسوووالسوووطح الوووذ    بوووال "كل نمووووذجي، يمكووون أن ُتجع 
ولكون طريقوة مولء مسواحة ". شوبكة دوريوة"لذلك، هناك تحقيوإ لهوا يمكون أن نسوميه ". نهاية
بسوووويطة إذا كووووررت أيووووا  موووون السووووطوح المتوازيووووة أو المسووووتطيالت أو األشووووكال  تعوووودّ  معينووووة

شووووكل البولهووووذا السووووبب، عليووووك أن تسووووتبدل . أ  شوووويء كووووان... السووووباعية أو الثمانيووووة، أو
أيوورى مركبووة بطريقووة تحتوورم التنوواظر  ا  أنماطوو( علووى سووبيل المثووال، يوواتم سووليمان)الميتووار 

فهوو يتكوون . موجود هناككله  البازلفن  والجدير بالذكر أنّ . لضمان استمرارية هذه السمة
الفنوانون فوي ويسوتيدم . من تنوعات عديدة في وظيفة التناظر المقودم وفوي األلووان الميتوارة
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الفعل تم بإلسالمية دائما  الحد األدنى من األشكال الميتلفة، في أسلوب اقتصاد  البلدان ا
 ،ويؤد  االنحرا  أو نطاإ اإلمكانيوات. التفكير فيه جيدا  من أجل إحداا تنوع في الوحدة
نتووائج مقبولووة ومذهلووة ال بوود موون إبووداء ، إلووى بفضوول البراعووة الفنيووة الراقيووة التووي تووم اكتسووابها

 .بهااإلعجاب 

د اإلنجووازات الياصووة يوّحوو فهووو .ا  لووم يكوون أبوودا  عمووال  فرديووو  فوون جموواعي،الفوون اإلسووالمي إّن 
الطورإ وممهد   هاومنفذي فمصممي الديكورات. بوصفه ُكال  للعديد من الحرفيين في العمل 

، ال يقوودهم شوي  مسوؤول عون مثول إلوخ...الوبالط  ومرّكبوي المكاتوبصوانعي وراصفيها و 
ولكووون كووول واحووود مووونهم يسوووهم فوووي إتموووام  ا ،نووويهم برنوووامج عمووول معيّ هوووذه األعموووال يفووورض علووو

أيضا  كان متاحوا  لهوم ايتوراع تنوعوات  ولكنْ  ،لذلك، فقد كانوا يعملون بشكل تقليد . العمل
ي ْموِض بعود ذلوك ولوم . نه نمط يتكرر بوضوح وفوي كول األسواليبإ. جديدة تثر  العمل العام

الرياضوووي  -موعوووة مووون الفنوووانين والحووورفيينالمج مووون يوووارج هوووذه - حتوووى جووواء زمووون طويووول،
 م، ويصو  فصوال  فوي كتابوه الشوهير2712الفارسي الكبيور الكاشوي، الوذ  تووفي فوي عوام 

 لهندسووووة الديكوووووور وعمليووووات إنشووووواء األبوووووواب والنوافوووووذ والجوووودران والقبوووواب" مفتوووواح الحسوووواب"
.  يعملووا معوا  لأن المعماريين علموا علماء الرياضيات والهندسوة   يتييل أحدا  ولم  .تهاوزيرفو
فوووي  وها علمووواء الرياضووويات وليصووو هافوووي الممارسوووات التوووي وصوووفالتوافوووإ  إلوووىأدى مموووا 
 .النهاية

ممارسوووة مسوووح  فقووود ولّووودتالتوووي حووودثت فوووي اليونوووان؛  هاي تقريبوووا  الظووواهرة نفسوووهوووذه هوووو 
األراضوووي تحليووول عوامووول األشوووكال المعقووودة فوووي تكووووين األشوووكال البسووويطة ثوووم دراسوووة هوووذه 

المثوالي فوي هذا العمول ويعد . أ  سبب كانإلى عزو ذلك إلى  دون اللجوء لذاتهااألشكال 
ودراسووة يصائصووها موويالدا  لهووذا الموضوووع الوووذ  ( إلووخ...المثلثووات والمربعووات، )األشووكال 

 ،والدة علوووم الحسووواب أثووور فوووي الهندسوووة، تماموووا  مثلموووا كوووان لممارسوووة العووود موووننسوووميه اآلن ب
نعموم  أفكوار التسواو  وعودم أْن أريميودس  على يد دراسة توازن الميزان  ومثلما أتاحت لنا

 .بمعنى ترك دراسة األشكال والتمسك بأداة التفكير العقالني إلخ؛...التساو  والعتالت، 
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 العلمي التفكير التقني والتفكير

إاّل هوي ما معرفتنا وهو أّن  ال ننساه أبدا ،أما يجب  سالمي، بهذا المعنى، يقدم لنا الفن اإل
. نتووواج للبحوووا الطويووول الوووذ  صووونعته روح البشووورية التوووي تتغوووذى علوووى تنفيوووذ هوووذا التجريووود

وهوووووي تتقووووودم بسوووووبب المشووووواهدات . التقنيوووووات المتبعوووووة هوووووي األولوووووى فوووووي التووووواريخ البشووووور ف
. واأليطاء والنجاحات والتحسينات في األدوات وفي تحليل الممارسات العمليةوااليتبارات 

علووووى األدوات التووووي  ؛موضووووع التنفيووووذويتركووووز هووووذا الشووووكل موووون العقالنيووووة علووووى المشووووروع 
وقود جواء هوذا بعود . أموا التفكيور العلموي فهوو شويء آيور. ستستيدم لتحقيإ الهد  المنشود

المفكرون الذين تطرقوا لهوذه المهموة ، رأى و . رياتالطريإ إلنشاء النظ ومّهد ،وقت  طويل
 دراسووةول ، تنظوويم فكوور  لحصووول علوى ل   سووُتجرى للبنووىعلوى سووبيل المثووال، الدراسووة التوي 

وقوود اعتموودوا علووى هووذه اإلنجووازات التووي . نفكوور تعلم كيوو  نوولاإلنسووان وأفعالووه وأحاسيسووه  
فتحوا ألنفسهم بواب المنطوإ الوذ  يصفوها بطريقة متجانسة ثم لقدمت لهم أشكاال  مشابهة  

أول من  –بابتكاره للطريقة التجريبية  –لقد كان العلم في البلدان اإلسالمية . اكتش  أيضا  
 .وضع البحا المنطقي تحت سيطرة التجربة

 ني من التفكير الجدليتقريقة أخرى تقرب التفكير الط: الطريقة التجريبية

العلم الحديا بالتفكير التقنّي الذ  تم إثراؤه في الغرب، منذ عصر النهضة، تم إثراء 
واألمثلوة على . وال يمكن أيذ أحدهما دون اآلير ،بالفكر النظر ؛ فاألسلوبان ضروريان

، ثم بالساعات ذات األوزان، "الر يامات الشمسية"ذلك ال تنقصنا؛ قياس الوقت باستيدام 
لوقت من النوع المتوازن، واآلالت قبل اكتشا  قوانين البندول التي أتاحت إنتاج آالت ا

نتاجها، األمر الذ  إ التي اكتشفها التقنيون العباقرة، قبل دراسة ُضع   المسينة الُمحرقة
 ...وّلد الديناميكا الحرارية

لعودة إلى تاريخ الفن اإلسالمي، فقد ظل ماثال  يشهد عظمة الحضارة التي با ولكن 
الرياضيات الغربيون، في القرن التاسع عشر، اتباعا  شهدت مولده، إلى أن بدأ علماء 

وفي تلك الحقبة الزمنية ذاتها، . غالوا، التفكير في بنى علم الرياضيات اريستڤلطريقة إي
من الممكن )بمسألة تكرار نظام من النقط في حيز أو في مساحة  ورياتتقدم علماء البلّ 
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، تمكن علماء (م2721)التاسع عشر وحوالي السبعينيات من القرن (. مقارنته بالذرات
الفيزياء والرياضيات، كل منهما بشكل  مستقل عن اآلير، من التوصل إلى أن ثمة سبع 

نوعا  فقط من  ةسبع عشر  ثمةعلى ذلك بأّن  اودللو . عشرة طريقة فقط لتبليط هذه المساحة
ال توجد  وفي بداية القرن العشرين، لوحظ أن كل هذه الشبكات. ميططات شبكات العمل

هذا اليبر . قصر الحمراء في غرناطة، الذ  يعود تارييه إلى القرن الرابع عشرفي  إال 
ولقد . إلسالميوحا أحدا علم نظر  على أن يعود إلى استنتاجات الفن ا ،يلإ مفاجأة

تعزز هذا االهتمام بعد ذلك بنص  قرن بينما كانت المواد في الفيزياء تتطور بالعودة إلى 
تفسير الدراسات التي تم تنفيذها في مجال لطبيقات العملية للمجموعات المتناظرة  أولى الت

وفي حدود معرفتنا الفعلية، ال نعلم أن أحدا  من علماء البلدان . اإلشعاعات السينية
اإلسالمية قد سعى إلى تعداد يطط المجموعات، ولكن الحرفيين أرادوا أن ُينجزوا عمال  

  مبتكر  لوصول إلى وحدة، وتمّيزوا، في ذلك، بفكرل ممكن  لكي يسجلوا أعظم تنوع 
مناسبة دراسة اإلشعاعات بم، عثرت مجموعة من العلماء، 2272وفي عام ... ثر 

بواسطة تركيب البالط العاد ؛ بمعنى أنها " المحظورة"السينية، على أنواع من الشبكات 
جارب المماثلة  تصورا  لما يشبه استمرار التوقد وّلد .  تتمتع بتناظرات يماسّية الشكل

وموضوعات بحثية عميقة واكتشافات " أشباه البلورات"، التي تسيطر على "الشبكة الدورية"
أنماط  االكتشا  أن هذه التناظرات موجودة في  الهذ" الدراسة البعدية"وتكش  . فعلية

يد  فنانين وقد وصفت أيضا  على أ. اإلسالمية وفي عروض المقرنصات أيضا    الديكور
وهذا درس حول . نڤأو علماء تقنيين مثل سايمون ستي( 2انظر الشكل )مثل ديورا ْر 

و  ،البلدان اإلسالمية يالتواضع بالنسبة للصناع المجهولين الذين عملوا لتطوير الفن ف
أيرى للفكر والممارسات  ميادين بدراسة   في الوصول إلى أحدا العلوم لفائدة ل عالمة  
 .اإلنسانية
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 ...غرفة الصفإلى  "جالزليّ " عندما يدخل
 دراسة في التناظر
 مارك موايون 

 
 مقدمة

اليصوووائ  الرياضوووية والفنيوووة للووودوران يسوووتيدم الحرفيوووون والصوووّناع فوووي البلووودان اإلسوووالمية 
وهوم يقوموون . شوكل هندسوي لتكووينمنقووش  بونمط والتناظر والتبلويط، أعنوي تغطيوة السوطح

 ،(وأضورحة عليواومودارس  منازل وقصور ومساجد ومشوا   )عديدة بتجميل أعمال معمارية 
فهووم وعلووى سووبيل المثووال، (. دينيووة وأدبيووة وحتووى علميووة)ويزينووون أنواعووا  ميتلفووة موون الكتووب 
، ولذلك. والبركاربالمسطرة  المرسومةة واألشكال المضلعيملؤون الفضاء المسطح بالدوائر 

". الزليج"من الطين المشو  معظم الوقت مغطى بغطاء يسمى  صغيرة   يستيدمون مربعات  
التوووي ُأحضووورت لنبيووول وفضووويلة مووون أجووول تووورميم جوووزء مووون سوووور  هانفسوووهوووذه هوووي المربعوووات 

ولووووحظ  ،األندلسوووي –وقووود أصوووبحت هوووذه المربعوووات سووومة لفووون المعموووار المغربوووي . منزلهموووا
كموا يبوين فويلم و . بة بموراكشوالقصو الُكتُبيوةوجودها منذ بدايوة القورن الثواني عشور فوي موآذن 

الرسوم المتحركوة، فإنهوا موجوودة فوي ديكوورات عودة غور  فوي قصور الحموراء فوي غرناطوة، 
وكانووت تصوونع بأنموواط ثالثيووة . النصوو  األول موون القوورن الرابووع عشوورإلووى  الووذ  يعووود بنوواؤه
لمموورات ُتسووتيدم ديكووورات  عناصوور تأسيسووية معماريووة ، وهووي "المقرنصووات"األبعوواد ُسووميت 

وفووووي القوووورن اليووووامس عشوووور، كووووان عووووالم . تعموووول بمثلثووووات ومربعووووات ومعينوووواتو  ،مقنطوووورة
، مهتموووا  باألسووولوب العلموووي لهوووذه م2712 فوووي سووونة ىتووووفالمالرياضوويات اإليرانوووي، الكاشوووي، 

 .لكيفية صنعها وقياساتها" مفتاح الحساب"المقرنصات لدرجة أنه يص  فصال  في كتابه 
جعووول منهوووا أسووولوبا  الوووديكورات اإلسوووالمية غالبوووا  موووا ي فوووي التوووي تظهووورإن ثوووراء الهندسوووة 

ن إنشووواء هوووذه و . المغرقوووة فوووي التفاصووويلتمثلهوووا األشوووكال الدقيقوووة الصوووعوبة وهوووذه . صوووعبا   ا 
التنوواظر المحووور  والمركووز  : تحوووالت فووي اليطووة ةأربعوو فوويالووديكورات يقووع بشووكل رئوويس 

 .والدوران واإلزاحة
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تتطلووب أحيانووا  مسووتوى كهووا بالمالحظووة البسوويطة التووي يمكوون إدرا ةهووذه التحوووالت األربعوو
أن نكتشو  يووا  التنواظر المحوور  مون هوو مشوروعنا فوإّن ، وعليوه عال لكي ُتحلّول جيودا  

هوذا التحوول فوإن فوي الحقيقوة، و . فوي البلودان اإلسوالمية التوي تتضومنه الفنية األعماليالل 
واألنشوطة المقترحوة يمكون أن تكوون . الصفين الثالوا والسوادسييّصان  ينهو فقط لبرنامج

 .لسنوات األولى للتعليم المتوسطاو موضوع العالقة بين المدرسة 

هووووو تحووووول ( d)، موووون المحووووور "العمووووود التنوووواظر "التنوووواظر المحووووور ، ويسوووومى أيضووووا  
 ا لوووومتوسوووط يهووو( d) تذا كانوووإ ،(d)إلوووى  بالنسوووبة Mصوووورة  تكوووون (M‘) النقووواط، بحيوووا

(‘MM)أن بمعنى  ؛(d) يط عمود  على (‘MM)  ا  إذ. سوطهامور بو يو (d)  هوي مجمووع
 .لنفسهاكل نقطة منها هي صورة  :لنقاط ثابتة

المشار اليها فة وااليتصاصات قبل أن نص  األنشطة بالتفصيل، نريد أن نقدم المعر و 
 .بها هنا عملللالتعليمات الرسمية للص  الثالا في  بوضوح

وزيووادة علووى األهوودا  المستعرضووة التووي وصووفت فووي مقدمووة هووذا الوون ، فووإن األنشووطة 
 :اآلتيةلى األفكار االتي نقترحها فيما بعد تهد  إلى التوصل 

 ،ووسوووط القطعوووة ،الووونقط المتحاذيوووة: ومعرفتهوووا فهوووم كيفيوووة اسوووتيدام المفوووردات المحوووددة -
المتنووواظرة لشوووكل واألشوووكال  ،ويصوووائ  المتوازيوووات ،ويصوووائ  اليطووووط المتعامووودة

نجاز إنشاءاتمعطى بالنسبة   ؛ورسوم متصلة بها ،ليط مستقيم، وا 
 ؛(والبركارالمسطرة )استيدام األدوات  -

 ذلووووك والتحقووووإ موووون ،واحوووودا  أو عوووودة محوووواور متنوووواظرةمحووووورا  إدراك أن الشووووكل يمتلووووك  -
 ؛(فا شواالستالطي )باستيدام أساليب ميتلفة 

 على الورإ؛ واالستشفا إكمال شكل بالتناظر المحور  باستيدام أساليب مثل الطي  -

 ؛وتسميتهبطريقة إدراكية،  التعّر  على شكل هندسي ما -

 .في أشكال بسيطة عرض شكل معقد -
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 اكتشاف التناظر

التنووواظر  –تعلووويم التحوووول الهندسوووي  فيهوووا هوووذه أول مووورة فوووي صوووفو  السووونة الثالثوووة يجووور 
اليصوووائ  الهندسوووية إلوووى  العناصووور المميوووزة باإلضوووافة إبووورازهووود  ذلوووك هوووو . المحوووور 

 .(إلخ...الحفاظ على األطوال والمساحات)
عووودة إلوووى  يقّسوووم المعلوووم الصووو . يوووالل بحوووا وثوووائقييمكووون عمووول مقدموووة عاموووة مووون 

أن  كيمكنوووو (. توووارييي أو معاصووور)مجموعوووات تعمووول بشوووكل منفصووول فوووي مكوووان أو مبنوووى 
تسوووتيدم موووثال ، فوووي إسوووبانيا، قصووور الحموووراء فوووي غرناطوووة، أو فوووي المغووورب مسوووجد الحسووون 
الثاني في الدار البيضاء، أو مسجد القرويين في فاس أو حتى ضريح موال  إسماعيل في 

واحودة مون  يكتشفواعلى التالميذ أن و . الحقا  من هذه األماكن وسو  نذكر المزيد  ،مكناس
بهوا البلودان اإلسوالمية تتسم  هندسية غنية رسوموجود  ؛جميع األماكنالنقاط المشتركة بين 

 .ا  ديكور وُتستيدم 
كموووا يظهووور فوووي فووويلم ذلوووك و  .المشووواهدة هوووي نقطوووة اإلنطوووالإ للتووودريبيجوووب أن تكوووون و 

بووين أشووياء أيوورى  ح المشوواهدة، موونسووتمف ،الوون  الميصوو  لألطفووالو الرسوووم المتحركووة 
 .تناظره المحور و متكرر نمط هندسي إلى  التوصلب

القرميود نسية مطابقة لألصل لديكورات مصونوعة مون ( 2الشكل انظر )هذه الفسيفساء 
 فووووي الصوووو  الدراسووووي، لُتعووورضة وة شفافوووووادة إنتاجهوووا علووووى ورقوووووإعوووو توقوووود تموووو. المصوووقول
 .جهاز عرض باستيدام

 

 

 

 .(العشرينالقرن في )مأخوذة من بناء حديث في غرناطة  ،فسيفساء لفناء: 1الشكل
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تسومح  فإنهواتتكورر عودة مورات  عنودما أول األمر حول وص  القطعة التوي النقاش أبدن
 مون إنتواج القطعوة التالميوذلون يوتمكن جميوع و . لك أن تعيد بناء نمووذج فسيفسوائي معورو 

وصو  لوى ع التالميوذثانيوا ، حفّوز . ُيتوقع أن تحدا مناظرة دايل الصو  الدراسويو  ها،نفس
التوي سوتتيح ( 3و  1الشوكلين انظر على سبيل المثال، )لقطعة تأسيسية  الميتلفةالحركات 
يمكن للمعلم أن يتعامل موع القطعوة يطووة بيطووة كموا يوجهوه و . تكوين المجموعلهم إعادة 
انتبه لما ينتجه التالميوذ . من القطعة الميتارة سو  ي ْلزمك أن تمتلك عددا  كافيا  و . التالميذ

 .رضهبع وما يقومون

 يمكن للمعلم أن يستيدم برامج ،فر فيها جهاز فيديو للعرضابالنسبة للصفو  التي يتو 
(word ) أو (paint) "من أجل تصوير الحركات األفقية والعمودية للفسيفساء علوى " الرسام

فيلم الرسوم المتحركوة علوى موقوع المشوروع  يمكن مشاهدة من أجل االستمرارية، و . الشاشة
أن يكتبوووا مقوواال   ةطلبوولهووذا الفوويلم يمكوون أن يتوويح الفرصووة لو . وتحقووإ فحوو   نشوواط بصووفته 

 .التناظر يعّرفون فيه

 
 .تفاصيل قطعة فسيفساء: 9الشكل

 
 .تكبير لقطعة تشكل فسيفساء في غرناطة: 3الشكل
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كمووا  وقطعووهه يمكوون للمعلووم أن ُيتِبووع ذلووك بتوزيووع إفريووز علووى التالميووذ يسووتطيعون طّيووو 
يمكووون  كموووا .القطعوووة األصوووغر، أ  يريووودون مووون أجووول تحديووود القطعوووة التأسيسوووية للفسيفسووواء

يبتعودوا يجب أن و . التعامل مع القطعو مجموعات لتيسير تبادل األفكار إلى  تقسيم التالميذ
، زيوووادة علوووى وبالفعووول. محوووور منحووور  للتنووواظرفيظهووور : موووراجعهم العموديوووة واألفقيوووة عووون

ُقطوور  ن يؤيووذأالضوورور   واألفقيووة التووي تتفووإ مووع الطيووات المتتاليووة، موونالمحوواور العموديووة 
أو نوو  )منوواظرة جديوودة  موون ذلووك ويمكوون أن تتولوود .فووي االعتبووار المربووع للقطعووة المشووغولة

موون المؤكوود أن المسووتطيل الحاصوول  يكووونلموواذا  (فيووه)لوودى التالميووذ يبينووون فيهووا ( مكتوووب
نووه يسوومح بتكوووين الفسيفسوواء أ هووو لسووبب األولا. هووو القطعووة األصووغرالمكووون موون مثلثووين 

أ  ال يمكون تقليصوه أكثور مون  ،محور التنواظر ال يحتو  علىاألصغر ألنه املة، وهو الك
قطع المربع بحسب ن يشكل أهل كان من الممكن  ؛يمكن اآلن أن نوجه سؤاال  ثانيا  و . ذلك

محور إلى  التالميذفي اليالصة من المهم أن يتوصل و  ؟قطعة صغرى أيرى قطره اآلير
هوذا . بحسبها، ربما عموديا  أو أفقيا  أو ُقطريا   يتّم الّطيّ أ  القاعدة التي يجب أن  ؛للتناظر

فووي الممارسووة العمليووة، سوويكون موون و . المحووور، مووثال ، يمكوون أن يعوورض فووي رسوووم متحركووة
سووبة لالتجوواه بالن 72 ال يميوول بزاويووة قوودرهاالمثيوور لالهتمووام أن نأيووذ فووي االعتبووار محووورا  

 .ألفقيا

 
 .القطعة األصغر: 4الشكل

تتوويح للتالميووذ أن يتعلموووا بشووكل  بحيووا، ميتلفووة متابعووة  لمووا سووبإ، نقتوورح عوودة أنشووطة
 ،م صعب نوعوا  موا بالنسوبة لهومو فهمهذا الن إ. المحور  المفهوم الرياضي للتناظرتدريجي 

 .إدراكه التالميذ جميعا  منولن يتمكن 
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 المستشفةالنجمة 

إفريز مون : النشاط التالي على أساسالهد  هو تكوين نجمة أولى بطريقتين ميتلفتين 
 .هذا التكوين للتالميذ أن يميزوا بين الطي وبين محور التناظراذ يتيح  ؛النجوم

. أ علووى ورإ استشووفا 2األموور، يجوب إعووادة إنتوواج السوومات الكاملوة للشووكل  بووادىءفوي 
علوووى التلميوووذ أن يطوووو  علوووى طوووول اليطووووط المنقطوووة مووون أجووول إعوووادة إنتووواج الشوووكل فوووي و 

يحور  المعلوم علوى ن أ يجوبثانيوا ،  .ب 2النتيجوة هوي فوي الشوكل . األرباع الثالثة الباقية
علوووى التلميوووذ أن يكملوووه دون اسوووتيدام يتوجوووب و  ،أ علوووى ورإ أبووويض2إنتووواج الشوووكل عوووادة إ

 مون ال يوتمكن التلميوذ بحيواار ورإ ذ  سماكة كافية من الضرور  ايتيو . ورإ استشفا 
بطورإ ( النجموة)عوادة إنتواج إلزيادة على ذلك، يجب أن تنفذ إجوراءات . أن يرى من يالله

أن يطوو  الورقوة مورة أيورى للتأكود  مورءموع ذلوك، يمكون للو . االستشوفا  والطوي أيرى غير
 .من الشكل

 
 .المستشفةالنجمة : 7كل ـالش

 إفريز النجوم
هذا النشاط الثاني تكوين إفريز يكوون العنصور األوسوط فيوه نجموة ذات سوتة أضوالع يقترح 

 .تم صنعها مسبقا  

 أ ب
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تفاصيل إفريز حديث من المسجد الكبير للحسن 
 (.القرن العشرون)الثاني في الدار البيضاء

 

ويتكون من توسيع اإلفريز الذ  توم عمول  ،العمل األول على هذا اإلفريز هندسي تماما  
 .أولهترك للتلميذ حرية تنفيذ المشروع من من أجل هذا، تو . العنصرين األولين منه

 
 .إفريز النجوم: 6الشكل

تكوين اإلفريز، يحا المعلم تالميوذه علوى إجوراء منواظرة فوي الصو  حوول الطورإ  وبعد
يجووب أن يووتمكن جميوووع التالميووذ موون عموول محوووور  ،بالتأكيوودو . الميتلفووة للقيووام بهووذا العمووول

 .التناظر بيط مستقيم

مكانيووة  يكموونهووي فهووم أن المبوودأ األساسووي ل فريووز  المهمووةالنقطووة و  فووي تكوورار أشووكاله وا 
.. .التكرار بواسطة الطي أو بواسوطة

