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رأ في ھذا العــأق
الجامعات واالختراعات والمواھبمتنوعة عن أخبار 

نشرة االخبار العلمیة المترجمةو
المواضیع الفیزیائیة المتنوعة اخترنا لكمومن 
لماذا نحب الفیزیاء بال حدود •
عدم التعیین، الالتحدید(الشك ومبدأ الشك  •
تسارع دوران الكواكب حول الشمس •
األنابیب النانویة الكربونیة •
الجاذبیة من زمن الفالسفة حتى اآلن •
نظریة األوتار الفائق من خالل الحوار مع ضیف ھذا العدد •
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عدد جدید من مجلة 
والحمد   الذي وفقنا جمیعا 
ما وصلنا لھ بفضلھ تعالى ثم بفضل 
المنتدیات 

عالم المشاركة معنا في ھذه العدد وھم منتدى قصة العلوم ومنتدى 
كل الشكر والتقدیر لتعاونھم 
وب النجاز العدد السابع، كما ونشكر 
  .صفحات المجلة

جاء صدور ھذا العدد بعد انتھاء امتحانات الثانویة العامة ندعو هللا تعالى ان 
ویبدعون فیھ وان یكتب لھم  أنفسھم

معدودة من زیارة شھر رمضان المبارك 

مع كل عدد نحاول ان نضع لمسات جدیدة من التطویر والتحسین على صفحات المجلة بناء على 
اقتراحاتكم وأرائكم وأفكاركم التي تصلنا على برید المجلة، وقد تم افتتاح قسم جدید في المجلة 
علیمیة والنشاطات الفیزیائیة التي تقام في مختلف الدول 
العربیة، كذلك تم التركیز على جلب أخبار جدیدة من مصادرھا مباشرة وقام فریق الترجمة 
بتعریبھا لتحمل مجلتكم أخبار علمیة جدیدة، ھذا باإلضافة إلى تخصیص ملحق خاص یصدر مع 
ة مثل الكمبیوتر والفضاء والھندسة والطب 
لذا أتوجھ إلى مشرفو المنتدیات العلمیة الراغبین في 

  .  المساھمة في نشر مقاالتھم على صفحات الملحق مراسلتنا على برید المجلة
م معنا في ھذا العدد وأتمنى لكم قضاء 

 ...  
  ... وان نسیر دائما في طریق اإلبداع والتمیز
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عدد جدید من مجلة  إصدارلقاء جدید یجمعنا مع 

والحمد   الذي وفقنا جمیعا  ... الفیزیاء العصریة
ما وصلنا لھ بفضلھ تعالى ثم بفضل  إلىووصلنا 

المنتدیات  وأعضاء الفیزیاء التعلیمي الكرامجھود اإلخوة أعضاء منتدى 
المشاركة معنا في ھذه العدد وھم منتدى قصة العلوم ومنتدى 

كل الشكر والتقدیر لتعاونھم ... ومنتد ات الجاللي التعلیمیة 
وب النجاز العدد السابع، كما ونشكر ؤمعنا وعملھم المتواصل والد

صفحات المجلة أثرتالذین ساھموا بمقاالتھم ومواضیعھم التي 
جاء صدور ھذا العدد بعد انتھاء امتحانات الثانویة العامة ندعو هللا تعالى ان 

أنفسھمفي حسن اختیار المجال الدراسي الذي یجدون فیھ 
معدودة من زیارة شھر رمضان المبارك  أیامالنجاح والتوفیق، كما یأتي صدور ھذا العدد قبل 

  .نسأل هللا تعالى ان یتقبل منا صیامھ وقیامھ
مع كل عدد نحاول ان نضع لمسات جدیدة من التطویر والتحسین على صفحات المجلة بناء على 
اقتراحاتكم وأرائكم وأفكاركم التي تصلنا على برید المجلة، وقد تم افتتاح قسم جدید في المجلة 

علیمیة والنشاطات الفیزیائیة التي تقام في مختلف الدول لیتناول أخبار الجامعات والمؤسسات الت
العربیة، كذلك تم التركیز على جلب أخبار جدیدة من مصادرھا مباشرة وقام فریق الترجمة 
بتعریبھا لتحمل مجلتكم أخبار علمیة جدیدة، ھذا باإلضافة إلى تخصیص ملحق خاص یصدر مع 

ة مثل الكمبیوتر والفضاء والھندسة والطب المجلة یتناول فیھ مجال من المجاالت العلمی
لذا أتوجھ إلى مشرفو المنتدیات العلمیة الراغبین في . والتكنولوجیا والكیمیاء واالحیاء وغیره

المساھمة في نشر مقاالتھم على صفحات الملحق مراسلتنا على برید المجلة
م معنا في ھذا العدد وأتمنى لكم قضاء لكل من ساھمرة ثانیة ال یسعني إال ان أتقدم بالشكر والتقدیر 

  .وقتا مفیدا في تصفح وقراءة مواضیع المجلة
  

...نسأل هللا ان یوفقنا دائما لما فیھ الخیر
وان نسیر دائما في طریق اإلبداع والتمیز

  ... وهللا ولي التوفیــــق
  

  دكتور حازم فالح سكیك
info@hazemsakeek.com 
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جھود اإلخوة أعضاء منتدى 
المشاركة معنا في ھذه العدد وھم منتدى قصة العلوم ومنتدى 

ومنتد ات الجاللي التعلیمیة  اإللكترون
معنا وعملھم المتواصل والد

الذین ساھموا بمقاالتھم ومواضیعھم التي  اإلخوة
جاء صدور ھذا العدد بعد انتھاء امتحانات الثانویة العامة ندعو هللا تعالى ان 

في حسن اختیار المجال الدراسي الذي یجدون فیھ  أبنائنایوفق 
النجاح والتوفیق، كما یأتي صدور ھذا العدد قبل 

نسأل هللا تعالى ان یتقبل منا صیامھ وقیامھ سالمیةاإل لألمة
مع كل عدد نحاول ان نضع لمسات جدیدة من التطویر والتحسین على صفحات المجلة بناء على 
اقتراحاتكم وأرائكم وأفكاركم التي تصلنا على برید المجلة، وقد تم افتتاح قسم جدید في المجلة 

لیتناول أخبار الجامعات والمؤسسات الت
العربیة، كذلك تم التركیز على جلب أخبار جدیدة من مصادرھا مباشرة وقام فریق الترجمة 
بتعریبھا لتحمل مجلتكم أخبار علمیة جدیدة، ھذا باإلضافة إلى تخصیص ملحق خاص یصدر مع 

المجلة یتناول فیھ مجال من المجاالت العلمی
والتكنولوجیا والكیمیاء واالحیاء وغیره

المساھمة في نشر مقاالتھم على صفحات الملحق مراسلتنا على برید المجلة
ال یسعني إال ان أتقدم بالشكر والتقدیر 

وقتا مفیدا في تصفح وقراءة مواضیع المجلة

  

http://www.hazemsakeek.com/vb
mailto:info@hazemsakeek.com
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لتصل  إلكترونیةمتخصصة تصدر في صورة 
ومقاالت  أخبارفي صورة  بنشر العلوم الفیزیائیة الحدیثة

، تستمد المتعددة أبوابھومواضیع وتغطي المجلة جوانب عدیدة في مجال التكنولوجیا من خالل 
المجلة مادتھا العلمیة من مشاركات األعضاء في منتدى الفیزیاء التعلیمي وفي منتدى قصة 
 والعدید من المنتدیات العلمیة األخرى وكذلك من مشاركات
جاءت فكرة المجلة لتلبي حاجة القارئ 
دون االتصال باالنترنت لتصل لكل قرائھا 
وتعتبر مجلة الفیزیاء العصریة مجلة القارئ العربي الذي یبحث عن المعلومة 

منذ أن بدأت فكرة المجلة وضعنا أمام أعیننا العدید من األھداف التي تصب كلھا في مصلحة 

  .األعضاء على االبتكار واإلبداع والمشاركة بالمواضیع الفریدة
 .نقل المعلومات العلمیة خارج أسوار المنتدیات لتصبح في متناول الجمیع

العمل على مساعدة الباحثین الفیزیائیین في تحقیق أھدافھم وطموحاتھم ومساعدتھم 

المادة العلمیة التي تنشر في المجلة ھي المواضیع والمقاالت واألخبار والحوارات 
وكذلك واألسئلة واالستفسارات التي تم طرحھا في المنتدیات المشاركة في أعداد المجلة، 

من المقاالت والمواضیع التي ترسل لعنوان المجلة من قبل المتخصصین والكتاب العرب 
وقد وضعت ھیئة تحریر المجلة مجموعة 

من النقاط والشروط األساسیة الختیار مادتھا العملیة، لتخرج المجلة تحمل بین طیاتھا باقة 

لتستقبل كل من یرغب في االنضمام لھا 
للعمل معنا بروح الفریق لتحریر ومونتاج صفحات المجلة، كما ونوجھ الدعوة 

ألصحاب المنتدیات العلمیة الراغبین في المشاركة في األعداد القادمة من المجلة 
من خالل نشر أخبار منتدیاتھم ونشاطاتھم وتزوید المجلة بالمقاالت العلمیة 

ة التي ساھم بھا أعضاء المنتدیات ویسعدنا أن نستقبل رسائلكم 
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  مجلة الفیزیاء العصریة
متخصصة تصدر في صورة فیزیائیة علمیة مجلة الفیزیاء العصریة ھي مجلة 

بنشر العلوم الفیزیائیة الحدیثةالمجلة تھتم  العربیة،
ومواضیع وتغطي المجلة جوانب عدیدة في مجال التكنولوجیا من خالل 

المجلة مادتھا العلمیة من مشاركات األعضاء في منتدى الفیزیاء التعلیمي وفي منتدى قصة 
والعدید من المنتدیات العلمیة األخرى وكذلك من مشاركات اإللكترونومنتدى قصة 

جاءت فكرة المجلة لتلبي حاجة القارئ ، واألجنبیةالجامعات في مختلف البالد العربیة 
دون االتصال باالنترنت لتصل لكل قرائھا  قراءتھا نیمك متخصصةالعربي لتوفیر مجلة علمیة 

وتعتبر مجلة الفیزیاء العصریة مجلة القارئ العربي الذي یبحث عن المعلومة 
  

  أھداف مجلة الفیزیاء العصریة
منذ أن بدأت فكرة المجلة وضعنا أمام أعیننا العدید من األھداف التي تصب كلھا في مصلحة 

 : القارئ العربي ومن ھذه األھداف ما یلي
  .نشر العلوم الفیزیائیة والتكنولوجیة باللغة العربیة

  .توفیر مصدر علمي للقارئ العربي
األعضاء على االبتكار واإلبداع والمشاركة بالمواضیع الفریدة

نقل المعلومات العلمیة خارج أسوار المنتدیات لتصبح في متناول الجمیع
 .توفیر حلقة وصل بین األساتذة والمتخصصین مع طالبھم

العمل على مساعدة الباحثین الفیزیائیین في تحقیق أھدافھم وطموحاتھم ومساعدتھم 
  .خالل أساتذة متخصصین

المادة العلمیة التي تنشر في المجلة ھي المواضیع والمقاالت واألخبار والحوارات 
واألسئلة واالستفسارات التي تم طرحھا في المنتدیات المشاركة في أعداد المجلة، 

من المقاالت والمواضیع التي ترسل لعنوان المجلة من قبل المتخصصین والكتاب العرب 
وقد وضعت ھیئة تحریر المجلة مجموعة العلمیین من حملة الدرجات العلمیة المرموقة، 

من النقاط والشروط األساسیة الختیار مادتھا العملیة، لتخرج المجلة تحمل بین طیاتھا باقة 
  .متنوعة من المواضیع العلمیة الشیقة والمفیدة

لتستقبل كل من یرغب في االنضمام لھا تفتح ھیئة تحریر مجلة الفیزیاء العصریة أبوابھا 
للعمل معنا بروح الفریق لتحریر ومونتاج صفحات المجلة، كما ونوجھ الدعوة 

ألصحاب المنتدیات العلمیة الراغبین في المشاركة في األعداد القادمة من المجلة 
من خالل نشر أخبار منتدیاتھم ونشاطاتھم وتزوید المجلة بالمقاالت العلمیة 

ة التي ساھم بھا أعضاء المنتدیات ویسعدنا أن نستقبل رسائلكم 
  .بالخصوص على عنوان المجلة
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  الموقع التعلیمي للفیزیاءمنتدى 

www.hazemsakeek.com/vb

  

مجلة الفیزیاء العصریة
  

مجلة الفیزیاء العصریة ھي مجلة 
العربیة، األمة أبناءلكل 

ومواضیع وتغطي المجلة جوانب عدیدة في مجال التكنولوجیا من خالل 
المجلة مادتھا العلمیة من مشاركات األعضاء في منتدى الفیزیاء التعلیمي وفي منتدى قصة 

ومنتدى قصة  العلوم،
الجامعات في مختلف البالد العربیة  أساتذة

العربي لتوفیر مجلة علمیة 
وتعتبر مجلة الفیزیاء العصریة مجلة القارئ العربي الذي یبحث عن المعلومة ، في أي مكان

  .یدة والمفیدةالجد
  

أھداف مجلة الفیزیاء العصریة
منذ أن بدأت فكرة المجلة وضعنا أمام أعیننا العدید من األھداف التي تصب كلھا في مصلحة 

القارئ العربي ومن ھذه األھداف ما یلي
نشر العلوم الفیزیائیة والتكنولوجیة باللغة العربیة .1
توفیر مصدر علمي للقارئ العربي .2
األعضاء على االبتكار واإلبداع والمشاركة بالمواضیع الفریدةتشجیع  .3
نقل المعلومات العلمیة خارج أسوار المنتدیات لتصبح في متناول الجمیع .4
توفیر حلقة وصل بین األساتذة والمتخصصین مع طالبھم .5
العمل على مساعدة الباحثین الفیزیائیین في تحقیق أھدافھم وطموحاتھم ومساعدتھم  .6

خالل أساتذة متخصصینمن 
  

المادة العلمیة التي تنشر في المجلة ھي المواضیع والمقاالت واألخبار والحوارات 
واألسئلة واالستفسارات التي تم طرحھا في المنتدیات المشاركة في أعداد المجلة، 

من المقاالت والمواضیع التي ترسل لعنوان المجلة من قبل المتخصصین والكتاب العرب 
العلمیین من حملة الدرجات العلمیة المرموقة، 

من النقاط والشروط األساسیة الختیار مادتھا العملیة، لتخرج المجلة تحمل بین طیاتھا باقة 
متنوعة من المواضیع العلمیة الشیقة والمفیدة

  

تفتح ھیئة تحریر مجلة الفیزیاء العصریة أبوابھا 
للعمل معنا بروح الفریق لتحریر ومونتاج صفحات المجلة، كما ونوجھ الدعوة 

ألصحاب المنتدیات العلمیة الراغبین في المشاركة في األعداد القادمة من المجلة 
من خالل نشر أخبار منتدیاتھم ونشاطاتھم وتزوید المجلة بالمقاالت العلمیة 

ة التي ساھم بھا أعضاء المنتدیات ویسعدنا أن نستقبل رسائلكم والمفید
بالخصوص على عنوان المجلة
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  أخبار الجامعات واالختراعات والمواھب

  

  )عبد الرؤوف
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أخبار الجامعات واالختراعات والمواھب
  

  
  یجمعھا وینقلھا لكم

  

  مراسلو المجلة
عبد الرؤوف( بن على بن سالم المعیني أحمداألخ 

  األخ نواف الزویمل
  مشرفو منتدى الفیزیاء التعلیمي
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 افتتاح الجامعة األوروبیة الفلسطینیة الصیفیة األولى 
، وھي مؤسسة لتطویر التعلیم العالي في فلسطین، الجامعة "عدالة " تنظم  - pnn /رام هللا 

االفتتاح الساعة الخامسة من مساء األوروبیة الفلسطینیة الصیفیة األولى، حیث سیكون حفل 
، في قاعة كمال ناصر في حرم جامعة 2009یوم االثنین الموافق السادس من تموز لعام 

  .بیرزیت

مشارك من أھم الجامعات  25وتعتبر الجامعة الصیفیة، حدث نوعي، ممیز، األول في فلسطین، وسوف تضم الجامعة 
على  2009تموز من عام  21وحتى  6وذلك ما بین الفترة الواقعة ما بین  مشارك سبع جامعات فلسطینیة، 25أوروبیة، و

  ." دور التعلیم العالي في بناء وتطویر الدول في مراحل األزمات" أراضي جامعة بیرزیت بعنوان 

ن الجامعات ،جامعة بیرزیت بالشراكة المتساویة ما بینھا وبی"عدالة" الحاضنة الرئیسة لھذا الحدث النوعي المنظم من قبل 
األخرى وھي جامعة بیت لحم، جامعة القدس، جامعة القدس المفتوحة، الجامعة العربیة األمریكیة، جامعة النجاح الوطنیة، 

   .وجامعة البولتیكنیك فلسطین

  

 مھندس إماراتي یبتكر أسلوبا جدیدا لتوفیر میاه الري
/ ابتكر مھندس إماراتي في دائرة البلدیات والزراعة / وام / یولیو  5في  يأبو ظب

جدیدا وبسیطا لتوفیر میاه الري ضمن الجھود  أسلوباقطاع الزراعة بأبوظبي 
واالستنزاف في المیاه  رالمھدالمبذولة إلیجاد حلول علمیة جدیدة تخفف من نسبة 
ً في ذلك على تخصصھ الجوفیة المستخدمة في قطاع الزراعة والغابات م ستندا

 .ماجستیر في ھندسة التربة والري من جامعة القاھرة"الفني 

وقال المھندس سمیر علي الضالعي رئیس قسم األبحاث الزراعیة في قطاع 
الزراعة خالل بحثھ ان التربة ھي الخزان الطبیعي لحفظ المیاه والعناصر الغذائیة 

ً لقوام الضروریة للنبات وتتفاوت قدرة التربة ع لى االحتفاظ بھذه المقومات وفقا
ان تربة اإلمارات  إلىمشیرا ..التربة حیث تفقد التربة ذات القوام الخشن الماء بسرعة أكبر إذا ما قورنت بالتربة الناعمة 

ً ما من النوع الخشن بمعظمھا وعلیھ فإن قدرتھا على االحتفاظ بالمیاه محدودة وھذا یؤدي إلى ھدر الموارد المائیة و غالبا
یلجأ المزارعون إلى إضافة األسمدة العضویة أو المحسنات بشكل كبیر للتربة الرملیة بھدف تحسین قدرتھا على االحتفاظ 

 .بالمیاه
وأوضح الضالعي انھ بعد الوقوف على حجم المشكلة المائیة الحالیة وحجم الفاقد الكبیر الذي تتعرض لھ المیاه الجوفیة في 

تیجة للتوجیھات السامیة لصاحب السمو الشیخ خلیفة بن زاید آل نھیان رئیس الدولة حفظھ هللا وبدعم ون يأبو ظبإمارة 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة رئیس المجلس  يأبو ظبالفریق أول سمو الشیخ محمد بن زاید آل نھیان ولي عھد 

یة وبناء الوطن و رعایة سعادة جمعة سعید حارب وكیل التنفیذي للكفاءات الوطنیة الشابة في أخذ دورھا العلمي في تنم
بدأ بخطة البحث وھي فكرة جدیدة وبسیطة ..القطاع  فيدائرة البلدیات والزراعة ـ قطاع الزراعة وتشجیعھ للكوادر الوطنیة 

جم الفراغات تعمل على توفیر میاه الري وتزید من خصوبة التربة الرملیة من خالل تصغیر حجم حبیبات التربة لتقلیل ح
 إذالبینیة بین الحبیبات ما یؤدي إلى زیادة العناصر الغذائیة الذائبة عبر زیادة مساحة سطوح حبیبات التربة المالمسة للمیاه 

ً في ذلك على حقائق علمیة ثابتة  .كانت النتائج أكثر من رائعة بل مدھشة إلى حد كبیر مستندا

ھ قام بطحن عدة عینات من الترب المأخوذة من مزرعتھ في منطقة سیح ان"واستعرض المھندس الضالعى تجربتھ قائال 
الخیر بواسطة جھاز طحن بسیط وقام بتحلیل التربة في مختبر المیاه والتربة التابع لدائرة البلدیات والزراعة ـ قطاع 