 .التناظر المحور 

 األلوان إدخال

في البداية، يمكن تلوين اإلفريوز بلوون 
وهووووووذه . "5"واحوووووود كمووووووا فووووووي الشووووووكل 

تلووووين اإلفريوووز  فرصوووة لدراسوووة طريقوووة
 ويتوجوووووب. التنووووواظر" نفقووووود "حتوووووى ال 

 علوووى التلميوووذ أن يجموووع النتوووائج السوووابقة
حول فكورة التنواظر المحوور  بينموا  كلها

فوإن إفريوز النجووم  ؛ولكون، فوي المورة الثانيوة، موع تنووع األلووان .عقليوا   يقوم بتنفيوذ عمليوة الطويّ 
 .وانالستطراد عدد ، بإديال تنوع في األلهو أيضا  فرصة 



 631 

من المثير و  .pنجمة الهو تحديد لون  الغرضو  .(n ≥ 1)ألوان  nسلسلة من   المعلم ُيعر  
 ؛(pوهذا يعني، موقعها في اإلفريز، لمعرفة النجمة ) pنزيد شيئا  فشيئا  في الرتبة لالهتمام أن 

أ  تتوافإ مع نجمة  ؛pرتبة صغيرة بشكل كا   لو  وفي حالة. ريد معرفة لونهانالتي  للنجمة
 p عندما تكون رتبةولكن . ببساطة اللون المرغوب يشاهد ممثلة على اإلفريز، فإن التلميذ

 :ستراتيجية ميتلفةا، عليك أن تستيدم كبيرة نسبيا  

مع زوجية تكافؤ بالتحديد لون النجمة إلى  ، فإن البحا يؤد  بالتلميذn2= إذا كانت  -
 رتبتها؛أو فردية 

 .nعلى  pلو  اإلقليديةقسمة ال لباقي، فعلى التلميذ أن يطلب تفسيرا  n>1إذا كانت  -

أزرإ وبرتقالي  ؛ألوان n3=معطى من  تتابعا  على سبيل المثال، ُيعّر  المعلم 
يجب و . pليعرفوا اللون األساسي للنجمة المصنفة عند  pويعطي التالميذ العدد  ،وأيضر

 .قيما  أكبر وأكبر p بحيا تأيذ أن يكون البحا تدريجيا ،

 :عندما تكون كبيرة بشكل كا   ليبدأ التلميذ بالوص  pدعونا نأيذ بعض األمثلة مع 

×  3=  227: تعطينوووووا 3علوووووى  227 وِ لووووو اإلقليديوووووةالقسووووومة ، فوووووإن p 227= إذا كانوووووت -
مون  سلسلة 21سو  تكون هناك : اإلفريز ص   ذلك بأن ن  تفسير ويسمح لنا . 21+1

علووووى الترتيووووب، بوووواللونين  وسووووتكون هاتووووان النجمتووووانن، ملحقتووووا ن ونجمتووووانثالثووووة ألوووووا
 .سو  تكون باللون البرتقالي 227في اليالصة، فإن النجمة و . األزرإ والبرتقالي

سلسووولة  71فووواإلفريز سووويكون مكونوووا  مووون . 2+71×3=  172 إذا  ، p 172=إذا كانوووت  -
 .ستكون باللون األزرإ 172النجمة فان كل منها بثالثة ألوان، ولهذا 

ولهوذا فوإن . 222×3=  372؛ هو صوفر اإلقليديةالقسمة  باقي إذا  ، p372=إذا كانت  -
 .رضستكون باللون األي 372النجمة 

على  اإلقليديةالقسمة هذه األمثلة الثالثة لوص  كل الحاالت في الجواب على وتكفي 
 .1، 2صفر، : ما هو ممكنبقدر  3

ومورة أيورى قيموة ميتلفوة  ،أكثر أهمية nبعد ذلك يمكن أن يعطي المعلم قيمة جديدة لو 
يمكوون أيضووا  القيووام بووه فووي سووياإ و . جيوود موون أجوول تموورين كتووابي العوودد هووذا البحووا و . pلووو 
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فوي هوذا  تكوونأن يسرد ويشرح عملية تفكيره التوي  يضا  أعلى التلميذ  ويتوجب. قصة بحثية
لهووذا النشوواط ان ويمكوون . يبراتووه فووي المدرسووة ومعرفتووه النظريووة، باسووتعمال السووياإ تجريبيووة

 .اإلقليدية يستعمل كتذكار أو كمقدمة للقسمة

 مربعان متقاطعان: األضالع الثمانيةالنجمة ذات 
المعاصوور لووولويس الرابووع عشوور، سوولطانا  علووى ( م2212 – 2572)أصووبح موووال  إسووماعيل 

. في بدايوة حكموه، ايتوار مدينوة مكنواس لتكوون عاصومة لمملكتوه. م2521المغرب في عام 
أن تجوود األعمووال  مكنووكي، حيووا م2213وضووريحه، هووو مسووجد فووي هووذه المدينووة ُبنووي  عووام 

نووورد فيمووا يلووي مثووالين و . الفسيفسووائية الجميلووة القائمووة علووى أسوواس النجمووة ثمانيووة األضووالع
لهوا أسواس مون يوة األضوالع التوي ة ثمانيمكن أن يكونا نقطة البدء لتشكيل جديد مون النجمو

يمكووون للمعلوووم أن يركوووز علوووى هوووذا بوووأن يطلوووب مووون التالميوووذ أن يكتبووووا عووون و . ثمووواني نقووواط
 .تكوينها ومحاولة إعادة تكوينها

 
إظهار التفاصيل للتصميم في ضريح موالي 

 .(القرن الثامن عشر)إسماعيل في مكناس 

 
 إسماعيل في فناء النافورة في ضريح موالي

 .(القرن الثامن عشر)مكناس 

التالميوووذ، أن يبوووين لهوووم هوووذا التصوووميم ب الياصوووةفوووي كراسوووات الشووورح مكوووان المعلوووم، إوب
بوضووع مربووع آيوور بحيووا يووتم توودوير أحوودهما بمقوودار ربووع دورة فوووإ اآليوور، علووى أسوواس 

الوودوران لوويس موون  إن هووذا. جديوودالهندسووي التحووول الهووذه فرصووة مناسووبة لشوورح و . مركزيهمووا
العمليووة منهوواج المدرسووة، ولكنووه يمكوون أن ُيفيوود فووي إظهووار أن التنوواظر المحووور  لوويس هووو 

 .الوحيدة المتوفرةالهندسية 
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دوران المربع 
 .حول مركزه

 
 

 :النجوم المتقاطعة معفيما يلي أحد أكثر أنماط الفسيفساء استيداما  و 

 
 .األضالعلنجوم ثمانية المتقاطعة لفسيفساء ال

فوي و . بوالقطع أو مانية األضالع مثالية لوتعلم فكورة محوور التنواظر بوالطيجمة ثُ وتعّد الن
أن يصونع نجموة ثمانيوة  عليوهالواقع، فالتلميذ المجهز بمل  من المربعوات الورقيوة ومقو ، 

وعلووى التلميووذ أن يجوود العنصوور . األضووالع بأقوول عوودد ممكوون موون الموورات التووي يقطووع فيهووا
 (.ب2الشكل انظر )النمط العاد   بنيةالذ  يصنع ( أ2الشكل انظر ) األصغر

 

 

 
ثمانية  العنصر األساس للنجمة: أ5الشكل 

 .األضالع

 
نجمة ثمانية األضالع ومحور : ب5الشكل 

 .تناظر
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ن موع ، منها طيتان متوازيتواالنتيجة بثالا طيات متتابعةإلى  يجب أن يتوصل التلميذو 
 .مثالسبيل ال علىاألضالع وطّية ُقطرية 

 مشروع تعاوني   -بواسطة مغلف   بالطةعمل 

ي مسواحة ذات غّطويبمعنوى أن  لمساحة  موا؛ يعمل بالطةهذا النشاط الرابع للتلميذ أن يتيح 
دون تورك أيوة مسواحة ( ما شابه ذلوك وأفي غرفة الص   ا  ورقة أو جدار تكون ربما )ُبعدين 
نعوورض فيمووا و  ،عمليووة ديكوريووة اسووتيدمت بشووكل جيوود فووي الفوون اإلسووالمي والتبلوويط. ياليووة
مووون ثوووم و  منهووا شوووفافة ةويمكوون عرضوووها للتالميووذ بعمووول نسووي .نماذجهوووا موون نمووووذجينيلووي 

كالهما من النجمة ثمانية األضالع التي ذكرناها  ويتكون .جهاز عرض باستيدامعرضها 
 .للتو

 
إسماعيل في  بالطة في ضريح موالي

 (.القرن الثامن عشر)مكناس 

 
مسجد الحسن  بالطة  في إحدى المقصورات في

 (.القرن العشرون)البيضاء  الثاني في الدار
 

مهموووا كانوووت  المسووواحةاألضوووالع التوووي تموووأل  اتيتعلوووإ هوووذا النشووواط بيصوووائ  متوازيوووو 
سوووو  و (. متوازيوووات أضوووالع أو مسوووتطيالت أو مربعوووات أو معينوووات)أبعادهوووا أو أشوووكالها 

 .بالتناظر المتتابع" سننقله"نستيدم مستطيال  في شكلنا األساسي الذ  
. ا  واحود بوصوفها كوال  جمعها ب ويقوم المعلم ،البالطة المربعةكل تلميذ عنصرا  من يكّون 

يعرفوا أن النجاح الكلي للمشوروع يقوع لهذا الهد ،  علىالتالميذ مقدما   تنّبهمن المهم أن و 
 .االستشفا  والقطع الدقيقانوالمطلوب هو . عياالجمعلى عاتإ عملهم 



 610 

 ،مغلووو  علوووى شوووكل مسوووتطيل مووون أ  نووووعفهوووي التمووورين  أّموووا الوسووويلة المسوووتيدمة فوووي
 .الذ  ُيلصإ ذاتيا   أن يكون من النوع ويفضل

 :سم التلميذ يطوطا  منقطة على ظهر المغل  باتباع اليطة التاليةرْ من البداية، ي  و 
 

 على المغل ؛ طريةاليطوط القُ ت ت بع  -
 األنصا  األربعة لليطوط الُقطرية؛كل من وسط  عّين -

 اثنين طوليا ؛ في أعد ربط األوساط اثنين -

 .الربع واألرباع الثالثة من كل القطع التي حصلت عليها عّين -

ن اهاتووتقطووع . ين، بشووكل ُقطوور تووين فووي اثنتوواثن ،أعوود ربووط، الوونقط التووي حصوولت عليهووا -
 .المستطيل مركزن االقطعت

أييورا  رتوب القطوع أفقيوا  لتحصول و . ثم اقطع علوى طوول اليطووط المنقطوة علوى المغلو 
 كوووليجمعووووا لواآلن حوووان الوقوووت للمعلوووم والتالميوووذ . لعمووول الوووبالطعلوووى العنصووور األسووواس 

 الوبالطُيمكن أن يتم إنتاج هذا العمل من مغلفات ذات ألوان ميتلفة إلظهار و ... العناصر
 .بشكل أفضل

 
 .بواسطة مغلف عمل البالطة
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.النجمة عشرية  األضالع  

 اإلنشاءات: التناظر المحوري
وأسوهل هوذه الطورإ هوي بودون شوك . بعودة طورإ ذ  اثنوا عشور زاويوةيمكن ُصنع شوكل 

هووذا النشوواط األييوور  وينفووذ. التووي نحصوول عليهووا بعموول ثالثووة مربعووات يووتم إديالهووا فووي دائوورة
نعور ، مورة أيورى، أنوه نشواط  ونحون. في أربع مراحل منفصلة ومستقلة واحدة تلوو األيورى

 .كامال   فهما   صعب يجب أن ييص  للتالميذ الذين فهموا األنشطة السابقة

 محور التناظر: المرحلة األولى

يجوووووب أن يبووووودأ التلميوووووذ بتعريووووو  محوووووور تنووووواظر 
. كول محوواورهفووظ الشوكل أعواله وتلوينووه بطريقوة تح

أللوووان التووي يمكوون ليقوورر المعلووم العوودد األقصووى و 
  .استيدامها

المناسوبة، سوو  يالحوظ التلميوذ الحريوة  وبهذه
الضوووئيلة لديوووه فوووي ايتيوووار األلووووان  مقابووول عوووودد 

 منطقوووووة مووووواإن لوووووون فوووووفوووووي الواقوووووع، و . المحووووواور
فالتنووواظر هووو الوووذ  . المنووواطإ المتنوواظرةتحكمهووا 

يحكم تكورار األلووان مون البدايوة لكول مون األشوكال 
 (.  المعين والمربع وضلع النجمة) حدةعلى 

المنطوووو  علوووى برنوووامج التركيوووب ويشوووار ُهنوووا إلوووى أّن . تكووووين الشوووكلنوووأتي إلوووى  أييووورا  
ولووذلك نشووجع التالميووذ علووى اتبوواع . متعووة واليقوودم لووه أ ّ  ،لتلميووذ عنوود اتباعووهميوواطر مموول ل

التركيوب  اهدوايشوالتالية حتوى يتمكنووا مون يوالل المالحظوة الواعيوة أن " مجموعة األشكال"
التالميووذ أن يسووجلوا شوويئا  فشوويئا  المهمووات التووي تووم  إلووىيمكوون أن يطلووب المعلووم و . النهووائي

دائوورة، مركووز، شووكل سداسووي، ُقطوور، وسووط، : )مثوول ،إنجازهووا باسووتيدام المفووردات المالئمووة
 (.لخإ...مربع، 
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 تراكب المربعات: المرحلة الثانية

 
 

  ضلعاً عشر  يثنال اذات النجمة المركزية : المرحلة الثالثة
 

 
لتغطيوة النهائيوة، ولكون ل عشور ضولعا   االثنويذات النجموة ب االحتفواظمون الممكون : مالحظة

 .من الواضح أن العالمة ستكون أقل وضوحا  

 تفصيل النمط النهائي: المرحلة الرابعة

ألنووه قوود يكووون موون  ،وموون ناحيووة التركيووب المشوواهدة حيوواموون  هووي األصووعبهووذه المرحلووة 
 .عملال يحددالتناظر الذ   إّنهنقول  ،ولكن، مرة أيرى. الضرور  أن تبدأ من جديد
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، لكوووي A3بحجوووم كبيووور  شوووكل ملصوووإالتوووالي، علوووى  الوووبالط نمووووذجأييووورا ، يقووودم المعلوووم 

 .مع تقديم نماذجهم الياصة بهم القيام بنسيهلتالميذ مقترحا  عليهم على ا يعرضه

 
 .بالتناظر ضلعاً  عشر االثنيذات تكرار النجمة 

 

 الخالصة

 هونكّونو هونعّرفوأوال ، إنها تتيح لنا أن نكتشو  التنواظر  ؛إن هذه األنشطة ذات هد  مزدوج
الوقووت  فوويجنووب مووع النمووو الثقووافي للتالميووذ إلووى  ثووم إنهووا تسووير جنبووا  . فووي الصوو  الدراسووي

 .الفرصة الكتشا  الحضارة التي تتجسد في فّنهمفيه الذ  تتيح لهم 
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أن تبوووّين للتلميوووذ أيووون يقوووع فوووي فوووي وفوووي كووول األوقوووات، يمكووون أن تسووواعد هوووذه األنشوووطة 
إنسانية  وتفكير التناظر ليس عملية تركيب في الواقع، إنها تتيح لهم أن يفهموا أنّ و . اليطأ
 مون لكوي نيتوتم دراسوتنا هوذه للتنواظر، فوال بود لنواو . مويال  كوي يبودو التكووين ج حسبواعية ف

 .التي تم ُصنعها من قبل" الطبيعية"أن نالحظ بعض األعمال اليدوية 

وذلوك بتحليول  ،إن علم البّلْوريات يص  التراكيب واليصائ  التوي تتمتوع بهوا البلوورات
ن بلوووورات الجليووود هوووي فوووي الغالوووب أكثووور األمثلوووة شووويوعا  الو . تناظرهوووا توووي يمكووون تقوووديمها ا 
جميعوووا  تتكوووّون مووون تراكيوووب  فهووويعلوووى الووورغم مووون أنهوووا ميتلفوووة، و . نووودفات الوووثلج :للتالميوووذ

وعلووى سوبيل المثووال، يمكون اسوتيدام مجموعووة مون صووور البلوورات الثلجيووة . سداسوية الشوكل
 .لتكون أساسا  للتقييم على محور التناظر

. ا  أن تكوووون موضووووعا  للمالحظوووةيمكووون أيضووو( النباتوووات والحيوانوووات)الكائنوووات البشووورية 
، ذلوكإلوى  وموااألزهار والفراشات والقواقع البحرية وياليا شمع العسول، أض  إلى ذلك أّن 

 .قد يبروها في حياتهموما من شك في أّن التالميذ  ،كلها أدلة طبيعية على التناظر

 ُت المراجعبث

 .م1112طبعة الكنغر،  –سي إل  أ ، باريس، ألعاب التناظرك، يأندر  ديليد

رقوم ، نصو  ووثائإ للص  الدراسي، "اإلسالم دالرياضيات والفنون في بال" أحمد جّبار،
 .م1117، التناظر، 773

 ،  إمإسوووي إل، طبعوووة الكنغووور، آ  آر  أ، بووواريس، سووورد تجوووارب البحووووا فوووي الرياضووويات
 .م1111، 2س وباري

رقوم  ،نصوو  ووثوائإ للصو  الدراسوي، التركيبإلى  من األشكال: البلوراتيت، ابيرنار م
 .م1117، التناظر، 773

نيسوووان  21، 2رقوووم  ،الجريووودة الرسووومية، "3دورة الوووبووورامج للمدرسوووة االبتدائيوووة، دورة توطيووود، "
 .م1112
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 نص األطفال
اللعبة المفضلة لدى نبيل وشقيقته فضيلة هي حل األلغواز التوي كانوت تحودا عنودما  كانت

لقد كانا أكثر شغفا  بهذا من األطفال اآليورين فوي . ما يحدا حولهما أو فيهما كانا يراقبان
عصرهما، وييالط ذلك شيء من السحر، مثلما حدا ذلك اليوم عندما أرادا أن يفهموا سور 

 ...الديكورات الرائعة على جدران منزلهما
كانا يحاوالن . لالبقاء في المنز إلى  كان ذلك اليوم حارا  جدا  لدرجة دفعت نبيل وفضيلة

نوووافورة  صووووت لطيووو بشوووكل  إلوووى سووومعها تنووواءىأيوووذ غفووووة فوووي الظووول فوووي اليوووارج عنووودما 
سورعان ف ؛هذه الفترة من الراحة قصيرةوكانت . وهي تقرقر بصوتها الساحة الدايلية للمنزل

. العمووال الووذين قوودموا إلصووالح الجوودار المقابوول الووذ  كووانوا هووم أنفسووهم قوود بنوووه امووا قاطعهموو
ا رجال أكداسا  من بالط السيراميك مربع الشكل على األرض وأوصوهما أن ال يمسّ وضع ال
لم يكن ذلك يعني شويئا  لنبيول وفضويلة، اللوذين و . بعيدا  ( أ  العمال)أثناء وجودهم في شيئا  
فقوود تبووادال نظوورات  ،وألنهمووا كانووا وحوودهما. تمامووا  اآلن، وقوود مألهمووا حووب االسووتطالع قامووا
فضويلة، بودأت مون الجودار، بينموا  السوليمنهض نبيل ليلقي نظرة على تصميم الجوزء . ماكرة
 :وقالت. جالسة، تر  المربعات فوإ بعضها البعض وهي

أسوتطيع أن أرى أ  واحود   ننيإ، فوومتينبيل، انظر، لو أيذت مربعا  مون كول مون الكون -
 !مثل يد ّ تماما  ... مع األيسر األيمن في عالقة عكسية من المربعين هو

ثوووم . ولمسوووت إبهامهوووا األيسووور بإبهامهوووا األيمووون ،ممووودودتين أمامهوووااليوووديها إلوووى  نظووورت
الصغير األيمن يلمس  وجعلت إصبعهافصلتهما عن بعضهما، وأدارت كفيها نحو وجهها، 

ثووارة، بوودأت  وبكوول. األيسوور ثووم توقفووت  ،اثنووين فضوويلة بووربط المربعووات معووا ، اثنووينحموواس وا 
 .لواصِ لم تعلم كي  تُ ن االلتواءات التي صنعتها بيديها، على الرغم مف. وكلها حيرة

، تفحوو  نبيوول بعينيووه علووى مهوول الووديكورات التووي علووى الجوودار بطريقووة وفووي أثنوواء ذلووك
 :ثم همس أليته قائال  . تدل على استغراإ تام

هوووذا الشوووكل معقووودة بأنوووا أحووواول أن أفهوووم كيووو  نعمووول تصووواميم ! ي عووون مضوووايقتيُكفّووو -
 .باستيدام مربعات صغيرة
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 !هم الرجال يعودون بسرعة لترتيبها كما كانت، ها نياصمت وساعد -

 :أحد العمال اسألهمو . أعادا وضع المربعات كما كانت في كومتين بثبات
 هل قمتما بلمسهما؟! أن الكومتين قد عبا أحد بهما تريا أنتستطيعان هنا،  اانظر  -

غّيوووور الرجوووول نبوووورة صوووووته وقووووال . يونهمووووا علووووى اتسوووواعها ببووووراءةفووووتح نبيوووول وفضوووويلة ع
 :مبتسما  

 .أن تعرفا كي  نعملحسنا ، يبدو أنكما فضوليان وتحبان  -
الطريقوة التوي إن . وجلسا في إحودى الزوايوا يراقبوان ،الطفلين أضاءت االبتسامات وجهي

 ولكن العموال اسوتيدموا أنواعوا  متعوددة مون المربعوات للوصوول ،عملتها نبيلة كانت جيدة
كول واحود مونهم كوان يعمول فوي . وكوان المشوهد ُموذهال   ،على الجدار الكبيرالتصميم إلى 

كانووت . كووانوا يعملووون فووي تنوواغم وانسووجام علووى الووديكور التووذكار  ولكوونهم جميعووا  جانووب، 
 .أين بدأوا وأين انتهوا فلم يكن بإمكانك أن ترى من ؛التصاميم تكرر نفسها

 :بعد لحظة، قّطب نبيل حاجبيه وتمتم أليته قائال  
ولكن كي  يعرفون البداية؟  ،كي  يعر  كل واحد منهم ماذا يعمل؟ التصاميم تتكرر -

 ...وأيضا  
 :قاطعهما رجل ظهر في ساحة المنزل وقّدم نفسه لهما ببساطة قائال  

إذا كنتمووا تحبووان  .سووألتها أنووا نفسووي موون قبوولوأسووئلتكم هووذه  ،مرحبووا ، أنووا ُأدعووى الكاشووي -
ن منوي ماذا تووّدا. يقوم به العمال بشكل آليالهندسة فيمكن لكما أن تجدا اإلجابة لما 

 ...نظراا. سو  نجلس قبالة هذا الجدار الجميلو ، ال معيبه هنا؟ تعا اأن أيبركم

! فلقوود كووان ذلووك قبوول أموود بعيوود، وقوود ضوواعت الووذاكرة ؛مووا حوودا بعوود ذلووك قوود ضوواع منووا
ن العمووال كووانوا أول موون اسووتيدم أسوورار التنوواظر قبوول أن يصووبح أن نقووول إولكوون يظوول لنووا 

ا نبيوول و وبطريقووة أو بووأيرى، وكمووا رافقوو. بعووض العلموواء، مثوول الكاشووي، مهتمووين بووه بوودورهم
ل هووذه األسووئلة بطريقووة أو وكوول موون يسووأل مثوو أنووتم وفضوويلة، فووإنهم سووو  يرافقووونكم جميعووا ،

 ...بأيرى
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 مضخة الماء
 

                        جزر مضية ماء ال

 بّطو سالم الحساني ومحمد أ
 

 كي  تجر الماء من النهر؟                        

 جزر ايتراع مضية ال
      ويل فوركادو شيني وجتيك و سيسيل د  هوسون، بالتعاون مع لو 

 
 ن  لألطفال                                

 آن فوش
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 جزريمضخة ماء ال
 سالم الحساني ومحمد أبّطو 

 
 الميكانيكا والتكنولوجيا العربية

 ،الميكانيكوا النظريوة أو السواكنة ؛على التراا العربي في الميكانيكا اتجاهاتسيطرت ثالثة 
وعلوووم اآلالت، وهوووو علوووم  الّنوعيوووة،والجاذبيوووة ( علوووم تووووازن الموائوووع)ودراسوووة الهيدروسوووتاتيكا 

ويقابلووه فووي " علووم الحيوول" بالعربيووةويسوومى . كيفيووة عملهوواميصوو  لوصوو  اآلالت ودراسووة 
يعتبور و ". علوم العمليوات الهندسوية"أ  ؛ "Science of Engineering Processes"اإلنجليزيوة، 

وشورح تطبيقاتهوا  هاووصوفتركيوب اآلالت  يتنواولوهوو . علم اآلالت هذا رائدا  لعلوم الهندسة
 ،وضووخ الميوواه موون األنهووار واآلبووار ،ةرفووع األجسووام الثقيلوو ؛فووي المهمووات العمليووة الميتلفووة

 .وآالت مبتكرة أيرى( ذاتيةإلى  تحويل اآلالت من يدوية)ساعات واألتمتة ال وصنع

 :لهذا الموضوع كمراجعتب بعض الكإلى  ونشير

يقوودم  ، وهووو(القوورن التاسووع)لبنووي موسووى ( كتوواب العمليووات الهندسووية " )كتوواب الحيوول " -
 السوائل والمشروبات ؛ لتقديمئة آلة أغلبيتها ذات آليات معقدة اوصفا  لم

يتكوووون مووون أوصوووا  ، و (القووورن التاسوووع)للموووراد  " كتووواب األسووورار فوووي نتوووائج األفكوووار " -
 واألتمتة ؛ الساعات المائية

 ؛( القرن الثاني عشر)البن رضوان الساعاتي " كتاب علم الساعات والعمل بها " -

/ الثوواني عشوورالقوورن ) جووزر لل" العلووم والعموول النووافع فووي صووناعة الحيوول بووينالجووامع  " -
 ؛( الثالا عشر

 (.القرن السادس عشر)لتقي الدين بن معرو  " الطرإ السنية في اآلالت الروحانية " -
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 مهندس مبتكر: جزريال
ُوِلود  فوي . أشوهر المهندسوين العورب وأكثورهم ابتكوارا   جوزر ُيعتبر بديع الزمان بن إسماعيل ال

وعواش فوي منطقوة الجزيورة الواقعوة بوين نهور  دجلوة  ،منتص  القرن الثواني عشور المويالد 
الذين حكموا منطقة ديار  ،أرتإ من بني، ديل في يدمة األمراء م2227في عام . والفرات

 ومتمتعةمنطقة مزدهرة الفي ذلك الوقت، كانت تلك و . التي تقع اليوم في جنوب تركيا بكر
 ولعيشووه فووي بووالط أمووراء أرتووإ واسووتفادته موون ظوورو  العموول المحببووة. بالسووالم واالسووتقرار

المهنودس "أ  " رئويس األعموال"وظيفوة إلوى  في مرتبته حتى وصول جزر فقد ارتقى ال ،إليه
على توصية من  وكانت كتابته لرسالته العظيمة في الميكانيكا بناء  . اإلمارةفي هذه " األول

فقود  ،وبحسوب جميوع االحتمواالت. الوحيدة التي بقيت لألجيال القادموةهي األمير الحاكم، و 
 .أشهر من إتمام كتابه هذا ة، بعد بضعم2115في عام  جزر توفي ال

قود و . بعض الميكانيكا المذهلة يهف قّدمت ،في يمسين فصال   يقع مؤل  ضيموالكتاب 
فصوووول للسووواعات  ةيصصوووت عشووور  ،إلوووى سوووتة مواضووويع نهوووذه الفصوووول اليمسوووو ُقسووومت 

الشوووراب، وعشووورة ألوعيوووة الوضووووء واالغتسوووال وزهرّيوووات  ألوانووويوعشووورة  والسووواعات المائيوووة،
آلالت رفوع  ةللنوافير الفوارة واألياديد المتقطعة والدائمة، ويمس ةوعشر  استيراج العصائر،

 . آلالت متنوعة ةويمس ،الماء

وقد كان هذا . يحتو  الكتاب على تفاصيل تدل على براعة المؤل  وتمكنه التكنولوجي
قوام  كموا. في الحقيقة واحدا  من أفضل المهندسين في حقب ما قبل العصور الحودياالرجل 

تابوه بشوكل فوي ك جوزر وقود شورح ال. تصاميم عدة آالت كانوت موجوودة فوي عصوره طويرتب
 .يمسين آلة إنشاء وتجميعوا   طرإ 

 آلية عمل مضخة الماء

ثنتوووان مووون اومنهوووا  ،الفصووول اليوووامس مووون كتابوووه لوووآلالت التوووي ترفوووع المووواء جوووزر كوووّرس ال
عموود لهوا ف( التصوميم علوى الصوفحة التاليوةانظور )هاتين المضيتين  ىأول أما .المضيات
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سوواإ يحركهووا حيوووان يقوو   دائريووة عوون طريووإتتحووّرك حركووة ثابووت علووى عجلووة مسووننة  إدارة
 .على منصة مرتفعة

 
ذراع  ُكمّ  عمود على الجزء الدايلي من فتحة عملية موجودة فيالمسمار وينزلإ 

 وعْبر. على الجوانب( السائل)بطريقة ال تسمح بانسكاب  العمودالمغرفة المثبتة في طر  
الذراع والمغرفة  ُكمّ  عمود يغير مكانالالدوران بتأثير الحركة الدائرية للعجلة المسننة، فإن 

وُيعاد . السائل تغر  ي ْجع ُلها مّماعند القاع  وأيرىعند القمة بحيا تكون األييرة تارة 
 وضع  األسفل عندما تصبح في إلى  أثناء نزولها في ملء المغرفة عندما تمر دايل الماء

إلى  قناة ر  ومن هناكإلى  والماء ُيص ب يارجا  عند طر  ذراع المغرفة األجو  .قيأف
 .المكان الذ  تيتاره

ولها مكانة  ،ا  تكنولوجي ا  ابتكار باعتبارها همة ممرتبة  جزر المضية الثانية لل وقد احتلت
المتصوول  لعمووود اإلدارةأول تطبيووإ كاموول  وقوود كانووت. مرموقووة جوودا  فووي توواريخ التكنولوجيووا

 .، قبل حوالي ثالثة قرون من ظهور هذا االيتراع في أوروبابقضيب
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 اوطولهو( OA)السواإ : بقضويب فهوو علوى النحوو اآلتوي المتصولاإلدارة مبدأ عموود أّما 
(r )دور حووووووووول توووووووو(O ) بسوووووووورعة ثابتووووووووة( .)

تسووومح بتحويووول حركوووة الووودوران ( AB)والسووواإ 
 ةمتصووووول ، وهووووويحركوووووة مسوووووتقيمةإلوووووى  (A)لوووووو

نوووزالإ فوووي حوووين يجعووول اال( A)بمفصووول عنووود 
يسووومح هوووذا و (. OX)علوووى  تبقاااى( B)النقطوووة 

(. جيئة وذهابا  ) متناِوبة مستقيمةحركة إلى  تحويل حركة دورانية مثل النظام بأشياء أيرى،
شوديدة  ولكنهوا ،هناك عودة آالت حديثوة بنيوت علوى هوذه اآلليوة البسويطة مون حيوا النظريوةو 

 .ذات المكابسمثل منشار التيريم وآلة اليياطة والمحركات  ،تشغيلبال ما يتعلإالتعقيد في
هما تسوووحب واأليووورى تفووورج احووودإمووون مضووويتين، فوووي الحقيقوووة  جوووزر مضوووية ال تتكوووونو 

، (أيضوا   175صوفحة الالوثيقوة التاليوة و انظور )في هذه المضوية المزدوجوة و . بطريقة تبادلية
علووى  واألييوورة تعموول. بوودورها عجلووة أفقيووةتوودير ير عجلووة مسووننة عموديووة توجوود عجلووة موواء توود

بأنابيووب  فتتصوول سووينبالمكأسووطوانات أمووا . موون النحوواسمتقووابلين إحووداا التذبووذب لمكبسووين 
غووالإ تفووتح فووي اتجوواه واحوود تحتووو السووحب والتفريووغ التووي  (. العلووو ) فقووط صوومامات فووتح وا 

بينموا تقووم يفض على مستوى أ مصر  للمياهاألنابيب الماصة أو الساحبة الماء في وتضع 
 .تحت المضية ا  متر  21في نظام الر  الواقع على مسافة  بتفريغهغة األنابيب المفر  

العجلوووة ذات تعمووول : مكووون وصووو  عمووول هوووذه المضوووية الماصوووة والمفّرغوووة كموووا يلووويوي
وهووي بوودورانها تحوورك العجلووة . الشووفرات الثابتووة فووي طوور  العمووود األفقووي بقوووة الموواء الجووار 

المسووننة الموجووودة عنوود الطوور  اآليوور موون العمووود والتووي تتشووابك أسوونانها مووع أسوونان قوور  
 المثبوت اإلدارةعموود يوؤد  مسومار و . الموضوع في طر  عمود موواز  لوألول اإلدارةعمود 

لووى اليسووار، بحيووا يشووغل إلووى العمووود المنزلووإ  إلووى تحريووكالمسوونن  علووى القوور  اليمووين وا 
وهووذا األييوور بووه صوومامان، أحوودهما للسووحب واآليوور . المكبسووين وأسووطواناتهبالتبووادل أحوود 

موون قرصووين  مكووبسيتكووون كوول و . يووتم تشووغيله بواسووطة االيتالفووات فووي الضووغطو للتفريووغ، 
موون الكتووان يلعووب ملفووو  وبووين هووذين القرصووين يوجوود غشوواء . موضوووعين عنوود نهايووة سوواإ

والسوواإ فعووال   ويشووكل المكووبس. ر مفصوول مووانع لتسوورب الموواء ويزيوود موون كفوواءة المضوويةدوْ 
 . محور األسطوانةإلى  بالنسبة متواصال  انتقاليا حركيا  
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 ُأخذت من مخطوطة أحمد)مضخة الجزري 
 (.، متحف طبقابي، إسطنبول3459 الثالث،

عنوودما : تعموول المضوويتان بالطريقووة التاليووة
( ام المووووووا الصووووووم)مام السووووووحب يكووووووون ِصوووووو
سطوانتين مفتوحا ، فإن المكوبس فوي ألإلحدى ا

حجمووووا  معينووووا  موووون  (يمووووت )حركتووووه يسووووحب 
فوإن هوذا  ،وبعد ذلك .ضغط ثابتالسائل عند 

ا يجعوووول السووووائل مووووم ،ام المووووا  يغلووووإالصووووم
ويفوووووتح  ،دون أ  تغييووووور فوووووي حجموووووهُيضوووووغط 

المكوبس يعيود بعد ذلك، و . بذلك صمام التفريغ
أعلووى إلووى  السووائل دْفووع كميووةبحركتووه الراجعووة 

وعنوووودما تفووووّرج األسووووطوانة . عنوووود ضووووغط ثابووووت
ام التفريوووغ ُيغلوووإ فوووي الوقوووت ، فوووإن صووومتماموووا  
ام المووووا  كووووي الووووذ  يفووووتح فيووووه الصووووم هنفسوووو

إلووووى  يسوووومح بسووووحب كميووووة جديوووودة موووون الموووواء
 .دايل األسطوانة بواسطة المكبس

 مّتصول بقضويب  إدارة جيئة وذهابا  تعمل بواسطة نظوام عموود للمكبسين إن هذه الحركة 
 انتقاليوووةحركوووة إلوووى  اإلدارةحلقوووة وصووول تحوووول الحركوووة الدائريوووة المتواصووولة لقووور  عموووود 

 .لساقي المكبسين متناوبة

عمليوة جور المواء التوي  يمكون وْصو ، 175صوفحة ال المبين فيالشكل إلى  بالنظرو 
( ويروجووه ديووول الموواء)أسووطوانتي السووحب والتفريووغ  عموول يقوووم بهووا المكبسووان، وتبعووا  لووذلك

فوّرج يو ( T)األسوطوانة إلوى  ، فوإن المواء ُيسوحب مون النهور(N)عند إثوارة المكوبس : كما يلي
بووادل، وبالت. نقطووة التفريووغ التووي تريوودهاإلووى  باتجوواه الينوودإ ثووم موون هنوواك( F)فووي األنبوووب 

قبوووول أن ُيفووووّرج  (S) دايوووول األسووووطوانةإلووووى  فووووإن الموووواء ُيسووووحب ،(N)عنوووود رجوووووع المكووووبس ف
 (.Z)األنبوب  بواسطة



 651 

 مسمار متحرك

 .شكل توضيحي لمضخة الجزري

 
 

 1المضخة رقم 

 دفع الماء إلى األعلى    

 مسمار متحرك

 9المضخة رقم 
 سحب الماء

 عجلة التجديف

ومون تعقيود الوذ  يرتكوز عليوه عملهوا، وبراعة المفهووم  ،من ابتكار المبدأ الذ  يحكمهاو 
تحتوول  جووزر المراحوول الميتلفووة فووي تشووغيلها، وموون صووعوبة تركيووب أجزائهووا، فووإن مضووية ال

ائل فّعالووة فووي وتشووتمل علووى وسوو فهوويفووي الواقووع، و . مرتبووة عظمووى فووي تطوووير التكنولوجيووا
 . حلقة وصلكالذ  يعمل  اإلدارةعمود  بفضل انتقاليةحركة إلى  يةحركة الدورانالتحويل 

ألول مورة األنابيوب التوي تسوتطيع سوحب  وتوديل فيهواتسوتفيد مون مبودأ الفعول الموزدوج  كما
قضووية  يعووّدهازيووادة علووى ذلووك، فووإن صوواحبنا يصوو  اسووتيدامها اليووومي، وهووو ال و . السوووائل

بداعاتوهكبرى، كما يفعل مع ايتراعاته األيورى  هوذه  تشويرربموا و . المتقدموة فوي بدايوة كتابوه وا 
مووع و . جووزر أن هوذه المضووية كانوت بالفعوول قيوود االسوتعمال عنوودما وصوفها الإلووى  "الالمبواالة"

السلسووولة )ميترعاتوووه م فوووي نهايوووة السلسووولة قبووول األييووورة مووون حقيقوووة إفرادهوووا بالتقوووديفوووإن ذلوووك، 
الملحووووإ لووووم تبووووين أيووووة آالت  فووووي األييوووورة
عتقوووواد بأنووووه كووووان االإلووووى  توووودفعنا( جديوووودة

ل هووذا االيتووراع مثّووعلووى علووم بقيمتهووا؛ إذ 
 .األصيل بالنسبة له قمة صناعاته

مووووون بوووووين ميترعاتوووووه، فوووووإن مضوووووية و 
أول مضووووووووية  ُتع وووووووودّ يمكوووووووون أن  جووووووووزر ال

ن اال. سووووووووحب دعوووووووواء بووووووووأن المهنوووووووودس وا 
نو د  جواكوبو تواكوال كوان اإليطالي ماريوا

ول مووون وصووو  مضوووية سوووحب لوووم يوووتم أ
 ظهووووووور يكووووووون موووووون المحتموووووول أنو . إثباتووووووه

الميكانيكية فوي  المقاالتمضية السحب في 
نمتلوك  وحتوى وقتنوا الحاضور، فإننوا ال. جاء من مصدر إسالميقد  األوروبيةعصر النهضة 

فوي أوروبوا فووي تلوك الحقبوة، ولكوون ال يمكون اسووتبعاد  جووزر ال مقالوةأيوة معلوموات عوون انتشوار 
فر موون كميووات هائلووة موون الكتووب فووي العووالم اإلسووالمي ايتووو  كووان ذلووك، علووى األقوول بموجووب مووا

والوسووائل المتعووددة لتبووادل المعلومووات ولنشوور التكنولوجيووا العلميووة بووين ضووفتي البحوور المتوسووط 
    .للعلم في عدة ميادينشبكة اتصاالت  هناككانت  فقد ؛يالل العصور الوسطى
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 كيف تجر الماء من النهر؟
 جزرياختراع مضخة ال

 سيسل د  هوسون ولوويك تشيني وجوويل فوركاد

 
 األهداف

 :هناك معدات تسمح بنقل الحركة الدورانية

 .عجالت مسننة- 
حركوووة إلوووى  تحويووول الحركوووة الدورانيوووةلحلقوووة وصووول ك الوووذ  يعمووول اإلدارةنظوووام عموووود - 

 .مستقيمة

 برنامج العلم والتكنولوجيا للصف الثالث بالمدرسة االبتدائية :المرجع
 ".ةنقل الحرك: العالم يبنيه اإلنسان"

 المعدات

 ،للتحويوول( T)وقطووع بالسووتيكية علووى شووكل حوور   ،وأنابيووب مرنووة ،وموواء ،عميقووة أوان  
 .ودوائر من الكرتون المقوى ،وأعمدة يشبية ،(Celda ©)ومحاقن، وعلبة تكنولوجيا سيلدا 

مضووى وقووت طويوول جوودا  منووذ أن اسووتغل الجوونس البشوور  قووواه فووي الفكوور وااليتووراع لفهووم 
بوجووه  المضووياتإلووى  اللجوووءو . الحقووولالطوورإ الميتلفووة للحصووول علووى الموواء الووالزم لوور  

 ،هوووذه الميووواه بعووود ذلوووك عبووور القنوووواتوتنقووول . يتووويح لنوووا أن نجووور الميووواه مووون األنهوووار يوووا 
وقود كوان ايتوراع . مناطإ ميتلفة لريهواإلى  مسافات بعيدة عن مصادر سحبهاإلى  وأحيانا  

قوود كانووت هووذه اآلالت ثموورة و . يذتووه علووى عاتقهووا العصووور الوسووطىآالت الضووخ هووو مووا أ
يووودرس التالميوووذ  أنْ وهنوووا نقتووورح . مووون ابنووواء الحضوووارة العربيوووةمسووواهمات مووون عووودة علمووواء 

 .جزر مضية ال
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 1الشكل 

 

النشووواط األول ينظووور فوووي . يوووتم تركيوووب النمووووذج المقووودم هنوووا مووون يوووالل أربعوووة أنشوووطة
والنشوواطان التاليووان هوودفهما دفووع " كيوو  نجوور الموواء موون النهوور؟ "للتالميووذ؛  المسووألةمالءمووة 
تلوووو  ا  واحوود ،اكتشووا  األجووزاء المحووددة للمضووية التووي سووو  نيتووار دراسووتهاإلووى  التالميووذ
سوو  ( المفوّرج/ الموا )لوذلك فوإن الجوزء الهيدروسوتاتيكي . حتى ال نرهوإ التالميوذ ،اآلير

بينموووا ُيووودرس الجوووزء الميكوووانيكي  ؛(الشوووكل التووواليانظووور ، 2النشووواط رقوووم)يووودرس علوووى حووودة 
ويهوود   (.الشووكل التووالي أيضووا  انظوور ) 1اليووا  بنقوول الحركووة وتحويلهووا فووي النشوواط رقووم 

ن اللذين تمت دراستهما بشكل منفصل في الوقت الذ  يْ  ربط هذين الجزء  إلى  النشاط الرابع
 .فهم فيه ميكانيكا هذه المضية بشكل عامتن

 تمهيدي طنشا

 استغالل النص المخصص لألطفال

التوي  المسوألةيجب أن يتمكن التالميذ من اكتشوا  و . للن  قراءة األطفال: النشاط األولي
كووووان موووون  جووووزر تييوووول أن ال : "التووووي نحوووون بصووودد مواجهتهووووا المسووووألةعلووويهم أن يحلوهووووا؛ 

الممكوون أن يقتوورح علووى نبيوول أن يصووب الموواء علووى شووقيقته فضوويلة حتووى لووو كووان هووو نفسووه 
، "نشواطا  تمهيوديا  "فوي هوذه المرحلوة األولوى التوي نسوميها  ."في موقوع أعلوى مون ضوفة النهور

الجزء   
خاص ال

بالسحب  
 والتفريغ
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كوول )التالميووذ أن يتييلوووا  وُيطلووب موون. لتالميووذطوورح السووؤال علووى ا سوويكون دور الوون  هووو
مون  األعلىيمكن بعد ذلك أن تستيدم في ر  الحقول  من نهر مياهطريقة لسحب ( بمفرده
 .النهر

الوسائل التي يمكن إلى  يحتو  الن  اليا  باألطفال على عدد معين من المؤشرات
التوي حركوة ذراعوي نبيول  إنّ  .أن يكتشفها التالميذ مون أجول حول هوذه المسوألة التوي نتناولهوا

بعض التالميوذ لوديهم فوي مييلوتهم و  .العجالت ذات الشفرات تقودنا إلى تشبه حركة الرافعة
إنهوم يفهموون أن ذلووك . تيوار النهورصوور عون الطوواحين الهوائيوة التوي تعمول عجالتهوا بقووة 

ها ولكن ما يعجزون عن تصوره هو الطريقة التي يمكن ب ،يسمح بسحب الماء يارج النهر
 ،ولهوذا السوبب. النهور عنودما ُينقول بواسوطة حركوة العجلوةإلوى  جمع هذا الماء قبل أن يعوود

 فوويحافووة العجلووة عنوودما تكووون إلووى  الموواء" دفووع"موون الضوورور  أن نعثوور علووى طريقووة لووو هفإنوو
كل شي  ل يتاححيا بنتائج جماعية إلى  هنا نجر  مناقشة لكي نتوصلو . مستوى  أعلى
 يحتوواج فووأّوال   ؛جووواب مووزدوجإلووى  تركيووب مثوول هووذه اآللووة ربمووا يحتوواج إن. رأيووهالتعبيوور عوون 

 .تعبكل هذا ال بد من القيام به دون و  .األمامإلى  دفعإلى  رفع ومن ثمإلى  الماء

 1نشاط رقم ال

 جر الماء بالسحب والدفع

د بالماء وصنابير ومحقن وأنابيب مرنة وقطع بالستيكية على  متلئةبأحواض م األطفال يزوَّ
رفوووع المووواء مووون حووووض علوووى ييجوووب أن يكتشوووفوا كيووو  و . لتحويووول المووواء( T)شوووكل حووور  

من الممكن رفوع المواء بواسوطة  هيالحظ التالميذ أن. حوض آير على الطاولةإلى  األرض
: هنووا ُيثووار سووؤالو . عواءولكوون بعود ذلووك ال يمكوون إعووادة جموع الموواء فووي و  ،(الّشووفط)السوحب 

تقتضووي تييوول  اإلجابووةارتفوواع معووين؟ إلووى  كيوو  تحووافظ علووى الموواء الووذ  نجحووت فووي رفعووه
وسوووويلة إلووووى  تحتوووواج كبالتأكيوووود تسووووتطيع سووووحب الموووواء، ولكنوووو إنووووك. جهوووواز مسوووواعد آيوووور

عندئوذ  . فيما بينهم ويتناقشون في الحلوول الممكنوة المسألةيتداول التالميذ هذه و . الستعادته
م أحدهم باقتراح استيدام يزان وسيط أعلى، والماء الوذ  سيصوب فوي هوذا اليوزان هوو يتقد

 .الذ  سيجر  إيراجه
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أنبوب أول ُيركوب : اآلتيةالجهاز الكامل الذ  توصل التالميذ إليه من العناصر يتكون 
أنبوووب  ،ُيركووب عليهووا المحقوون Tقطعووة بالسووتيكية علووى شووكل حوور   ،(R1)عليووه الصوونبور 

 (.اآلتيةاألشكال والرسوم انظر ) R2صنبور ثان  عليه ُيركب ثان  

 
 (.9سي إي )رسم بنجامين 

 
 (.9سي أي )رسم مريم 

يوزان إلوى  أعلوىإلوى  أوال ، المواء ُيسوحب. مورحلتين علوىهذا الجهاز يعمل ، وبناء عليه
ُيفووووووتح . عوووووون طريووووووإ األنبوووووووب األول( فووووووي الشووووووكل أدنوووووواه 1و  2)المحقوووووون باالمتصووووووا  

ثووووم  R2 الصوووونبور وتفووووتح R1 الصوووونبورتغلووووإ  وعنوووودما .R2وُيغلووووإ الصوووونبور  R1الصوووونبور
 (.7)المكان الذ  تريد إلى  اليارجإلى  تدفع الماء، فإنك (3)تضغط مكبس المحقن 
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يعتمد علوى حركوة مكوبس في نهاية هذا النشاط، يفهم التالميذ أن الماء الذ  يتم سحبه 
لكووون ال يوووزال علينوووا أن نجووود وسووويلة للقيوووام بهوووذا العمووول دون توووديل . المحقووون جيئوووة وذهابوووا  

 .اإلنسان

 9نشاط رقم ال
 وتحويلها نقل الحركة

واآلن، فوي الون  اليوا  . كان الهد  من النشواط السوابإ هوو سوحب المواء مون الحووض
هوذه حركوة تيتلوو  عون سوحب المواء موون و . باألطفوال، المسوألة هوي سوحب الموواء مون النهور

هوذه الفكورة لوم يفّوتهوا التالميوذ عنودما قورأوا و . حركوة تسومح لعجوالت بالودوران هيف ؛الحوض
 :وهي تتم حسب الترتيب التالي. الن  اليا  بهم

 حركة جيئة وذهاباً إلى  يّةحركة الدورانالتحويل : المرحلة األولى
وهووي إيجوواد )التووي بقيووت معّلقووة فووي نهايووة النشوواط السووابإ  بالمسووألةبعوود أن ذّكرنووا التالميووذ 

 لوومع، عوواد الم(وسوويلة للحفوواظ علووى حركووة المكووبس جيئووة وذهابووا  دون مسوواعدة موون اإلنسووان
شوورح المعلووم لهووم أن موون الممكوون اسووتيدام . فكوورة عجلووة التجووذي  كمووا اقتوورح الووبعضإلووى 

 هووذا السووؤال، ؟ كووي نجيووب عوونكيوو  نقوووم بووذلك ،ولكوون .حركووة جيئووة وذهابووا   إليجووادالعجلووة 
ى متصوول موون الكرتووون المقووو   ّ دائوور  قوور  فووي نهايتووهكووان األطفووال مجهووزين بعمووود يشووبي 
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هووذا العمووود يحوول محوول المكووبس الووذ  كووان موون الصووعب جوودا  بقسووم اليووّزان موون المحقوون؛ 
. وكوووان لوووديهم أيضوووا  عجلوووة مسوووننة وبعوووض الصووومغ الالصوووإ. إديالوووه فوووي يوووّزان المحقووون