زیادة ملحوظة في نسبة توفر ان قوام التربة قد تحول من الرملي إلى الطفلي الرملي مع  إلىالزراعة فكانت النتائج تشیر 
العناصر الغذائیة الصغرى والكبرى المتاحة للنباتات مع الحفاظ على درجة الحموضة ودرجة التوصیل الكھربائي للتربة 

  .الجدیدة ومحتواھا من كربونات الكالسیوم على ما كانت علیھا في التربة األصلیة

ً للغایة في التربة الرملیة الحالیة  " ساعة / ملم  3000" وأوضح ان نتائج التحلیل دلت على أن معدل الرشح الذي كان عالیا
الرشح قد تحسن أي أن معدل " ساعة / مم  50-15" واقترب من الرشح المتوسط " ساعة  / ملم 101" قد انخفض إلى 

َ واقترب من المعدل المرغوب مما یساعد على  28ألكثر من  بالمیاه لمدة أطول ویخفض كمیة میاه الري  االحتفاظضعفا
المضافة للمزرعة كما یساھم ذلك في زیادة العناصر الغذائیة المتاحة لالمتصاص من قبل النبات مع تقلیل في كمیة األسمدة 

 إلى 30فة محسنات التربة مما یؤدي إلى خفض واضح في تكالیف اإلنتاج الزراعي یقدر بـ المضافة واالستغناء عن إضا
  . بالمائة 50
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وقعت جامعة جازان مذكرة تفاھم مع الھیئة القیادیة للتعلیم العالي في لندن بھدف 
 .االستفادة من الخدمات االستشاریة في مجال القیادة األكادیمیة واإلداریة

وأوضح الدكتور محمد بن علي آل ھیازع مدیر جامعة، أن الجامعة كانت قد وقعت خالل الفترة 
ي مع جامعة ألینوي في شیكاغو في الوالیات المتحدة األمریكیة في 
مجال الطب كان من ثماره التحاق عدد من طالب كلیة الطب في جامعة جازان ببرنامج تدریبي في 

ملیة التعلیمیة أسھمت في وأضاف كما تم توقیع مذكرة تفاھم مع عدد من الجامعات الصینیة لدعم الع

 طالب یبتكرون جھاز إنذار لحمایة جامعة الطائف من السرقة
عرض مجموعة من طالب الفیزیاء بجامعة الطائف مشروعا 
لة ابتكاریا یھدف إلى تأمین وحمایة الممتلكات الجامعیة ضد أي محاو

ویتمثل المشروع في اختراع جھاز إنذار وجھاز حمایة ومراقبة تعمل 
بأشعة اللیزر تستطیع تصویر الشخص عند الدخول إلى المبنى وكذلك 
إطالق إنذار صوتي إلشعار حارس األمن بدخول الشخص داخل 

من طالب قسم الفیزیاء وتم عرضھ  10
معة الطائف الدكتور عبد اإللھ باناجة وعدد من وكالء 
الجامعة یتكون من نظامین النظام األول وھو ما یسمى نظام الحمایة 

یتكون الجھاز من أشعة لیزر ومقاومات ومرایا عاكسة وأدوات الكترونیة أخرى بحیث تعمل آلة التصویر لحظة انقطاع 
النظام الثاني ھو نظام إنذار صوتي ویتكون من مرایا عاكسة ولیزر ودائرة صغیرة فیھا مقاومات ومرحل 
جھد وفاصل الكتروني بحیث یتم تكوین شبكة لیزر عن طریق المرایا وعددھا أربع حیث إنھ في لحظة انقطاع الشعاع تكون 

 . لتالي یؤدي إلى تشغیل جھاز اإلنذار الصوتي تلقائیا
وحول ھذا االبتكار علق مدیر جامعة الطائف الدكتور عبد اإللھ باناجة بقولھ إنھ یعتبر نقلة نوعیة في التحول من الدراسات 

وأدوات لم تكن النظریة إلى التطبیق العملي وھذا یؤدي إلى تعوید الطالب على االبتكار والعمل على اختراع أجھزة 
موجودة من قبل وأضاف قولھ إن الفریق الذي عمل على ابتكار ھذا الجھاز بذلوا جھدا كبیرا في تركیبھ وھذا ینمي قدرات 
الطالب وتجعلھم على مقدرة كبیرة من مواصلة العمل في المجال البحثي والعلمي وقال إن الجامعة تسخر كافة إمكانیاتھا 

 جامعة الملك سعود تبرم عقد توأمة مع جامعة بكین في مجال النانو والكیمیاء 
برعایة معالي وزیر التعلیم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري وقع 

العثمان في  نعبد الرحمبن  عبد هللامدیر جامعة الملك سعود الدكتور 
باكورة االتفاقیات العلمیة للجامعة مع جامعة 
بكین بحضور عدد من مدراء الجامعات السعودیة وسفیر خادم 

الزید ووكیل  معبد الكریالحرمین الشریفین بالصین المھندس یحي 
وزارة التعلیم العالي ووكیل جامعة الملك سعود للتبادل المعرفي ونقل 

 . ق الثقافي السعودي في بكین

وأوضح مدیر جامعة الملك سعود بھذه المناسبة أن االتفاقیة العلمیة التي 
الموقعة مع جامعة بكین ھي عبارة عن مشروع تعاوني في مجال 

تطبیقات متقدمة في النانو، یؤمل بإذن هللا ان ینتج عن ھذا المشروع 
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 جامعة جازان توقع اتفاقیات مع جامعات عالمیة
وقعت جامعة جازان مذكرة تفاھم مع الھیئة القیادیة للتعلیم العالي في لندن بھدف  :واس -جازان 

االستفادة من الخدمات االستشاریة في مجال القیادة األكادیمیة واإلداریة

وأوضح الدكتور محمد بن علي آل ھیازع مدیر جامعة، أن الجامعة كانت قد وقعت خالل الفترة 
ي مع جامعة ألینوي في شیكاغو في الوالیات المتحدة األمریكیة في الماضیة مذكرة تعاون أكادیم

مجال الطب كان من ثماره التحاق عدد من طالب كلیة الطب في جامعة جازان ببرنامج تدریبي في 
 .جامعة شیكاغو في الوالیات المتحدة األمریكیة

وأضاف كما تم توقیع مذكرة تفاھم مع عدد من الجامعات الصینیة لدعم الع
  .تبادل زیارات بعض أعضاء ھیئة التدریس والطالب للجامعات الصینیة

طالب یبتكرون جھاز إنذار لحمایة جامعة الطائف من السرقة
عرض مجموعة من طالب الفیزیاء بجامعة الطائف مشروعا  

ابتكاریا یھدف إلى تأمین وحمایة الممتلكات الجامعیة ضد أي محاو
 . للسرقة

ویتمثل المشروع في اختراع جھاز إنذار وجھاز حمایة ومراقبة تعمل 
بأشعة اللیزر تستطیع تصویر الشخص عند الدخول إلى المبنى وكذلك 
إطالق إنذار صوتي إلشعار حارس األمن بدخول الشخص داخل 

10االختراع الذي صممھ  ،المبنى
معة الطائف الدكتور عبد اإللھ باناجة وعدد من وكالء على مدیر جا

الجامعة یتكون من نظامین النظام األول وھو ما یسمى نظام الحمایة 
 . والمراقبة عن طریق اللیزر

یتكون الجھاز من أشعة لیزر ومقاومات ومرایا عاكسة وأدوات الكترونیة أخرى بحیث تعمل آلة التصویر لحظة انقطاع 
النظام الثاني ھو نظام إنذار صوتي ویتكون من مرایا عاكسة ولیزر ودائرة صغیرة فیھا مقاومات ومرحل 
جھد وفاصل الكتروني بحیث یتم تكوین شبكة لیزر عن طریق المرایا وعددھا أربع حیث إنھ في لحظة انقطاع الشعاع تكون 

لتالي یؤدي إلى تشغیل جھاز اإلنذار الصوتي تلقائیاقیمة الشعاع اكبر وذات جھد اكبر مما یؤدي إلى جھد أكبر وبا
وحول ھذا االبتكار علق مدیر جامعة الطائف الدكتور عبد اإللھ باناجة بقولھ إنھ یعتبر نقلة نوعیة في التحول من الدراسات 

النظریة إلى التطبیق العملي وھذا یؤدي إلى تعوید الطالب على االبتكار والعمل على اختراع أجھزة 
موجودة من قبل وأضاف قولھ إن الفریق الذي عمل على ابتكار ھذا الجھاز بذلوا جھدا كبیرا في تركیبھ وھذا ینمي قدرات 
الطالب وتجعلھم على مقدرة كبیرة من مواصلة العمل في المجال البحثي والعلمي وقال إن الجامعة تسخر كافة إمكانیاتھا 

 . وبین الذین لدیھم القدرة على االختراع واالبتكارلدعم وتشجیع الطالب الموھ

جامعة الملك سعود تبرم عقد توأمة مع جامعة بكین في مجال النانو والكیمیاء 
برعایة معالي وزیر التعلیم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري وقع 

مدیر جامعة الملك سعود الدكتور 
باكورة االتفاقیات العلمیة للجامعة مع جامعة / بكین / اصمة الصینیة الع

بكین بحضور عدد من مدراء الجامعات السعودیة وسفیر خادم 
الحرمین الشریفین بالصین المھندس یحي 

وزارة التعلیم العالي ووكیل جامعة الملك سعود للتبادل المعرفي ونقل 
ق الثقافي السعودي في بكینالتقنیة والملح

وأوضح مدیر جامعة الملك سعود بھذه المناسبة أن االتفاقیة العلمیة التي 
الموقعة مع جامعة بكین ھي عبارة عن مشروع تعاوني في مجال 

النانو، یؤمل بإذن هللا ان ینتج عن ھذا المشروع 
  . مجاالت الحفر التي یتوقع لھا ان تفضي إلى براءات اختراع

مجلة الفیزیاء العصریة العدد السابع اغسطس   
  الموقع التعلیمي للفیزیاءمنتدى 
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جامعة جازان توقع اتفاقیات مع جامعات عالمیة
جازان 

االستفادة من الخدمات االستشاریة في مجال القیادة األكادیمیة واإلداریة

وأوضح الدكتور محمد بن علي آل ھیازع مدیر جامعة، أن الجامعة كانت قد وقعت خالل الفترة 
الماضیة مذكرة تعاون أكادیم

مجال الطب كان من ثماره التحاق عدد من طالب كلیة الطب في جامعة جازان ببرنامج تدریبي في 
جامعة شیكاغو في الوالیات المتحدة األمریكیة

وأضاف كما تم توقیع مذكرة تفاھم مع عدد من الجامعات الصینیة لدعم الع
تبادل زیارات بعض أعضاء ھیئة التدریس والطالب للجامعات الصینیة

  

طالب یبتكرون جھاز إنذار لحمایة جامعة الطائف من السرقة 10

والمراقبة عن طریق اللیزر

یتكون الجھاز من أشعة لیزر ومقاومات ومرایا عاكسة وأدوات الكترونیة أخرى بحیث تعمل آلة التصویر لحظة انقطاع 
النظام الثاني ھو نظام إنذار صوتي ویتكون من مرایا عاكسة ولیزر ودائرة صغیرة فیھا مقاومات ومرحل اللیزر فورا و

جھد وفاصل الكتروني بحیث یتم تكوین شبكة لیزر عن طریق المرایا وعددھا أربع حیث إنھ في لحظة انقطاع الشعاع تكون 
قیمة الشعاع اكبر وذات جھد اكبر مما یؤدي إلى جھد أكبر وبا

وحول ھذا االبتكار علق مدیر جامعة الطائف الدكتور عبد اإللھ باناجة بقولھ إنھ یعتبر نقلة نوعیة في التحول من الدراسات 
النظریة إلى التطبیق العملي وھذا یؤدي إلى تعوید الطالب على االبتكار والعمل على اختراع أجھزة 

موجودة من قبل وأضاف قولھ إن الفریق الذي عمل على ابتكار ھذا الجھاز بذلوا جھدا كبیرا في تركیبھ وھذا ینمي قدرات 
الطالب وتجعلھم على مقدرة كبیرة من مواصلة العمل في المجال البحثي والعلمي وقال إن الجامعة تسخر كافة إمكانیاتھا 

لدعم وتشجیع الطالب الموھ
 

جامعة الملك سعود تبرم عقد توأمة مع جامعة بكین في مجال النانو والكیمیاء 

مجاالت الحفر التي یتوقع لھا ان تفضي إلى براءات اختراع
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 جامعة خلیفة ترسل طلبتھا المتمیزین إلى الیابان والوالیات المتحدة وفرنسا
قررت جامعة خلیفة للعلوم والتكنولوجیا / وام/یولیو11في  يأبو ظب

أربع مجموعات من طلبتھا المتفوقین في فرعیھا  إیفادوالبحوث 
كل من الیابان  إلىبأبوظبي والشارقة خالل الشھر الجاري والمقبل 

والوالیات المتحدة وفرنسا في رحالت تستمر كل منھا أسبوعین 
وذلك لزیارة مختلف الشركات والمؤسسات الصناعیة والجامعات 

القطاعات ذات  ومراكز البحوث والمعاھد التعلیمیة ومؤسسات
 .الصلة بتخصصاتھم في تلك البلدان الثالثة

وتضم ھذه المجموعات عددا من الطلبة والطالبات من مختلف 
تخصصات ھندسة الكمبیوتر وھندسة االتصاالت والھندسة 
اإللكترونیة الذین سیتعرفون خالل ھذه الرحالت على أحدث ما 

العلمي بخبرة  توصلت إلیھ التكنولوجیا في العالم لدعم رصیدھم
 .عالمیة رفیعة المستوى

الیابان جامعة كیو والمتحف الوطني للعلوم الناشئة واإلبداع والمعھد الوطني لعلوم المواد  إلىوسیزور الطلبة المتجھون 
ومختبرات نیبون ھوسو كیوكاي للعلوم والبحوث التقنیة ووكالة الیابان الكتشاف الفضاء وشركة سوني وبنك شینسي كما 

ً مشاھدة حیة لكسوف الشمس الكلي في جامعة كیو والذي سیحدث یوم الثاني والعشرین من الشھر ست شمل الرحلة أیضا
 .الجاري

جدیر بالذكر أن جامعة خلیفة قد درجت على مكافأة طلبتھا المتفوقین عن طریق إرسالھم إلى رحالت خارجیة لالطالع على 
كادیمي الذي حصلوا علیھ من الجامعة بخبرات عملیة ومن ھذه الزیارات أحدث الممارسات العالمیة ولدعم مخزونھم األ

 .رحالت سابقة إلى كل من فنلندا وأسبانیا والمملكة المتحدة

  
 ملیون جنیھ  150بجامعة القاھرة بتمویل  تكنولوجيإنشاء مركز نانو  فيالبدء 

وافق مجلس جامعة القاھرة على عقد تمویل إنشاء مركز بحوث 
ملیون جنیھ على ثالث سنوات  150بقیمة  تكنولوجيالنانو 

بالتعاون مع وزارة االتصاالت وجامعة النیل بھدف نشر 
 فيمصر وتنفیذ عدد من المشروعات  فيتكنولوجیا النانو 

 .المیاه والطاقة المتجددة تحلیھمجاالت 

حسام كامل رئیس الجامعة خالل اجتماع المجلس بأنھ .وصرح د
الوالیات المتحدة  فيلماء مصریین یعملون ع 10تم التعاقد مع 

المركز إلى جانب إیفاد باحثین من الجامعة  فياألمریكیة للعمل 
إلى أوروبا وأمریكا على مراحل للتدریب على أبحاث النانو 
للتمكن من امتالك ھذه التكنولوجیا المتطورة، وأضاف أن المركز 

 .لمستقبلا فيمصر سیغطى مجاالت عدیدة  فيیعد األول  الذي

كما وافق مجلس الجامعة على إنشاء مكتب بقطاع الدراسات العلیا والبحوث لدعم االبتكار وتسجیل براءات االختراع بھدف 
تشجیع البحث والتطویر ومساعدة الباحثین على تطبیق اختراعاتھم وتسویقھا مع حمایة مصالح المخترعین وحقوقھم، 

 .للجامعة للمجالت العلمیة ومؤلفات أعضاء ھیئة التدریس وكتبھممع ھذا سیتم إنشاء دار نشر  وبالتوازي

مالیین جنیھ من أجل تجدیدھا بشكل  6أن الجامعة ستدعم المدینة الجامعیة بمیزانیة تبلغ  صحفيلقاء  فيوأضاف كامل 
الثالجات  فيكتریا شامل وتحسین الخدمة المقدمة وجعل المدینة مكانا صحیا وسیشمل ھذا تجدید المطابخ والقضاء على الب

خطة التجدید بالمدن الجامعیة  فيوتعیین مراقبین لجودة األغذیة من قبل بعض طالب المدینة كأول تجربة إلشراك الطلبة 
القوات  فيتقدمھا المدن ولھذا السبب قرر كامل االستعانة بخبیر  التيخاصة بعدما تأكد أن ھناك شكاوى كثیرة من الوجبات 

 .وال عن التغذیة ویعین مستشارا لرئیس الجامعةالمسلحة لیكون مسئ
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 باحث تونسي یطور رقیقة الكترونیة تزرع تحت الجلد لتشخیص الحالة الصحیة 
 إلىتوصل باحث تونسي  --) كونا( 7 - 8 -تونس 

اختراع علمي في میدان التكنولوجیا الطبیة یساھم عبر 
رقیقة الكترونیة تزرع تحت الجلد البشري في تحلیل 

 .الجسدیة وتشخیص الحالة الصحیة للمرضى اإلشارات
بن  قعبد الرزاھذا العمل البحثي للمھندس  إعدادوتسنى 
بالتعاون مع جامعة مدینة ایزو الیابانیة والھیئات  عبد هللا
تشفائیة في المدینة الواقعة في شمال الیابان من خالل االس

 .التطبیقات المعتمدة على میكرو رقیقة إحدىتطویر 

ویمكن زرع ھذه الرقیقة وفق ما ذكرتھ وكالة تونس 
تحت الطبقة الجلدیة للجسم بما یتیح تحلیل  لألنباء إفریقیا

 إذالجسدیة وتشخیص الحالة الصحیة في حینھ  اإلشارات
وتسمح ھذه التقنیة بالتعرف  .رقیقة بواسطة الطاقة البیولوجیة التي ینتجھا الجسم عن طریق التفاعل الكیمیائيتعمل ال

 .تجنیبھم حاالت الوحدة عند الوفاة وبالتاليعلى صحة المسنین  إنذارالفوري على التغیرات التي تطرأ دون سابق 

بي قیاس الحرارة وضغط الدم ودقات القلب في وقت زمني وجیز كما یمكن بفضل ھذه الرقیقة الموصولة ال سلكیا بجھاز ط
وقالت الوكالة التونسیة ان ھذه التقنیة معتمدة  .التدخل عند الحاجة لألطباءالمعلومات فورا لیتسنى  إرسال إمكانیةفضال عن 

 لألشخاصة الحالة الصحیة منذ سنة على سبیل التجربة لیقع تعمیم استعمالھا في غضون السنتین المقبلتین السیما لمتابع
 .المعاقین والمسنین عن بعد

 األشخاصللرجال حیث یمثل  79النساء و إلىعاما بالنسبة  88وتعرف الیابان بتھرم سكاني مرتفع بمعدل معیشي یبلغ 
ویقیم الباحث عبد الرزاق بن عبد هللا حالیا بالیابان  .في المئة من السكان ھناك 20من  أكثر) سنة فما فوق 65(المسنون 

 .المختصة األكادیمیة النشراتجانب عضویتھ في ھیئات عدد من  إلىوھو مھندس كمبیوتر ومدرس جامعي في ھذا المجال 

  

  

 اتفاقیة لجامعة النیل مع جامعة أمریكیة إلنشاء مركز أبحاث اللكترونیات النانو 
شھد الدكتور طارق كامل وزیر االتصاالت وتكنولوجیا  

المعلومات خالل زیارتھ للوالیات المتحدة األمریكیة 
مراسم توقیع اتفاقیة للتعاون المشترك بین جامعة النیل 

كلیة الھندسة والعلوم (التكنولوجیة وجامعة نورث وسترن 
وذلك بھدف إنشاء مركز أبحاث اللكترونیات ) التطبیقیة

من المقرر أن تضم ھیئة  والذي ،جامعة النیل فينو النا
 .التدریس الخاصة بھ أساتذة متخصصین من الجامعتین

وتھدف االتفاقیة إلى إقامة برامج مشتركة للماجستیر 
والدكتوراه تجرى تحت إشراف وتنفیذ إدارة الجامعتین 

بالتعاون مع قسم الھندسة  2010 الدراسيبدءا من العام 
 .علوم الحاسبااللكترونیة و

. وقد وقع االتفاقیة الدكتور طارق خلیل القائم بأعمال رئیس جامعة النیل والدكتور دانیال لینزر رئیس جامعة نورث وسترن
 .ــ الحزب الدیمقراطي الوطني 2009یونیو  24: تاریخ النشر
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مركز للنانوتكنولوجي بالتعاون مع  بإنشاءتبدأ   األردنیةالعلوم والتكنولوجیا 
  األمریكیةجامعة الینوي 

ذكر رئیس جامعة العلوم والتكنولوجیا الدكتور وجیھ عویس انھ تنفیذا للتوجیھات  
الملكیة السامیة بوضع األردن على الخارطة العلمیة المتقدمة بدأت الجامعة الخطوات 

، حیث ستقوم Nano-Technology Centerإلنشاء مركز النانوتكنولوجي  لیةاألو
أوربانا تشامبین األمریكیة بتوفیر الكوادر  - الجامعة وبالتعاون مع جامعة إلینوي

لتوفیر الكوادر البشریة من خالل ابتعاثھم  إستراتیجیةوإعداد خطة  ،البحثیة الالزمة
 .لتكنولوجیا الجدیدة إلى األردنإلى الجامعات المعنیة بھدف نقل ھذه ا

ھذا المركز سیخدم ثالثة أغراض رئیسیة األول تعلیمي وذلك إلنشاء قاعدة علمیة من 
الباحثین في مجاالت النانو تكنولوجي، والثاني بحثي وذلك عن طریق برامج مشتركة 
في البحوث والتطویر واالبتكار، أما الغرض الثالث فھو صناعي وذلك بالتعاون مع 
الشركات ومؤسسات الصناعة إلخراج منتجات البحوث والتطویر للسوق المحلى 
والعالمي، موضحا أن فترة إنشاء المركز سوف تستغرق خمس سنوات بتمویل مالي ذاتي من الجامعة ودعم علمي 

 .ذات المكانة الرفیعة األمریكیةوخدماتي من الجامعات 

 15منھا  ،ملیار دوالر على مستوى العالم 25ا االستثمار بھ حالیا بحوالي ان ھذا العلم الحدیث ھو علم المستقبل حیث بد
 األدویةاالستثمار في المجاالت الطبیة وتطویر  إلى إضافةملیارا من القطاع الخاص لغایات تطویر منتجات وسلع صناعیة 

  .والعالجات والمعدات المستخدمة في مختلف مجاالت الطب

األمریكیة في تطویر جھاز ) إلینوي(بعد أن نجحت جامعة  ،النانویة اثبت جدارتھ في التجارب ان أول استخدام طبي للتقنیة
وكذلك الدالئل  ،بحیث یغني األشخاص المصابین بالسكري عن استخدام حقن األنسولین ،بالتقنیة النانویة یزرع في الجسم

 .المبشرة على فئران التجارب لجھة بعض األمراض

علوم والتكنولوجیا ان الباحثین یحصرون مھامھم في الوقت الحالي في تصمیم روبوت ضئیل الحجم وقال  رئیس جامعة ال
وفیما یتعلق . قادر على تحریك الجزیئات وذلك حتى یكون ممكنا لھا مضاعفة ذاتھا بشكل آلي دون تدخل العوامل الخارجیة

م وإعادة إنتاج الخالیا المیتة ومضاعفتھا والقیام بدور بجسم اإلنسان یتوقع أن تعمل تقنیة النانو على مكافحة أمراض الجس
  .الشرطي في الجسم لحمایة األجھزة لتدعیم جھاز المناعة لدى اإلنسان

  

  

 دورة الوقایة من اإلشعاع للعاملین في الھیئات الرقابیة
عقدت الھیئة العربیة للطاقة الذریة بالتعاون مع 
ھیئة الطاقة الذریة السوریة دورة تدریبیة 

بعنوان  ةالرقابیة العربیللعاملین في الھیئات 
الوقایة من اإلشعاع للعاملین بالھیئات الرقابیة 

 .مستوى متقدم

تم ذلك في مقر ھیئة الطاقة الذریة السوریة في 
 – 5\31الفترة من  العاصمة السوریة دمشق في

تحت رعایة نائب المدیر العام  2009\6\11
لھیئة الطاقة الذریة السوریة وبحضور ممثل 
الھیئة العربیة للطاقة الذریة الدكتور ضو مصباح 
والمدیر األكادیمي للدورة الدكتور حسان 

تم افتتاح الدورة بكلمة ممثل الھیئة , خریطة
یر األكادیمي العربیة للطاقة الذریة ثم كلمة المد

بأعداد الدورة واإلشراف علیھا وإخراجھا بصورة رائعة نخبة من العاملین في الھیئة الفنیة في الھیئة السوریة  مللدورة قا
 .للطاقة الذریة

وفي   .عربیة سادة بینھم روح األلفة واألخوة العربیةشارك في ھذه الدورة عشرون مشارك ومشاركة من أحد عشر دولة 
الواحدي من جمھوریة الیمن بإلقاء كلمة المشاركین أثنى وشكر من خاللھا كل من ساھم في  عبد هللانھایة الدورة قام األستاذ 

 .بعد ذلك تم تسلیم الشھادات للمشاركین. أنجاح ھذه الدورة وإخراجھا بالشكل المطلوب
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  المؤتمر الدولي األول للحمایة من اإلشعاع في دول الخلیجتنظیم 
للعلوم  زعبد العزیدشن معالي رئیس مدینة الملك 

السویل الیوم في مقر  إبراھیموالتقنیة الدكتور محمد بن 
المؤتمر الدولي األول للحمایة من  ،المدینة بالریاض

اإلشعاع الذي تنظمھ المدینة بالتعاون مع األمانة العامة 
  .جلس التعاون لدول الخلیج العربیةلم

تحدث معالي األمین العام المجلس التعاون لدول الخلیج 
بن حمد العطیة في كلمة  نعبد الرحمالعربیة األستاذ 

باألمانة العامة الدكتور قدمھا نیابة عنھ مدیر إدارة البیئة 
فھمي العلي عن خطورة استخدام المواد المشعة التي 

ُ إلى حادثة  ،تستقطب االھتمام العالمي واإلقلیمي مشیرا
التي خلقت  م،1986عل النووي في تشیرنوبل عام المفا

موجھ تاریخیھ من الرعب النووي الشامل ما تزال آثاره 
ً في  ،عالقة باألذھان حتى اآلن الوقت نفسھ بالدول التي استطاعت استخدام التطبیقات السلیمة للطاقة النوویة في مشیدا

  .مجاالت الصناعة وإنتاج الكھرباء والزراعة والطب وغیرھا

العیسى رئیس اللجنة التنظیمیة للمؤتمر والمشرف على معھد بحوث الطاقة  زعبد العزیوبدوره أوضح الدكتور خالد بن 
للعلوم والتقنیة أن مسؤولیات الحمایة من اإلشعاع تنطوي على ركائز رئیسیة تعد من  زد العزیعبالذریة بمدینة الملك 

  .المعاییر الدولیة التي تحرص علیھا المنظمات الدولیة

وبین الدكتور خالد العیسى أن ھذه المعاییر تشمل البنیة التحتیة للحمایة من اإلشعاع، مراقبة الجرعات اإلشعاعیة الشخصیة 
، مراقبة التعرضات اإلشعاعیة لعامة مراقبة الجرعات اإلشعاعیة الطبیةلین في ھذا المجال ومراقبة أماكن العمل، للعام

  .الجمھور والبیئة، واالستعداد واالستجابة للطوارئ اإلشعاعیة النوویة

بعد ذلك انطلقت أعمال المؤتمر الذي یشارك فیھ 
إلى جانب ممثلي دول مجلس التعاون متحدثین 

ن منظمات دولیة كبرى مثل الوكالة الدولیة م
للطاقة الذریة والھیئة الدولیة للوقایة من اإلشعاع 
وھیئات ذریة وجھات رقابیة في دول متقدمة مثل 
الیابان وفرنسا وبریطاني وغیرھا یقدمون 
التجارب والتطورات الحدیثة في مجال تأثیرات 
اإلشعاع وتنظیمات الحمایة من اإلشعاع وغیر 

  .ذلك

ویبحث المؤتمر على مدى ثالثة أیام عدة محاور 
، التعرضات اعأھمھا تنظیمات الوقایة من اإلشع

، الرصد البیئي وعالقتھ عداد للحوادث اإلشعاعیة والنوویة، االستالمختلفة ومن أھمھا الجانب الطبياإلشعاعیة في التطبیقات 
ع وما یتبع ذلك من اتفاقات جانب تطویر معاییر الوقایة من اإلشعا ، الجھود الدولیة فينذار في حالة الحوادث اإلشعاعیةباإل
  .دولیة

وقدم خالل الیوم األول متحدثون دولیون بارزون محاضرات قیمة في ھذا المجال إلى جانب أوراق وطنیة لدول المجلس 
أرامكو والمدینة، وجامعة الست فضالً عن أوراق علمیة من المؤسسات العلمیة والمؤسسات البحثیة في المملكة من شركة 

  .ومعھد الكویت لألبحاث العلمیة ززیعبد العالملك 

وتحدث نائب رئیس الھیئة الدولیة للوقایة من اإلشعاع الدكتور آبل خولیو قونزالیس في المحاضرة األولى عن مستویات 
على اإلنسان، بینما استعرض السید بول ھنري رومیو من ھیئة الطاقة الذریة الفرنسیة  المؤبنالحیویة لإلشعاع  التأثیرات

االتجاھات الحدیثة في مجال الحمایة من اإلشعاع والتأثیرات البیولوجیة، في حین تطرقت المحاضرة الثالثة لموضوع 
التي حدثت في ة حراجتجربة  التدخل الطبي في الطوارئ اإلشعاعیة حیث ركز المحاضر السید آكاشي ماكوتو على

  .توكایمورا بالیابان

یذكر أن المؤتمر الدولي األول للحمایة من اإلشعاع یعد األول من نوعھ على ھذا المستوى في المنطقة ضمن منظومة 
دول المجلس، ویأتي تفعیالً لجھود ومقترحات الفریق الفني للحمایة من التعاون العلمي في إطار الوقایة من اإلشعاع بین 

اإلشعاع باألمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة، ومن ضمنھا تنشیط القاعدة العلمیة واألنشطة واللقاءات 
  .دي إلى التقاء الخبرات والمختصینالعلمیة التي تؤ

 12        2009مجلة الفیزیاء العصریة العدد السابع اغسطس 
  الموقع التعلیمي للفیزیاءمنتدى 

www.hazemsakeek.com/vb 

http://www.hazemsakeek.com/vb
http://www.hazemsakeek.com/vb


  الموقع التعلیمي للفیزیاءمنتدى  13   2009مجلة الفیزیاء العصریة العدد السابع اغسطس 
www.hazemsakeek.com/vb 

  ـــ جامعة الملك سعود بالریاض قسم الفیزیاء والفلك

  
  

حیث یقوم القسم بتدریس  ،یعتبر قسم الفیزیاء والفلك التابع لكلیة العلوم في جامعة الملك سعود من أھم األقسام في الجامعة
  .مقررات تعتبر كمتطلبات أساسیة في مختلف التخصصات بالكلیات التطبیقیة والكلیات الصحیة وكلیة العلوم

 21أستاذ مشارك و 16أساتذة و  7( عضو ھیئة تدریس في جمیع تخصصات الفیزیاء  44الوقت الحالي  في میضم القس
فنیین ومعیدین أثنین وخمسة معیدین مبتعثین إلكمال دراستھم العلیا، وثالثة باحثین  10ومحاضرا واحدا و) أستاذ مساعد

وثالث محاضرات )أستاذ مساعد 3أستاذ مشارك و  4(أما فیفرع البنات فیضم سبع عضوات ھیئة تدریس . وأربعة إداریین
في تدریس مقررات الدراسات العلیا لدى  أعضاء ھیئة التدریس من الرجال ویشترك. وسبع معیدات وفنیتین وإداریة واحدة

  .البنات وبعض مقررات البكالوریوس لقلة عدد أعضاء ھیئة التدریس ھناك من النساء فرع

بكالوریوس العلوم في الفیزیاء بعد اجتیاز ) بنین وبنات (بتدریس مقررات الفیزیاء ویمنح خریجیھیقوم قسم الفیزیاء والفلك 
 ،فیزیاء المواد(الخطة الدراسیة لمرحلة البكالوریوس الحالیة، كما یمنح درجتي الماجستیر في  وحدة دراسیة بنجاح في 136

لخریجیھ من )الفیزیاء النظریة(والدكتوراه في ) اء الطاقة الشمسیةفیزی ،فیزیاء اللیزر ،الفیزیاء النظریة ،الفیزیاء النوویة
  .الجنسین

یوجد في القسم سبع مجموعات بحثیة متخصصة یتوزع فیھا أعضاء ھیئة التدریس حسب تخصصاتھم الدقیقة وھذه 
  :المجموعات ھي

راف ومختبر القیاسات حیث یتوفر عدة مختبرات بحثیة مثل مختبر معجل فان دي ج :مجموعة الفیزیاء النوویة .1
  .فیزیاء النیوترونات وغیرھا من المختبرات  والتلوث اإلشعاعي لألغذیة والمواد ومختبر TLDروضوئیة كھال

وتنمیة البلورات وأجھزة قیاس خصائص  EPRحیث یوجد أجھزة الرنین البارامغناطیسي  :مجموعة دراسات المواد .2
  .المواد وغیرھا

حیث یمتد نشاط المجموعة لیشمل دراسة الخواص األساسیة للمواد المستعملة في  :الشمسیةمجموعة أبحاث الطاقة  .3
صناعة الخالیا الشمسیة ودراسة خواصھا الكھربیة والضوئیة والتركیبیة، ومناسبة ظروف المملكة في تطویر الخالیا 

  . الشمسیة

ً إلى علم الكون وتركز في أبحاثھا بالدرجة األولى على ف :مجموعة الدراسات النظریة .4 یزیاء الجسیمات األولیة إضافة
  .الفیزیائي وفیزیاء الجوامد وأشباه الموصالت

ً في التطبیقات المختلفة كالطبیة والھندسیة  :مجموعة أبحاث اللیزر .5 حیث یُعتبر اللیزر من أكثر التقنیات استخداما
ات الحدیثة ذات األطوال الموجیة المختلفة والعسكریة وغیرھا، لذا یوجد في مختبرات المجموعة العدید من اللیزر

  .والطاقات العالیة التي توظفھا المجموعة في التطبیقات المذكورة

وتتركز اھتماماتھا على البحوث الطبیة والحیویة، وتأثیر بعض الظواھر  :مجموعة الفیزیاء الطبیة والحیویة .6
ن، من ذلك قیاسات الحث الكھرومغناطیسي واإلشعاعات الفیزیائیة على الكائنات الحیة ومن ثم توظیفھا لخدمة اإلنسا

  .غیر المؤینة غیر ذلك

حیث یوجد منظار فلكي مزدوج مع إمكانات التصویر الفوتوغرافي والكھروضوئي والطیفي  :مجموعة أبحاث الفلك .7
 ُ  .خرىمع إسقاط صورة الشمس، كما یوجد معمل شمسي لدراسة الشمس وظواھرھا المختلفة إضافة إلى تجھیزات أ

كما ویقدم القسم خدمة التثقیف .واللجنة الدائمة للوقایة من اإلشعاعات المؤینةتقنیات النانو كما یوجد بالقسم وحدة 
ر من خالل معرضھ الدائم للظواھر العلمیة والفلكیة، إضافة إلى نشاط اللیلة المفتوحة مساء كل یوم إثنین العلمي للجمھو

  .لمشاھدة األجرام الفلكیة من خالل المرصد الفلكي و القبة الفلكیة ومتحف الفلك
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  عضاء فریق الترجمة في المركز العلمي للترجمةأیكتبھا لكم 

  
  

  األخ محمد مصطفى
  نواف الزویمل./ أ
  حازم سكیك.د
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 أكثرسلوب جدید لمزج الضوء من الممكن ان یؤدى للحصول على صور أ
 وضوحا ونقاء

  محمد مصطفىترجمة 

عندما یقوم المصورین بعمل زووم على ھدف المركز العلمي للترجمة 
من زاویة  واسعة أبعادیفقدون  فأنھم وأفضل أوضحبشكل یروه  لكيمعین 
طریق  اآلنولكن " الكبیرةبالصور "انھم مجبرون على التعامل حیث  الرؤیة

جامعة برنستون من الممكن ان تؤدى  فيللتصویر تم تطویره بواسطة باحثین 
 ةمن الدق ةعالی ةبدرجووقت واحد  فيالمنظر  أجزاءعدسات تظھر كل  إلى

 ةبناء میكروسكوبات قوی فيمن الممكن ان تساعد  ةالجدید ةوالوضوح الطریق
 أخرى ةبصری وأجھزة

جامعة  في ةالكھربی ةقسم الھندس فيساعد م أستاذفلسشر ولقد صرح جاسون 
قربا  أكثرصور  تأخذسوف یمكنك من ان "قاد ھذا البحث  الذيبرنستون 

تم  الدراسةھذه " ووضوحا للھدف المراد تصویره بدون تصغیر مجال رؤیتك
عدد  فيكتابتھا بالتعاون مع الطالبین شولسبر بارسى وینج وان وتم نشرھا 

  Nature photonics من مجلة 2009ابریل 

 التيقیمة الضوء  اإلنسانعین  ةمتضمن األخرى ةالبصری واألجھزةالكامیرات 
ع یتم تسجیل شعا لكي ةتجمع من خالل فتحات العدسات محددمن الممكن ان 

و كاشف الكامیرا أوكمثال على ذلك شبكیة العین  Detector الكاشف إلىویصل  ةیجب ان یمر من خالل العدس ضوئي
ھا قبل الوصول تغیر مسار ألنھاو أجدا  ةضعیف ألنھاالكاشف وذلك  إلىتصل  تلك الة الضوئی األشعةولكن معظم  ةقمیالر

 .للكاشف

كل لون للضوء لھ طول موجى ممیز ومن الطول الموجى للضوء في الجسم اقل وبشكل خاص ان تفاصیل  ةالمشكل
الضوء  أشعة ةلماد الداخليكتریا داخل التركیب نانومتر تقریبا یعادل حجم ب 530على سبیل المثال لھ طول موجى  األخضر

موضع قریب جدا من  فيیجب ان تكون  األجھزةفان األشعة ھذه نستطیع التقاط  لكيوالعدسات  إلىتتالشى قبل الوصول 
الواقع ھذه  في:قال فلسشر ولقد ، ةكامل ةوتجتمع مكونة صور ةیره وتقوم بعمل مسح شامل لكل نقطالھدف المراد تصو

 .النظر فيتعانى من ضیق  األجھزة

انھا سوف تمكن العلماء من  ةومن تطبیقات ھذه الطریق
بدرجھ فائقة  أخرى ةضوئی وأجھزةء میكروسكوبات بنا

سوف یكون  ةلھذه الطریق آخروالنقاء وتطبیق  الوضوح
على  أشكالحفر  أي  lithographyطباعة الـ في

تصنیع رقاقات  فيسوف تستخدم  والتيالسطوح 
الكمبیوتر وھذا سوف یتم بواسطة حرق سطح الھدف 
بواسطة شعاع لیزر ویتم تحدیده وعكسھ باستخدام ھذه 

 ةالجدید ةالطریق

الحصول على صور  فيسوف یتمثل  آخروتطبیق 
التشخیص  فيتستخدم والتي س لألجسام األبعادثالثیة 
التشخیص  في المستخدمة ةالصور الحالیحیث ان  بيالط

فان ھذه  الحاليمقارنة بالوضع  األبعادتكون ثنائیة 
سوف تمكننا من الحصول على صور  ةالحدیث ةالتقنی