وبعوود إجووراء البحووا حووول . قليوول موون البحووا الووذ  يحوودده المعلوومإلووى  المرحلووةهووذه وتحتوواج 
فووي  األيموونالشووكل انظوور )فكوورة الحركووة، موون الضوورور  تثبيووت العمووود علووى العجلووة نفسووها 

الوذ  يعمول  اإلدارةعموود " مون يوالل نظوام يقووم األطفوال بعمليوة االكتشوا سو  و (. أدناه
 (.اهأدنفي  الشكل األيسرانظر ) "حلقة وصل

 

 

 
              

 
 
 
 

 تحويل خطة الدوران: المرحلة الثانية
جيئوووة وذهابوووا  دون المكوووبس الوسووويلة الالزموووة لكوووي نحوووتفظ بحركوووة  فصووواعدا   اآلن مووون لووودينا

هنووواك دائموووا  مشوووكلة جديووودة لكووون . دوران العجلوووةإلوووى  وهوووذا ُيعوووزى ،اسوووتيدام الجهووود البشووور 
إذ هي بالقرب منه على االرتفاع  ؛على العمود اليشبيتستند العجلة  وهي أنّ  ،تظهر فجأة

الشكل التوضيحي و . بالماء مباشرة في النهر ال يمكنها أن تتصلو  ،مستوى أفقي وفي هنفس
 .ويعاد إنتاجه في الجدول ،التالي يفسر ذلك

 الخشبي للعمود وذهاباً  جيئة الحركة تتحقق
يتحرك  العجلة دوران فعند اإلدارة؛ عمود بواسطة

 العمود جيئة وذهاباً 
 (.تحويل الحركة الدورانية)

 

 .رسم يوضح نظام عمود اإلدارة
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بول هوي  ،(حيين السوابقينيالشوكلين التوضوانظور )هنا العجلوة ليسوت فوي وضوع عموود  
 ، كموا فوي المثوال السوابإ، فوإن حركوة دوران العجلوة توؤد ذاتهوا الطريقوةوب. في وضع أفقوي

واآلن من الضورور  أن نضوي  عجلوة أيورى، ولكون هوذه . حركة المكبس جيئة وذهابا  إلى 
 موواء وهووذه هووي التووي سووتدفع العجلووة األفقيووة للحركووة بسووبب تيووار. الموورة فووي وضووع عمووود 

 .النهر

عجلة ثانية توضع في وضوع عموود  إلى  فإننا بحاجة ،من أجل تشغيل العجلة األفقية
وسووو  ُتسوومى هووذه . وهووذه هووي التووي سووتتحرك بقوووة التيووار. الموواءلووتالمس كبيوورة بمووا يكفووي و 
سيكتشوو  التالميووذ أن عجلتووين مسووننتين يمكوون أن نشووبكهما الواحوودة بهووذا و ". العجلووة القائوودة"

وهووم (. الصووورة التاليووةانظوور )قووة دورانيووة إذا لووم تكونووا علووى مسووتوى واحوود مووع األيوورى بطري
العجلوة األولوى تكوون عموديوة وتعمول (. Celda © kit)بمسواعدة علبوة سويلدا  يقوموون بوذلك

وهوذه الحركوة تودفع العجلوة الثانيوة الموضووعة فوي وضوع أفقوي . بقوة التيار في حركة دائرية
مووود اليشووبي فووي وُتشووّغل الع اإلدارةتعموول عموول عمووود واألييوورة . لتعموول فووي حركووة مماثلووة

 .تفريغهثم  الماء يسمح بعملية سحب حركة جيئة وذهابا ، األمر الذ 
 

 

يتّم دفع الماء من 
 خالل األنبوب الثاني

ُيسحب ماء النهر إلى أعلى 
من خالل األنبوب، ويرتفع 

 .إلى خّزان المحقن

 مكبس
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 (عمود اإلدارةعجلة )نحصل على الحركة الدورانية للعجلة األفقية 

 .(العجلة القائدة)بفضل حركة العجلة العمودية 

مشكلة ر   لحللدى التالميذ الوسيلة  يصبحبعد الحصول على نتائج هذين النشاطين، 
معرفووة مووا إذا كووان هووذا الحوول مشووابها  للحوول الووذ  تييلووه إلووى  حاجووةبواآلن نحوون . الحقووول
 .جزر العالم ال

 3نشاط رقم ال
 جزريفهم وظيفة مضخة ال

أن  للتالميوذالمقودم علوى موقوع المشوروع " جوزر مضوية مواء ال"فويلم الرسووم المتحركوة يتيح 
بالحول  وأن يقوارنوه ،يالل القرن الثاني عشور جزر يكتشفوا وأن يفهموا الحل المقترح من ال

الهد  من هذا النشاط هو أن يستوعب التالميوذ الفكورة العاموة و . الذ  توصلوا إليه بأنفسهم
وعلى وجه اليصو ، الودور الوذ  تلعبوه الصومامات ومبودأ ) جزر حول وظيفة مضية ال

إلوى  باإلضوافة ،وكذلك جعل التالميذ يصفون األجزاء الميتلفة للمضية ،(السحب المزدوج
 .دورهم في توجيه مياه النهر

  



 613 

 دور الصمامات
موون مكووبس يتحوورك دايوول أسووطوانة وموون صوومامات  جووزر المضووية التووي ايترعهووا التتكووون 

وهوذه الصومامات تقووم بعمول صونابير  .المضوية واليوروج منهواإلوى  تسمح للسائل بالديول
 .التالميذالماء التي استيدمها 

  
 بفعوووليووودور وهوووو هوووذه األشوووكال الموووأيوذة مووون فووويلم الرسووووم المتحركوووة المكوووبس وتظهووور 

، فوووإن الصووومام (الرسوووم األيسووور)اليلووو  إلوووى  عنووودما يتحووورك العموووودو . انوووزالإ عموووود اإلدارة
إلوى  حركوة العموودأّموا . األول يفتح ويسمح للماء القادم مون النهور بالتودفإ بواسوطة السوحب

عندئووذ  ُيوودفع (. الرسووم األيموون)مووا يجعوول الصوومام يغلووإ  ،اليلوو إلووى  دفع المكووبساألمووام فتوو
أعلوى فوي إلوى  يجعول المواء يتودفإ ،وهوذا .ما يجعل الصمام الثاني يفوتح ،اليل إلى  الماء

 .األنبوب العلو  بسبب ضغط المكبس

ييلووإ انيفاضووا  فووي الضووغط  ه، فإنوو(الرسووم األيسوور)عنوودما يتحوورك المكووبس نحووو اليمووين 
أعلوووى بسوووبب الضوووغط النووواتج عووون سوووحب إلوووى  دايووول األسوووطوانة، وبوووذلك فوووإن الصووومام يرتفوووع

نودما يتحورك المكوبس نحوو اليسوار، فوإن وع. يسمح لألسوطوانة بوأن تمتلوئاألمر الذ  السائل، 
يجعووول صووومام السوووحب يغلوووإ مانعوووا  ذلوووك يضوووع السوووائل فوووي األسوووطوانة تحوووت الضوووغط، وهوووذا 

التودفإ إلوى  وهوذا يودفع السوائل ،أعلى تحت الضوغطإلى  صمام التفريغويرتفع . سحب السائل
ة مون يوالل حركوة المكوبس المتناوبوويوتم الحصوول علوى (. الرسوم األيمون)نحو أنبوب التفريوغ 

تكوون و  أيورى، التي تشغلها عودة عجوالت( عمود اإلدارةعجلة )حركة دورانية لعجلة التروس 
 .تعمل بقوة التيار النهر و العجلة األييرة منها موضوعة تحت الماء في النهر 
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 السحب المزدوج: الثانية الخطوة
المكووبس  ُيحوودافبينمووا  ؛موون نظووامي سووحب متموواثلين جووزر مضووية التتكووون فووي الحقيقووة، 
فووي الجانووب مكووبس ثووان   يوودفع، عمووود اإلدارةعجلووة  جووانبيعنوود أحوود ( ماصووا  )تووأثيرا  سوواحبا  

 .تجر  مناقشة فوائد هذه اآللية دايل الص  الدراسيو . يارج األسطوانةإلى  الماء اآلير

 عدد العجالت: المرحلة الثالثة
، العجلوة العموديوة التوي جوزر فوي مضوية ال. هناك ايتال  آير يتعلإ بعدد العجالت

ذلوك أن  ؛األفقيوة عموود اإلدارةيحركها التيار النهر  ليست متصلة بشكل مباشر مع عجلة 
 جوزر ومون أجول وصولهما معوا ، فوإن ال. هاتين العجلتين تقعان بعيدا  عون بعضوهما الوبعض

 وهوذه العجلوة الصوغيرة مغروسوة فوي عجلوة. يستيدم عمودا  وعجلة صوغيرة عموديوة تكميليوة
 مركوووزبواسوووطة العموووود الوسووويط الثابوووت فوووي  الكبيووورةاألفقيوووة ومتصووولة بالعجلوووة  عموووود اإلدارة

بقوووة تووأثير التيووار النهوور  وهووي توودير معهووا  الكبيوورةالعجلووة العموديووة توودور  .هوواتين العجلتووين
عموود التوي بودورها تودير عجلوة  الصوغيرةالعمود الوسويط الوذ  بودوره ُيودير العجلوة العموديوة 

األجووووزاء الميتلفووووة أييوووورا ، ال يجوووود التالميووووذ أيووووة مشووووكلة فووووي إعووووادة تتبووووع و . األفقيووووة اإلدارة
 :في نقل الماء كما نشهد في الرسومات التالية للمضية وأدوارها

 
 (.9سي إم )رسم مارسيل 

 
 .(9سي إم )رسم كيڤين 

عمليوووا  فوووي الصووو   جوووزر هوووذه السلسووولة مووون األنشوووطة بتحقيوووإ مضوووية الويوووتم إجوووراء 
عملية السحب المزدوجة، وتجميوع العجلوة العموديوة  تجر وهناك . الدراسي بمساعدة المعلم
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والصوومامات تحوول محلهووا . مووع عوودة عجووالت أفقيووة( العجلووة التووي توودور بقوووة التيووار النهوور )
لتحووول األعمووودة اليشوووبية وكوووذلك اسوووتيدمت  ،الصووونابير التوووي اسوووتيدمت فوووي النشووواط األول

وهكوووذا توووم تحقيوووإ المضوووية عمليوووا  باسوووتيدام . فوووي النشووواط الثوووانيس المحقووون مكوووابمحووول 
 :لكن مع إحداا التعديالت التالية ،النموذج

 وكان ال بد من إدارتها يدويا ؛ ،العجلة القائدة على اتصال مباشر بالماءلم تكن  -
ولووذلك فووإن عمليووة سووحب  ،دوائوور المكووبس مثبتووة بشووكل تووام مووع يووزان المحقوونلووم تكوون  -

 وكانت كمية الماء التي حصلنا عليها قليلة؛ ،  الماء لم تكن متقنة تماما

ولذلك فإن تشغيل المضوية اقتضوى اشوتراك عودة  ،الصنابيرمحل الصمامات لم تحل  -
 .أشيا 

 

نهوور فووي غرفووة  يوجوودال )هووذه الظوورو  غيوور المالئمووة والعوائووإ التووي اعترضووت النشوواط 
وتعتبووور . نوقشووت فوووي الصوو  وتووم توضوويحها للجميووع( إلووخ.. .اماتوجوود صوومالصوو  وال ت

وفرصوة  للجميوع للقيوام  ،عملية التركيب دعموا  يمكون الودفاع عنوه مون أجول التفكيور المنطقوي
وهووذا أيضووا  يعطووي التالميووذ ". الميكانيكووا"للمضووية و " الهيدروسووتاتيكي"الجووزء ين بووالربط بوو

ميودس، ومضوية يأر  نظوام مثول)المواء ونقلوه ستيدم لرفوع فرصة الستكشا  أنظمة أيرى تُ 
 .جزر ال بمضيةوتعطى هذه كتمرين كتابي ومن ثم مقارنتها  ،(لخإ...المغرفة، 

 
 .تفاصيل المضخة التي تم تركيبها في الصف الدراسي
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نبيول وفضويلة يمكونهم فيهوا أن يصوفوا إلوى  أصبح التالميذ اآلن مستعدين إلرسال رسالة
إن مشكلة سحب الماء من النهر قد أتاحت . بوهاالتي فهموها وركّ  بتفصيل كبير اآللةلهما 

تقنيووة فووي الموون أفضوول االيتراعووات  يّطلعوووا علووى واحوودن أللهووم الفرصووة، بطريقووة ملموسووة، 
 .تاريخ العلم العربي

 :مالحظة

يمكوووون أن تسووووحب الموووواء بواسووووطة االمتصووووا  عوووون طريووووإ مكووووبس المحقوووون وأنبوووووب  .2
 ،غيوور محووددعلووو إلووى  أن ترفووع الموواء ال يمكنووكه كوون علووى علووم بأنوو ،ولكوون(. ماصووة)

كافيوا   يكوونن الضوغط الجوو  علوى سوطح المواء لون إإذ  ؛ليس أعلى من عشرة أمتوار
 (.الماصة)ليعوض الضغط الذ  يولده الماء في األنبوب 
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 نص لألطفال
اللعبة المفضولة لودى نبيول وشوقيقته فضويلة هوي حول األلغواز التوي تحودا عنودما كانوا  كانت

لقد كانا أكثر شغفا  بذلك من األطفال اآليرين في . يراقبان ما كان يحدا حولهما أو فيهما
عصرهما، وييالط ذلك شيء من سحر قليل، كما حدا في ذلك اليوم عندما كانا يحاوالن 

 .تجر لهما الماء التفكير في آلة يمكن أن

. وهي السوير بمحواذاة ضوفة النهور ،رياضتهما المفضلة مماستهما أثناء في بدأ ذلك كله
وسوط نباتووات إلووى  ولوذلك قووررا تورك المموور الصوغير الجووا  وهبطوا ،كوان يومووا  شوديد الحوورارة

ل لووتسوتمتع وهوي تب كانوت جلسوا وأقودامهما فوي المواء وأغلقوت فضوويلة عينيهوا بينموا. القصوب
 لوهوعندما شاهدها نبيل، الوذ  كوان دائموا  جواهزا  لمضوايقتها، طورأت . وجهها ورقبتها بالماء

ويعمل بذراعيوه طوواحين هوائيوة علوى سوطح  ،وبدأ يرشقها بالماء ،أراد أن يثيرها. فكرة فجأة
 .الماء

 !ُكّ  عن ذلك فورا  يا نبيل، إنك حقا  أحمإ -
 ش اآلن؟ألم أفعل ما أردته؟ أال تشعرين باالنتعا -

 .لكن فضيلة التي بلغ بها الغيظ مبلغه تسلقت ضفة النهر باحثة عن مكان تلجأ إليه

 .هنا فوإ ال يمكنك أن ترشقني بالماء .ولكن أنا ماكرة أيضا   ،تماما   ،أنا مبللة -

حتووى مووع أقوووى الطووواحين الهوائيووة، موون فإنووه لوون يووتمكن، ، وبالفعوول. توقوو  نبيوول مباشوورة
ولمووا رأت . ولشووعوره باليووذالن، انصوور  بعيوودا  دايوول حقوول القصووب. شووقيقتهإلووى  لوصووولا

فضيلة شقيقها مقطب الجبين نزلت من المكان الذ  لجأت إليه وتقدمت منه وهوي تضوحك 
 :قائلة

 يا نبيل؟ غاضبأنت  إذا   -
إننووي أفكوور فووي ايتووراع آلووة أغرقووك بهووا، حتووى وأنووت . إنووي أفكوور. ال، لسووت كووذلك أبوودا   -

 !هناك فوإ
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أكثور نفعوا  مون  ذلوك كونبذلك أن ترو  الحقول وسو  ي يمكنك !فكرة جيدةيا لها من  -
وأنووت تعوور  . سووو  أسوواعدك. عنووك هووذا الوجووه العووابس د عْ ! هيووا توقوو  .مضووايقتي

 !كي  تعمل ذلك، ألنك تعر  عن طواحين الهواء

 :ثم قال ،بينما كانت فضيلة تحاول تجفي  شعرها المبلل، رد عليها نبيل بتكشيرة

ولكوون كيوو  نفعوول . مسووافة أبعوود موون ذلووكإلووى  ك، يجووب علينووا أن نوودفع الموواءوبعوود ذلوو -
 هذا؟

موون يلوو   فقوود ظهوور. وضووعت فضوويلة يوودها علووى ذراع أييهووا لتشووير إليووه بووأن يصوومت
 نظور. وتقدم لويجلس بوالقرب منهموااللون عيدان القصب رجل بعمامة ومرتديا  معطفا  أزرإ 

 :سامةمجرى النهر بهدوء ثم تحدا إليهما بابتإلى 

بعووض  ُتمثّوولهوول تعلمووان أن ألعابكمووا . لقوود كنووت أراقبكمووا منووذ كنتمووا علووى ضووفة النهوور -
وقوود  جووزر وأن لووديكما بعووض األفكووار الجيوودة؟ أنووا ُأدعووى ال ،التجووارب المثيوورة لالهتمووام

إذا كان في هذا ما يثير اهتمامكموا فيمكننوي . قمت بايتراع اآللة التي تحاوالن تييلها
 !هيا بنا. أن أشرح لكما كي  تعمل

لمعووت . عجووالت مسووننة وأعموودة وأنابيووبو نهووض الرجوول وأيوورج موون معطفووه ميططووات 
معهموا ونهضا في وقت واحد وتبعا الرجول الوذ  ايتفوى . عيون نبيل وفضيلة وكلها فضول

 .بين أعواد القصب

ولكون ! فلقود كوان ذلوك منوذ أمود بعيود، وقود ضواعت الوذاكرة ؛يصولناما حدا بعد ذلك لم 
.. .كووووان أول شووووي  يتييوووول اآللووووة المبتكوووورة لضووووخ الموووواء جووووزر ال نّ إنقووووول أن يظوووول لنووووا 

وبطريقة أو بأيرى، وكما رافإ نبيل وفضيلة، فإن بإمكانه مرافقتكم اليوم ومرافقة كل أولئك 
 ...بطريقة أو بأيرى. هانفس الذين يسألون األسئلة
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 مقدمة للكيمياء العربية 
 روبرت هالو 

 
 خطوط عريضة عامة

اليونانيووة والكلمووة ( ال)موون أداة التعريوو  العربيووة  "alchemy" تتكووون كلمووة الكيميوواء القديمووة
“khemeia”وبحسب مؤلفي العصور القديموة والعصوور . ، التي كانت تعبر عن فن الصهر

عمليوة صونع العناصور : فوي آن واحود تتواجوداربوع مكونوات لوم فإن الكلموة تشومل  ،الوسطى
واألرجووووان، مووون موووواد رييصوووة  واألحجوووار الكريموووة الثانويوووةالنبيلوووة، مثووول الوووذهب والفضوووة 

طبووي لعمليووة تحويوول  تطبيووإو نظريووة المووادة التووي تبوورر هووذه العمليووة، و ، (تحويوول المعووادن)
ى علووو انيبعوووض السوووياقات المعينوووة تطبيوووإ روحووو وفوووي ،المعوووادن هوووذه علوووى الجسوووم البشووور 

 .النفستحويل 

 يعووود فووي مصوور، ولكوون اليونووان علووى أيوود ولوودت الكيميوواء القديمووة فووي بدايووة عصوورنا 
 .الفضل في إعطائها شكلها المحدد للعلماء في البلدان اإلسالمية، كما يعلم الغرب

وفووي العصووور القديمووة، حقووإ صوواغة الووذهب . موون يووالل الفوون والمهوون كانووت تفهووملقوود 
. ة والجووواهر واألرجوووانوالصووّباغون بعووض النجاحووات فووي إنتوواج أشووياء تشووبه الووذهب والفضوو

معرفوة أفضول  ومون يوالل( المحاكواة)وكان بعض الفالسفة يعتقودون أنوه فوي تقليود الطبيعوة 
ينتقوول موون ، يمكوون للموورء أن (طفووة الكونيووةالعا)وقوووانين دمجهووا ( العناصوور األربعووة)المووواد 

هوووي الرائووود للكيميووواء الحديثوووة ( alchemy)القديموووة  فالكيميووواء. تحويووول المعوووادن التقليووود إلوووى
 .اليوم

فووي علووم ( المزعوووم ديموووقريط)عموول الووبعض . مدرسووتينإلووى  اليونووانينقسووم الكيميووائيون 
فوووي "( Zosime"وزوسووويم موووار  اليهوديوووة، )المعوووادن إلنتووواج سوووبائك ملونوووة، وعمووول آيووورون 

عادة التركيب واسوتنادا  علوى والتقطيور،  التصوعيدبواسوطة  جسواما  أيغرقون وكانوا . التحليل وا 
 (.مادة يثبتونها عليهاأ  ) يثبتونها على ركيزة( الكحول)اير مبدأ التط
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فالكيمياء القديمة لودى  ،لهذا السبب. من المفهوم جيدا  أن تحويل المعادن أمر مستحيل
لهووا دالالت وارتباطووات دينيووة؛ فنجوواح العمليووات يعتموود علووى رغبووات اآللهووة  كانووت نوواناليو 

 .الطيبة

بحسووب و . المسوولمين فووي وقووت مبكوور جوودا  إلووى  اليونووانلقوود انتقلووت الكيميوواء القديمووة موون 
القديمووة بواسووطة الراهوووب  مبووادئ الكيميوواءاألميوور الشوواب يالوود بوون يزيوود  تووم تلقووين ،التوواريخ

اإلسالمي من الكيمياء  –وقد جعل العالم العربي . مورينيوس، وهو تلميذ إيتيان اإلسكندر 
متراميووة األطوورا ،  ةمبراطوريووإمسووتفيدا  موون وفوورة المووواد فووي  ،القديمووة علمووا  إيجابيووا  منظمووا  

يعوور  جيوودا  بعوود  الصوويني اللووذين الالتووراا وموون التووراا الهنوود  و  ،وموون تنوعووه التكنولوووجي
 .العالم اإلسالميإلى  كي  ومتى انتقال

 .أربع فترات زمنيةإلى  ينقسم تاريخ الكيمياء القديمة عند العرب

وهووي المتعلقووة بالترجمووات والكتووب  ،القوورن التاسووعإلووى  األولووى كانووت موون القوورن الثووامن
نظريوووة  توووألي ويمكووون أن تووورى هنووواك . مؤلفيهووواإلوووى  المشوووكوك فوووي صوووحتها أو فوووي نسوووبتها

ومبودأ ( الكبريوت) يمكون أن يصودأ مبودأ أن المعودن علوى ترتكوزجديدة عن مكونات المعودن 
الكيميائيوووة الميتلفوووة لهوووذه  –اليصوووائ  الفيزيائيوووة  وتعتمووود .(الزئبوووإ)أن المعووودن ينصوووهر 

 .تركيبهاالمعادن على نسبة نقاء 

جوابر بون إلوى  المنسووبةالعاشر مع األعمال إلى  وتتزامن الفترة الثانية من القرن التاسع
وأتقوون أسوواليب  ،وقوود قووام جووابر بتركيووب المووادة وتفاعالتهووا الكيميائيووة بشووكل رياضووي. حّيووان

 .تحليلها وتركيبها
هووذه الفتوورة  علووى الموورء أن يعطوويو (. م7/213-752)الووراز   فتوورةهووي فالفتوورة الثالثووة أّمووا 

( ذلوووكإلوووى  وموووا ...حجووور الشوووب واألموووالح والكحوليوووات) تصووونيفا  شوووموليا  مووون حيوووا الموووواد
البوتقوات )جهوزة واأل( الغسويل وتجلوط الودم والتقطيور والتسوامي والوذوبان واإليجواد)عمليات وال

 (.ومعامل التقطير واألفران والسيانات المعوّجاتو  والمياريط

ك أن هنووواك الووذ  أدر ( م2132 – 271)ابوون سووينا  فتوورةالفتوورة الرابعووة هووي فووإن وأييوورا ، 
 .صلة بين الكيمياء القديمة وبين تعاليم أرسطو
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قد نسوي موضووع الكيميواء  من القرن التاسع الميالد  أعاد الغرب الالتيني، الذ  كانو 
، قوووام م2277وفوووي عوووام . ة ألووو  عوووام، اكتشوووافها مووون يوووالل مترجميوووه اإلسوووبانمووودّ القديموووة 
 ،فوووي النصووو  الثانووووي مووون القووورن الثووواني عشوووور ،وسيوووالمعووورو  بمورين سوووتر لشاروبووورت 

وقود أثور هوذا بشوكل ملحووظ . الالتينيوةإلوى  بترجمة الجزء األكبر من كيمياء العورب القديموة
 .والفلسفة الطبيعيةالتكنولوجيا  في

 التقطير: تقنية من الكيمياء العربية
 

في الالتينية، كلمة . تنقيتهاالتقطير في مجال تحليل المواد؛ بمعنى إلى  توصل الكيميائيون
"distillare " وقد فّرإ الكيميائيون بين ثالثة أنواع من التقطير." يتدفإ قطرة قطرة"تعني: 

 ،الشوووووووكل العلوووووووو  يبوووووووين معمووووووول تقطيووووووور -
يتكون مون جورة توضوع فيهوا الموادة التوي و 

جوووووزء علوووووو  فوقهوووووا مووووون ُيوووووراد تقطيرهوووووا و 
سووائل، إلووى  األبيوورة وتتحووول فيووهث  اتتكوو

 أنبوب تفريغ ينتهي بوعاء؛ إلىإضافة 

 

يوووووون  وفووووووي األسووووووفل، ُيظِهوووووور الشووووووكل وعوووووواءْ  -
والوعووواء العلوووو  لوووه ، أحووودهما فووووإ اآليووور

هووذا هووو . غطوواء وفووي قاعووه ثقوووب صووغيرة
مبووودأ وعووواء كووورات المفتوووول أو اسوووتيال  

 العصير؛

ورقية مشابهة ( فلتر) مصفاةمن يالل  -
 .القهوةلمصفاة 

 



 671 

أو ( الزفوت)من أجل عزل األجزاء اليفيفوة مون القوار ف. هذه التقنية األييرة لها تاريخ طويل
نوودائ   مووتّ  تو . ضووعون نوودائ  موون الصووو  فوووإ مرجوولإزالووة ملوحووة موواء البحوور كووانوا ي

 .الصو  هذه البيار ومن ثم تيرجه لكي تستيل  السائل

كبريتيود الزئبوإ )من أجل الحصول على الزئبإ من الزنجفور 
HgS)أن يضووووع ( القووورن األول)وريدس ق، قووورر الكيميوووائي ديوسووو

فوقوه كووب ( وهو سل  وعاء اإلمبيإ)المعدن في وعاء معدني 
وول   السوورادإ)موون الطووين مقلوبووا   فووإذا مووا تووم تسوويينه، (. وهووو س 

وفوووي . بث  علوووى جووودران الكوووو افوووإن بيوووار الزئبوووإ سوووو  يتكووو
ثوووم ديلوووت علوووى  ،"أموووبكس" اليونوووان كوووان هوووذا الجهووواز يسووومى 

 ".اإلنبيإ"أو " اإلمبيإ"كلمة  العربية فتكونتالتعري  " ال" االسم

إلووى أن حولوووا هووذا الجهوواز  ،كووان للكيميووائيين اإلغريووإ، وعلووى األيوو  مووار  وزوسوويم
وتزويوووده بوووأنبوب  ،إمبيوووإ حقيقوووي بتركيوووب الجوووزء العلوووو  فووووإ الوعووواء لمنوووع انسوووكاب الموووواد

وتتجمووع علووى شووكل حلقووة تيوورج عوون  ،ث  األبيوورة علووى جوودران الجووزء العلووو اوتتكوو. تفريووغ
جهوواز آيوور  علووى قلوويال ، يلووزم األالمووواد ذات درجووة الغليووان  ولعووزل. طريووإ أنبوووب التفريووغ

 .ويمكن إبقاء الجزء العلو  باردا  بواسطة اإلسفنج. للتبريد

اإلمبيوووووووووإ الجهووووووووواز المفّضووووووووول  دّ ُيع ووووووووو
بواسوووووووطته يمكووووووون ف. للكيميوووووووائي العربوووووووي

وهووووذا مووووا  ،المووووواد القابلووووة للتآكوووول تقطيوووور
القووووورن الثالوووووا عشووووور أحماضووووونا  أعطوووووى

المعدنيووة وزيوتنووا المعدنيووة وبترولنووا الووذ  
نتج نيران الحروب، موع إنتواج آيور مون أ

عصوووووووائر النباتوووووووات والعطوووووووور والزيووووووووت 
 . األساسية
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لمسوواعد  دليول"جود مثوالين علووى العمليوة الموأيوذة موون كتواب تالمثووال، علوى سوبيل  ،هنواو 
 (:Abulcasis)ألبي القاسم الزهراو  " الميتبر

علوى الجوزء العلوو  منوه ضوع لتنقية الماء غيور الصوافي يوذ وعواء  كبيورا  و  : "تنقية الماء
ضع فوقهما ندائ  من الصو  النظيو  الوذ  توم غسوله ثم  ،لوحين متقاطعين من اليشب

عبور الصوو  كبيوار السوائل يتسولل  الوعاء، وسوو أشعل نارا  صغيرة تحت . مرات عديدة
 ."افعل ذلك طالما ُوجد ماء في اإلناء .اعصر الصو  واحتفظ به .الوعاءصاعد من 

نوت تعلوم أن مواء أ": "bain marie( "حموام ميواه)مون أجول إنتواج مواء الوورد صوناعيا  فوي 
الوورد الووذ  يوتم إنتاجووه موون الوورود البريووة التووي نموت دون أن تووروى بالموواء لوه رائحووة أفضوول 

المنوتج مون الوورود التوي توزرع محليوا  فوي أمواكن زراعيوة وُتسوقى بالمواء رائحة ماء الوورد من 
يوووذ مووورجال  مووون النحووواس مثووول ذلوووك الوووذ  يسوووتيدمه الصوووّباغون وضوووع فوقوووه غطووواء ]...[. 
وأشووعل  ،إمووأل المرجوول بالموواء .اإلمبيووإ فووي يمكوون أن يسووتيدمموون الّنوووع الووذ  بثقوووب  ا  مثقبوو

 .نووارا  تحتووه موون قطووع موون يشووب الكرمووة أو موون يشووب آيوور موون نوعيووة مشووابهة ثووم قّطووره
وعنووودما يكوووون التقطيووور فوووي مرحلتوووه الوسوووطى عليوووك أن تغطوووي حلوووإ النوووار حتوووى يكتمووول 

 .سيكون لماء الورد رائحة أقوىو وضع الفحم بدال  من اليشب،  ،التقطير

كيميائيين العرب القدماء الأن  ومع
وضووووووووعوا فووووووووي أمووووووووابيقهم كوووووووول أنووووووووواع 
المعووووووووووووووووادن واليضووووووووووووووووروات وحتووووووووووووووووى 

فووووال يبوووودو أنهووووم قوووود قوووواموا  ،الحيوانووووات
ورّبموووووا كانوووووت هنووووواك  ،بتقطيووووور النبيوووووذ
فوووي القووورن  حووودالكووون . أسوووباب دينيوووة

الثوووواني عشوووور فووووي جنوووووب إيطاليووووا أن 
فكورة وضوع النبيوذ إلوى  دفوع الكيميوائيينمّموا ثيرة العصير بشكل يا  كانت كروم العنب ك

، موواء يمكوون أن يحتوورإ: المووادة التووي أنتجوهووا تحووديا  للعناصوور األربعووةكانووت و . فووي اإلمبيووإ
 .الكحول وهو
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هووذه  وأليووذ. ب النظريووات المتعلقووة بووالمواد رأسووا  علووى عقووبل ووكووان لهووذا االكتشووا  أن ق  و 
إلوووووى  إديوووووال عنصووووور يوووووامسإلوووووى  بعوووووين االعتبوووووار فقووووود اضوووووطروا اإلسوووووتثنائيةالياصوووووية 
 .(quinta essential" )العنصر اليامس: "المجموعة



 677 

 معمل التقطير وتقطير الماء
 ناديا اوواهيون

 األهـداف
 الصف الثالث

 :أن يعر  التالميذ

 أسماء التغيرات في المادة؛ -
 ير مضاد؛غير في حالة المادة له تغأن كل ت -

 في الماء؛ يصائ  اإلذابة -

 .الحاالت والتغيرات في حالة الماء -
 

 ، السنة الخامسةالتعليم المتوسط
 يصائ  اإلذابة في الماء؛ -
 التقطير؛/ الترشيح: تقنيات الفصل لمكونات المزيج -

 ؛اإلمتزاجمفاهيم التجانس وعدم التجانس في  -

 .المادة لةالتغيرات في حا -

 برنامج العلم والتكنولوجيا، الصف الثالث في المدارس االبتدائية :المرجع

والغليووان والحالووة الغازيووة  والتجمووداالنصووهار )الحوواالت والتغيوورات فووي حالووة المووادة : المووادة" 
 (".ث  والعوامل المؤثرة على سرعة التبيراوالتبير والتك

 ليم المتوسطمن التعبرنامج كيميائي فيزيائي في السنة الخامسة  :المرجع
 ."جسام النقيةواأل واإلمتزاجالماء في بيئتنا "

 تلميذاً  30إلى  97قائمة المواد الالزمة لصف من 

أو )ويفّضل أن تكون مجففة  ،وردة 22فلينات، مثقاب لثقب الفلينات،  5كرات زجاجية،  5
 مصووافيتسوويين، قطعووة موون ورإ المحووارم، بعووض  صووفيحة، (موون اليزامووى المجفوو  علبووة
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قطوووع مووون أنابيوووب بالسوووتيكية شوووفافة  5، (لتووور/ غوووم11)القهووووة، قليووول مووون المووواء، مووواء موووالح 
 ،شوّفا ( مثل ذلك اليا  بالسلطة)، صحن عميإ (كسرولة)سم، طبإ يزفي  51بطول 

شووفافة صووغيرة، الصووقات  بللووة، بعووض األوانووي العميقووة، أوان  بعووض اإلسووفنجات أو ِيوور إ م
 .بر ال ُيزالملونة، أقالم عريضة الريشة ذات ح

 ،نحووون نعووويش فوووي محووويط واسوووع مووون الروائووووح !...األيشووواب والفواكووووه واألزهوووار والعنبووور
فووالروائح جووزء أساسووي موون العووالم الووذ  . روائووح طيبووة وبعضووها اآليوور لوويس كووذلك بعضووها

دراكنووا . نعوويش فيووه لقوود كووان . رنا باألحووداا الماضوويةوتووذكّ  للواقووع،وهووي تسووهم فووي فهمنووا وا 
في مصر القديمة،  العهودفمنذ أوائل . تدجين الروائح واحدا  من أجمل األبحاا في التاريخ

حووواول اإلنسوووان أن يفصووول الوووروائح التوووي ال ُتعووود وال تحصوووى مووون األزهوووار والجوووذور ولحووواء 
ة؛ فقوود كانوووت وكانووت التقنيوووات األولووى بدائيووو. األشووجار والراتنجووات لعمووول الوودهون والعطوووور

. المواد التي أرادوا الحصول على روائحهوا تطحون وتغلوى ومون ثوم تيلوط بشوحم مون نووع موا
وموع نهايوة . وكنت تحصل على نوع من المعجون العطور  الوذ  يحتوو  علوى هوذه الرائحوة

كتشفوا ،هذه الحقب، أصبحت التقنيات أفضل (. كالنباتات موثال  )كي  يفصلون رائحة ما  وا 
 واسوتيدام. صلوا على روائح النباتات بواسوطة بيوار المواء أو بيوار الكحوولأن يح وأمكنهم

 ".التقطير"اإلمبيإ على هذا األساس في اكتشا  هذه العملية التي كانت تسمى 

ولهووذا السووبب، فووإن اإلمبيووإ هووو الجهوواز الووذ  يتوويح لنووا أن نقطوور؛ فهووو يعموول بواسووطة 
ة الموجوووودة فوووي األزهوووار واألوراإ الحووورارة فوووي منطقوووة مغلقوووة علوووى فصووول الزيووووت العطريووو

البيار يالصة المواد ثم يعمل علوى تكثيفهوا عنودما  ؛ إذ يستيل والجذور، وما شابه ذلك
 .يبرد

قيووود  –علوووى شوووكل ميوووروط  –اإلمبيوووإ البووودائي، وهوووو مزهريوووة ذات غطووواء فوقهوووا كوووان 
استحضوووار مووون أجووول ( .م.القووورن الثووواني إ)الكيميوووائيين الكلووودانيين  جانوووباالسوووتعمال مووون 

 ،ولكون، ظول اإلمبيوإ كوذلك حتوى بعود ذلوك الوقوت بكثيور، فوي نهايوة القورن الثوامن. العطور
وهو ) الحجر الفلسفيأثناء بحثهم عن في و  ،الكيميائيون في البلدان اإلسالمية ظهرعندما 

وهووم الووذين كووانوا فوي شووغ  شووديد تجوواه عمليووة  ،"(elixir"اإلكسوير فووي العربيووة وأصوول كلموة 
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 يكوووون إلوووىتمكنووووا مووون تحسوووين القووودرة الوظيفيوووة لهوووذا الجهووواز وجعلووووه أقووورب موووا التقطيووور، 
 .اإلمبيإ الحديا

لهوووا طووور  و تحتوووو  علوووى السوووائل العطووور  ( مقطووورة معوجوووة)كوووان يتكوووون مووون مزهريوووة 
 ،تسوين السوائل فوي المقطورة المعوجوةوعنودما . الوعواء الُمْسوت ْقِبلإلوى  يصل( منقار)مستدإ 

وهوذا . وبعد دقائإ، تغادر األبيرة العطرية المقّطرة المعوجوة وتنصوب فوي الطور  المسوتدإ
ولوووذلك يبووودأ  ،الطووور  يكوووون أبووورد مووون دايووول المقطووورة

علوووى  ث اويجووور  هوووذا البيوووار المتكووو. تكووواث  البيوووار
وعلى سبيل المثال، . الوعاء المستقبلإلى  سائل شكل

فوإن  ،اءفي حالة وجود يلويط مون بوتالت األزهوار والمو
البيار الناتج يحمول معوه الزيووت األساسوية وبعود ذلوك 

ث  هووووووذا البيووووووار ويجووووور  يارجووووووا  موووووون الطوووووور  ايتكووووو
 . المستدإ

باتباع أسالفهم المشاهير الالمعوين، سوو  يقووم التالميوذ بمحاكواتهم فوي اكتشوا  عمول 
ليوة وسوو  يعوّرفهم هوذا بعم(. أو ماء اليزامى)اإلمبيإ في الحصول على عطر ماء الورد 

 :الترتيب المقترح للص  يتكون من ثالثة مراحل. التقطير

تبووين التقطيوور كتقنيووة ، وهووي موواء البحوور( إزالووة الملوحووة)تحليووة  مسووألةالمرحلووة األولووى،  -
 لفصل اليلطات؛

سووهام العلموواء موون البلوودان اإلسووالمية فووي إتقووان  - المرحلووة الثانيووة، وهووي توواريخ اإلمبيووإ وا 
 مرين كتابي؛موضوع تذلك سو  يكون و  ،صنعه

ُصونع إمبيوإ بسويط إلوى  يرشود التالميوذ تقوّدما  أكثور  تقنوي المرحلة الثالثوة، وهوي أسولوب -
 .األزهار بتالتيتيح لهم إنتاج مياه عطرية من 
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 كيف تحصل على ماٍء عذب من مياه البحر؟

ولكوون كوول هووذا الموواء تقريبووا   ،موون المسوواحة الكليووة لسووطح الكوورة األرضووية% 21يمثوول الموواء 
تحليتووه موون إلووى  قوود سووعى منووذ العصووور القديمووة اإلنسووانفووإن  ،ولهووذا. ميوواه مالحووة%( 22)

وبالفعل، فوإن أرسوطو فوي القورن الرابوع قبول المويالد . أجل الحصول على ماء عذب وأمالح
بسويطة " غاليوات"قد نصح البحارة بتقطير ميواه البحور لكوي يحصولوا علوى مواء للشورب مون 

كانووت ميوواه البحوور : الغاليووات مبنيووة علووى مبوودأ التقطيووروكانووت هووذه . تركووب علووى قووواربهم
 البيار المتصواعد يكثو  ويتحوولبينما كان ( تاركة يلفها ترسبات ملحية)تسين في وعاء 

 .ماء صالح للشربإلى 

وبعد أن أيبرنا التالميذ بذلك، ايترنا لهم أن يعملوا على يليط من الماء المالح يكوون 
 بإمكوانهم أيضووا  أن ييتبوروا ويجربووواو . لتوور/ غوم11أ   ؛ميوواه البحور تركيوز تركيوزه قريبوا  موون

ويولود هوذا الفصول ترسوبا  . من بنات أفكوارهمبأنفسهم بمساعدة أشياء أيرى ميتلفة  التقطير
البيووار فووي الطوور  المسووتدإ أو علووى الغطوواء العلووو   يتكوواث  ملحيووا  فووي قوواع اإلنوواء بينمووا

 .ومن ثم يجمع الماء الصالح للشرب في وعاء

عالج أو حول لمشوكلة البحوارة القودامى  كانت ويمكن للتالميذ أن يتعلموا أن هذه التقنية
 .جزيورة مهجوورة دون وجوود ينوابيع أو ميوزون موائيإلوى  الذين كانت سفنهم تغرإ ويلجأون

من األطفال يعلمون أن اإلنسان  ا  كثير إّن . ن يجدوا وسيلة تمكنهم من الشربوكان عليهم أ
يمكن أن يبقى علوى قيود الحيواة عودة أيوام دون طعوام، ولكون األمور أصوعب مون ذلوك بكثيوور 

التفكير في وسيلة يمكون للبحوارة بهوا أن يحصولوا إلى  وقد أدى بهم هذا الوضع. دون شرب
ألوالد في الفاكهة التي تحتو  على الكثيور مون الرطوبوة فكر ا. على ماء صالح للشرببها 

 .ماء البحر ُشربأو حتى 

فمون  ا  إذ. يجعل اإلنسوان عطشوانا   ،(من الفاكهة)بسبب السائل حلو المذاإ  ،ولكن هذا
 .مياه البحر وهو تحلية ؛الضرور  تصور مصدر آير
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يناقشووونها ويسووجلون مجموعووات صووغيرة ثووم إلووى  بعوود تشوويي  المشووكلة، يقسووم التالميووذ
يقووم ها فورد مون المجموعوة للصو  بأكملوه، ثوم يقودم. المالحظات التي فكروا فيها في ملو 

وتقلو   ،المجموعواتوتتنواقش ( عموود واحود لكول مجموعوة)فوي جودول  اتوضيحهب المدرس
ثووم ُيسوومح للتالميووذ بالعموول علووى أفكووارهم  ،اقتووراح واحوود لكوول مجموعووةإلووى  هووذه المالحظووات

ثووم يسووجل . وبعوود ذلووك ُتجوور  كوول مجموعووة تجربتهووا باسووتيدام المعوودات الالزمووة. التجريبيووة
التالميووذ فووي كراسوواتهم هووذه التجووارب واالقتراحووات التووي قووام بهووا الصوو  ويصوووغون التجربووة 

 .التي قامت بها مجموعتهم

 

 
 

مقتطفات من كراسات التالميذ تمثل التجارب على االقتراحات التي قدمتها المجموعات 
الحروف الكبيرة تدل على الحروف األولى ألسماء عائالت ) ]1سي إم  [الخمس في الصف 

 .(التالميذ

وفوي نهايوة . بعد توزيوع المعودات المجمعوة، تجور  كول مجموعوة تجربتهوا التوي اقترحتهوا
. مون شوي  متحودا باسوم المجموعوة بأكملوهنتائج كل مجموعة للص   هذا النشاط، تقدم

أن يتوويح الفصوول بووين الموواء والملووح وجمووع الموواء  موون ولووم يووتمكن أ  حوول فّكوور فيووه التالميووذ
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السووووؤال  عووونلوووم يجوووب  هولكنووو ،كوووان مشوووروع المجموعوووة الثانيوووة مبتكووورا  و . الصوووالح للشووورب
إال أن  ،فقوود حصوولت علووى ميوواه ال تووزال بهووا ملوحووة 2و 7 و 3أمووا المجموعووات . المطووروح

واألطفوووال يووودركون أنهوووم لوووم يحصووولوا علوووى مووواء . مشوووروعاتهم تقووودم فكووورة التجربوووة المطلوبوووة
. ملوحة ولم يكون هنواك الكثيور مون السوائل أشدصالح للشرب، بل إن ما حصلوا عليه كان 

 .لمطلوبةوأييرا ، كانت المجموعة األولى على الطريإ الصحيح للعملية ا
 

 
 .لمدة ثالثة أيام للماء المالح في ظروف تجريبية مختلفة 1اختبار المجموعة رقم 

ان يحتويووان علووى موواء مووالح وموواء صووالح للشوورب علووى فووي هووذه التجربووة، يوضووع وعوواء
. ويووارج الصوو  ،فووي الظوولو فووي غرفووة الصوو  تحووت الشوومس،  ؛التوووالي فووي أموواكن ميتلفووة

يحتويووه كوول  الووذ ( المووالح أو العووذب)عالمووة لتحديوود المسووتوى األصوولي للموواء  وضووعتوقوود 
وفوووي نهايوووة األيوووام الثالثوووة الحوووظ األطفوووال أن مسوووتوى المووواء فوووي جميوووع األوانوووي قووود . إنووواء

أن أحودا  لوم واآلن، وموع . كيزا  مما كان فوي البدايوةتر  أشدّ وأن الماء المالح أصبح  ،انيفض
إذن فووإن بعووض . ميففووا  يووام الثالثووة، فلووم يكوون الموواء المتبقووي األ تلووكأ  ملووح يووالل   ْ ُيِضوو

ثوم نواقش التالميوذ . الماء قد تبيور دون أن يأيوذ معوه شويئا  مون الملوح الوذ  بقوي فوي اإلنواء
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كيوو  يمكوون لهووم أن يسووتعيدوا الموواء المتبيوور وحوواولوا أن يفكووروا فووي تصووميم طريقووة أيوورى 
 .إلجراء تجربة

ن درسوا حاالت الماء الميتلفوة لكوانوا بالتأكيود قود تعلمووا ألو كان التالميذ قد سبإ لهم 
ولوووو أنهوووم اكتشوووفوا . وبوجوووه يوووا  علوووى الجوانوووب البووواردة ،كيووو  يسوووتعيدون بيوووار المووواء

الموضووووع لكوووان بإمكوووانهم أن يتييلووووا طريقوووة السوووترجاع قطووورات المووواء مووون الغطووواء أو مووون 
ول مرة يحواول األطفوال اسوتعادة وأل. الزجاج عند تسيين الماء من علىالكوب المقلوب أو 

والسوتعادة . من أن قطرات الماء ليسوت مالحوة والتأكد األوانيهذا النوع من  باستيدامالماء 
 :فإنهم يقترحون التجربة التالية ،مزيد من الماء الصالح للشرب

 
وسويكون . العمليوة فوي كراسواتهم ويودّونوالتالميذ بعض الوقت لكي يفسروا النتوائج ل أترك

موون المفيوود مراجعووة حوواالت الموواء والتوودقيإ فووي التغيوورات الرئيسووية التووي طوورأت علووى حالووة 
 ويمكن للمعلم أيضا  أن يشوير. ث اوالتك التبيرالماء بالفعل بسبب التجربة التي تمت مثل 

وهوذا األييور سويكون . أفكار أيرى ليسوت معروفوة جيودا  مثول التقطيور الموائي واإلمبيوإإلى 
وبهوذه . موضوع البحا الوثائقي الذ  سيتم التعامل معه فوي الجوزء الثواني مون هوذا النشواط

التقطير البسيط : ن من التقطيريأن هناك نوعبمن المالئم أن نيبر التالميذ فإن المناسبة، 
والنووع اآليور هوو تغييور  ،(كموا فوي حالوة مواء البحور)ل مكونات يلويط فص يتمثل فيالذ  

 (.كما في حالة الماء العطر )حالة البيار 
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 اكتشاف اإلمبيق

أدوات الميتبورات  على إديوالاشتمل االشتغال بالكيمياء في العصر الذهبي للعلوم العربية 
ويمكوون أن  ،تقنيووة قديمووة جوودا  التقطيوور باسووتيدام اإلمبيووإ  دّ ويعوو. هوواالتووي كووان اإلمبيووإ أبرز 

إلووى  ومووا... والرومانيووة،  واليونانيووةالصووينية والمصوورية )تشوواهد فووي كثيوور موون الحضووارات 
ديوال تحسوينات علووى هوذه التقنيووة مون حيوا النظريووة إومنوذ تلوك العصووور،  فقود توم (. ذلوك

 .وال تزال تستيدم في تطبيقات عديدة في كيمياء العصر الحاضر ،والتصنيع
. فر الكثيوور موون الصووور التوضوويحية فووي الوثووائإ التووي ُكتبووت بالعربيووة والفارسوويةاتووو ي وال

نقتوورح بوودء البحووا الوثائقوووي موون الوون  الميصوو  لألطفووال الووذ  يصووو   ،ولهووذا السووبب
شوجع األطفوال علوى تإن قوراءة هوذا الون  سوو  (. م 212 – 752)مساهموة العالوم الوراز  

وسويتيح . هم بوه فوي إتموام صونع اإلمبيوإأسوالعوالم وموا البحا في الكتب الميتلفة عون هوذا 
. ذلك الفرصة للكتابة عن العلماء السوابقين مثول أرسوطو والوذين جواؤا بعوده فوي هوذا الميودان

ويمكن أن يكون اثنان من علماء البلدان اإلسالمية هما الِكند  والزهوراو  موضووعا  لبحوا 
 :أعمإ

 .تقنيات عديدة لتقطير النباتات العطرية الذ  اكتش ( م 723 – 712)يعقوب الِكند   -
 .الذ  استيدم في عصره نظاما  للتبريد( م2123 – 235)أبو القاسم الزهراو   -

 .سهامات العلماء العرب بواسطة رسومات اإلمبيإإوسو  يتم توضيح 

 
 .(23يال،  رينو، مونتر -أ، مدرسة دي1سي إم )رسم كلير 
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بوووإجراء بحوووا وثوووائقي جديووود حوووول إمبيوووإ  التالميوووذوقووود قاموووت مجموعوووات صوووغيرة مووون 
الشووكل  فوويالتووي تعموول بشووكل جيوود أيضووا  كمووا هووو مبووين  لمقارنتووه باليطووةالعصوور الحاضوور 
وسو  يتيح هذا النشاط للتالميذ أن يقتفووا األثور التوارييي ل مبيوإ فوي . الذ  قاموا برسمه