وسوف  ةللمواد الغیر خطی الضوئیةتشفیر البیانات ووصف الخصائص  أیضاومن تطبیقاتھا . وضوحا أكثر األبعادثالثیة 
 والتي ةبعض االكتشافات المستقبلی إلى ةباإلضافوسط معین  فيتمكن العلماء من دراسة طریقة وسلوك الضوء عندما یمر 

  .اسلوب بنائھا إعادةحالیا وتحسین  ةمن الموجود أفضل ةوھى تطویر عدسات الخطی اآلنیعمل الباحثون علیھا 

  http://www.princeton.edu/mainةاألمریكیموقع جامعة برنستون : المصدر
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زة جھأمن  ةعدید أنواع في األخطاءلمعالجة  ةالفیزیائیون یطورون طریقھ فعال
  الكميالكمبیوتر 

 ترجمة محمد مصطفى
 

 القوميتمكن باحثون من المعھد المركز العلمي للترجمة 
معالجة من للقیاسات والتكنولوجیا من تطویر اسلوب جدید یمكنھ 

من  ةالنھای فيھذا التطور  ةالكمبیوترات الكمی في ةالناتج األخطاء
 والتي ةالقوی ةاألجھزمن ھذه  ةالممكن ان یسھل علینا بناء نسخ جدید

یصعب علینا حلھا  والتي ةان تحل مشكالت مھمنظریا من الممكن 
 .نمتلكھا الیوم التي ةالكمبیوتر العادی ةأجھزباستخدام 

ابریل من  23العدد الصادر یوم  فيتم وصفھا  ةالجدید ةھذه الطریق
ایون مبرد من  1000 واليحباستخدام نظام مكون من   Natureمجلة 
علیھا باستخدام مجال  التأثیرتم ) كھربیا ةایونات مشحون( البرلیوم
كل ایون من الممكن ان یعامل كمخزن  مغناطیسي وأخر كھربي

ھذه االیونات من  ةالكمبیوترات الكمی في ةكوانتمى للمعلومات القوی
تم تصنیعھ من  الذيمنتظم ومشابھھ لنفس النظام  يتوزیع ذاتة بلور

 ةمن مواد شبھ موصل ةباستخدام وصالت كھربی آخرینقبل باحثین 
 ةخدم كذاكرتن ان یسفائقة التوصیل نظام مثل ھذا من الممك وأخرى

 Quantum memories ةكمی

االعتماد على  فيتھدید كبیر لمدى قدرتنا  أبطلللقیاس والتكنولوجیا  الوطنيالمعھد  فيتم تطویره  الذيالجدید  األسلوب
یعكس  لكي فالمیكروویمن النبضات لموجات  ةالمعھد من تطبیق سلس في البحثيالفریق حیث تمكن : ةالذاكرات الكمی

 .ةالمتزامن ةالعشوائی األخطاءتراكم 

جھزة الكمبیوتر أ في األخطاءمعدل حدوث من من الممكن ان نقلل  ةالجدید ةوضحت انھ باستخدام ھذه الطریق ةالمحاكا
ا للقیاس والتكنولوجی الوطنيالمعھد  فيھرمان یس الباحث الزائر  أعلنكما  األخرىمن الطرق  أكثر ةمر ةبمقدار مئ ةالكمی

 .صدق ھذه النتائج والتوقعات أثبتتوصاحب ھذا البحث ان القیاسات 

 http://www.nist.gov/index.html للقیاس والتكنولوجیا األمریكيموقع المعد  :المصدر
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 ضوئيسطوع 

على  اآلنالقائم على ھذا المشروع یقوم 
الناتج منھا  عللشعاة جود اعليتحقق  لكي
 بدءومن الممكن  ةالتجارب العلمی فيحتى یتم استخدامھا 

التجارب بحلول شھر سبتمبر ونتیجة لھذه النبضات الفائقة 
یصدرھا ھذا الجھاز فانھ  التيوفائقة الوضوح 

سوف  والتي ةسوف یعمل كما لو كان كامیرا فائقة السرع
حدوث  أثناءتتمكن من التقاط صور للذرات والجزیئات 

التفاعل وبتجمیع ھذه الصور مع بعضھا البعض سوف 
سوف تظھر  والتي ةمتحرك أفالمحثین من عمل 

سلوك الذرات والجزیئات وذلك من خالل 
 .ةجدید

 ةوجدیر ةداه جدیدأذلك  في البحثيالفریق 
یمكن تحقیقھا  والتي ةللعلوم الحدیث ة

 .باستخدام معجل الذرات الخطى

 الذيالمشروع بان العلم  عن لینئوالمس
من ھذا الجھاز الجدید سوف یكون مثل العلم 
جاء من اكتشاف اللیزر من عقود مضت نحن حتى 

 یقومیمكن لھذا الجھاز الجدید ان  الذيال نعرف كل 
بان النتائج  متأكدینولكننا وما سیقدمھ للعالم من حولنا 

 .ةالمجتمعات العلمیتؤثر على 

 القوميولمزید من المعلومات ھذا ھو موقع المعمل 

http://www.slac.stanford.edu/ 

http://www.physorg.com/news159556347.h
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سطوع  أعلىالعالم یحقق  فيصلب اكس 
 ترجمة محمد مصطفى

اكس  ألشعةمصدر  أقوى للترجمة
قسم  في) 2009ابریل  15( ي

للمعجالت ھذا  القومي ياألمریك
سوف یمكن الباحثین  ةالمترابط 

لیزر أشعة اكس  أو ةالعالی ةعلى ھذه الطاق

المشروع على نحو ممتاز فان ھذا المصدر 
الجدید سوف یوفر اسطع واقل  ة

انھ سوف  العلمیة للدراسةأشعة اكس 
 فيلدراسة وفھم ترتیب الذرات 

الموصالت  وأشباهالمواد وعلى سبیل المثال المعادن 
والمواد  ظةفاوالبولیمرات والمواد الح

 ةوسوف یوفر مساح ةوالجزیئات البیولوجی
 .أخرىوفى مجالت  ةمجال الطاق

للمعجالت بریس درل  األمریكي
 ةتغلب على تحدیات وصعوبات جدید

ھذا االكتشاف ویحقق ھذه النتائج وعملھم 
 " أیضاوقال  أخرىھذا سوف یشرك معھم مجاالت بحث 

 التيالمستقبل مثل  في ةأھمیسوف تحتل 
 "الماضي

ھذا المصدر الجدید  ةمراحل التشغیل المتقدم
اسطع من اى مصدر  أشعتھستكون شدة 
تم تصنیعھا سابقا االختبارات  

انجستروم  1.5ضوء لیزر لھ طول موجى
 األعلىلیزر أشعة اكس طول موجى و

 إنتاجیتم  ولكي آخرجھاز لیزر 
ان یرتب الشعاع  البحثيالفریق 

ال یحید الشعاع عن مساره حتى 
 عمالوھذا یعد متر  5میكرومتر لكل 

جون جالدیا بان  البحثيولقد صرح مدیر ھذا المشروع 
 من حیث التشغیل األصعبالجدید ھو 
د الفاصل بین الممكن وغیر انھ یمثل الح

تستخدم مرایا ذات  التي ةاللیزر التقلیدی
تكبر الضوء فان ھذا الجھاز الجدید یعتبر 
حر حیث انھ یتم تخلیق الضوء 

 .ةكترونات الحر

القائم على ھذا المشروع یقوم  البحثيالفریق 
لكي المعداتتجھیز 

حتى یتم استخدامھا 
التجارب بحلول شھر سبتمبر ونتیجة لھذه النبضات الفائقة 

وفائقة الوضوح  ةالسرع
سوف یعمل كما لو كان كامیرا فائقة السرع

تتمكن من التقاط صور للذرات والجزیئات 
التفاعل وبتجمیع ھذه الصور مع بعضھا البعض سوف 

حثین من عمل یتمكن البا
سلوك الذرات والجزیئات وذلك من خالل  أساسیات

جدید ةزمنی سمقایی

الفریق  رأىولقد 
ةبالنسب ةبالمالحظ

باستخدام معجل الذرات الخطى

المسولقد صرح احد 
من ھذا الجھاز الجدید سوف یكون مثل العلم  یأتيسوف 
جاء من اكتشاف اللیزر من عقود مضت نحن حتى  الذي
ال نعرف كل  اآلن
وما سیقدمھ للعالم من حولنا بھ 

تؤثر على سوف  ةالجدید

  

 

ولمزید من المعلومات ھذا ھو موقع المعمل 
 للمعجالت 

http://www.slac.stanford.edu/

   :مصدر الخبر
http://www.physorg.com/news159556347.h

tml  
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اكس  أشعةجھاز أول 

 

للترجمة العلميالمركز 
ية فللحیاالعالم ظھر  في

األمریك المعھد في ةالطاق
 ةلألشع الضوئيالمصدر 

على ھذه الطاق ةنظر إلقاءمن 
 .معملیا إنتاجھتم  الذي

المشروع على نحو ممتاز فان ھذا المصدر  ینتھيعندما 
ةالمترابط ةلألشع الضوئي

أشعة اكس لیزر نبضات لجھاز 
لدراسة وفھم ترتیب الذرات  ةداه جدیدأیمنح العلماء 

المواد وعلى سبیل المثال المعادن 
والبولیمرات والمواد الح ةوالمواد السیرامكی

والجزیئات البیولوجی ةالبالستكی
مجال الطاق في ةالمتقدم لألبحاث

األمریكيولقد صرح مدیر المعھد 
تغلب على تحدیات وصعوبات جدید البحثيبان الفریق 
ھذا االكتشاف ویحقق ھذه النتائج وعملھم  إلىحتى یصل 

ھذا سوف یشرك معھم مجاالت بحث 
سوف تحتل  ةاآللان ھذه 

الماضي في بالمیكروسكواحتلھا 

مراحل التشغیل المتقدم فيحتى 
ستكون شدة اكس  ألشعة

 التي ةللنبضات القصیر
ضوء لیزر لھ طول موجى أنتجت ةاألولی
طول موجى و األقلیعتبر  والذي

جھاز لیزر  ةطاقھ تم تخلیقھا بواسط
الفریق فانھ على ھذا الضوء 
حتى بدقھ عالیھ  االلیكتروني

میكرومتر لكل  5 بزیادةالمستقیم 
 .ةالھندس في اخارق

ولقد صرح مدیر ھذا المشروع 
الجدید ھو  الضوئيالمصدر 

انھ یمثل الح أیضاوقال 
 .الممكن

اللیزر التقلیدی أجھزةوعلى غیر 
تكبر الضوء فان ھذا الجھاز الجدید یعتبر  لكيفجوات 
حر حیث انھ یتم تخلیق الضوء الكترونات لاال لیزر

كترونات الحربواسطة االل
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 جدید تقنیة النانو التي تعمل بتقنیة متقدمة للمساعدة في حل جرائم األسلحة

ً بتطویر طریقة حصر كمیات كبیرة من الحامض النووي المفیدة بصورة شرعیة  باإلضافة لھذا اإلنجاز قام الفریق أیضا
 خرطوشالذي لمس البھام اإل أصبعلخشن قادر على أن یحتفظ بخالیا الجلد المیتة من 

من الحمض النووي الحصول على مقدار كافي 
قد الحمض النووي الذي ب االضرارلتفادي 

 .عندما یُستخرج النحاس من الخرطوش

وقد تكون . شھرا 12یمكن أن تكون متاحة لالستخدام في غضون اقل من 
 .السكین في المستقبل

 Sermon وأضاف األستاذ" نحن في الوقت الحاضر نركز على فھم المتطلبات الدقیقة للشرطة ومصنعي الخراطیش
سالح الجریمة ولكن أیضا لردع  عن للكشف
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جدید تقنیة النانو التي تعمل بتقنیة متقدمة للمساعدة في حل جرائم األسلحة
  نواف الزویملترجمة 

المجرمون الذین یستخدمون األسلحة المركز العلمي للترجمة 
أكبر في الفرار من العدالة في المستقبل، وذلك الناریة قد یجدون صعوبة 

 .بفضل رصاصة جدیدة عبقریة تعمل بتقنیة متقدمة في بریطانیا

العین ب ةوغیر مرئی كرونیم 30قطرھا فقط 
 .غطى خراطیش المسدس

 إطالقخرطوشة حتى بعد العلى تبقى النانو ھذه 
من الممكن إقامة عالقة قویة بین مطلق النار 

 .والخرطوش بواسطة الطب الشرعي

من الصعب للغایة إقامة مثل ھذه العالقة بسبب الصعوبة في 
سطح استرجاع البصمات أو كمیات كبیرة من الحمض النووي من 

 سبق شيءنیة النانو تختلف عن أي إن تق. ، الالمعة والملساء
في اكتشاف المجرمین، ویمكن بالتالي أن یؤدي إلى إدانات 

تتكون البطاقات من مكونات طبیعیة وحبوب اللقاح، وھي المادة المتوفرة 
ویقول البروفسور بول سیرمون من " بالخواص الالصقة الطبیعیة 
حصلت على بصمة لقد " وأضاف. لبحثجامعة سیري التي دعمت ھذا ا

بطالء أكسید التیتانیوم، وأكسید الزركونیوم السلیكا أو 
 

ً بتطویر طریقة حصر كمیات كبیرة من الحامض النووي المفیدة بصورة شرعیة  باإلضافة لھذا اإلنجاز قام الفریق أیضا
لخشن قادر على أن یحتفظ بخالیا الجلد المیتة من ھذا السطح ا

الحصول على مقدار كافي بطریقة فعالة حیث أن  -أیضا انخفاض تكلفة اقتنائھ 
لتفادي  اتم تصمیمھ ھذه التكنولوجیا قد. من خرطوش المسدس لم تكن متاحة من قبل

عندما یُستخرج النحاس من الخرطوش) 2(درجات الحرارة المتولدة نتیجة أطالق النار، و

یمكن أن تكون متاحة لالستخدام في غضون اقل من  تقنیات استخالص الحمض النووي
السكین في المستقبلالجرائم التي استخدمت فیھا ھناك أیضا مجاالت آخري لتطبیقھا، مثل 

نحن في الوقت الحاضر نركز على فھم المتطلبات الدقیقة للشرطة ومصنعي الخراطیش
للكشفلكن من الواضح أن العمل یمكن أن یقدم مساھمة قیمة لیس فقط 

  ".المجرمین عن اللجوء إلى استخدام األسلحة الناریة في المقام األول

New nanotechnology tagging system to help solve gun crime 

http://www.physorg.com/news136808322.html  
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جدید تقنیة النانو التي تعمل بتقنیة متقدمة للمساعدة في حل جرائم األسلحة

 

المركز العلمي للترجمة 
الناریة قد یجدون صعوبة 

بفضل رصاصة جدیدة عبقریة تعمل بتقنیة متقدمة في بریطانیا

قطرھا فقط  –البطاقات الصغیرة 
غطى خراطیش المسدستل تصمم - المجردة

النانو ھذه جسیمات إن بعض 
من الممكن إقامة عالقة قویة بین مطلق النار  ھاھذا یجعل .النار

والخرطوش بواسطة الطب الشرعي

من الصعب للغایة إقامة مثل ھذه العالقة بسبب الصعوبة في  ،حتى اآلن
استرجاع البصمات أو كمیات كبیرة من الحمض النووي من 

، الالمعة والملساءخرطوشةال
في اكتشاف المجرمین، ویمكن بالتالي أن یؤدي إلى إدانات وان استخدم 
 .وأدلة أكثر

تتكون البطاقات من مكونات طبیعیة وحبوب اللقاح، وھي المادة المتوفرة 
بالخواص الالصقة الطبیعیة 
جامعة سیري التي دعمت ھذا ا

بطالء أكسید التیتانیوم، وأكسید الزركونیوم السلیكا أو  ةفرید ةكیمیائی
 . مزیج من أكاسید أخرى

ً بتطویر طریقة حصر كمیات كبیرة من الحامض النووي المفیدة بصورة شرعیة  باإلضافة لھذا اإلنجاز قام الفریق أیضا
ھذا السطح ا. على خراطیش السالح

 .ناريالسالح الفي 

أیضا انخفاض تكلفة اقتنائھ  األساسیةومن المزایا 
من خرطوش المسدس لم تكن متاحة من قبل

درجات الحرارة المتولدة نتیجة أطالق النار، وارتفاع ) 1(یكون بسبب 

تقنیات استخالص الحمض النوويإن تقنیة النانو 
ھناك أیضا مجاالت آخري لتطبیقھا، مثل 

نحن في الوقت الحاضر نركز على فھم المتطلبات الدقیقة للشرطة ومصنعي الخراطیش"وقال 
لكن من الواضح أن العمل یمكن أن یقدم مساھمة قیمة لیس فقط "في تعلیقھ 

المجرمین عن اللجوء إلى استخدام األسلحة الناریة في المقام األول

  

New nanotechnology tagging system to help solve gun crime
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یشھد العالم في ھذا القرن ظھور ثورة علمیة وصناعیة جدیدة أثارت الدھشة؛ لما تتمیز بھ من تطبیقات مھمة تحول 

وبتخیُّل الفرق في حیاة اإلنسان قبل وبعد كل من الثورتین الصناعیة واإللكترونیة في القرن الماضي . الخیال إلى واقع
  .فإننا سندرك أھمیة ثورة تقنیة النانو

فما ھي تقنیة النانو؟ وما ھي تطبیقاتھا؟ وكیف تعمل اختراعاتھا؟ وھل للمملكة العربیة السعودیة إنجازات فیھا؟ كل ھذه 
على أربعة فصول یختم كل منھا بأسئلة تقویمیة،  112األسئلة وغیرھا یناقشھا ھذا الكتاب الذي یحتوي في صفحاتھ الـ 

طب أغلب أفراد المجتمع بأسلوب مبسط، كالطلبة والمعلمین واالقتصادیین والكتاب یخا. باإلضافة إلى فصل الملحقات
  .والباحثین

  intro.nano@hotmail.com: لالستفسار للحصول على الكتاب
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 قریبا في المنازل

أو  LCD شاشات العرض سواء كانت شاشات البلورات السائلة
شاشات البالزما أو الشاشات الثالثیة األبعاد فان شاشات المستقبل سوف تكون مختلفة تماما حیث تقفز الصورة خارج 

لنسبة لشاشة فیمكنك على سبیل المثال ان تشاھد مباراة كرة سلة وتراقب الالعبین من زوایا مختلفة حسب موقعك با

الھولوجرافیة في 
نظام الھولو تي في 
تتكون عن طریق 
استخدام شاشات 
مشتتة مصنوعة من 
شقوق كثیرة تعمل 
على تداخل أشعة 
الضوء على الفیلم 

 .الھولوجرافي

الثالثة األبعاد الصور 
مثیرة لإلعجاب 
عندما تظھر على 
الشاشة وتبدو مثل 
األشباح حیث یمكن 

 Lunazzi یقول البروفسور. ان تدخل یدك في الصورة
وھي ال تحتاج إلى . ھذه الصور تسمى بالصور العائمة

 

وتتكون التجھیزات التي استخدمھا الباحثون للحصول 
سلیط شعاع لیزر یتم تقسیمھ شاشة الھولو تي في ھو ت

احد ھذین . إلى شعاعین بواسطة شریحة زجاجیة
الشعاعین ینعكس عن مرآة لیسقط على فلتر خاص، 
. یجعل شعاع اللیزر ینحرف وینفرج متباعدا عن مركزه

والشعاع الثاني یسقط على عدسة اسطوانیة تعمل على 
تشتیت الضوء في اتجاه واحد فقط، ثم یعبر ھذا الشعاع 

، ویسجل 45oبعد ذلك یتقاطع الشعاعین عند زاویة 
تداخلھما على الفیلم الھلوجرافي، والتي تكون شاشة 
عندما تسقط على الشاشة فان كل طول 
موجي في الضوء األبیض سوف ینحرف بزاویة مختلفة 
بعد أن یعبر الشاشة، أي إن عین المشاھد سوف تستقبل 

، كل لون )ألوان مختلفة(ة مختلفة ضوء عند أطوال موجی
وبھذا . یتكون من عدد من األشعة تتقارب في اتجاه العین

فان كل عین تستقبل مشھد مختلف لتكون في النھایة 
 .المشھد النھائي كما في الوضع الطبیعي

باستخدام محزوزة حیود عرض الباحثون كیف یمكن أن 
تمویھ  الحیود یسبب. تسقط الصورة أمام أو خلف الشاشة

في الصورة على الشاشة، وكلما كان التمویھ اكبر كلما 
كانت المسافة بین الصورة ومحزوزة الحیود كبیرة، 

على سبیل المثال عرض . وكلما كان عمق الصورة اكبر
الباحثون صورة رجل یمشي وكانت الصورة تعرض 

27.cm   وإذا كنت تجلس على مسافة
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قریبا في المنازل holoTV الصورة خارج شاشة الھولو تي في
 حازم سكیك. ترجمة د
شاشات العرض سواء كانت شاشات البلورات السائلةالمركز العلمي للترجمة على عكس یومنا ھذا حیث معظم 

شاشات البالزما أو الشاشات الثالثیة األبعاد فان شاشات المستقبل سوف تكون مختلفة تماما حیث تقفز الصورة خارج 
فیمكنك على سبیل المثال ان تشاھد مباراة كرة سلة وتراقب الالعبین من زوایا مختلفة حسب موقعك با

في دراسة حدیثة قام فریق من 
الباحثین بتطویر نوع من 
أنظمة التلفزیون الثالثیة 
األبعاد تعرف باسم الھولو تي 
والتي تعمل 
بطریقة مختلفة عن أنظمة 

حیث . 
یعرض نظام الھولو تي مشاھد 
الفیدیو والحركة على شاشة 
بیضاء، تتكون الصورة 
. وتظھر أمام الشاشة

المشاھدون لیسوا بحاجة إلى 
استخدام نظارات خاصة 
لمشاھدة الصورة، التي تظھر 

في  Campinas علماء من جامعة
البرازیل ومن معھد البلوتیكنیك العالي في كوبا، نشروا 

 Optics Letters. 