ر هذا الجهاز في عالقته الوقت الذ  يقومون فيه بعمل رسم بياني زمني لذلك يوضح تطو 
ومن الممكن أن نرفإ موع هوذا العمول صوورة ل مبيوإ . مع األحداا البارزة في تاريخ العالم
ل، ميروط، طر  مستدإ،: مثل ،القديم مع بعض الكلمات التفسيرية  (.إلخ ... ِمرج 

 

 
 .من النحاس من القرن السادس حتى القرن الثاني عشر انإمبيق

 (.إسطنبول ،م2112 – 0221) بايتوب لـتورهان الصيدالنية المجموعة من نالنموذجا هذان ُأخذ
 .أواسط آسيا ومن األناضولمن أتراك  وعلى ُعهدته فقد انتشر هذا اإلمبيق على أيدي

 .اإلمبيق األيمن ليس له ُمَبرِّد

عنود  تتصواعداإلمبيوإ األيسور لوه غطواء يسومح بتبريود األبيورة العطريوة التوي . الغطاء .2
ويوووتم تبريووود ". التبريووود" غطووواء هوووذا الغطووواء يسووومى. تسووويين السوووائل فوووي حجيووورة سوووفلية
 .الجوانب بواسطة درجة حرارة الهواء

في اإلمبيإ األيمون، الكبسوولة والمنقوار (. منقار)البجعة  رقبةمثل  لها رقبة .الكبسولة .1
 .موجودان مكان الغطاء

 .السّيان .3

: ك في كل أنواع اإلمبيقواتظ وجود مبدأ مشتر سو  يالحف، المدروسكان العصر  وأيا  
توضع فيه جميع المكونوات التوي "( الميروط"أو " وعاء اإلمبيإ"أو " سّيانال"يسمى )وعاء 

طوور  )ُمرّكووب بووه منقووار غطوواء ويوجوود فوقووه  .تحتووو  علووى الووروائح التووي تريوود استيالصووها
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وبعووض اإلمبيقووات لهووا وحوودة تبريوود . موون ياللووه األبيوورة  تتكوواث( أو رقبووة البجعووة( )مسووتدإ
 .تسّرع عملية تكثي  البيار

 ُصنع اإلمبيق والعطور

ننووا نقتوورح علوويهم أن يصوونعوا عطوورا  إف ،كووي يووتمكن التالميووذ موون فهووم وظيفووة اإلمبيووإ القووديم
باسوووتيدام اإلمبيوووإ البووودائي مووون موووواد بسووويطة؛ فلينوووات، قمووووع، كووورات مووون الزجووواج، أنابيوووب 
بالستيكية شفافة، إسفنجات، ِير إ، أوعية صغيرة لجمع العطور، الصوقات، مثاقوب، وجورار 

 ...مربى بأغطية مثقوبة وغير مثقوبة

 ،ولوووذلك فإننوووا نيتوووار تحضوووير بعوووض عطووور الوووورد. الووووردة زهووورة عبقوووة بوجوووه يوووا إّن 
ر واألموور يعووود للتالميووذ فووي أن يعثووروا علووى طريقووة يسووتطيعون بواسووطتها اسووتيال  العطوو

لقوود يّسوورت دراسووة الكتووب المقووررة . الصوو إلووى  الووورد الجافووة التووي يجلبهووا المعلووم بووتالتموون 
 .العثور على طريقة إلجراء تجربة مفيدة، كما يبين لنا النموذج التالي

. توضع األزهار الجافة فوي صوحن عميوإ لكوي تنقوع بالمواء: يتم إجراء التجربة كما يلي
إلوى  وينقول الموزيج بواسوطة القموع. في اإلمبيإ وضعكي تذلك تجهز المواد الميتارة لوبعد 

حتى يتسنى وقوت )وبعد ذلك نستيدم أنبوبا  طويال  بما يكفي ونصله بالكرة . الكرة الزجاجية
وللمسووواعدة فوووي عمليوووة . علوووى سوووطح سووواينالموووزيج ، ويوضوووع (ث اكوووا   للبيوووار كوووي يتكووو

وبعد بضع دقائإ، يبدأ مزيج المواء . توضع قطعة من الكتان الرطب على األنبوب ،التبريد
وُيجمووع . ث ااألنبوووب حيووا تبوودأ بالتكووإلووى بعووض األبيوورة  تووديلو . الووورد بالغليووان وبووتالت

 .ألنبوبل طر  اآليرالمن ماء الورد 
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 (.1سي إم )المعدات كما اقترحها تالميذ الصف 

 (.23يال،  مونتر)رينو  -مدرسة دي

 :ألسباب تتعلإ بالسالمة، سيكون من األفضل لو أن: توصيات هامة

 على طلب التالميذ؛ المعلم بناء   جانبالفلينات تثقب من  -
والمقووورر تسووويينه يكوووون فوووي كووووب ( أو اليزاموووى)الوعووواء الوووذ  يحتوووو  علوووى الوووورود  -

ألنهوا أسوهل فوي كورة زجاجيوة ذات رقبوة يفضول اسوتيدام ممسك يشوبي، و  ذ زجاجي 
 التعامل؛

 شرا  شي  بالغ؛إالتسيين على سطح ساين يتم ب -

 ،الوعاء الذ  سُيجمع فيوه العطور يكوون شوفافا  حتوى يمكون مشواهدة لوون السوائل النواتج -
 .أثناء تشكله فيتحوله  ورصد

 .لرسم صورة لتجربتهم التالميذثم ُيدعى 



 699 

 
 .(23 يال، مونتر)رينو  -من مدرسة دي 1سي إم  –رسم صوفي 

ولكون لوم يوذكروا شويئا  عون الزيوت  ،من إنتاج بعض المواء العطور  التالميذتمكن : مالحظة
 صب السوائل مون وعواء)بواسطة الصفإ  يقتضي ذلك تقطيرا  ثانيا  وفصال  حيا . األساسي

 (.و  آير ليصفُ إلى 

ويسوومح . موون المفيوود أن يعوورض اآلن فوويلم الرسوووم المتحركووة الموجووود علووى موقووع المشووروع
وعمليوووة تبريوووده وتسووويين الوعووواء ( المنقوووار)ذلوووك للتالميوووذ بمناقشوووة أبعووواد الطووور  المسوووتدإ 

 مووونالمشوووروع، يمكنوووك أن تطلوووب  ول سوووهاب فوووي. وطبيعوووة النباتوووات العطريوووة المسوووتيدمة
في الكتب حول تاريخ العطور والطرإ التي  يبحثواأو ا هارنو ويقالتالميذ أن يصفوا العطور 

 .ُتصنع بها
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 ثبُت المراجع
 

، إديفرا، "العلوم والتقنيات اإلسالمية؛ تاريخ مصور"هيل، . ر. الحسن و د أحمد يوس . أ
 .227  – 233،  م2222اليونيسكو، 

– 333  ،الثوامن ، الفصولم1112 ،(Seuik)، سوويك"تاريخ العلووم العربيوة" جّبار، حمد أ
352. 

الكيميوووواء "، الفصوووول الثووووامن، 7، المجلوووود "العلوووووم والتكنولوجيووووا فووووي اإلسووووالم"سوووويزجن، .  
– 22،  م1117، معهود فرانكفوورت لتواريخ العلووم العربيوة واإلسوالمية، "والكيمياء القديموة

223. 

 المفردات

 .سائلإلى  تحويل البيار: ف أو التسييليالتكث

تسووومح بفصووول الجسووويمات بوووالتعليإ فوووي سوووائل أو يلووويط مووون سووووائل التقنيوووة التوووي : الصـــفق
 .ميتلفة الكثافة تاركة في محلولها أكثر العناصر كثافة  في قاع الوعاء

 .ميتلفة درجات الغليان الموادّ فصل اثنين أو أكثر من  :التقطير

 .سيلسيوس 211ºبيار عند درجة حرارة تقل عن إلى  سائليل الماء التحو  :التبخير

ويحمل البيار . التقطير بمساعدة اإلمبيإ ليليط من الماء ومادة عضوية :التقطير المائي
علوى عطور  بعود عمليوة الصوفإ تحصولو . في عنإ اإلمبيوإ ثم يتكاث يالصة هذه المادة 

مووع  ،يسوومى الزيووت العطوور  الووذ  يحتووو  علووى معظووم الووروائح( موون حيووا الرائحووة)أفضوول 
 .تحتو  على روائح أقل( العطر الماء )مادة مائية أدنى من ذلك 

عنوود الضووغط  سيلسوويوس 211ºبيووار عنوود درجووة حوورارة إلووى  تحووول الموواء السووائل :التبخــر
 .الجو  العاد 
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 نص لألطفال
اللعبة المفضلة لدى نبيل وشقيقته فضيلة هي حل األلغواز التوي كانوت تحودا عنودما  كانت

أكثور شوغفا  بوذلك مون األطفوال اآليورين فقود كانوا . كانا يراقبان ما يحدا مون حولهموا فيهموا
مثلما حودا فوي ذلوك اليووم عنودما كانوت  ما وقد يالط ذلك شيء من سحر قليلفي عصره

 .رائحة األزهار تدغدج أنفيهما في وسط المدينة تماما  

بالقرب مون منزلهموا  التي كانتفي ذلك اليوم، كانا يسيران في الوسط التجار  بالمدينة 
عبور األزقووة زاهيوة األلوووان والمزدحموة عنوودما  يقفووزانكانوا . النسويم العليوول وأنفاهموا يستنشووقان

ألقيووا نظوورة . دكان صووغير متواضووع فأوقفتهمووا رائحووة الووورود الطيبووة القادمووة موون هنوواكبووا موورّ 
دايل المحل ولم يشواهدا سووى ِجورار  ذات ألووان ميتلفوة علوى الرفوو  المعلقوة علوى  سريعة
 .الجدار

 : أوقفت نبيلة أياها وقالت

الرائحووة التووي تفوووح موون حديقووة جارنووا تماما  نبيوول، هوول تشووم الرائحووة التووي أشوومها؟ إنهووا  -
كيووو  لهوووذا أن ! ال أسوووتطيع رؤيوووة أيوووة أزهوووار هنوووا نووويولكن. عنووودما تكوووون وروده مزهووورة

 يكون؟
 .هيا نديل لنستكش  .ليس لد  أ  فكرة، ولكن أنا أيضا  أجد هذا غريبا   -

، هنوواك بوواٌب مفتوووح، ويبوودو أن الرائحووة العطريووة آتيووة موون منضوودة المحوولنظوور، يلوو  ا -
 !هيا بنا نرى. هناك

. ثووم توجهووا نحووو البوواب فووي نهايووة الوودكان. الوودايل دون إحووداا أ  ضووجيجإلووى  انسووالّ 
 فاتنوووا  نهموووا و عيولعووودم وجوووود أ  شوووي  فوووي الووودايل، ديوووال وكوووان موووا وقعوووت عليوووه 

وعية دائرية الشكل تيورج منهوا بعوض األنابيوب الصوغيرة كان هناك بعض األ. وساحرا  
وهناك أيضا  شاهدا إسفنجات رطبة تستقر في . وينبعا منها بيار عطر بها المثبتة 

الووورد الجافووة  ببووتالتى وأييوورا  شوواهدا سووالال  كبيوورة مووأل. عنهمووا ليسووت بعيوودةأحووواض 
ثووم قالووت  ،ءكوول تلووك األشووياإلووى  انحنووت فضوويلة لتنظوور. علووى أرض المكووان وضووعت
 :ألييها
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كيووو  ! نبيووول، هووول تعلوووم أنهوووم يطبيوووون الوووورود؟   درهوووم.. .سوووفنجاتا  ورود ومواقووود و  -
 سفنجات؟إليمكنهم الحصول على هذه الروائح؟ وماذا يفعلون بهذه ا

 .سو  تجعلينهم يمسكون بنا. تكلمي بصوت أيفض يا فضيلة -

 .تريد أن تفهمحسنا ، ولكن أجبني، لد  إحساس بأنني أنا الوحيدة التي  -

فَّض صوته وقال  :نبيل، أيضا ، ي 

 ...إنما أنا أحاول أن أفكر وكالمك هذا يقطع حبل أفكار ! ال، ليس صحيحا   -

قوطع همس نبيل وفضويلة المفعوم بالحيويوة بشوكل فوظ عنود ظهوور شوي  فوي الغرفوة 
 وموووور موووون أمامهمووووا محوووودثا  تيووووارا  هوائيووووا  ملووووؤه رائحووووة ،بلبوووواس أبوووويض ومرتووووديا  عمامووووة

وبحركات دقيقة وضع اإلسفنجات الرطبة على غطاء الوعاء ثم وضوع قنينوة . العطور
وهنوواك بوودأت تجمووع شوويئا  . زجاجيووة صووغيرة تحووت أنبوووب قووادم موون أحوود هووذه األوعيووة

 ،وكانوت ال توزال سواينة، موع ابتسوامة ،ثم وضع قطرة منوه. فشيئا  سائال  ذا لون ورد 
... لقد كانوت فيهوا رائحوة الوورد .ُيد را بميدر كانا وكأنهما قد .على يد  نبيل وفضيلة
 :ثم قّدم الرجل نفسه قائال  

الكيميواء و وأنا مهتم بأشياء في حياتي الطبية والعلميوة، . أنا اسمي أبو القاسم الزهراو  -
لقود كنوت أراقبكموا وأنوا مسوتعد اليووم أن أيبركموا سور . المواضيع التي تثير شغفي أحد

 .كيفية صنع ماء الورد

 .تبادلت فضيلة نظرة ماكرة مع شقيقها الذ  شجعها على الكالم

 وهل تسمح بإيبارنا عن هذا الوعاء الغريب فيم  يستيدم؟ -
 ...بالتأكيد، هذا هو اإلمبيإ، هيا بنا، لنبدأ من البداية -

ولكن يظل لدينا ! اكرةد ضاعت الذ، وقأمد قبل ذلكفلقد كان  ؛ما حدا بعد ذلك لم يصلنا
وكنيتوه أبوو القاسوم، طبيوب وجوّراح وكيميوائي، كوان  ،يلو  بون عبواس الزهوراو ن أن نقول إ

وبطريقووة أو بووأيرى، فإنووه كمووا رافووإ نبيوول وفضوويلة . يمتلووك أفضوول وصووفة  إلنتوواج موواء الووورد
بطريقوووة  أو . هانفسووو فسوووو  يووورافقكم أنوووتم اليووووم ويرافوووإ كووول أولئوووك الوووذين يطرحوووون األسوووئلة

 ...بأيرى
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 ميـزان الحكمــة

 
                      الحكايات عن تارييهاالموازين من يالل بعض 

 مييايلوڤنا روزانسكايا
 

 ؟                                        حقووا   هل هو من الذهوب
 "ميوزان الحكمووة"حول اكتشا  

 سيسيل د  هوسون
 

 ن  لألطفوووال                                
 آن فوووش
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 الموازين من خالل 
 عن تاريخها الحلقاتبعض 

 نا روزانسكاياڤمييايلو
 

دون الميوووزان  ننفوووذ شووويئا  مووون غيووور الممكووون أن  نووواعلوووى الفوووور أن سووونالحظ،لوووو نظرنوووا حولنوووا 
وفووي الهندسووة المعماريووة  ،الزراعووةو فووي الصووناعة  ؛حاجووة إليهمووا فووي كوول مكووانفال. والوووزن

ولهوذه . المنوازل أيضوا  و  ،، وفوي األسوواإمنهوا والصوغيرةالمصانع، الكبيورة وفي  ،اإلنشاءاتو 
ولقود تأكود اسوتيدام . المعروفوة فوي التواريخ البشور  األدواتأقودم  مون األسباب فإن المووازين

وبالفعل غالبا  ما يتم استيراج قطعا  من المووازين بالتنقيوب عون . الموازين في أقدم العصور
 .كاألصغر واألكبر، واألي  واألثقل ؛أو اثقال مقابلة وأثقال وكّفاتمنها أذرع  اآلثار

التووي تووم اكتشووافها فووي مصوور والتووي  كتلووكوموون الصووور التوضوويحية التووي عثرنووا عليهووا، 
يمثل لها بصورة " ميزان"ثالثة آال  سنة قبل عصرنا هذا، نرى أن كلمة إلى  يعود تارييها

حودى يديوه مرفوعووة فووإ رأسوه  ،"كتواب الموووتى"أجوزاء مون  وكوذلك فوإن عوودة. رجول جوالس وا 
يصووور الميووزان  ،فووي غالووب األحوووالو . وهووو نصووو  دينيووة مصوورية، تظهوور الميووزان أيضووا  

طرفوووي كووول مووون عنووود طووور  مووون  ة، واحووودبكفتوووين متصووولينعلوووى شوووكل ذراعوووين متسووواويين 
وتجووود أيضوووا  فوووي الغالوووب أثقوووال الووووزن علوووى شوووكل . ، ومحوووور فوووي وسوووط العموووودالوووذراعين

 .حلقاتحيوانات أو كرات أو 

وبعد ذلك في عصر اإلمبراطورية الرومانية، كان يستيدم نوعوان مون  ،اليونانفي بالد 
وقود توم االحتفواظ بصوور . واحد بذراعين متساويين وآير بذراعين غيور متسواويين: الموازين

 .وأجزاء عديدة منها

دراسووة الرافعووة والبكوورة  الووذ  شوومل" اآلالت البسوويطة"وكانووت اليونووان هووي المؤسووس لعلووم 
وقووود توصووول العلمووواء . وكانوووت الرافعوووة هوووي األكثووور اسوووتيداما  . والزاويوووة والمسووومار اللوووولبي

وبعوووووود ذلووووووك هيوووووورون  ،.(م.إ 121المتوووووووفى عووووووام )اليونووووووانيون العظووووووام مثوووووول أريميوووووودس 
مون أجول أن تبقوى الرافعوة فوي ؛ ف"القانون األساسي للرافعة"إلى  ،(ولألالقرن ا)اإلسكندراني 
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مووع طووول  عكسوويا  تناسووبا  فووإن الوووزن المعلووإ عنوود حوودوده القصوووى يجووب أن يتناسووب  ،توووازن
. السوواكنة أقوودم فوورع موون فووروع الميكانيكووا الحديثووة مووع القاعوودةقووانون الرافعووة  ويعوودّ . الووذراعين

غير أن ذراع الميزان ليس أكثر من رافعوة، ولهوذا فوإن علوم الميوزان والووزن مبنوي علوى هوذا 
 .القانون

كوووووان  وذ القوووووودم وحتووووووووى العصووووووور الوسطوووووووى،منووووو
 :الناس يستيدمون نوعين من الموازين

موووووازين ذات أذرع متساويووووووة ولهووووا عمووووود موووووع  -
 ،عند كل طر  من أطورا  الميزان ة معلقةكفّ 
 ذات ذراعيوووووون متسووووواويين يستنوووووودان مووووووازين أو

الميووزان ويكووون (. 2الشكووول انظوور ) دعاموووةإلووى 
وم الموضوووع في حالة توازن إذا كوان وزن الجسو

ي لألثقووال لوووزن الكلوومسوواويا  ا إحوودى كّفتيووهفووي 
 ؛   ىاآلير  الكّفةالمقابلة الموضوعة في 

ذرع غيوووووور المتسوووووواوية، وهووووووي ألالموووووووازين ذات ا -
التي  األيرىتحرك، بينما تال  ةثابتهما احدإ بكفتينمجهز  ميزان: موجودة في طرازين

حتو  على الزنبرك واألثقال المقابلة يتحرك على طول الذراع المقابلة للذراع األولى؛ ت
فقووط وثقوول مقابوول واحوود يتحوورك علووى طووول الووذراع المقابوول  بكفووة واحوودةوميووزان مجهووز 

 ةالكفّووويمكوون إحووالل يطووا  محوول . للكفووة
انظور ) في األيير لوزن األجسوام بواسوطته

 (.3و  1الشكلين 

شووووووّكل هووووووذان النوعووووووان موووووون الموووووووازين 
أساسا  لكل النماذج الميتلفة في العالم فوي 

؛ في الشرإ اإلسالمي وفي العصور الوسطى
 .      أوروبا
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وهوي ، وقد تم االحتفاظ بالعديد من الرسائل من العصر العربي األوسط حتى يومنا هوذا
ومنوذ القورن التاسوع . تعقيودا   أكثرهواإلى تص  أنواعا  ميتلفة من الموازين من أبسط األنواع 

اهتموووام واسوووع ( م212المتووووفى عوووام )المووويالد  كوووان للعوووالم الرياضوووي الكبيووور ثابوووت بووون قووورة 
( qarastûn)ن طوُ الق ر سوو: أعوواله ينالموصوووفبنوعيهووا بووالموازين ذات األذرع غيوور المتسوواوية 

وهوووذا . وثقلوووه المقابووول المتحووورك بكفتوووه الفريووودة الثقووول، والقبوووان  أو يطافيوووه لتعليوووإ بكفتوووين
القائمووة " سوواعة الميووزان"الووذين ايترعوووا  المسوولمين الميووزان الثوواني كووان ملهمووا  لعلموواء الفلووك

  .في الوقت نفسه (clepsydra)مبدأ الساعة المائية  ، وباستعمالذاتهعلى المبدأ 

من بين الموازين ذات األذرع المتساوية التي تُقدم في  ،من أكثر الموازين إثارة لالهتمام
والذ  تبدأ قصته " الميزان المائي"الميزان الهيدروستاتيكي المسمى أيضا   ؛أشكال ميتلفة

إذا ُغمر جسٌم في الماء فإنه يزيح حجما  من " :مع أريميدس عندما اكتش  قانونه الشهير
يرون، الطاغية في مدينة أسطورة ُتروى عن ه وهناك ."لجسم المغموروزن االماء مساويا  ل

كان تاجه  مّما إذاحد العلماء أن يتأكد له أسيراكيوز في جزيرة صقلية، أنه طلب من 
أ  )وعند تطبيإ قانونه . يليط من الذهب والفضة منمن الذهب اليال  أو  ا  مصنوع

بوزن التاج في الهواء ومن ثم في الماء 
 ة من الذهبقطع وزن ومقارنة الوزنين مع

فقد اكتش  أريميدس ( هنفس الحجمب اليال 
وعا  من يليط من الذهب أن التاج كان مصن

الوزن في الماء  .7الشكل انظر ) والفضة
 (.غير ممثل في الشكل ولكنه حصل بالفعل

وفي النص  األول من القرن العاشر الميالد ، قام 
 بإتمام صنع موازين( م7/213المتوفى في سنة )الراز  

، كفتينذا " ميزانه الفيزيائي"وكان . وتحسينها أريميدس
فكان من  ىير عند طر  العمود، أما األ ثابتةهما اأحد

وبعده جاء البيروني . على طول العمود تحريكهاالممكن 
وتصور نظاما  مبتكرا  لتحديد ( م2177المتوفى عام )
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حجمه من  وزنبمعنى عالقة وزن كل جسم مع  ؛"الكثافة"وسميت أيضا ) النوعيةوزان األ
اللوحة الصغيرة التي على اليمين في )وهو يعمل بوعاء متصل بميزان مقابل (. الماء

 (. الشكل والتي تحت األنبوب تمثل كفة الميزان

وقد تواصلت التحسينات على الموازين المائية حتى نهاية القرن الحاد  عشر 
علمية، فإن تلك التحسينات كانت مدفوعة بالقلإ إزاء  أسبابإلى  باإلضافةو . الميالد 

 يستبدلونالمتعاملين بالنقوود المزيفوة وصاغة الذهب الذين ال ضمير لهم والذين كانوا 
ومن بين الذين قاموا . عض السبائك األقل تكلفةبالمعادن الثمينة كالذهب والفضة ب

الثالا كانتا  الكّفاتثالثة على الميزان؛ اثنتان من  كّفةبالتحسينات، هناك من زادوا 
للحصول )بحيا كان من الممكن وزن الجسم في الهواء  ،معلقتين، واحدة فوإ األيرى

للحصول على الوزن الظاهر  الذ  يكش  )ثم وزنه في الماء ( على الوزن الصحيح
زان المقابلة فكانت قابلة الثالثة التي تحمل األو  الكّفةأما (. مع جسم آير النوعيّ الوزن 

 .للحركة على طول أذرع الميزان

 ، أديل بعض(القرن الحاد  عشر)أحد المجددين في هذا المجال، اإلسفزار  
أو " ميزان الحكمة"طلإ عليها اسم وأ كّفاتالتحسينات الجديدة وصنع موازين ذات يمس 

مصنوع من الحديد أو وكان هذا الميزان يتكون من عمود أسطواني  ."الميزان الشامل"
نص  كروية وثقل  كّفاتن بوجهين ويمس ان متساوياالبرونز يبلغ طوله مترين وله ذراع

برة ثابتة ذات دعامة في وسط الميزان مثبتة بنظام تعليإ ذكي، ومركبة  واحد متحرك وا 
متصلة " مقصا  "يب تسمى بشكل حر بوصلها مع عمود مستعرض وقطعة معقدة الترك

 .إلسفزار  نفسهاويغلب الظن أن نظام التعليإ هذا كان من ايتراع . بشكل حر بحبال

هذا الشكل من عمود التعليإ الحر على جدار  أو على سطح  عمود  مستو  أمر في 
وكانت الدقة العالية للموازين . ذلك أنه يقلل من تأثير عامل االحتكاك ؛غاية األهمية

واإلبرة ولزاوية االنحرا  للعمود ولرقة مؤكدة بسبب االيتيار الصحيح ألبعاد العمود 
 .ذلكإلى  وما...  اإلبرة،



 622 

العالم الفارسي الكبير اليازني  على يد وقد ُجمعت كل هذه المساهمات وغيرها 
وهو ُيعد المؤسس الحقيقي لنظرية الميزان والوزن، وذلك  ،(القرن الثاني عشر الميالد )

ن تجد في هذا الكتاب المهم تاريخ الموازين ويمكن لك أ. "كتاب ميزان الحكمة"في مؤلفة 
ويص  المؤل  بوجه يا  الميزان الذ  . العصور القديمةإلى  المائية التي يعود تارييها

فقط إذا كان  فعاال  أن هذا الميزان يكون ، وهو يوضح (7الشكل انظر )أريميدس استعمله 
 ،عدنين ميتلفين آيرينمن م ولو كان مصنوعا  . مصنوعا  من سبيكة من معدنين محددين

وزيادة على ذلك، فإن عليك أن تستيدم ماء  ياصا  ذا . ميزان آيرإلى  فسو  يحتاج
 .كثافة معينة

كون تأنه من أجل أن تحصل على ميزان دقيإ فال بد أن  وقد الحظ اليازني أيضا  
وأربعة أصابع  ،(ينحوالي متر )لطول العمود  أذرع 7: لديك األجزاء ذات األبعاد الصحيحة

عند  وهي أكثر أهمية مما هي عليه)للسماكة في وسط العمود  مالئمة( سم 7حوالي )
على ( سم 21حوالي )واحد  وذراع، (هناك يكون الثقل عند حده األقصى إذ ؛األطرا 

 .طول اإلبرة، وذلك بمقدار ربع طول العمود

 
0الشكل   
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 أفرد فصال  كامال   ؛ فقد"ميزان الحكمة"هذا العالم أسهم في تطوير  نّ يمكن القول إو 
التي  تلوص  األجزاء الميتلفة وطريقة تجميع هذه األجزاء واستيدام الميزان والمشكال

وكان قد تم . يمكن أن تواجهها بالنسبة للتوازن والدقة
صنع واحد من هذه النماذج التي وصفها من اليشب 

  (.5و  2الشكلين انظر )من المعدن  وبكفات

ولهذه الموازين كفتان لوزن الجسم في الهواء 
الكفات . في الماء لوزنهبشكل حر، وكفة ثالثة 

اثنتان منها . الثالا مثبتة على أطرا  العمود
للحركة مع األثقال المقابلة التي يمكن  تانقابل

، ويتيح ذلك للموازين أن تكون في تحريكها أيضا  
ومن أجل . المعايرة والقيام بالوزنوضعية توازن قبل 

 الحصول على الوزن األمثل، من الضرور  استيدام سلسلة من الزنبركات المتقاطعة طبقا  
، 7، 1، 2: بمعنى أن تكون سلسلة زنبركات متقاطعة ؛(3)أو ( 1) صلهاألمتوالية هندسية 

 .إلخ ... ،72، 12، 2، 3، 2: أو تكون ،إلخ ... ،25، 7

بعد أن . زيادة على ذلك، فقد وص  اليازني بالتفصيل طريقة لوزن الجسم في الماء
باستيدام الكفتين  بحيا يكون في وضع اتزانتقوم بإيجاد الوزن، تقوم بإعداد الميزان 

ثم تعيد إعداد الميزان لكي يكون على . واألثقال المقابلة المتحركة على عمود مدّرج
بعد ذلك، تضع الجسم معرو  الوزن . تة والمغمورة في الماءمستوى الكفة الثالثة الثاب

طليقة في الهواء ومثبتة فوإ الكفة  تكونالتي ي الكفة التي على الذراع اليسرى مسبقا  ف
الكفة المغمورة إلى  نقل الجسم من هذه الكفةاليطوة التالية هي أن ت. مغمورة في الماءال

في الميزان  تجعلثم . لكفة المتحركة على اليميناإلى  نقل األثقال المقابلةتفي الماء و 
الكفات غير الثابتة على طول العمود على كل جانب حتى تبقى  حالة اتزان بتحريك

في نهاية هذه  والمكان الذ  أنت فيه. المحور منعلى مسافة متساوية  الكفات دائما  
لمعدن أو )التعليإ " مركز"العملية، والكفة المتحركة مع األثقال المقابلة تشكل ما نسميه 

للجسم الموزون  النوعي، وهذا يعني النقطة التي تتوافإ مع الوزن (لمادة غير عضوية
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وسو  يساعدك فيلم الرسوم المتحركة على الموقع الميص  للمشروع في فهم مدى )
 (.البتكار في هذاالبراعة وا

بحسب ترتيب " منتصفه"يبدأ تدريج العمود من عند . كرر هذا التمرين مع عدة مواد
الذهب والزئبإ والرصا  والفضة والبرونز )أوال  المعادن  ؛قاطع الزنبركات المحددةت

الصفير والياقوت األحمر واإلسِبنيل والزمرد )، ثم المواد غير العضوية (والحديد والقصدير
بعد ذلك، أنت تحدد الظرو  الياصة المتعلقة (. الزورد والبّلْورات الصيرية والزجاجوال

من الضرور  أن تستيدم ماء  من و . بنوعية األجسام المدروسة وتلك المتعلقة بالماء
 .يجب أن تكون درجة حرارة الهواء ثابتةكما  ،هنفسالمصدر 

 مكّونة من معدنين أو سبائكمواد ويمكن أن تزن . تحدد عيار األشياء الموازين أيضا  و 
ة وزن ومعرفبحيا يكون في وضع التكافؤ مرتين، لوعندما تعد الميزان . غير نقية ميتلفة

ذا . الميزان" مركز"الكفة التي تحتو  على السبيكة تجدها قريبة من  ، فإنسبيكة مثال   وا 
المعادن التي كل من نسبة  تحّددفإن بإمكانك أن  ،كان الجسم الموزون سبيكة من المعادن

ذا كان. يتكون منها هذا الجسم فبإمكانك أن تتوصل مادة غير عضوية،  الجسم الموزون وا 
 .أنها غير نقية أو تحتو  على فجوات إلى

ويبين اليازني أن من . كل هذا ممكن في السبائك التي تتكون من مادتين أو عنصرين
لمادة ما والتركيب  النوعيفإن الوزن  ومن ثم .الممكن تسوية الميزان بطريقة واحدة فقط
ط عدة على اولو أيذت  توازن الميزان عند نق. لسبيكة ما يتم تحديدهما بطريقة واحدة فقط

 المفحوصةفإن هذا يدل على أن المادة  ،العمود، أو لو أنك لم تتمكن من تسوية الميزان
ذا كانت مادة غير عضوية  .هي سبيكة من ثالثة عناصر أو أكثر  يشير إلىفإن ذلك وا 

ومن وجهة نظر رياضية، فإن هذه المشكلة ليس لها حل واحد  .إلخ ...أن فيها فجوات،
 .دةمحدّ  غيرألنها تتعلإ بمعادلة 

ذلك أنها كانت تتيح  ؛"الشاملالميزان "أييرا ، علينا أن نؤكد أن هذه األداة كانت تسمى 
 ؛الوزن، ولهذا فقد كانت تحل مشكالت عديدة تحديدمن  متعددةللناس القيام بأنواع 

مشكالت في التغيرات والتعامل مع النقود وتكوين السبائك واليلطات وحتى في المسائل 
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، يمكن بمساعدة األثقال واستيدام جداول محسوبة مسبقا  أن وبالفعل. الرياضية التطبيقية
دون إجراء عمليات الت ت اليطية وبعض أنظمة المعادالمعادال يتيح لنا الميزان حلّ 

 .بل ببساطة بقراءة النتائج على الميزان  ،حسابية

أكثر الموازين التي ُعرفت في العالم اإلسالمي كماال  بين القرنين " ميزان الحكمة" ويعدّ 
 .، وربما بعد ذلكالميالديين الثاني عشر واليامس عشر
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 هل هو حقًا من الذهب؟
 "ميـزان الحكمـة"حـول اكتشـاف  

 سيسيل د  هوسون

 األهداف

الجسووم الووذ  و  .(فيمووا يتعلووإ بالكتلووة بالنسووبة للحجووم)بهووا كثافووة ياصووة كوول مووادة تتكووون موون 
تلووك  بتووأثيرإذا مووا تعووّرض لقوووى  مّتزنووا  يسووتطيع أن يوودور حووول محووور ثابووت يمكوون أن يبقووى 

 .المواد

 المطبقووة األصووغرالقوووة  أثوور لهووا أثوور أكبوور موون األكبوورجسووما  يوودور، فووإن القوووة  ولتجعوول
عنووود  طبقوووتأثووور إيجوووابي إذا موووا  لوووةالمعادِ لقووووة ل ويكوووون. مووون المحوووور هانفسوووعلوووى المسوووافة 

 .مسافة أبعد عن المحور

 مرجع المشروع

 ."الروافع والموازين، إتمام التوازن: العالم الذ  صنعه اإلنسان: "الص  الثالا االبتدائي

 ."قياس الكتلة وقياس الحجوم": التعليم المتوسط

 المعدات المستخدمة

أوعية مدّرجة  ؛شرائط مطاطية ؛زنبركات أو مساطر مدّرجة ؛ميزان روبيرفال ؛ميزان مطبخ
 .عجينة تشكيل ؛أوعية عميقة ذات كتل متباينة ؛ماء ؛(ابيب ايتبار أو دوارإأن)

كيوو  تميووز بووين الووذهب وبووين معوودن أصووفر مشووابه؟ لقوود تووم حوول هووذه المسووألة فووي القوورن 
، مووون الممكووون أن تفووورإ بوووين موووادتين تبووودوان وبالفعووول. المووويالد فوووي سووويراكيوزالثالوووا قبووول 

والميووزان ذو . همووا بالنسووبة لحجووم معووينيكتلتمقارنووة بمعنووى ؛ "كثافتهمووا "متشووابهتين بمقارنووة 
الموويالد  الووذ  ُصنوووع فووي القوورن الحوواد  عشووور " ميووزان الحكموووة"الكفّووات اليمووس المسوومى 

فهوو  ؛اإلسفزار  هو جهاز قياس يودل علوى براعوة ابتكاريوة عظيموة العالم الفارسوي على يد 
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 وموووع أنّ . طبيعوووة الموووادة التوووي ُتكوووو ن غالبيوووة األجسوووام تحديووود الكثافووواتيتووويح بواسوووطة مقارنوووة 
موقووع المشووروع  فوويلم الرسوووم المتحركووة علووى)الطريقووة التووي يسووتيدم بهووا تبوودو بسوويطة نسووبيا  

وعلوى الورغم مون كول شويء، . علمي لوظيفته يظل معقودا  التفسير ال، فإّن (يعطيك صورة كاملة
حووول مبوودأ ( الوووزن الظوواهر  والكتلووة والحجووم)فووإن األفكووار الفيزيائيووة توضووع موضووع التطبيووإ 

وهووذه الوحوودة الدراسووية التووي نحوون . هووذا المبوودأ مناسووب ألطفووال الموودارس االبتدائيووةو . التوووازن
 لتتب وووع مووون يوووالل تووووجيههموذلوووك  ،"الكثافوووة"بوووو تعريووو  التالميوووذ إلوووى  بصووودد عرضوووها تهووود 

 ".ميزان الحكمة"المراحل التارييية في بناء 

 للمعلم

 ياصية مميزةهي ( رام لكل وحدة من الحجمالتي تقاس بالغرام أو بالكيلوغ)  جسم أ كثافة
ومون الممكون أن نحسوب . عتمد فقط على طبيعة الموادة أو الموواد التوي يتكوون منهواتللجسم 
بووواللتر أو ( )ح)علوووى حجموووه ( رامبوووالغرام أو الكيلووووغ( )ك)كووول جسوووم بقسووومة كتلتوووه  كثافوووة

للموادة  ثابتوة( ل موثال  / ل أو كغوم/ بوو ج ح/ ك=  )ونتيجة هذه القسومة (. بالمتر المكعب
. ح ثابوووت/ ك نووواتجفوووإن  ،األحجوووام المدروسوووةأو  وبالنسوووبة للموووواد التوووي لهوووا الكتووول. نفسوووها

 .بطريقة تدريجية" الكثافة "هذا الثابت وتعلم التالميذ عن لى إ المراحل التالية توصلو 

 "الكثافة"إنشاء فكرة : 1النشاط رقم 

ن بصووونع تووواج مووو ،رون الثووواني، ملوووك سووويراكيوزلقووورن الثالوووا قبووول المووويالد، أمووور هيوووفوووي ا
صائغ الذهب الكمية الالزمة من الذهب لكي يصنع التاج وأعطى . الذهب كي يقّدم لآللهة

م الووذهب الووذ  قُوود   لكتلووةجوود أن كتلتووه كانووت مسوواوية وُ وعنوودما تووم صوونع التوواج ُوزن ف. منهووا
كوان مظهور التواج ال يودل علوى أنوه مون فقود  ؛لودى الملوك شوكوك تومع ذلك، كانو. للصائغ

أريميوودس مهموة التحقووإ مون ذلووك دون أن يمووس إلووى الملوك  ولوذلك أوكوول. الوذهب اليووال 
 .التاج بأ  تل 
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، بوّين أريميودس أن التواج لوم يكون مصونوعا  مون الوذهب اليوال ، بفضل طريقة بارعةو 
فمواذا كانوت تلوك الطريقوة؟ كيو  تمكون أريميودس مون . بول كوان مزيجوا  مون الوذهب والفضوة

 .كش  حيلة صائغ الذهب الغشاش؟ هذه الوحدة التعليمية سو  تتيح لك كش  ذلك

 قياس الكتلة: المرحلة األولى
في مجريات هذا النشاط، سو  يكتش  التالميذ أن األجسوام ذات الطبيعوة المتباينوة وذات 

(. هوووذا يعنوووي أنهوووا ليسوووت ذات أحجوووام متسووواوية) هنفسوووالكتلوووة المتسووواوية ال تشوووغل الحيوووز 
سيكون لدى كل مجموعة من التالميذ إناء عميإ من الزجواج أو المعودن وقطعوة كبيورة مون 

م أن يصنعوا وعاء عميقا  من العجينة له كتلة اإلناء الزجاجي ويطلب منه. عجينة التشكيل
وبعد بضع دقائإ مون الوتلمس حوولهم يسوألون عون ضورورة وجوود جهواز . هانفس الذ  لديهم

 (.رام، مثال  غرام أو الكيلو غبال" )الكتلة"يقيسون به بشكل موضوعي مقدار هذه 

ثووم تتوويح لهووم دراسووة المووادة . نبشووكل طبيعووي تمامووا  فكوورة الميووزا ذهووانهمأإلووى  تقفووزهنووا 
وميوووزان  ،عموووودبميوووزان )الموجوووودة فوووي كتوووبهم اكتشوووا  وجوووود أنوووواع ميتلفوووة مووون المووووازين 

طريقوووة تتووويح لهوووم استكشوووا  كموووا ، (إلوووخ... إلكترونوووي، وميوووزان ،وميوووزان زنبركووويرومووواني، 
زود  كوول مجموعووة موون التالميووذ نوعووا  معينووا  موون الموووازين ونوووع القووراءة التوويتوودرس . العموول
التوي يقودمها ( ميوزان روبيرڤوال، والميوزان الزنبركوي)بعد ذلك يسوتيدم التالميوذ المووازين . بها

 .التشكيلوزن كرة عجينة  تحديدلمعلم من أجل لهم ا
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 .ميزان زنبركيبرام معلقة غ 100كتلة مقدارها 

مثوول )ويكفووي أن تعلووإ زنبركووا  . وتوجوود طريقووة بسوويطة نوعووا  مووا لقيوواس كتلووة جسووم معووين
الزنبوورك الووذ  عنوود الثقوول  دموودت، يوبالفعوول. ا  مطاطيوو ا  أو شووريط( الووذ  علووى الثقوول الزنبركووي

كلمووا زاد وزن الجسووم زاد و (. الشووكل السووابإانظوور )الزنبركووي تحووت ثقوول الجسووم المعلووإ منووه 
 211)بمسووتويات معّلمووة ( تدرجووه)ويكفووي أن تعيووره . والعكووس صووحيح ،تموودد الزنبووركمقوودار 
عندئوذ  (. المووزون)وأن توجد العالقة بين شد الزنبرك وقيمة الجسم المعّلإ ( ...ج 111ج، 

بعوود هووذا العوورض العملووي . الجسووم بقووراءة المسووطرة المدّرجووة( كتلووة)وزن  تحووددبإمكانووك أن 
 ؛أن يركبوووووا ميووووزانهم الزنبركووووي بووووالمواد البسوووويطةأن تقتوووورح علووووى التالميووووذ  كالبسوووويط، يمكنوووو

 .مسطرة وشريط مطاطي يقومان بالمهمة

إن اسووتيدام الميووزان الزنبركووي وميووزان روبيرڤووال يتوويح للتالميووذ أن يحصوولوا علووى قطعووة 
الحيز الوذ  بو متميوزانيون  ويالحظوون أن اإلنواء  . هنفسو وزن اإلناء الزجاجي لهامن العجينة 

يلتر أو لبووواللتر أو بوووالم)الحجوووم ومووون الممكووون قيووواس هوووذا  .كووول منهموووابحجوووم أ   ؛يشوووغالنه
 (.بالمتر المكعب، مثال  

غ100  

 كتلة معلقة
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 األحجامقياس : المرحلة الثانية
: اإلنوواءانيشووغله  الحيووز الووذ التفكيوور فووي تجربووة تتوويح لهووم قيوواس إلووى  ُيوودعى التالميووذ اآلن

وتقتضي هذه المرحلة أن يوجدوا . اإلناء الزجاجي واإلناء الذ  صنعوه من عجينة التشكيل
زهم للتفكير في أشياء حفّ . الجسم المغمور وبين الجسم نفسهبفعل عالقة بين الحجم الُمزاح 

 .هذه العالقةإلى  تحدا في حياتهم اليومية مثل االستحمام حتى يتمكنوا من التوصل

 
حجم : نك أن تقيس حجم جسم صلب في أي شكل كان باستخدام أنبوب اختبار مدّرجيمك

 .الماء في أنبوب االختبار يتوافق بالضبط مع حجم الجسم

حجووم ل تبعووا  ارتفوواع مسووتوى الموواء إلووى  فووإن ذلووك يووؤد  ،عنوودما تضووع جسووما  فووي الموواء
هووذا هووو و . فووإن موون الممكوون قيوواس حجووم جسووم مووا بووالغمر ،ولهووذا السووبب. الجسووم المغمووور

الموواء بعوود  حجووم= حجووم الجسووم أن  ويعنووي ذلووك. الفوورإ بووين حجووم الموواء قبوول الغموور وبعووده
 الميوووذ أن يقيسووووا حجوووم كووول مووون هوووذه التجربوووة تتووويح للت. المووواء قبووول الغمووور حجوووم –الغمووور 
 .نيْ  اإلناء  

فووي الحجووم ل نوواء  العجينووة مسوواو    تتكووون المرحلووة التاليووة موون الحصووول علووى إنوواء موون 
بواسووطة  تمييووز اإلنوواءينيمكوون  وبهووذا الشووكل، .موون البدايووة التالميووذ الموجووود مووعالزجوواجي 
 كانووت نإ، االحجووام تسوواو اسووتيدام جديوود للميووزان يتوويح لنووا أن نتحقووإ موون  وهووذا. كتلتيهمووا
 .ميتلفةن يْ  اإلناء  كتلة 
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كتلة الجسم عندما  تتغيرا  يتيح لنا أن نعر  كي  مقياس هناك يشرح المعلم للتالميذ أنّ 
ويسومى هوذا . قياس الحجمين فوي كول مورةإلى  تغير حجمه، وبالعكس كذلك، دون الحاجةي

. األيوورىعوون  مووادة  يسوومح لنووا بووأن نميووز و  ،، وهووو فريوود لكوول مووادة"الكثافووة"الجديوود  المقيوواس
 .بالنسبة للعجينة (الثابت)المقياس اقترح على التالميذ أن يجدوا قيمة هذا 

 الكثافة ؛البحث عن الثابت: المرحلة الثالثة
عجينووة التشووكيل حجووم كتلووة  تغيوورُيطلووب موون التالميووذ أن يعملوووا بروتوكوووال  لتجربووة تبووين 

مووون الزنبووورك فوووي عجينوووة التشوووكيل تعلوووإ قطعوووة مووون . المعطووواة باسوووتيدام الميوووزان الزنبركوووي
عوووون مسووووطرة مدّرجووووة يأيووووذ التالميووووذ القووووراءة . الميووووزان الزنبركووووي

ثوم تغمور قطعوة العجينووة . األعمودةويسجلونها فوي جودول موزدوج 
(. الشوكلانظور )فوي وعواء مودّرج ( التي ال توزال معلقوة بوالزنبرك)

أيضووا  فووي الجوودول  هوبعوودفووي الحجووم قبوول الغموور  ويسووجل الفوورإ
 (.الحقا  انظر )

إن اسوووتيدام وعووواء مووودرج يتووويح لنوووا أن نحسوووب حجوووم الجسوووم 
فووووإن  ،وعنوووودما يغموووور اإلنوووواء المصوووونوع موووون العجينووووة. المغمووووور

 .يبدو أنه أي  إذ ؛نفسه المقداربالزنبرك ال يمتد 

ُيالحظ التالميذ . عجينة التشكيلُيعاد إجراء التجربة بقطع أيرى ميتلفة األحجام من 
لذلك (. 1يساو   المضاِع هنا )بين قيمة الحجم وقيمة الكتلة  ا  ثابت ا  أن هناك مضاِعف

=  1= ح / أو ك ،ح×  1= ك: يمكنك أن تكتب هذا، بالنسبة لعجينة التشكيل، كما يلي
 مادة وهي ميتلفة منل / مل أو كغم/ وتقاس بو ج ،"الكثافة"الثابت هو هذا . ا  ثابتمقدارا  

 ،(أكبر هحجمكتلة )الجسم األكثر كثافة ف ؛هذا المقدار مرتبط بمقدار الكثافةو . إلى أيرى

 111 222 212 211 21 12 (رامبالغ)الكتلة 

 211 72،2 51،2 21 12 21،2 (بالميلتر)الحجم 

 1 1 1 1 1 1 (مل/ بو ج)ح / ك ناتج القسمة
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من الممكن مقارنة كثافات و . ، يشغل حيزا  أصغرهانفس بالنسبة للكتلة كان لوحتى 
 .بغمرها في الماءاألجسام ذات الكتل المتساوية 

 "الوزن الظاهري"فكرة : المرحلة الرابعة
قياس كتلة الجسم وقياس حجمه ثم حساب  ؛تقتضي العملية السابقة عدة مراحل

والميزان الذ  ابتكره أريميدس قبل ذلك )ميزان اليازني ويقلل . العالقة بين األول والثاني
، ال فيما يي  قياس استثنائيةمن هذه القياسات والحسابات الالحقة بطريقة ( بقرون عدة

 .لألجسام" الوزن الظاهر : "كتلة الحجم نفسها بل المقدار المرتبط بها مباشرة

غمر اإلناء حظوا أنه عندما يض التالميذ قد المع النشاط السابإ، سيكون بع: للمعّلم
فإن هذا  ،الميزان الزنبركيبمعلإ  والمصنوع من عجينة التشكيل في الماء، بينما ه

فالميزان الزنبركي (. السابإالشكل انظر )ويبدو الجسم أقل ثقال   ،(يتمدد)األيير يستريي 
. الظاهر عطي قياسه، ليس للوزن، ولكن للوزن هكذا ي( أيرى لقياس الوزن آلةية أو أ)

ذلك أن الماء يعطي قوة معاكسة  ؛الجسم أقل ثقال   ويبدواألسفل، إلى  فقوة الجاذبية تشد
ونتيجة لذلك، فإن "(. دفعة أريميدس"تسمى هذه )األعلى إلى  أ  من األسفل ؛للجاذبية

ولذلك فالوزن الناتج لجسم . الجسم المغمور في الماء يمتلك وزنا  أقل من وزنه في الهواء
وهذا يعتمد على طبيعة السائل الذ  يغمر فيه الجسم ". الوزن الظاهر "ر يسمى مغمو 

وكذلك إذا .  وأيضا  كلما زاد حجم الجسم بدا أن وزنه أقل. وحتى على طبيعة الجسم نفسه
له الوزن الظاهر   يكون فإن الجسم ذا الحجم األكبر هو الذ  ها،نفسكان لجسمين الكتلة 

والمقارنة بين الوزن الظاهر  لألجسام ذات . األقل الكثافةيضا  ا تكون له أ، ولهذاألقل
ما إذا معرفة وهذا أيضا  هو الذ  يتيح لنا . كثافتهاالكتل المتساوية تسمح بالمقارنة بين 

 .أم ال هانفسكانت لها الطبيعة 
من حيا وزنهما  (متساويين في الكتلة)إجراء مقارنة بين جسمين إلى  ُيدعى التالميذ

 لهويصنعون إناء  من عجينة التشكيل  ،كانت كتلته أيا  التالميذ جسما  فييتار . الظاهر 
. الميزان الزنبركيبثم يعلقون الجسمين على التوالي . الجسم الذ  ايتاروه تساو  كتلة كتلة

جينة الظاهر  ل ناء المصنوع من ع فالوزن. عنها في الماءاألشياء  تيتل  في الهواء
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! ك المتعلإ بالجسم الميتار حتى لو كانت كتلتاهما متساويتينلالتشكيل ييتل  عن ذ
 كثافة ايتلفت ولذلك ،المادة، وهو يكّون التالميذ فرضية عن الشيء الذ  تغيرو 