التلفزیون الثالثي األبعاد بالمفھوم العام یمكن أن نطلقھ 
على كل األنظمة التي تأخذ العمق في الحسبان، ولكن في 
معظم ھذه األنظمة یحتاج المشاھد إلى استخدام نظارات 

 José رالبروفسوذكر رئیس الفریق البحثي 
ان الھولو تي في والھلوجرافي یظھر 
ة ثالثیة األبعاد وبدون أن تستخدم أي عدسات آو 
نظارات خاصة وعندما یحرك المشاھد رأسھ فانھ یرى 
مشاھد مختلفة بدون حدوث أي انقطاع في المشھد كما لو 
كنت تنظر إلى جھاز الكمبیوتر وتحرك رأسك لترى 

 .أجزاء مختلفة لجوانب الجھاز

 Lunazzi  المعنى العلمي
للھولوجرافي بأنھ تداخل الضوء المنعكس عن الجسم 

ویمكن . وشعاع أخر من الضوء یسمى بالضوء المرجعي
ألي شخص أن یفترض تقنیة للتلفزیون الھولوجرافي 
یستخدم اللیزر لتكوین الصور، كما في التصویر 
 ً . الھلوجرافي العادي، ولكن یتم تخزین الصور الكترونیا

تتطلب أجھزة حساسة ذات على كل حال، ھذه الطریقة 
مرات القدرة التحلیلیة التي یمكن 
أن نحصل علیھا، حتى لو أردنا أن ننتج صور صغیرة 
، وھذا یجعل التلفزیون الھولوجرافي غیر عملي في  ً جدا

وفریق العمل أطلقوا اسم الھولو 
نھ شيء مختلف عن التلفزیون 
الھلوجرافي، حیث ان الھولو تي في ال یستخدم شعاع 
بدال عن ذلك، فان الصور 

ان تدخل یدك في الصورة
ھذه الصور تسمى بالصور العائمة

  .نظارات خاصة

وتتكون التجھیزات التي استخدمھا الباحثون للحصول 
شاشة الھولو تي في ھو ت

إلى شعاعین بواسطة شریحة زجاجیة
الشعاعین ینعكس عن مرآة لیسقط على فلتر خاص، 
یجعل شعاع اللیزر ینحرف وینفرج متباعدا عن مركزه

والشعاع الثاني یسقط على عدسة اسطوانیة تعمل على 
تشتیت الضوء في اتجاه واحد فقط، ثم یعبر ھذا الشعاع 

 .ن مشتتم

بعد ذلك یتقاطع الشعاعین عند زاویة 
تداخلھما على الفیلم الھلوجرافي، والتي تكون شاشة 

60cm30xcm  عندما تسقط على الشاشة فان كل طول
موجي في الضوء األبیض سوف ینحرف بزاویة مختلفة 
بعد أن یعبر الشاشة، أي إن عین المشاھد سوف تستقبل 

ضوء عند أطوال موجی
یتكون من عدد من األشعة تتقارب في اتجاه العین

فان كل عین تستقبل مشھد مختلف لتكون في النھایة 
المشھد النھائي كما في الوضع الطبیعي

باستخدام محزوزة حیود عرض الباحثون كیف یمكن أن 
تسقط الصورة أمام أو خلف الشاشة

في الصورة على الشاشة، وكلما كان التمویھ اكبر كلما 
كانت المسافة بین الصورة ومحزوزة الحیود كبیرة، 

وكلما كان عمق الصورة اكبر
الباحثون صورة رجل یمشي وكانت الصورة تعرض 

27أمام الشاشة بـ 
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الصورة خارج شاشة الھولو تي في

المركز العلمي للترجمة على عكس یومنا ھذا حیث معظم 
شاشات البالزما أو الشاشات الثالثیة األبعاد فان شاشات المستقبل سوف تكون مختلفة تماما حیث تقفز الصورة خارج 

فیمكنك على سبیل المثال ان تشاھد مباراة كرة سلة وتراقب الالعبین من زوایا مختلفة حسب موقعك با. الشاشة
  .التلفزیون

في دراسة حدیثة قام فریق من 
الباحثین بتطویر نوع من 
أنظمة التلفزیون الثالثیة 
األبعاد تعرف باسم الھولو تي 

والتي تعمل  holoTV في
بطریقة مختلفة عن أنظمة 

. التلفزیون الھولوجرافي
یعرض نظام الھولو تي مشاھد 
الفیدیو والحركة على شاشة 
بیضاء، تتكون الصورة 
وتظھر أمام الشاشة

المشاھدون لیسوا بحاجة إلى 
استخدام نظارات خاصة 
لمشاھدة الصورة، التي تظھر 

علماء من جامعة. بأبعادھا الثالثة
البرازیل ومن معھد البلوتیكنیك العالي في كوبا، نشروا 

.Lettersأبحاثھم في مجلة

التلفزیون الثالثي األبعاد بالمفھوم العام یمكن أن نطلقھ 
على كل األنظمة التي تأخذ العمق في الحسبان، ولكن في 
معظم ھذه األنظمة یحتاج المشاھد إلى استخدام نظارات 

ذكر رئیس الفریق البحثي . خاصة
Lunazzi   ان الھولو تي في والھلوجرافي یظھر

ة ثالثیة األبعاد وبدون أن تستخدم أي عدسات آو الصور
نظارات خاصة وعندما یحرك المشاھد رأسھ فانھ یرى 
مشاھد مختلفة بدون حدوث أي انقطاع في المشھد كما لو 
كنت تنظر إلى جھاز الكمبیوتر وتحرك رأسك لترى 

أجزاء مختلفة لجوانب الجھاز

 Lunazziیوضح البروفیسور
للھولوجرافي بأنھ تداخل الضوء المنعكس عن الجسم 

وشعاع أخر من الضوء یسمى بالضوء المرجعي
ألي شخص أن یفترض تقنیة للتلفزیون الھولوجرافي 
یستخدم اللیزر لتكوین الصور، كما في التصویر 
 ً الھلوجرافي العادي، ولكن یتم تخزین الصور الكترونیا

على كل حال، ھذه الطریقة 
مرات القدرة التحلیلیة التي یمكن  10قدرة تحلیلھ أكثر بـ 

أن نحصل علیھا، حتى لو أردنا أن ننتج صور صغیرة 
، وھذا یجعل التلفزیون الھولوجرافي غیر عملي في  ً جدا

 .الوقت الراھن

وفریق العمل أطلقوا اسم الھولو   Lunazziوفي المقابل،
نھ شيء مختلف عن التلفزیون تي في مع العلم بأ

الھلوجرافي، حیث ان الھولو تي في ال یستخدم شعاع 
بدال عن ذلك، فان الصور . الضوء المرجعي

http://www.hazemsakeek.com/vb
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140cm  ن المشاھد سوف یكون في مدى من الشاشة فا
أو مجال عرض  11ضیق لمجال العرض یصل إلى 

24cm  فقط، وھذا كافي في حالة تحریك رأس المشاھد
 .حركة بسیطة لیرى صورة ثالثیة األبعاد

لكي نحصل على مدى  Lunazzi یقول البروفسور
عرض بزاویة اكبر فإننا نحتاج إلى قدرة تشتیت اكبر 

الوصول لھ عن طریق مواد جدیدة وھذا ما تمكنا من 
استخدمت في صناعة الشاشة وسوف نقوم بنشر المزید 

 .من المعلومات حول ھذه المادة في ورقة بحثیة أخرى

الكثیر من الدراسات الحدیثة توجھت إلى تكنولوجیا 
التلفزیون ثالثي األبعاد، والتي أصبحت متوفرة تجاریا 

جب ان یلبس نظارة في الیابان، بالرغم من ان المشاھد ی
وھذه األنظمة تتطلب تصویر نفس المشھد من . خاصة

عدة زوایا مختلفة ثم یتم دمجھا في صورة واحدة تعرض 
الھولو تي في یظھر صور . على التلفزیون ثالثي األبعاد

عائمة یمكن أن نشاھدھا من زوایا مختلفة ذات معدل 
. تحدیث كبیر یسمح بعرض صور متحركة بنعومة

ن یتم تثبیت الھولو تي في على الجدار أو على ویمكن ا
  .طاولة عادیة

باإلضافة إلى ذلك فان ھناك الكثیر من التطبیقات العملیة 
التي من الممكن ان االستفادة منھا مثل عرض اإلعالنات 
ثالثیة األبعاد في نوافذ المحال التجاریة كذلك ھناك 

ألحیان تطبیقات في المجال الطبي حیث انھ في كثیر من ا
یقوم الجراح بأخذ أكثر من صورة ثنائیة األبعاد لیفحص 
عضو معین في جسم اإلنسان من عدة زوایا ولكن في 

 .الصور الثالثیة األبعاد األمر یصبح أسھل وأفضل

 
 http://www.physorg.com/news156072878.html:  المصدر

  

  

 

  صمغ نانوي یلصق أي سطحین بقوة
  حازم سكیك. ترجمة د

 
 natureفي خبر علمي عاجل نشر في مجلة المركز العلمي للترجمة 

لألبحاث متعدد التقنیات  Rensselaerعن معھد  2007-5-16بتاریخ 
Rensselaer Polytechnic Institute  حیث قام فریق من الباحثین

بتطور طریقة جدیدة للصق مواد  Ramanathبقیادة البروفسور 
وتعمل ھذه المادة من   .بعضھا ببعض لم یكن من قبل أي إمكانیة لذلك

خالل تركیبة من سلسلة من الذرات تعمل على لصق طبقتن من 
د مادتین مختلفتین، وبعد ھذا االكتشاف تطورا في مجال تطویر الموا

ً إنھا المادة الصمغیة  الجدیدة ولھا تطبیقات صناعیة كثیرة وخصوصا
درجة  700الوحیدة التي تستطیع تحمل درجات حرارة تصل إلى 

ویصل سمك طبقة   .مئویة بل إنھا تزداد قوة بزیادة درجة الحرارة
ما یقارب جزء من البلیون من (الصمغ النانویة الجدیدة إلى نانومتر 

للصق مادتین مع بعضھما البعض وھذا السمك ) 9m-^10المتر أي 
ً  1000اصغر بـ   .مرة من أي نوع متوفر حالیا

  
تعمل ھذه المادة الصمغیة من خالل سلسلة من الذرات تشكل ذرة الكربون األساس لھا مع ذرات من السلیكون واألكسجین 

 . أو الكبریت

http://www.hazemsakeek.com/vb
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في الشكل أعاله شرح لفكرة عمل طبقة الصمغ النانویة في الربط بین طبقة من السلیكون في األسفل مع طبقة من 

وذرات  الكبریت باللون األزرقوذرات  السلیكون باللون األخضروتتكون الطبقة الصمغیة من ذرات   .النحاس في األعلى
وتعمل الحرارة العالیة على زیادة قوة الروابط الكیمیائیة بین . وذرات الھیدروجین باللون األبیض الكربون باللون األحمر

 .الطبقة الصمغیة وطبقة السلیكون وطبقة النحاس
  

ویروي الباحث إن اكتشافھ لھذا المادة الصمغیة جاء بمحض الصدفة عندما قام بوضع طبقة رقیقة جدا من مادة لم یحددھا ما 
بقتین رقیقتین من السلیكون والنحاس وقام بتسخین المجموعة لیجد إن طبقتي السلیكون والنحاس قد التحمتا مع ھي بین ط

وھذا   .بعضھما البعض، وبالفحص الدقیق لما حدث للطبقة في الوسط وجد إنھا ازدادت صالبة وقوة بزیادة درجة الحرارة
مرة لیتم  50وبتكرار التجربة أكثر من   .Ramanathیقول الباحث  ما لم یتوقعھ أن یحدث قبل قیامھ بإجراء التجربة كما

فكانت تظھر نفس النتیجة ھذا باإلضافة إلى إن المادة الصمغیة استمرت في االزدیاد  إلیھاالتأكد من دقة النتائج التي توصل 
 . درجة مئویة 700في قوة صالبتھا حتى عند درجة حرارة 

دة النانویة تفتح المجال لتطبیقات جدیدة مثل طالء السطح الداخلي لمحرك الطائرة النفاثة وھذه الخصائص الجدیدة لھذه الما
أو لتربینات مولدات الطاقة الكھربیة، ھذا باإلضافة إلى استخدامھا لتجمیع شرائح الكمبیوتر واألجھزة االلكترونیة وكذلك 

  . استخدامھا كمادة حمایة الشرائح الرقیقة

  األصلي على الرابط ھذا الخبر من مصدره 
http://news.rpi.edu/update.do?artcenterkey=2154&setappvar=page(1(    

وكیف یصل الفیزیائیون وكتبت ملخصھ لتوضیح كیف یساھم الفیزیائیون في تقدم التقنیات الصناعیة بطریقة غیر مباشرة 
إلى االكتشافات التقنیة بالتجارب واألبحاث، وجاري تسجیل براءة اختراع لھذا االكتشاف، ویقدر أن یكون ثمن ھذه المادة 

ً إذ یصل إلى   .ام من المادة الصمغیة النانویةجر 100لكل $ 35منخفض جدا

والیة نیویورك األمریكیة ویعتبر من أقدم المعاھد  في 1824أسس في العام  Rensselaer PolytechnicInstituteمعھد 
  التقنیة على مستوى العالم موقع المعھد 

 

؟ ھذا ھو رابط لماذا وضعوا ھذا الشعارلمعرفة  لماذا ال نغیر العالم؟ Why not change the worldوشعارھم ھو 
أتمنى أن یكون في وطننا العربي مركز واحد یعمل بھذه  :www.rpi.edu/change/index.htmlhttp//موقع المعھد 

  .الھمة تحت ھذا الشعار
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  بال حدودلماذا نحب الفیزیاء 
  سعید صباغللدكتور 

  كلیة المعلمین باإلحساء جامعة الملك فیصل
  

یعرف علم الفیزیاء بأنھ علم وصف الطبیعة من 
حولنا أي الذرة إلى ما ھو أصغر شيء طبیعي من 

وسائلة ) جزیئات متفككة(أكبر منھا من جزيء وغاز 
جزیئات على شكل طبقات سطحیة فوق بعضھا (

) جزئیات متماسكة بقوة(ومادة صلبة  )البعض
بارد كمصباح النیون أو حار  منأینغاز (وبالزما 

مھما كبر ھذا الجسم ) كالھیدروجین على الشمس
موعة الشمسیة والمجرة كاألرض و الشمس والمج

) مالیین المجرات تأخذ شكالً كعنقود عنب(والعنقود 
 . ونسیج العناقید

كما یعلم الفیزیائیون أن هللا خلق العالم وفق معادالت 
ریاضیاتیة رغم العشوائیة والتداخل بین الظواھر 
الطبیعیة والقوى المؤثرة فیھا بل ویسعى ھؤالء إلى 

شیاء وھم یحسون أن القانون اكتشاف قوانین هللا في األ
ً وسھالً وجمیالً  إن هللا (المطلوب یجب أن یكون بسیطا

ً ) جمیل یحب الجمال وإذا كان القانون المكتشف صعبا
ً وكما یقول باولي  ً بل مؤقتا فھذا یعني أنھ لیس نھائیا

  . هللا أعظم عالم ریاضیات: الفیزیائي

ً وال  والریاضیات ھي اللغة الذي یكتب بھ الفیزیائیون وصف الطبیعة ولذلك فإن معظم علماء الریاضیات ھم فیزیائیون أیضا
ً بدون إتقان أداة الریاضیات التي یستخدمھا   . یكون الفیزیائي فیزیائیا

ً یتمتع الفیزیائي بما حولھ أكثر من كثیر من الناس فھو یعرف مثالً كیف تجمعت  النیترونات والبروتونات لتشكل أیضا
حسب (الذرات األولى في الكون األصغر واألكبر ویعرف أن النجوم في السماء ملونة فیھا األحمر واألزرق والبرتقالي 

مجرد أقراص (ویعرف أن رسمة النجمة كما تبدو من األرض لھا خمسة أذرع أما خارجھا فال أذرع لھا ) درجة حرارتھا
ء النجم الذي یراه ھو ضوء قدیم صدر من النجم من عشرات أو مئات اآلالف من السنین وربما ویعرف أن ضو) مضیئة

ویعرف أن ضوء النھار ھو بسبب ) نرى موقع النجم القدیم ولیس النجم نفسھ بسبب بعد المسافة(كان النجم اآلن غیر موجود 
ا في السماء ھو ظالم ولیل حتى مع رؤیة الغالف الجوي لألرض وال یرى النھار في الفضاء سوى شعب األرض وكل م

یرى الثور في (الشمس، كما یعرف كیف تطیر الطیور والطائرات وكیف تھبط، كیف تحدق العیون وكیف تمیز األلوان 
والثور الحقیقي ھو الجمھور الذي یأتي من (مصارعة الثیران األسبانیة العلم األحمر باللون الرمادي ألن معھ عمى ألوان 

ترى اللون فوق (ویعرف أن الحیة صماء وشبھ عمیاء ) محیط لیشاھد تعذیب الحیوان قبل تحویلھ إلى ھامبرغروراء ال
، ویعرف الفیزیائي أن تسخین ) األحمر ً عندما ترقص مع عازف الناي الدجال فإنھا ترقص مع حركة یدیھ ولیس طربا

أدوات طبیب (جة في وعاء محكم اإلغالق فیعقمھا در 400األشیاء في البخار یكسبھا درجة حرارة عالیة قد تصل إلى 
شبكة (، و یستطیع تصنیع ملف من مادة لھا ذاكرة تستعید شكلھا األصلي )مطاعم البخاري(أو یطھیھا ) األسنان أو الجراح
اء بدالً لتولید بخار یحرك مروحة بداخلھا مغناطیس وملفات لتولید الكھرب ، ویسخن الماء بمفاعل نووي )دعم شرایین القلب

  . من حرق النفط وتلویث البیئة ببقایا االحتراق

ً تشكل العلوم ) علم تركیب األرض(إن علم الفیزیاء ھو األساس للكیمیاء ولعلم األحیاء والجیولوجیا  وھذه العلوم معا
  . األساسیة للھندسة التطبیقیة وللعلوم الطبیة ولكل األجھزة المستخدمة في العالم مھما كانت

الذي نسألھ السؤال  ھدفت ھذه المقالة إلى شرح مجال عمل الفیزیائیین وتشجیع الفضول العلمي لدى القارئ : خاتمة
  ما عدد الحواس التي تتمتع بھا والمتعلقة بالفیزیاء؟ : التالي
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  لھایزنبرغ )عدم التعیین، الالتحدید(أ الشك الشك ومبد
  الدكتور محمد أحمد آلجاللي