الجسمين  بفعل كل منومن هذه الحقيقة، يستنتج التالميذ أن حجم الماء المزاح . الجسمين
أقل من الماء  ا  حجمون وزنه الظاهر  أكبر هو الذ  يزيح فالجسم الذ  يك. ميتل 

هي األهم  الكثافة، ولهذا فإن أصغر ا  ولنقل بطريقة أيرى إن له حجم. عندما يغمر فيه
على الحجم ( ك )الكتلة متساوية، وهي ناتج قسمة ( ) الكثافةفإن  بالفعلتذكر أنه )
عن فإن من الممكن تحديد طبيعة األجسام ذات الكتل المتساوية  ،ولهذا السبب .((ح)

 .مقارنة أوزانها الظاهرية طريإ

 اكتشاف ميزان أرخميدس: 9النشاط رقم 

من أجل مقارنة الوزن الظاهر  لألجسام ولكش  صائغ الذهب الغشاش، استيدم 
تمكين التالميذ من ول". الميزان الهيدروستاتيكي"أريميدس ميزانا  ذا أذرع متساوية يسمى 

 .الميزان اتزانشروط إلى  يبدو لنا أنه ال بد من العودة ،فهم وظائ  ميزان أريميدس

 الميزان اتزان: المرحلة األولى
، وكل تدريج وهو ذو عمود مدّرج ،"الميزان الرياضي"من أجل هذا نستيدم ميزانا  يسمى 

 .اللوحات ذات الكتل المتساوية بهه يطا  جاهز تعلإ عند

 
هنا نرى . عندما يكون العمود المدّرج في وضع أفقي متزنا  يكون الميزان الرياضي 

مع اللوحة المعّلقة  متزنبشكل ( 7)و ( 1) التدريجينلوحتين معلقتين على التوالي عند 
 (.©سيلدا ( )5)التدريج  عند
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يفكووروا ويتوجووب علووى التالميووذ أن . يتضوومن هووذا النشوواط عوودة تحووديات عليووك مواجهتهووا
( ذات الكتول المتسواوية)في كل مرة بطريقة يستطيعون بها التيل  من عودد مون اللوحوات 

 :وهذه التحديات هي. لكي يحققوا التوازن

 مع لوحة أيرى؛( 3)لوحة موضوعة عند التدريج  اتزانتحقيإ  -
 مع لوحة أيرى؛( 1)التدريج  عندلوحتين  اتزانتحقيإ  -
عنود موع لووحتين أيوريين دون تعليقهموا ( 5)التودريج  عنودلوحة موضووعة  اتزانتحقيإ  -

 (.الصورة أعالهانظر ) هنفسالتدريج 

. علوى الجهوة األيورى هنفسوالتودريج  عنودووضع لووحتين ( 7)التدريج  عندوضع لوحة  -
 .التوازن باستيدام العدد الذ  تريد من اللوحات حافظ على

فووي نهايووة هووذا النشوواط، سووو  يوودرك التالميووذ أن توووازن الميووزان ال يعتموود علووى الكتلوووة 
كتلوة موع كتلوة  ولكون تحقوإ اتوزان. لمحور الدورانفحسب، بل أيضا  على موضعها بالنسبة 

 .أيرى تساو  مثليها، فعليك أن تضع األييرة في وضع أقرب مرتين من المحور

 خميدسر ميزان أ: المرحلة الثانية
أن  كوموون أجوول هووذا، يمكنوو. جوود طريقووة بسوويطة نسووبيا  لتركيووب ميووزان ذ  أذرع متسوواويةتو 

 وهذا السولك متصل بمقبض باب أو.  له سلك معّلإ في وسطوه ا  قوي ا  يشبي ا  تستيدم عمود
جانب هذا السلك ُتع ل إ كيسوا  صوغيرا  يحتوو  علوى بعوض الرمول وعلوى  إلى... مقبض نافذة

ويتأكود التالميوذ مون أن الميوزان فوي . الجانب اآلير ُتع ل إ الجسم الوذ  تريود أن تعور  وزنوه
 .بالتجربة واليطأاتزان وضع 

، يطلوب المعلوم مون التالميوذ أن يتنبوأوا (الشوكل التواليانظر )وعندما يتحقإ هذا التوازن 
ومون ثوم  ،عموود الميوزانببما سيحدا عنودما يغمورون الجسوم فوي المواء بينموا يتركونوه معلقوا  

فووإن الميووزان ينحوور  وينسووكب  ،القيووام بووذلكوبعوود . يتحققووون موون تيميوونهم فووي هووذه التجربووة
ويمكووون تصوووور عووودة . وهنوووا يجوووب علووويهم أن يعثوووروا علوووى وسووويلة السوووتعادة التووووازن. الرمووول

وربموا يحركوون كويس  ،(الشكل التواليانظر )ن تعبئة الكيس بالرمل ربما يعيدو ف ؛حلول لهذا
 .ايتبر هذه الحلول. الرمل باتجاه وسط العمود
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بعووود ذلوووك ُيعووواد إجوووراء هوووذه التجربوووة مووورة أيووورى باسوووتيدام اإلنووواء المصووونوع مووون عجينوووة 
وعنوودما ال يكووون الجسووم مغمووورا  فووي . لجسووم المسووتيدملكتلووة االتشووكيل ذ  الكتلووة المسوواوية 

كموا قبول  هنفسو مون الرمول فوي الموضوع هانفسوالماء، فوإن تووازن الميوزان يتحقوإ موع الكميوة 
وموون أجوول  ،وهنووا ييتوول التوووازن. فووي الموواء ولكوون النتووائج تتغيوور عنوودما تغموور اإلنوواء. الغموور

إذا كوان الووزن الظواهر  ل نوواء . هافسوون النتوائجإلوى  اسوتعادته فوإن الحلوول السووابقة ال توؤد 
موون الوووزن الظوواهر  للجسووم، فووإن كميووة الرموول الالزمووة  أكبوورالمصوونوع موون عجينووة التشووكيل 

، فووإن موون الووالزم هنفسوو المقوودارإلووى  أو إذا عووادت ؛إلعووادة تحقيووإ التوووازن سووو  تكووون أقوول
 .مسافة أقصر مما كان عليه من قبلإلى  تحريك الكيس

 
 عندما يكون عمود الميزان ذي الكفتين في وضع أفقي، 

 .كمية معينة من الرملفإن وزن اإلناء يكون مساويًا وزن 

 
 .عندما تغمر اإلناء في الماء، فإنه يكون أخف
 .وتوازن الميزان يتحقق بكمية أقل من الرمل
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عون نقطتوه عندما نقارن كميوة الرمول المسوتيدمة فوي كلتوا الحوالتين أو ُبعود كويس الرمول 
األصوولية، فإننووا نحصوول علووى وسوويلة موثوقووة لتحديوود طبيعووة الجسوومين ذو   الكتلووة المتماثلووة 

وهووذه هووي الطريقووة التووي اتبعهووا . القيووام بقياسووات متتابعووة للكتلووة ثووم للحجوومإلووى  دون الحاجووة
 .أريميدس ليكش  حيلة صائغ الذهب الغشاش

رون علوى إحودى كفتوي الميوزان هيو قوام بوضوع تواج: لتجربوة التاليوةلقد أجرى أريميودس ا
ثم غمور التواج فوي . كفتي الميزان اتزان لتحقيإووضع األثقال الصغيرة على الكفة األيرى 

وقوام أريميودس بعود . الميوزان اتوزان الستعادةماء والحظ أنه كان عليه إزالة بعض األثقال ال
التوواج بالضووبط  مسوواوية لكتلووة ذلووك بإعووادة هووذه التجربووة لكوون باسووتيدام جسووم آيوور لووه كتلووة

والحظ عند ذلك أنه عندما ُغمر في الماء فإن وزنه لوم . ولكن مصنوع من الذهب اليال 
وأن حجووم الموواء المووزاح كووان ( مووع التوواج)كمووا فووي الحالووة السووابقة  ذاتهووا الطريقووةبيوونيفض 

! ليووال مصوونوعا  موون الووذهب الووم يكوون وموون هووذه النتووائج اسووتنتج أن التوواج . أيضووا  ميتلفووا  
ؤتموون عليووه وأبدلووه بكتلووة اوذلووك يعنووي أن صووائغ الووذهب قوود اسووتبقى جووزءا  موون الووذهب الووذ  

 .مماثلة تماما  من معدن أقل قيمة

 على ُخطى الخازني: 3النشاط رقم 

وهوو يتكوون مون . يتيح لنا ميزان اليوازني الحصوول علوى فكورة أكثور دقوة عون طبيعوة الموادة
أن يتوويح للتالميووذ التعوور  إلووى  ويهوود  هووذا النشوواط. كفّووات سلسوولة موون المسووتويات وعوودة 

وسووو  نقصوور الدراسووة علووى الميووزان ذ  . ولكوون لوويس بكوول إمكاناتووه ،علووى ميووزان الحكمووة
 .هانفس   األجسام المصنوعة من المادةنا يتيح لنا أن نصمالكفات األربع م

نووواء مصووونوع مووون عجينوووة التشووو كتلتوووه كيل يوجووود اآلن لووودى التالميوووذ جسوووم مووورة أيووورى وا 
لكووي يجمعوووا الرموول )لووديهم كوويس إضووافي و  ،"الجالووب للحووظّ "لكتلووة الجسووم وميووزانهم  مسوواوية

هووا بالطريقووة التووي بوودأ بيبوودأ النشوواط . مثوول الكوويس اآليوور هنفسووموضوووع علووى الجانووب ( فيووه
الميووزان بوضووع كميووة  اتووزان ويتحقووإ. يتصوول الجسووم بأحوود جوانووب الميووزان. النشوواط السووابإ
 وعنود ذلوك يميول العموود ،ثوم ُيغمور الجسوم فوي المواء. مل علوى الجانوب اآليورمعينة من الر 

للميووزان، فووإن التالميووذ  تووزانالاوموون أجوول إعووادة (. أسووفل)الجانووب حيووا يوجوود الرموول إلووى 



 961 

نقطوووة أبعووود عووون مركوووز العموووود باتجووواه الكووويس إلوووى  يحركوووون جوووزءا  مووون الرمووول مووون الكووويس
عندئووذ  ُيسووتعاد التوووازن بسووبب كميووة معينووة موون الرموول موضوووعة فووي الكوويس اآليوور . اآليوور

  .(d1)ه الجسم على مسافة محددة المقابل للجانب الذ  في هنفسالموجود في الجانب 

 
 عندما ُيغمر الجسم في الماء، فإن وزنه

 .اتزان وضع ويكون الميزان في غير ،ينخفض
 

 
 

 الميزان، من الضروري تحريك كمية  اتزانمن أجل استعادة 
 .الذي يليه إلى اليمينالكيس إلى  معينة من الرمل من الكيس في أقصى اليسار

الجسووم اإلنوواء المصوونوع موون عجينووة التشووكيل ب اسووتبدلتمووا الووذ  سووو  يحوودا لووو أنووك 
؟ بعوود أن عوور  التالميووذ مووا حوودا فووي  هنفسوو فووي الموضووع هانفسووبينمووا تُبقووي كميووة الرموول 

ذلوك أن الووزن الظواهر  ل نواء المصونوع  ؛بأن التوازن سوو  ييتول يتنبؤنالنشاط السابإ، 

 رمل الجسم

 الجسم رمل
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اإلنواء . والتجربوة سوو  تثبوت هوذا. من عجينة التشكيل ميتل  عن الوزن الظاهر  للجسوم
، والمسافة التي تفصل بين الكثافةالمصنوع من عجينة التشكيل والجسم ليسا متساويين في 

كلموا قلّوت المسوافة : كوةوهوذا موا سويؤكده فويلم الرسووم المتحر . الرمل محددة لكل مادة كيس ي
 (.أكبر الكثافةولهذا كانت )كان الوزن الظاهر  أكبر  الرمل بين كيس ي

توجوود : الرسوووم المتحركووة فوويلم مقطووع مووأيوذ موون
علوووى اليموووين  الكفتوووينالمسوووافة بوووين  عالقوووة بوووين

علوى )والمادة التي يتكون منهوا الجسوم المغموور 
عتمووود علوووى الووووزن الظووواهر  للجسوووم وت(. اليسوووار
 . كثافتهأ  على  ؛المغمور

، استطاع اليازني تحديد مكونات السبائك، ولكن تفسوير هوذه التقنيوة ثالثةكفة إضافة وب
وليس كل موا يسوتطيع . ويظل ذا تعقيد كبير ،من ايتصا  العبقر  اليازني يبقىالثورية 

 .أن يفعله موجودا  هنا
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 نص لألطفال
اللعبووة المفضوولة لوودى نبيوول وشووقيقته فضوويلة هووي حوول األلغوواز التووي كانووت تحوودا كانــت 

لقوود كانووا أكثوور شووغفا  بووذلك موون األطفووال . عنوودما كانووا يراقبووان مووا يحوودا حولهمووا أو فيهمووا
اآليوورين فووي عصوورهما، وقوود يووالط ذلووك شوويء موون سووحر قليوول، مثلمووا حوودا فووي ذلووك اليوووم 

 .عندما كانا يصنعان نوعا  من سنارة الصيد حتى يتمكنا من إلقاء الحجارة في الماء

، لة يتسووكعان حووول بحيوورة صووغيرة بووين نباتووات القصووبفووي ذلووك اليوووم، كووان نبيوول وفضووي
كانا قد ربطا عدة أعواد طويلة من القصب معا  . هما على ضفة النهرليس بعيدا  عن ميبئ

ثووم يطوورت لهمووا فكوورة لجعوول . لجعلهووا قويووة ومتينووة قبوول أن يثّبتووا ييطووا  علووى أحوود أطرافهووا
إلوووى  لقائوووه فوووي المووواء ثوووم سوووحبهاسوووتمتعا بإقووود و  .هوووي أن يربطوووا بوووه حجووورا  و اليووويط مشووودودا ، 

أصبح نبيل نشيطا  أكثور فوأكثر وانتهوى برشوإ شوقيقته . اليارج كما لو أنهما اصطادا سمكة
 .بالماء

أراهون أنوك لوم تالحوظ . إنك ال تحقإ شيئا  بعود القصوب .إنه دور  اآلن! نبيل، توق  -
ك أن وحتوووى تالحوووظ ذلوووك عليووو. أن الحجوووارة تكوووون أيووو  عنووودما نلقيهوووا فوووي المووواء قوووطّ 

 .الماء برفإ كما أفعل أنا دائما   تضعها في
ال، كيو  تعتقودين أنوك تسوتطيعين السوباحة . على أية حال، أنوا أعور  ذلوك مون قبول - وا 

 .في الماء؟ إن ذلك مستحيل في الهواء
واكتفووت . وبسووبب انزعاجهووا موون سوولوك شووقيقها المتغطوورس، فووإن فضوويلة لووم توورد عليووه

 :بمبادرته بتحد  آير، فقالت
نك قو ، هل يمكن أن تريني كي  تستطيع أن تغمر حجرا  في الماء مربوطا  في بما أ -

 طر  الييط دون أن تستيدم يديك؟
 توازن من يلفه،و . بهدوء تام أيذ نبيل عود القصب وحمله في وضع أفقي على كتفه

الييط  في نهايتهالجزء الطويل من عود القصب مع الجزء القصير الذ  كان مربوطا  
 .والحجر

 . سو  أبدل الحجر وسو  أضع حجرا  أكبر مكانه. ولكن الحظ اآلن .ال بأس بذلك -
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 األمام؟إلى  اليل  أمإلى  ما رأيك؟ هل عليَّ أن ُأحر ك عود القصب على كتفي  -

ولكنووه فقوود توازنووه وتشووابك مووع عيوودان القصووب الملقوواة  ،عووود القصووب يحووّركبوودأ نبيوول 
نظوور  اولكوون : نحووو شووقيقته غاضووبا  وقووالاسووتدار نبيوول . علووى األرض ووقووع فووي الموواء

 !بتجاربك التافهة شيئا  إلي، لماذا تصدرين إلي األوامر؟ أنت لم تفعلي 
 :ثم قالت نظرت فضيلة إليه نظرة العالم باألمور، ميفية  سعادتها في التفوإ عليه،

 .ولذلك من األسهل عليك أن تقوم بالتوازن ،هذا ألنك أكبر مني -
ذلوك، سوو  إلوى  باإلضوافة! األمور كوذلك، أنوا لسوت ميزانوا  عمالقوا  إذا كان . آه، حسنا   -

الحجوارة التوي ايترتهوا سوو  تمورر  .أعمل منها واحدا  مناسبا  مثل الذ  يملكوه التجوار
 وسوو  تكوون لهوا صووان  . لحركوات الجمبازيوة المضوحكةدون أن أضطر للقيوام بهوذه ا

سوويكون أسووهل موون ربطهووا ألن ذلووك علووى أطوورا  الييوووط لكووي أضووع الحجووارة عليهووا، 
 .بها

 :التوق  عن السيرية منهإلى  ا دفعهامرأت فضيلة أن فكرة أييها جيدة جدا  م
 وميزانك هذا، هل سيكون له ييطان، ال، عفوا ، كّفتان؟! حسنا  فعلت يا نبيل -
ال أدر  فووووويم . لهوووووا عووووودة صووووووان  ولكووووون فوووووي المركوووووز التجوووووار  رأيوووووت مووووووازين . ربموووووا -

 ...يستيدمونها
 !منها دعنا نفكر في ذلك ولنجرب عددا  نا ، حس -

فوووإن نبيووول  ،وبسوووبب انشوووغالهما فوووي التفكيووور فوووي كيفيوووة تحقيوووإ الهووود  مووون مشوووروعهما
وفضويلة لووم يلحظووا ظهووور رجوول يلفهمووا بمالبووس وعمامووة مزركشووة بييوووط موون الووذهب 

ويحموول فووي  ،كووان يحموول حقيبووة ممتلئووة باألجسووام الغريبووة. تلمووع تحووت ضوووء الشوومس
وأييورا  فوإن . وعلوى إصوبع فوي يوده األيورى يعلوإ ميزانوا  . ء  مليئا  بالمواءإحدى يديه وعا

 :نبيل وفضيلة يستديران بدهشة ويصيحان بتعجب معا   تقعقعة صوانيه العديدة جعل
 !يا له من ميزان جميل! آه -

 

أنووووا اسوووومي . ممووووا سوووومعته فووووي محادثتكمووووا، أعتقوووود أن هووووذا الميووووزان سوووويعلمكما الكثيوووور -
بكووول اسوووتمتاع إلتموووام صووونع هوووذا النووووع مووون المووووازين كموووا فعووول اليوووازني، وقووود عملوووت 
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سوووو  يسوووعدني تقديموووه لكموووا هديوووة إذا كوووان لوووديكما االسوووتعداد . العديووود ممووون سوووبقوني
 .للتعلم كي  يعمل

 

كانوت عيونهموا تشوع . برأسويهما بصومت آأشرإ وجها نبيل وفضيلة بابتسوامة كبيورة وأومو
وضووع وعوواء . البووس المزركشووة بييوووط الووذهبواقتربووا موون الرجوول ذ  الم ،بحووب االسووتطالع

وبوودأ بتركيووب  ،األشووياء األيوورى التووي كانووت معووه فووي الحقيبووةإلووى  الموواء بقربهمووا باإلضووافة
 ...صواني الميزان وهو يشرح في أثناء ذلك

 بقويولكون ! ولقود ضواعت الوذاكرة ،فلقد كوان منوذ أمود بعيود ؛ناما حدا بعد ذلك لم يصل
، اليازني كان أو  إن أن نقول ميوزان "أيضوا   يّ ُسومل شي  يصنع ميزانا  من يمس صووان 
وكموا رافوإ نبيول وفضويلة منوذ زمون بعيود فسوو  يرافوإ اليووم  ،وبطريقوة أو بوأيرى". الحكمة

 ...بطريقة أو بأيرى. هانفس كل أولئك الذين يسألون األسئلة
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مؤسسووة العلوووم "همووا علووى التوووالي رئوويس ورئوويس تحريوور  ابطــويمحمــد و  م الحســنييســل
 .وكالهما متيص  في تاريخ الميكانيكا العربية(. مانشستر" )والتكنولوجيا والحضارة

 

سابإ لمعهد باستور في تونس، عضو زميل في األكاديمية الوطنية مدير  ،الشاذلي عمور
 (.فرنسا)للطب 

، ا دّرس في مدرسوة إدوارد برانلوي التقنيوة فوي كريتومفتش التعليم اإلقليمي،  فيليب ديوتارت
معهوود بحوووا تعلوويم "، وكووان موودربا  فووي األسووطرالبحيووا أدار ورشووة عموول علميووة متعلقووة ب

 .في شمال باريس" الرياضيات

" ميتبوور التعلوويم ونظريووة المعرفووة العلميووة"هووي وسوويط علمووي ومسوواعد أبحوواا فووي  آن فــو 
 .برئاسة أندريه جيوردان في جامعة جني 

كـــورين علووووم الحيووواة واألرض فوووي المووودارس الثانويوووة مووون منطقوووة ضوووواحي بووواريس،  اُأسوووتاذ
ال آمين ال "( العمل بنفسه)، هما أيضا  عضوان في الفريإ الوطني أوواهيونناديا و فورتين

 ".تبا
 .بجامعة لييج( الصندوإ الوطني لألبحاا العلمية)هو مدير األبحاا في  روبيرت هالو

. واألبسوتمولوجيامركز تواريخ العلووم ل ا  ، يعمل مدير 2هو أستاذ في جامعة ليل  يتابيرنار م
المركووز الوووطني للبحووا ) ".المعرفووة والنصووو  واللغووات" مجموعووة البحووا وهووو عضووو فووي

 (.العلمي

عهووود الووودولي لتكووووين مال"هوووي محاضووور أول فوووي تعلووويم الفيزيووواء ومدّرسوووة فوووي  هيلـــين ميـــرل
 .(فرنسا)في مونبيليي " المعلمين

فوووي  ووعضووومحاضووور فوووي التعلووويم الثوووانو ، دكتوووور فوووي تووواريخ الرياضووويات  ،يـــونامـــارك مو 
 (.المركز الوطني للبحا العلمي) ."المعرفة والنصو  واللغات"مجموعة البحا 

 .مؤرية العلوم، متيصصة في تاريخ الميكانيكا والفيزياء العربية ،ميخايلوڤنا روزانسكايا
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بمسوواعدة كوول موون  هوواوايتبار تووم توضوويح األنشووطة التعليميووة المقترحووة فووي هووذا الكتوواب 
افيير ديالڤيووول وڤيرونيوووك يوووشسووونيه وفرانسووووا شووووڤي وآلوووين شووووما و تك ْيووولطفوووي بلمووواحي ولوي

ونحوون جميعووا  . كرسووتين سوشووال –بابتسووت بووولين ومووار   –وجووان يوول فوركوواد و دوال  وجو 
 .نقدم لهم الشكر على مساهماتهم

 .م1112في شباط  كيتينيي –قامت بالطباعة الدوارة دار دارنتيير للطباعة في ديجون 

 .م1112شباط : حقوإ الطبع 121322-12:   رقم التحرير

 .12-1232:  رقم مرجع الطباعة

 
 

 ُطبع في فرنسا
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 االكتشافات العلمية في الحضارة اإلسالمية
 

هؤالء العلماء ! العملإلى  قد عادوا ها ُهم ...اليازني وابن الهيثم والفارسي وابن النفيس وجابر
الووووذين أسووووهموا فووووي العصوووور الووووذهبي للعلوووووم العربيووووة يقومووووون بزيووووارة المعلمووووين الووووذين يرغبووووون 

موواذا يضووير . مووةباكتشووافات علميووة وتقنيووة عظيزايوور ؛ زموون ويصوووبتهباإلحسوواس بفووورة زموون 
قل حب االستطالع والتعطش للمعرفوة عبور العصوور  ؟فصلها عن بعضها قرونالقرون التي ت

 ؟ومساهمة التنوع الثقافي في األزمان السالفة في أن تصبح كلها رصيدا  لعصرنا هذا
يسووتهد  معّلمووي الصوو  الثالووا  "االكتشــافات العلميــة فــي الحضــارة اإلســالمية"هووذا الكتوواب 

عوالوة علوى إتاحوة الفرصوة و . في المدارس االبتدائية والسنوات األولى في المدارس المتوسوطة
 .للمعلمين لزيادة معرفتهم العلمية، فإنه يوفر لهم األدوات التعليمية إلثراء نشاطاتهم الصفية

والتكنولوجيوووا فووي ليووول  أسووتاذ متفووورج فووي تووواريخ الرياضوويات فووي جامعوووة العلوووم أحمــد جّبـــار
العصوور " وهووو مؤلوو  للعديوود موون المقوواالت البحثيووة والكتووب، وبوجووه يووا  كتابووه . بفرنسووا

 (.م1112دار لوبوميي للنشر، )، "الذهبي للعلوم العربية
فوووي  محاضووورةسوووتاذة أعمووول فهوووي ت، سيســـيل دي هوســـونفوووي تعلووويم الفيزيووواء،  ةباحثوووأموووا ال

 .2باريس  –جامعة باريس ديدرو 
لمشووروع  ا  موودير فيعموول  ن،ڤيــد جاســمياد( آ  إن پووي پووي) INPPبحوواا فووي مهنوودس األوأمووا 

 .، بدعم من األكاديمية الفرنسية للعلوم(العمل بنفسه" )تاال بآال مين "
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