  المملكة العربیة السعودیة –جامعة الطائف  -المعلمین كلیة  –قسم الفیزیاء 
  

  
  بشكلھ العام ؟ ) الالتحدید(كیف نفھم مبدأ الشك

الشك من الناحیة اللغویة :ھذه مقتطفات من مصادر مختلفة مأخوذة من بعض المواقع على شبكة االنترنت حول مفھوم الشك
والشك من الظواھر الشائعة بین  ،وأمانة اآلخرینیاب حول صدق یعني االرت)استشاري الطب النفسي -د  فائق الزغاري (

 :ویمكن تقسیم الشك إلى ثالث أنواع.وان كان الكثیر ال یفصحون عنھا ،الناس

والتأكد  ءبعض األخطاكل شخص یحتاج إلى درجھ بسیطة من الشك لحمایتھ من الوقوع في :"لالعادي المقبوالشك "األول 
. سابقھ أو توقعات اكتسبت من خبرات اآلخرین تعلى خبراوالتیقن من األمور قبل اإلقدام علیھا خاصة إذا كانت مبنیة 

لحظھ مؤقتة  فالشك في ھذه الحالة ھو" أنا أفكر إذا أنا موجود ،أنا اشك إذا أنا أفكر"يالفیلسوف الفرنسوكما قال دیكارت 
  .ل إلیھاننتقل بعدھا للحقیقة أو نتوص

یجد الشخص الذي یتصف بھذه السمة :"ویكون سمھ من السمات الشخصیة نلشخصیة اإلنساالشك المالزم "الثاني 
وتتسم الشخصیة االرتیابیة . الحاالت كبیرة في التواصل االجتماعي مع الناس حتى أقرب الناس إلیھ في كثیر من ةصعوب

 :بالعالمات التالیة) الشكاكة(

 .األذى أو یخدعونھ مقنع بان اآلخرین یستغلونھ أو یریدون لھ الشك بدون دلیل •
 .ءباألصدقاء والزمالشكوك مسیطرة في والء أو إمكانیة الثقة  •
 .تستغل یوما ما ضده بشكل أو بآخر التردد كثیرا في إطالع اآلخرین على أسراره خوفا من أن •
 .ةنوایا خبیثتفسیر األحداث بأنھ یقصد منھا شیئا أو أن ورائھا  •
 .الحقد المستدیم وعدم القدرة على الصفح والغفران •
 .لھ یرى في أي شيء یحدث من حولھ تعدیا علیھ أو اساءه •
 .شكوك متكررة في الزوج بدون دلیل واضح •
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الحیاة وكل الناس بدون استثناء وإن كان نصیب البعض  يجمیع نواحإن ھذا التوجھ في التفكیر واالنفعاالت والسلوك یشمل 
 ).والزمالء بواألبناء واألقارمثل الزوجة (أكبر 

وان ھناك  هیریدون إیذاءوفیھ یعاني الفرد من أوھام اضطھادیة یعتقد من خاللھا أن اآلخرین : "الشك المرضي"لثالث ا
وال یشمل جمیع الناس وجمیع جوانب الحیاة بل  نذ صغرهوھذا الشك ال ینمو مع المرء م ،مكائد ومؤامرات تحاك ضده

وھذه الفكرة أو االعتقاد یسیطر على المریض إلى درجة إنھا  ،الجازم ددرجھ االعتقایركز على فكرة معینة تصل إلى 
االعتقاد فانھ ال یمكن  اعلى ھذالشاغل ویصبح ھمھ دعمھا باألدلة وجمع البراھین، ورغم عدم وجود دلیل كافي  ھتصبح شغل

یقوم المریض بالتصرف بناء على اعتقاده الخاطئ،  اوعادة مألي شخص إقناع المریض بأن ھذا االعتقاد غیر صائب، 
خیانة شریك الزوجیة فانھ یقوم بالتجسس على زوجتھ ومراقبة التلفون والعودة  لالمرضي حوفمثال عندما یتمحور الشك 

الخاطئ حول إیذاء اآلخرین  دیتمحور االعتقاعتاد إلیجاد دلیل على اعتقاده الخاطئ، وعندما العمل في غیر الوقت الم من
المأكوالت والمشروبات التي تقدم لھ ویمتنع عن تناولھا حتى وأن قدمت  فسیشك في" بأن ھناك من یحاول قتلھ بالسم"لھ، 
ویمكن . مدار الشك عھذا الموضوتماما في ما عدا ھؤالء المرضى بالشك المرضي یبدون أسویاء . إلیھ نأقرب المقربیمن 

  .األجیال الجدیدة من ھذه األدویة لیس لھا أضرار جانبیة تذكر عالج الشك المرضي بالعقاقیر المضادة للذھان حیث أن

“ بین الفعل وردة الفعل مساحة من الحریة  ”)جریدة الوطن  - 2009أبریل  11 ،السبت -نبیلة حسني محجوب : (ویقولون
وبین الشك والیقین مساحة من الخوف والقلق والصراع، المساحة تحدد قدرة اإلنسان على التحكم في مشاعره وانفعاالتھ 

  لكنھا حتمیة، للعبور إلى شاطئ الیقین
، الشك )م،بفرنسا31/3/1596ارت في ولد رینیھ دیك( )الكاتب محمد الزعبي موقع أخبار مكتوب(دیكارت  دالشك عنمنھج 

خطوة الشك : "عند دیكارت، وھو السبیل األمثل للوصول إلى الیقین، إذ یقول ةاألولى واألساسیھو خطوة التأمل الفلسفي 
األحكام التي خضعت لھا  كبفعل تلال بد من اتخاذھا فخبرتي بالخطأ وتعرضي لھ منذ عھد بعید واحتمال تجدده  ةضروری

ً فرضھا الغیر، من ً فرضھا  ولم أتبین صحتھا، سواء كانت أحكاما ل إلیھم أمري، أم أحكاما ّ معلمین، أو مرشدین، أو من وك
 .إن كل ھذا یدعوني إلى الشك -وتعرضھا للخطأ معروف-الخیال عليّ الحس أو

التعطش لقد كان ): "المنقذ من الضالل(لي كما یفھم من قولھ في عند اإلمام الغزا كمنھج الشومنھج الشك الدیكارتي قد یشبھ 
 .هللا درك حقائق األمور دأبي ودیدني من أول أمري وریعان عمري غزیرة وفطرة من ىإل

: إال أنھا فرقت بین المنھجین بقولھا) والفلسفة العقلیة دیكارت( وھذا ما ذھبت إلیھ الدكتورة راویة عبد المنعم في كتابھا
 لانتھجھ األوالظاھري في استخدام منھج الشك عند كل من الفیلسوفین، إال أن طریق الشك الذي  وبالرغم من ھذا التشابھ"

یختلف عنھ عند الثاني، الذي نتج من أزمة نفسیة انشقت عنھا حالة إشراق صوفي،بینما كانت الحقیقة المعقولة ھي نتیجة 
كان : "راویة قائلة.، وتضیف د…"النفس، ویرتقي منھا إلى معرفة هللا ةثبات روحیإالشك الدیكارتي الذي لم یكن یرمي إلى 

" هللا"الذي بدأ من فكرة  توبمجيء دیكار، "المیتافیزیقیا"یبدأون من العلم الطبیعي لیصلوا منھ إلى ما بعد الطبیعة  الفالسفة
ول، بل تبدأ من العالم المعقول عنى طریق الفكر الذي ھو العالم المعق ىالمحسوس إللم تعد النظرة إلى العالم تبدأ من العالم 

 .للمعرفةأساس 

إلى بلوغ الحقیقة في  ھیھدف منالوصول إلى الیقین عن طریق استخدام منھج الشك، ذلك المنھج المؤقت الذي  لفقد حاو
 .شك ومحل شبھھ عدیكارت موضجمیع المعارف والعلوم اإلنسانیة، التي أصبحت في نظر 

ولى ثماره إثبات الذات  ُ أنا أفكر فأنا "عنھا النظریة الدیكارتیة المشھورة  جوالتي نتوھذا المنھج الذي سلكھ دیكارت كان من أ
 .بوجود هللا نإلى الیقی، وبعد ذلك توصل "موجود

 :ةبالنقاط التالیوفي ضوء ما تقدم یمكن تلخیص منھج الشك عند دیكارت 
ً باالتجاھات العلمیة والدینیة فیھ وكانإن المنھج الدیكارتي نشأ نتیجة المناخ العلمي والفكري الذي عاش  -1  .محاطا
والموروثات العلمیة والدینیة التي عجز رجال الكنیسة عن تفسیر مقنع  یدور حولھفي كل ما كان  تفكیر دیكارتإن  -2

 .یؤمنون بھا واكتشافھ خطأ أقوالھم للمسلمات التي
ً  للوصول إلىالشك عند دیكارت ھو وسیلة  -3 ً مطلقا  .الیقین ولیس شكا
4-  ً ً قبلھجدیدا ومبتكراالشك الدیكارتي منھجا ً سائدا إن : ویمكننا القول. ، ولم یسبق إلیھ في حین أن الشك المطلق كان مذھبا

 .دیكارت طور مفھوم منھج الشك
  .من جدید وإعادة النظر إلیھ الحسي بالشكحاول دیكارت ھدم العالم  -5

مة، قبل البحث والتدقیق، والتمحیص فیھا،لكنھ : تألفكار دیكاروالذي فھمتھ من مطالعتي  ّ أنھ ال یوجد عنده حقائق یقینیة مسل
 ً  .في الوقت نفسھ ال ینكر وجود ھذه الحقائق مطلقا

المنھج ولعل ھذا .الشك إلى النفي أو إلى اإلثبات، فالشك ھو األصل عنده ایوصلھ ھذ، وبعد البحث فھو یشك في كل شيء
نستطیع االعتماد  ، ویمكن االستفادة من ھذا المنھج في بحوثنا العلمیة، لكننا الاألمور العلمیة البحتة یصلح في البحث في
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غیب، ھو ركن أساسي من أركان اإلیمان، بل بال نألن اإلیماعلیھ وحده في البحوث المتعلقة بالشریعة، واألحكام، والعقائد، 
 .األدلة النقلیة، ال العقلیة: اإلیمان بالغیب، ومستندھا ىقائمة علإن أركان اإلیمان كلھا 

، كانت  جبإتباع مناھوإذا كان العلم ال یتقدم إال  ً  ةالنتائج المترتبالبحث العلمي، وكلما كانت ھذه المناھج أكثر دقة وانضباطا
ذات صلة وثیقة بقیام  يالبحث العلموإذا علمنا أن العلم شرط رئیس في قیام الحضارات، فإن مناھج .علیھا كذلك
 .الحضارات

  
  :الشك في الفیزیاء ومسارات ھایزنبرغ في مبدأ الشك

اإلعجاز وذات یوم كنت أتابع حلقة لألستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي أستاذ ،كنت أبحث عن مقدمة فیزیائیة لھذا المفھوم
وملخصھا أن هللا سبحانھ ) هللا العلیم(العلمي في القران الكریم یتحدث فیھا عن أسماء هللا الحسنى، وكان موضوع تلك الحلقة 

  )!أفي هللا شك(ھا في نفس اللحظة ویدبر األمور كل  وبآن واحدوتعالى یعلم كل شي في الكون 
لة عامة تبین مفھوم ھذا المبدأ الن الكثیر لم یستطع أن یدرك المعنى فھل البشر والمقاییس البشریة تستطع ذلك ؟ ھذه أمث

ھل نستطیع أن  ؟)جرب ذلك( اللحظة وبنفس التركیز ھل نستطیع أن نقرأ سطرین في نفس: الفیزیائي لھذا المفھوم، مثال
واحد دون إھمال أي جزء من ھل نستطیع أن نسمع أو نتعامل مع خبرین في آن  نتخذ قرارین في نفس اللحظة وبنفس الدقة؟

 .الخ...........ھل نستطیع أن نحل مسألتین في آن واحد دون أن نغفو عن جزئیة من أحدھما؟ احدھما؟
مما سبق نفھم أن الثنائیات التي استعرضناھا تبین ). 19قال قائل منھم كم لبثتم قالوا لبثنا یوما أو بعض یوم سورة الكھف، (

ل شكا في األخر، فالدقة في قراءة السطر األول ستكون على حساب السطر الثاني في عدم دقة أن التدقیق في احدھما تشك
 . قراءتھ، وھكذا بقیة األمثلة

 )المضمون ألمجھري(لھایزنبرغ في میكانیكا الكم  عدم التأكدواألسئلة السابقة ذات المضمون الجھري تشكل محور مبدأ 
  .ین أساسیین سنتعرض لھما آنفاوقد طبقھا ھایزنبرغ وفق محورین أو مسار

 –جسم ( یعتبر ھذا المبدأ من أساسیات میكانیكا الكم وھو ترسیخ لفرضیة دوبري التي تصف الجسیمات المتحركة بالمثنویة
 لمجھرياكم عموما أننا نتعامل مع العالم ویجب االنتباه جیدا حین التعامل مع ھذا المبدأ خصوصا،ومیكانیكا ال) موجة

األجسام الكبیرة عموما والتي ( لجھرياولیس العالم . الخ ....... ذرات، كواركات، نیترونات، بروتونات، ،الكترونات(
في نفس اللحظة وبدقة ) سیارة( ومثال ذلك نستطیع جھریا تحدید مكان وسرعة متحرك). تخضع لقوانین نیوتن

واة الذرة في نفس اللحظة لكل منھا وبنفس الدقة ممتازة،ولكننا ال نستطیع مجھریا أن نحدد مكان وسرعة إلكترون حول ن
وببساطة إذا أردنا أن نحدد موقع اإللكترون بدقة یجب أن تصبح سرعتھ مساویة للصفر وھذا أمر  دون الشك بقیمة أحدھما،

وینفس  أي ال یمكن ،وإذا أردنا أن نحدد السرعة بدقة نكون قد أضعنا موضع اإللكترون غیر معقول الن اإللكترون متحرك،
بدقة نستطیع أن نتنبأ  ویحصل ھذا أیضا في الفیزیاء النوویة حیث ال ،الدقة أن نحدد موضع وسرعة اإللكترون في آن واحد

من النواة المشعة وھي مسالة تخضع لمبدأ ھایزنبرغ وبالتالي إلى قوانین میكانیكا ) الطاقة(سیحصل انبعاث الجسیمات  متى
  .الكم

  
 :مسارات مبدأ ھایزنبرغ

في آن واحد، وتتم وفق مسارین أساسین ) المتحوالت الدینامیكیة(تدرس المسارات إمكانیة قیاس زوج من المقادیر الفیزیائیة 
  .یمكن من خاللھما إظھار المعنى الفیزیائي لمبدأ عدم التعیین

في آن  ،)الخ....... نیترون، ،بروتون الكترون،( یدرس إمكانیة قیاس  كمیة الحركة والموضع لجسیم مجھري :المسار األول
  .وھذا غیر ممكن تجریبیا واحد وبنفس الدقة،
  .یدرس إمكانیة قیاس طاقة الفوتون في اللحظة التي یتم بھا إصداره من الذرة المثارة  :المسار الثاني
نستطیع من خالل تمثیل  یحدد لنا ھذا المسار بدقة متى نستطیع أن نقیس مقدارین فیزیائیین في أن واحد أو ال :المسار العام

ومن خالل ما یعرف بأقواس التبادل للمؤثرات وما ینتج عنھا من قواعد في میكانیكا  ،المقادیر الفیزیائیة بالمؤثرات
 ). راجع فصل المؤثرات(الكم

 :  الوصف الریاضي للمبدأ
ة األمواج المرافقة للجسیم المادي العالقة الریاضیة التي تصف المسارین السابقین یمكن استنتاجھا من عالقة سرعة مجموع

  :التي تعطى بالعالقة التالیة )فرضیة دوبري(

  
  :وبأخذ التزاید بدال من التفاضل نجد
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تربط تماما بین األزواج الموصوفة أعاله، ولفصل المسارین عن بعضھما یكفي أن نثبت أن المساواة في العالقة ) 2(العالقة 

  :یليتساوي مقدارا ثالثا كما ) 2(

  : لدینا

  
  :نجد) 2(في ) 3(بتعویض .ثابت بالنك hحیث 

  
  :بالشكل التالي) 4(والعتبارات ریاضیة وتجریبیة تكتب العالقة 

  
وتؤكد ھذه العالقة انھ ال یمكن الحصول على ). التأكد( تمثل عالقة ھایزنبرغ في الالتحدید أو عالقة عدم التعیین) 5(العالقة 

وكما انھ ،ویجب االنتباه أن مبدأ الشك ال یحدد دقة القیاس لكمیة الحركة بشكل مفرد،حددھا تلك العالقةقیم أدق من تلك التي ت

فالزیادة في دقة قیاس أحدھما  ،یحدد الجداء )مبدأ الشك(وإنما  ،ال یحدد دقة القیاس في الموضع بشكل مفرد
ونفس الكالم ینطبق على الجداء. ومن مرتبة ثابت بالنكسیؤدي إلى زیادة الخطأ في قیاس األخر وذلك لیبقي الجداء ثابت 

.  

وھذا الجداء یمثل سطحا  hیساوي كل منھما ثابت بالنك  والجداء  تعني أن الجداء ) 5( إن العالقة
ین وھذا یعطینا التناسب العكسي في دقة القیاس للمقدارین الفیزیائی ،hمساحتھ ثابتة دوما وھذه المساحة تساوي ثابت بالنك 

  :فالدقة في احدھما سیكون على حساب زیادة الخطأ في قیاس المقدار اآلخر أي ،المدروسین

  
بحیث انھ من غیر الممكن قیاس المقدارین الفیزیائیین بنفس الدقة وبآن ) 5(األشكال البیانیة التالیة تصف لنا بیانیا العالقة 

  :ولكن العالقات التالیة محققة دوما. الدقة في قیاس اآلخرواحد دون الوقوع في زیادة الخطأ في احدھما على حساب 
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 :بعض من نتائج مبدأ ھایزنبرغ

  :نستطیع في ھذه العجالة أن نغطي بالتفصیل مبدآ ھایزینرغ ولكن ھذه مقتطفات من نتائج مبدأ الالتحدید لھایزنبرغ  ال
وال  ،)فرضیة دوبري(وموجیة للجسیمات عالقة عدم التعیین عبارة ریاضیة تعبر عن وجود خواص جسیمیھ  .1

 .والجداء المزدوج ھو الذي یعطي العالقة أھمیتھا في میكانیكا الكم،معنى للقیاس المفرد في العالقة
 .یجوز على اإلطالق دراسة الظاھرة الموجیة للجسیم دون الظاھرة الجسیمیة ألننا نحصل على مفاھیم خاطئة ال .2
على مفاھیم العالم ألمجھري الذي یستند )قوانین نیوتن –األجسام الكبیرة (یمكن تطبیق مفاھیم العالم ألجھري  ال .3

 . إلى مبدأ ھایزنبرغ
 .إن مسألة الدقة المتناھیة في القیاس مسألة خیالیة في الجمل المجھریة والتي تعتمد في القیاس على مبدأ االحتمال  .4
فما ھي قصة   ).قطة شرودینجر (معادلة شرودینجر من خالل الجدل الفلسفي حول  لقد قاد ھذا المبدأ إلى حلول .5

قطة شرودینجر ابحث عن ھذه القصة الشیقة حول وفاة وحیاة تلك القطة الموجودة في صندوق أسود یحوي 
 الخ.........حجرتین بینھما ثقب القطة في إحدى الحجرتین وغذاء ومادة سامة قابلة للتبخر في الغرفة المجاورة

لقد توصل اینشتاین في أخر حیاتھ إلى تصور ھام جدا مفاده انھ ال یوجد عند الخالق شيء اسمھ الشك أو االحتمال  .6
 وذلك ردا على رفضھ لفكرة االحتمال في میكانیكا الكم وتأكیده على فكرة القوانین الثابتة التي ال یطاولھا الشك

وھذا یعني أن الشك واالحتمال  )ان ما من خالل معرفة دالتھ الموجیةفكرة احتمال تواجد الجسیم ألمجھري في مك(
 ).وما أوتیتم من العلم إال قلیال(یكونان فقط عند المخلوق الضعیف أال وھو اإلنسان 

  

  .ویمكن للدارس أو للقارئ أن یفتش عن معلومات أكثر من مواقع االنترنت الغنیة بھذا الموضوع
 

  الدكتور محمد أحمد آلجاللي
  المملكة العربیة السعودیة –جامعة الطائف  -كلیة المعلمین  –قسم الفیزیاء 

  منتدیات آلجاللي التعلیمیة للفیزیاء
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  دراسة معاصرة: تسارع دوران الكواكب حول الشمس
  جامعة الخرطوم كلیة العلوم  أرباب إبراھیم أرباب/ د

فعندما كان الكون في البدء كانت . ینص النموذج القیاسي للكون أن المجرات التي نراھا الیوم لم تكن موجودة في السابق
وعندما انفجر الكون توسع وانخفضت درجة حرارتھ، وبدأت المادة في الظھور ). دخان( إشعاعالمادة كلھا في صورة 

للطاقة والكتلة  أتشتینإلى كتلة لتكوین الجسیمات الدقیقة، كما تنص نظریة  اإلشعاعفتحولت طاقة . المختلفة بأشكالھا
ال توجد في الذرات  أخريتشكلت في البدء االلكترونات والبروتونات والنیوترونات وجسیمات . وذلك بأنھما متكافئتان
  . اآلخروكانت كل ھذه الجسیمات في حالة اتزان حراري یتحول كل جسیم إلى . التي نعرفھا الیوم

وبتوسع الكون بردت حرارتھ وبدأت تتجمع ھذه الجسیمات 
فتجمعت اإللكترونات مع البروتونات . لتكوین الذرات

لتكوین ذرة الھیدروجین، واتحدت البروتونات مع 
النیوترونات لتكوین انویة العناصر، مثل عنصر 

النووي مكونا انویة  االندماج اواستمر ھذالدیوتریوم، 
وبتوسع الكون المستمر وانخفاض . أخريعناصر خفیفة 

درجة حرارتھ سرعان ما توقف تكوین ھذه االنویة لعدم 
بعد ھذه الحقبة . توفر الطاقة الحراریة الكافیة لالندماج

أصبح الكون مملوء بذرات الھیدروجین وبعض الذرات 
 حواليوبعد . رالخفیفة مثل الھلیوم وبقیة من ضوء االنفجا

ھذه الذرات  بدأتعام من بدایة االنفجار  آلف ةثالثمائ
ون ما یُعرف بالنجوم ّ ً فالنجوم، مثل الشمس، . بالتجمع لتك إذا

وبسبب . عبارة عن تجمعات ضخمة من ذرات الھیدروجین
قوي الجاذبیة بین ھذه الذرات بدأت تنمو ھذه التجمعات 

ونة ما یُعرف وبمرور الوقت تتحد مك. النجمیة وتكبر
 حواليوتتكون المجرات في المتوسط من . بالمجرات
وبسبب الجاذبیة أصبحت ھذه التجمعات . بلیون نجم ةثالثمائ

ریة تشكل الكون الذي نعیش فیھ الیوم ولھذه المجرات . المجّ
ھندسیة مختلفة، فمنھا ما ھو كروي وبیضاوي  أشكال

ً على طبیعة نشأتھا ور كل ھذه وتد. وحلزوني وذلك اعتمادا
المجرات حول نفسھا بسرعات مختلفة وتتباعد عن بعضھا 

ثالثة  حواليولقد مر . البعض بسبب توسع الكون المستمر
وھذا ھو عمر الكون .  عشر بلیون عام منذ بدایة االنفجار

  . ویُعرف ھذا الكون بالكون المنظور. الذي نعیش فیھ الیوم

ذلك ألن قوى نجد أن توسع الكون ظل یتباطأ باستمرار و
الجاذبیة تجعل المجرات تتجاذب مما یؤدي إلى ضعف 

م أن  1998ولكن وللدھشة  وجد الفلكیون عام . التوسع
توسع الكون أصبح یتسارع وذلك من مشاھدة الضوء القادم 
من األجرام السماویة البعیدة، والذي أظھر ضعفا مستمرا، 

تفسیر ھذا ول. مما یعني تباعد ھذه األجرام منا بمعدل كبیر
ینص أحداھا بأن الكون . التسارع وضع العلماء عدة نماذج

عكس طبیعة (لھا ضغط سالب ) مظلمة(مملؤ بطاقة خفیة 
حیث تتنافر مكوناتھا مما یؤدي إلى تسارع ) المادة المألوفة

ویتطلب أن تمثل ھذه الطاقة ثلثي طاقة الكون الكلیة، . الكون
  . ة بعدولكن لسوء الحظ لم تكتشف ھذه الطاق

على الصعید األخر، لقد وجدنا نموذجا كونیا آخر یعزي 
سبب ھذا التسارع إلى زیادة قوى الجاذبیة الكونیة مع 

وبسبب زیادة ھذه القوى، ولكي ال یسقط الكون على . الزمن
نفسھ، كان ال بُد للكون إال أن یزید من تسارعھ حتى یبقى 

ى التجاذب الجدیر بالذكر، أن قو. في حالة اتزان مستمر

. نیوتن 1043 حواليالكوني ھي قوى ضخمة جدا جدا، تبلغ 
وإن ازدیاد قوى ھذه الجاذبیة لھ تبعات فلكیة وجیولوجیة 

بناء على قوانین نیوتن وكبلر الكونیة، نجد أن حركة . عدیدة
. تتأثر بشدة بتغیر قوى الجاذبیة) األقمار(الكواكب والتوابع 

ن أجرام سماویة تدور فالكواكب، مثل األرض، عبارة ع
بعض ھذه . حول الشمس بسرعات ومسافات مختلفة

ویعتبر المشتري . الكواكب صخري وبعضھا اآلخر غازي
 ً   . أكبر ھذه الكواكب حجما

فإذا زادت قوى الجاذبیة تزید سرعة دوران الكوكب حول 
. الشمس، ویتناقص بُعده عنھا وبالتالي تنقص سنة الكوكب

ً فالدلیل على زیاد ة قوى الجاذبیة ھو ظھور مثل ھذه إذا
فعلى مستوى التوابع، مثل قمرنا، فإن زیادة . التغیرات

الجاذبیة تؤدي إلى زیادة قوى المد والجزر والتي یمكن 
مالحظتھا ورصدھا عبر القرون السابقة بواسطة الدراسات 

تؤدي زیادة المد إلى تباطؤ دوران . الفلكیة والجیولوجیة
وبتباطؤ . مر الذي یجعل الیوم طویالاألرض حول نفسھا األ

دوران األرض حول نفسھا باستمرار ال تستطیع األرض 
ویؤدي ھذا إلى إحداث خلل . المحافظة على تماسك كتلتھا

جل تفككھا ّ ھذا یعني أنھ في الماضي السحیق، . فیھا مما یُع
كانت األرض تدور حول نفسھا بسرعة كبیرة جدا، مما 

ة قصیرا، حیث دلت الدراسات على جعل الیوم في تلك الحقب
ستة ساعات، عندما تكونت  حواليأن طول الیوم كان 

  . بلیون عام 4.5األرض وذلك قبل حوالي 

بما أن زیادة الجاذبیة تؤدي إلى اقتراب القمر من األرض، 
 یبدأفإن األرض تعمل بشد صخوره وبعد فترة من الزمن 

الحال بالنسبة بالتشقق وتتناثر صخوره في الفضاء، كما ھو 
لحلقات زحل، التي یعتقد الفلكیون بأنھا كانت في الماضي 

 تبدأوبالمثل، بزیادة قوى الجاذبیة . قمرا یدور حول زحل
الكواكب بزیادة سرعاتھا حول الشمس واقترابھا منھا، 

ولقد دلت الدراسات . ویتناقص طول سنینھا باستمرار
 حواليیوم قبل  400الجیولوجیة أن السنة كان بھا حوالي 

وتناقص عدد األیام في السنة باستمرار . ملیون سنة 400
  .یوم 365إلى أن وصل إلى قیمتھ الحالیة، 

ي الذي قدمناه التنبؤ بھذه النتائج، أكد النموذج الكون
إلى أن األرض في الوقت الحالي تقترب من  باإلضافة

ھذا یعني أن األرض . متر في العام 20الشمس بحوالي 
ضعف بعدھا الیوم عن  حواليكانت على مسافة تعادل 

الشمس عندما نشأت األرض، وعلیھ  ستجتمع الشمس 
كما أخبرنا هللا  والقمر على األرض في المستقبل البعید،

  !وسبحان هللا العظیم. تعالى في قرآنھ المجید
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 Carbon)األنابیب النانویة الكربونیة 
Nanotubes): صفاتھا إنتاجھا وتطبیقاتھا 

  الدكتور واصف السخاینة 
  ستاذ فیزیاء النانو المساعد أ

  ایسن في  ألمانیا/ في جامعة دیسبورغ
  

 

تعد تكنولوجیا النانو سبق علمي للقرن الحادي والعشرین سیقود العالم إلى ثورة صناعیة جدیدة تقدم الكثیر من المنافع 
 ،وذلك  في أبعاد نانویة )Material science(لإلنسانیة خاصة في مجاالت تكنولوجیا الحاسب والطب وعلوم المواد 

الذي یأخذ حیزا كبیرا في مجال )  Nanotube(لذا سنتكلم عن األنابیب النانویة الكربونیة أو ما یعرف باسم النانوتیوب 
  . تكنولوجیا النانو

أثناء قیامھ بدراسة النواتج الكربونیة في   Ijima Sumioتم اكتشاف األنبوب النانوي من قبل العالم الیاباني 1991في عام 
 TEM(عملیة التفریغ الكھربائي بین قطبین من الكربون وذلك أثناء استخدامھ المیكروسكوب االلكتروني الناقل 

Transmission Electron Microscope.( یجب علینا أن نتعرف على الكرة  ،لكن قبل البدء بدراسة األنبوب النانوي
  .(Fullerene) لفولورینالكربونیة أحادیة الجدار التي سمیت با

ذرة  60من اكتشاف الكرة األحادیة الطبقة المكونة من ) Kroto and Smalley(م تمكن كروتو وسمالي 1985في عام 
 محققة بذلك نظریة اویلر ل عدد ذراتھا عن الستینا من بین الكرات الكربونیة التي یزید أو یقكربون وكانت األكثر استقرار

)(Euler’s theorem  وبعد اكتشافھا أطلق علیھا اسمBuckminsterfullerene  نسبة إلى المھندس المعماري 
Buckminster Fuller وبعد ذلك سمیت بالفولورین )Fullerene) ( 1أنظر الشكل.(  

  
  )ب(                   )                                     أ(

  .ذرة كربون  60الكرة األحادیة الطبقة أي الفولورین المكونة من )  أ) :  (1(شكل 
 ).SWCNT: Single Walled Carbon NanoTube(أنبوب نانوي أحادي الجدار ) ب(

 

الكربوني الناتج عن القوس الكربوني ) soot(قصیرة تم اكتشاف األنبوب النانوي في الساج  بعد اكتشاف الفولورین بفترة
تبین األنبوب النانوي الكربوني حیث أن كل خط داكن من الخطوط ) 2(الصورة في الشكل . في تجربة كروتو وسمالي
مایكرومتر أو أكثر أما قطره فیتراوح بین وبشكل عام، یكون طول األنبوب النانوي في حدود ال. المتوازیة ھو أنبوب نانوي

 MWCNT: Multi Walled( اردنانومتر إذا كانت متعددة الج 30نانومتر إذا كانت أحادیة الجدار ویبلغ قطرھا  2إلى  1
Carbon Nanotube .(  

  الموقع التعلیمي للفیزیاءمنتدى  31        2009مجلة الفیزیاء العصریة العدد السابع اغسطس 
www.hazemsakeek.com/vb 

http://www.hazemsakeek.com/vb


  الموقع التعلیمي للفیزیاءمنتدى  32   2009مجلة الفیزیاء العصریة العدد السابع اغسطس 
www.hazemsakeek.com/vb 

  
 .النانویة  من األنابیب) bundle(تبین حزمة ) TEM(الصورة  المأخوذة بالمجھر االلكتروني الناقل ) : 2(شكل 

  

الذي بدوره یعتبر مكونا أساسیا لألنابیب النانویة   (Graphite)یعتبر الكربون المكون األساسي للجرافیت
التي ھي موضوعنا األساسي في ھذا البحث؛ حیث أن صفیحة واحدة من الجرافیت  )Carbon Nanotube(الكربونیة

 SWCNT: Single)النانوي الكربوني أحادي الجدار  ھي التي تشكل األنبوب  (Graphene)والمسماة بالجرافین
Walled Carbon Nanotube) إن التفاف. الذي سماكتھ ذرة كربون واحدة(Rolling-up)   صفیحة الجرافین وانحنائھا

على شكل أسطوانة   (curvature)انحناء موجبا أو سالبا یغیر من الخصائص اإللكترونیة للجرافین لیظھر ھذا اإلنحاء
ویتوزع على كل زاویة في   (hexagonal)ة الطرفین حیث أن بناء ھذه األسطوانة النانویة مكون من أشكال سداسیة مغلق

مكونا من أشكال سداسیة وخماسیة   (Caps)الشكل السداسي ذرة كربون واحدة ویغلق طرفي األسطوانة نصفا كرة
(Pentagon) ظریة أویلر نبناءا على  وأن الشكل الخماسي ضروري إلغالق األنبوب النانوي)Euler’s theorem(، 

أنظر (شكل خماسي من بین األشكال السداسیة المكونة لھ  12التركیب على  ایحتوي ھذوإلقفال التركیب الكروي یجب أن 
 )) .  أ) (1(الشكل 

 
  النانوي ألنبوباالتفاف صفیحة الجرافین لتشكیل ) :  3(شكل 

 

ر على شكل ) Graphene(یتكون من طبقة واحدة من الجرافیت تسمى ) SWCNT( الجدارإن األنبوب النانوي أحادي  تدوّ
على ) Graphene( نالجرافی من فانھ یتكون من عدة طبقات) MWCNT( أما األنبوب النانوي متعدد الجدار .اسطوانة

  .نانومتر 0.34شكل أسطوانات متداخلة متحدة المحور یفصل بین كل طبقة والتي تلیھا 

 
  )ب)                                      (أ(

  )SWCNT(األنبوب النانوي أحادي الجدار) أ): (4(الشكل
  )MWCNT( النانوي متعدد الجدار ألنبوبا)ب( 
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  صفات األنابیب النانویة 
) 3sp(الذي یملك تھجین كربوني ) Diamond(فھي لیست كالدیاموند ) sp2(األنابیب النانویة لھا تھجین كربوني من نوع 

الجرافیت ولكن انحنائھا یعطیھا خصائص میكانیكیة والكترونیة جدیدة تختلف عن الجرافیت فھي أكثر  لھا نفس تھجین
ونصف ) Chairality(صالبة من الدیاموند منھا الموصل وشبھ الموصل حیث أن موصلیتھا تعتمد على درجة التماثلیة 

  .قطر األنبوب

  
  ) . n،m(و الزوج ) Chiral Vector(یبین صفیحة جرافین موضح علیھا متجھ التماثلیة ) :5(شكل 

  

) n، m(إن الزوج ) 5(في الشكل. إن عملیة لف صفیحة الجرافین سیحدد تركیبة وخصائص األنبوب النانوي المتكون
الذي سنسمیھ الحقا   (Chiral Vector)یصف البناء الھندسي لألنبوب النانوي الكربوني وذلك من خالل متجھ التماثل

AO(  Aبذرة كربونیة أخرى O ةالذرة الكربونیإن تالقي ). Rolling-up Vector(بمتجھ اللف 
r

عن طریق ) متجھ اللف 
یكون متجھ اللف عمودي على محور األسطوانة و قطر األسطوانة  ثأسطوانة بحیلف صفیحة الجرافین یؤدي إلى تشكل 

 .πھو طول متجھ اللف مقسوما على )قطر األنبوب النانوي (

درجة وبناءا  30إلى  0التي تأخذ القیم من ) θ Chiral Angle( النانوي على زاویة التماثل  األنبوبوتعتمد خصائص 
  ))6(أنظر الشكل : (ثة أقسامعلى ذلك یتم تصنیف األنبوب النانوي إلى ثال

1. θ=0 °)n=0  أوm=0(  أنبوب نانوي غیر متماثل من نوع المتدرج:Zigzag 

2. θ=30 °)n= m ( أنبوب نانوي غیر متماثل من نوع الكرسي  (Armchair) 

3. θ≠0° وθ≠30  °)m≠n ( أنبوب نانوي متماثل)Chiral.( 
  

  
  " Chairality"التماثلیة یبین أشكال األنابیب النانویة مختلفة ): 6(شكل 
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فاألنبوب النانوي من نوع المدرج . إن البناء الھندسي ودرجة التماثل یحددان صفات األنبوب النانوي االلكترونیة
)Zigzag ( یكون شبھ موصل)Semi-conductor( بینما نوع الكرسي )Armchair ( فھو موصل والمتماثل)Chiral (

یكون ثلث الناتج  من األنابیب النانویة موصال والباقي شبھ موصل ولكن ھناك صعوبة بشكل عام . یكون كذلك شبھ موصل
  .في  فصلھما

  

  إنتاج األنابیب النانویة
إن إنتاج األنابیب النانویة ال یعتبر عمال صعبا فھناك عدة طرق إلنتاجھا ولكن الطریقة األسھل واألساسیة إلنتاج ھذه 

والتي اكتشفت ) Krätschmer Huffman(ي البالزمي على طریقة كریتشمر ھوفمان األنابیب ھي طریقة القوس الكھربائ
وما زالت ھذه الطریقة تستخدم من أجل إنتاج  Fullerene (C60(في األصل إلنتاج الكرات الكربونیة المسماة بالفولورین 

وكذلك  ( Multi-walled CarbonNanotube) كمیات كبیرة نسبیا ذات جودة عالیة من األنابیب النانویة متعددة الطبقات
  . الفولورین جإلنتا

، نقوم )Fullerene(أو كرة نانویة أحادیة الطبقة ) MWCNT( إننا عندما نرید إنتاج أنابیب نانویة متعددة الطبقات
أنابیب نانویة أحادیة  بینما إذا أردنا إنتاج)  Metal Clusters(باستخدام الجھاز المعد لذلك دون وجود مواد معدنیة مساعدة 

 Single-Element( Pt والبالتین  Coوالكوبالت  Niوالنیكل  Feفنستخدم مواد مساعدة مثل الحدید) SWCNT( الجدار
Catalyst (منھما  أو مزیج من إثنین)Binary-Element Catalysts (مثل الحدید والنیكلFeNi   معا أو البالتین
  .على شكل حزم من األنابیب النانویة كل حزمة تحتوي على األقل على عشرین أنبوبا معا، ویكون الناتج  CoPtوالكوبالت

ویتم عملیة وضع المزیج من المعادن بواسطة خلطھا بالجرافیت ووضعھا في المصعد الذي یكون على شكل قضیب 
سب نسب ومقادیر كربوني، ویتم ثقب ھذا القضیب الكربوني في محوره وحشوه بالمزیج المعدني والكربوني وذلك ح

  ))9(أنظر الشكل .(معینة

ذرات الكربون إلى ) Evaporation(من أجل تبخیر  C 3000°في القوس الكھربائي تصل درجة الحرارة إلى أكثر من
حتى طول معین وذلك بواسطة  ) Root Growth(وتتم بذلك عملیة إنماء األنبوب النانوي ). Plasma(حالة البالزما 
  .المواد المساعدة

 
  األنبوب النانوي أحادي الجدار  (Root Growth)میكانیكیة تشكیل إنماء) : 7(شكل 

 

إن نوع األنابیب النانویة یتحكم بھا . ینتج أنابیب نانویة أحادیة الجدار وثنائیة الجدار) 8(الجھاز المبین في الشكل  في
المفاعل الذي ینتج األنابیب النانویة الكربونیة حیث  الشكل یبین بناء. الضغط المطبق والغاز الخامل الموجود داخل المفاعل

تترسب علیھ المواد الناتجة ) Graphitic Disc(أحدھما على شكل قرص كربوني ) Electrodes(أنھ یتكون من قطبین 
إن ملیمتر وخالل ھذه العملیة ف 1مسافة ) Graphitic Rod(وھو األكبر حجما       ویفصلھ عن القطب الثاني الكربوني 

فولت والتیار الكھربائي المطبق  60إلى  50القطب الثاني سوف یستھلك استھالكا كامال وتكون قیمة الفولتیة المستخدمة من 
  .(milli-Bar) 500 أمبیر، وضغط یصل إلى 120إلى  50بین 
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 Krätschmer)یتم فیھ إنتاج األنابیب النانویة أحادیة ومتعددة الجدار  والفولورین  يللجھاز الذمخطط ): 8(شكل 
Generator )  

  

  

ومن أجل دراسة صفات األنابیب النانویة بعد إنتاجھا یجب أن تتوفر لدینا بعض األجھزة المساعدة مثل المجھر االلكتروني 
وكذلك ) Surface Study(ویستخدم للدراسة السطحیة )     SEM : Scanning Electron Microscope(الماسح 

 STM : Scanning Tunneling(المجھر االلكتروني الناقل للدراسة المورفولجیة والمجھر االلكتروني الخارق
Microscope (كذلك تستخدم أجھزة مساعدة أخرى ثانویة مثل جھاز حیود األشعة السینیة . لدراسة الموصلیة)XRD: 

X-Ray Diffraction ( من أجل معرفة نسب وكمیة العناصر المعدنیة في عینة األنابیب النانویة المنتجة أثناء تنظیفھا
 Radial(لقیاس قطر األنبوب النانوي بدقة وذلك من خالل قیاس أنماط التنفس القطري ) Raman( وجھاز رامان

Breathing Mode .(  

  

 

 ات ــأھم التطبیق
تكمن في تطبیقاتھا المتعددة في مجال اإللكترونیات كتطبیق عند انتقاء أنبوب نانوي واحد بواسطة إن أھمیة األنابیب النانویة 

وذلك الستخدامھ في التكوین األساسي )  Electron Beam Lithography( ذات الحزمة االلكترونیة عملیة اللیثوغرافي
األنابیب النانویة لتكوین مركبات من مواد نانویة  أو كمجموعة كبیرة من) Transistor and Diode(للترانزستور والدیود 

)Nanocomposite ( ناتجة عن مزج األنابیب النانویة وتوزیعھا داخل بعض المواد البولمریة لنحصل على مواد ذات
  .خصائص فائقة كأن تكون فائقة في الصالبة أو فائقة في التوصیل الحراري أو الكھربائي

أي نسبة طول األنبوب النانوي  )Large Aspect Ratio(ف بخاصیة نسبة المظھر الكبیر وبما أن األنبوب النانوي یتص
إلى نصف قطره الذي یعتبر كبیرا جدا فیمكن االستفادة من ھذه الخاصیة لصناعة موصالت وأنابیب طویلة جدا ورفیعة 

  .جدا
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-CNتوضح ترانزستور من نوع)STM(أحد التطبیقات االلكترونیة بحیث أن صورة  المجھر االلكتروني ) : 9(شكل

FET  
  

تطبیق آخر یعتبر ذو أھمیة كبیرة وذلك باالستفادة من الخاصیة الشعریة التي تتسم بھا األنابیب النانویة أحادیة الجدار التي 
إلى مكان محدد إما بحركة انتشاریة ) Single File System(تلعب دورا مھما في نقل متتالي لذرات أو جزیئات وحیدة 

)Diffusion ( أو بحركة قذفیة)Ballistic .(أي أن األنبوب النانوي یمكن استخدامھ كحامل ذري أو جزیئي)atomicand 
molecular Carrier(  أو استخدامھ حامال وخازنا جیدا للغازات لكبر مساحة سطحھ ووزنھ الخفیف جدا ومثال على ذلك

  . في استخدامات واسعة في المجال الطبي مجاالت أخرى متعددة وكذلك) Fuel cell(استخدام النانوتیوب كخلیة وقود 

األنبوب النانوي من وذلك بعد فتح  ).Capillarity(تتم عملیة تعبئة األنبوب النانوي بمساعدة خاصیة األنابیب الشعریة 
أقل من ) Surface Tension(ویمكن دخول المواد التي لھا توتر سطحي ) Oxidation( طرفیھ بواسطة عملیة األكسدة

ولذلك یمكن ملء األنبوب النانوي بطریقة كیمیائیة بواسطة وضع األنابیب النانویة المغلقة في . ملي نیوتن لكل متر 190
عن طریق األكسدة الحمضیة حیث أن ھذا ) Metal Nitrates(ووجود نترات المعادن ) HNO3( حامض النیتریك

  .في داخل األنبوب) Dissolved Salts Metal(مالح المعادن الحامض لھ توتر سطحي یساعد على إدخال أ

تمثل  C60ألنھا تشبھ البازالء حیث إن ذرات   (Peapod)وتسمى بالبیبود C60ویمكن ملء أنابیب نانویة  بالفولورین 
 ))10(أنظر الشكل(بحبوب البازالء وأنبوب النانو بقشرة البازالء 

 
 تبین  مكونات البیبود)  TEM(لمجھر مأخوذة با مرفولوجیةصورة ) :10(شكل 
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من األنابیب النانویة والبقع ) bundles(تبین حزم ) SEM(الصورة المأخوذة بالمجھر االلكتروني الماسح ): 11(شكل 

 (Metal clusters)البیضاء تبین المجموعات المعدنیة المتبقیة  

  
من األنابیب النانویة وذلك ) Bundle(تبین حزم ) SEM(الصورة المأخوذة بالمجھر االلكتروني الماسح ): 12(شكل 

 Metal)بعد عملیة التنظیف باألكسدة والطرد المركزي وال تظھرالبقع البیضاء أي المجموعات المعدنیة المتبقیة  
Clusters) 

 
ذلك  النانویةمن األنابیب ) Bundles(تبین حزم ) SEM(الصورة المأخوذة بالمجھر االلكتروني الماسح : )13(شكل 

وال ) Ultrasound(بعد عملیة التنظیف باألكسدة والطرد المركزي و التكسیر بواسطة األمواج فوق الصوتیة 
 (Metal Clusters)تظھرالبقع البیضاء أي المجموعات المعدنیة المتبقیة  
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  ) .Nanotubes Reactor(صور تبین مفاعل إنتاج األنابیب النانویة ): 14(شكل 

A   غرفة مفاعل األنابیب النانویة الكربونیةChamber of the Reactor  
B  مھبط جرافیتي Graphitic Disc Cathode   
C  مصعد جرافیتي مملوء بالمواد المساعدة    Graphitic Rod anode    
D  نابیب النانویة منظر عام لمفاعل األ  

  

 
 Nanotubes(مفاعل إنتاج األنابیب النانویة الدكتور واصف السخانیة في مختبر النانوتیوب  مع   ةصور): 14(شكل 

Reactor. ( 
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  !الجاذبیة من زمن الفالسفة حتى اآلن
 آینشتاین من عصر الفالسفة وصوالً إلى نیوتن ثم

  منتدى قصة العلوم - نبض الحیاة: إعداد
  

َ : (قال تعالى لَ أ عَ ْ جَ ن َ  قرارااألرض مَّ ي اسِ َ و ا رَ ھَ َ لَ ل عَ جَ َ ا و ارً ھَ ْ ن َ ا أ ھَ َ ل َ ال لَ خِ عَ جَ َ و
لَ  عَ جَ َ َ  بین البحرینو ْ ال ھُم رُ َ ث ْ ك َ لْ أ َ ِ ب َّ عَ هللا َ ھٌ م َ ءل َ ا أ زً ِ اج ون حَ ُ م َ ل عْ َ  61: النمل) ی

 

أمراض " المیزات التي یتمتع بھا على األرض، لذلك فإن رواد الفضاء یصابون بأمراض تسمى نالكثیر میفقد رائد الفضاء 
 .ةالجاذبیة األرضیوھي أمراض ناتجة عن فقدان نعمة  Space Sickness "الفضاء

ً إنھا نعمة عظیمة  .الكون امبدع ھذسبحان  ،حقا

 

 الجاذبیة
إلى بین كل أجرام الكون، وتسمى القوة الجاذبة بین جسم وكوكب والتي تسحب الجسم  لالتي تعمھي أثر القوة الجاذبة 

 . الجسم  (weight)ثقل لاألسف

) القوة النوویة(و) ةالقوة الكھرومغناطیسی(ى جانبھا فھناك إل ،إحدى القوى األساسیة األربعة في الطبیعة) ةقوة الجاذبی(تعد 
 ).القوة النوویة الضعیفة(و

ھي القوة التي  ةقوة الجاذبیإال أنھ من الطبیعي أن تكون  ،أن قوة الجاذبیة ھي األضعف بین ھذه القوى نالرغم موعلى 
شاھد اوذلك لتأثیرھ ،جذبت اھتمام اإلنسان قبل غیرھا من القوى األساسیة ُ  .المباشر علیھ وعلى محیطھ الم

الدراسات في الفھم والتحلیل والقیاس حیث خضعت طبیعتھا لقرون طویلة من  ىھذه القووما زالت قوة الجاذبیة ھي أصعب 
ً من جھود  ،توالقیاسا ً كبیرا  . مالفیزیائیین وتحریاتھوما زالت إلى یومنا ھذا تشغل قدرا

 المداركوتطور  ،ھناك مراحل مفصلیة وركائز أساسیة تصنع منطلقات لرؤى جدیدة وعبر تاریخ البشریة الطویل نجد أنّ 
في آفاق محیطھم لیخلصوا إلى أن  ىالیونانیون القدامولقد تأمل الفالسفة . وتساھم في اكتشاف السنن الكونیة  ،موالمفاھی

 . والنار والھواء ءالتراب والما: األرض تتكون من أربعة عناصر وھي

ّ أنھ  ةمرحلة الحقفي ) م.ق 322ت(وجاء الفیلسوف اإلغریقي أرسطو  ً ظن ً خامسا لیضیف إلى ھذه التركیبة عنصرا
 .راألثی اسموأطلق علیھ  ،العنصر الذي تتكون منھ السماء

إال أن اإلنسان لمیتمكن من اكتشاف  ،في الطبیعة ؛ فعلى الرغم من أنھا ظاھرة قدیمة قدم الكون نفسھ ( حركة األجسام( أما 
وذلك بالرغم من جھود الفالسفة  ،قرون فقط ةیقارب األربعإال منذ ما القوانین التي تحكم ھذه الحركة وتفسر سلوكھا 

 تتولید إمكاناولكنھا لم تؤت ثمارھا كما ینبغي ألنھا شغلت نفسھا بأسئلة غیر قادرة على ،والمفكرین على مدى قرون سابقة
وكانت اإلجابة من  ،)ي األجسام ؟الحركة ف رلماذا تظھ: (فشغل الفالسفة الیونانیون أنفسھم بالسؤال  ،اإلجابات الصحیحة

ً من  ً إلى  ،األربعة التي تتكون منھا الطبیعة رمفھوم العناصطبیعة السؤال؛ فانطالقا المبنیة على  )الفلسفة العضویة(واستنادا
 ،مكانھا الطبیعي في الكون؛ فاألجسام الثقیلة نباحثة عاعتقد أرسطو أن األجسام تتحرك  ،حیث إن لكل شيء غایة) الغائیة(

ً من  أعلى  ىترتفع إلفإنھا  ،مثل الدخان والسحب ،وأما األجسام الخفیفة ،تسقط نحو األرض ءالتراب والماالتي تتكون أساسا
 . ألن مكانھ الطبیعي ھو السماء

ً من تلك الرؤیة العضویة  إما إلى أعلى وإما : ر في اتجاھین فقط تنحص ،األجسام وفق تصور أرسطو ةفإن حركوانطالقا
مثل األرض أو  ةمؤثرات خارجیوتنجم خاصیة السقوط واالرتفاع عن خاصیة األجسام نفسھا وال عالقة لھا بأي  ،إلى أسفل
فإن األثقل  ،جسمین مختلفي الوزن من مكان عالٍ  افلو ألقین ،ولذا فإنھا تھوي نحو األرض بتناسب طردي مع وزنھا ،غیرھا

 . وبسرعة تتناسب مع وزنھ ،فقبل األخمنھما یصل إلى األرض 

 

فاألجرام  ،بقوانین تختلف عن القوانین الساریة على األجسام األرضیة ةأنھا محكومأما األجرام السماویة فقد اعتقد أرسطو 
دائریة؛ ألنھا تتمیز  ةتكون حركبغي أن ولذا فإن حركتھا ین ،ھي أجسام مثالیة تنتمي إلى عالم الكمال: رأیھ يالسماویة ف
فالخط  ،كامل؛ ولذا فإنھا تتحرك في خطوط مستقیمة رقاصر غیوأما األجسام األرضیة فإنھا جزء من عالم  ،بالكمال

 . ، وھذا یلیق بالعالم القاصردالحركة المحدوالمستقیم نمط من أنماط 
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واشتملت جھودھم على  علم الحیل  الذي أطلقوا علیھ اسم) علم الحركة ( اھتمامات واضحة بـ  نلعلماء المسلمیلقد كان 
 . طبیعة حركة األجسام وصناعة اآلالت المتحركة بنفسھا أو بجھد یسیر يصائبة فتجارب مفیدة ومالحظات 

، وأبو )م1037ت(الرئیس ابن سینا ، والشیخ )م1039ت(بن الھیثم  نالمجال الحسوكان من أبرز العلماء المسلمین في ھذا 
 ).م1156ت(، وھبة هللا بن ملكا البغدادي )م1036ت( الریحان البیروني

 

 : التغیّر الجذري في الفكر البشري
ّ التغیر الجذري الذي طرأ مع بزوغ  انطلق من تغییر صیغة السؤال فبدالً  ،في القرن السابع عشر المیالدي ةالثورة العلمیإن

 ً ى ( لماذا تتحرك األجسام ؟  من أنیكون فلسفیا ّ ً  وبذلك نھج( كیف تتحرك األجسام؟ )دقیقة لیصبح ةصیغة علمیفإنھ تبن منھجا
ً یعتمد على القیاس والتجربة المنھج (لیرسي بذلك القاعدة الصلدة لـ  ،وصیاغة النتائج في قوانین ریاضیة منضبطة ،كمیا

ویتلمس رحاب  ،ویجوب آفاق السماء ،أن یغیر أنماط الحیاة ومعالم األرض نأربعة قروالذي استطاع في أقل من ) العلمي
 . الكون

ً من السؤال الفلسفي) كیف؟(إنھ من الواضح أن السؤال العلمي  ى ما فبإمكان أيّ شخص أن یلجأ إل لماذا؟؛ أكثر تواضعا
ومھما كانت ھذه القیاسات  ،وغیرھا من الظواھر الطبیعیة) الحركة (  ىتجارب علیتوفر لدیھ من أدوات قیاس إلجراء 

 عناصرھا المؤثرة ضالظاھرة وبععن كیفیة تلك  –وإن كانت جزئیة  –فإنھا كفیلة بإعطاء بعض اإلجابات  ةبدائیة ومحدود

الذي استطاع أن یجتث ) م1642ت( جالیلي وجالیلی يالعالم اإلیطالنصیب كانت التجربة األبرز في ھذا المضمار من 
مما قاده فینھایة  ،، من جذورھاعلى الرغم مما جابھھ من صعاب ومعوقات لیس أقلھا استعداء الكنیسة علیھ)فیزیاء أرسطو(

 ً ً  حیاتھ إلى اإلقامة الجبریة بحكم الكنیسة التي وجدت في أعمالھ ونتائجھ خروجا  .على المبادئ الكنسیةصریحا
فقد  ،لألجسام السقوط الذاتي الحرالمستویات المائلة الكتشاف طبیعة  تجربتھ الشھیرة المعروفة باسم وجالیلیلقد أجرى 

وتتناسب ھذه السرعة  ،الزمن وتزداد سرعتھا مع ،كانتالحقیقة المشاھدة أن األجسام تسقط إلى أسفل عند إفالتھا من علوّ 
ً مع كتلة ا  . من األجسام الخفیفة أثناء سقوطھا نحو األرض رسرعة أكبفاألجسام الثقیلة تكتسب . لجسم طریا

ً للعودة : الظاھر كلتفسیر تلوكان تعلیل أرسطو  الطبیعي  ھإلى وضعأنھ كلما زادت المادة الترابیة في الجسم كان أكثر شوقا
 !وبلوغ غایتھ على سطح األرض

إطار  يووضعھ ف) السقوط الذاتي(لجالیلي؛ فانصرف إلى إجراء تجارب عملیة للتأكد من كیفیة  لم یرق ذلك التعلیل الفلسفي
ّ جالیلي لجأ إلى إسقاط األجسام  ،علمي دقیق لما تمكن من الخلوص إلى  ،منطقة عالیة وقیاس زمن سقوطھا رأسیا منولو أن

ً  نقصر الزمنتیجة عملیة بسبب  أعلى مبنى  ىلجأ إلفعلى سبیل المثال لو أن جالیلي  ،الذي یستغرقھ الجسم في السقوط رأسیا
 .لما استغرق زمن السقوط أكثر من أربع ثوان عذلك االرتفا، وألقى بأجسام ثقیلة من )برج بیزا(في إیطالیا في ذلك العصر

متساویة في الحجم ومختلفة في الوزن  ثقیلة نسبیاولذا احتالت عبقریة جالیلي على تلك الصعوبة ؛ فقام باستخدام كرات 
إلى وقام بدحرجتھا على مستویات ملساء مائلة تتغیر زاویة میلھا مع األفق من تجربة ،وناعمة الملمس لتقلیل أثر االحتكاك

لزوایا متعددة للمستویات  ةواألزمنة المستغرقواستطاع بذلك قیاس المسافات المقطوعة  ،وذلك لزیادة زمن السقوط ىأخر
األجسام إلى األرض على طبیعة الجسم أو وزنھ فكل األجسام تزداد  طاعتماد سقولمائلة ؛ لیثبت بالحساب والقیاس عدم ا

 .2ث/م 9.8 بالقیمة نفسھا ؛ أي أن لھا التسارع نفسھ الذي حسبھ جالیلي لیجد أنھ یساوي اعند سقوطھسرعتھا 

وكانت مدخالً لفھم  ،المنھجي والفھم العلمي لطبیعة الحركة دصعیعلى اللقد كان لتلك التجربة التاریخیة دالالت عمیقة 
وھذا ما حدا  ،بعده نالعمالقة مومھدت السبیل للرواد  ،المختلفة وفق الفكر والتحلیل المیكانیكي ةالظواھر الطبیعیوتفسیر 

ر نور جدید على كل  عندما قام:" بالفیلسوف األلماني إیمانویل كانط لیعلق فقال  جالیلو بدحرجة كراتھ على مستوى مائل تفجّ
 ."الطبیعة ةالمھتمین بدراسالباحثین 

 

 : یوحنا كبلر على الطریق
على تحلیل الكمیة الھائلة من القیاسات والمالحظات الفلكیة التي قام ) م1630ت) لقد أوقف الفلكي األلماني یوحنا كبلر حیاتھ

األجرام السماویة،  ةقواعد لحرك، واستطاع في ضوئھا أن یكتشف )م1601ت(تایخو براھا  الدنمركيأستاذه الفلكي  بھا
وحددت أن الكواكب في المجموعة الشمسیة تتحرك في  ،ااألجرام وحركتھتمثلت في ثالثة قوانین ریاضیة تصف أفالك ھذه 

وبدون قانون ،لر ھو ما توفر لدیھ من قیاسات فلكیةوكان األساس الوحید الذي استند علیھ كب ،مدارات بیضاویة حول الشمس
 . تفسیرھا أو أي مبرر فیزیائي لتعلیل تلك القوانین أو ،عام یسمح باستنباطھا

فلم یكن لدى كبلر من حل أو تفسیر سوى  ،ةمدارات بیضاویأما بالنسبة للسبب الذي یجعل الكواكب تطوف حول الشمس في 
  . وھي قوة في رأي كبلر تنبثق عن الشمس ،شبیھة بالمغناطیسیة ةة جاذبلقواللجوء إلى أن الكواكب تخضع 
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 : الساحة ينیوتن ف
في نفس عام والدتھ، وتربّى في  توفي والدهلقد نشأ نیوتن یتیم األب فقد 

طفولتھ لم تكن سعیدة  عائلة ثریة ذات جذور زراعیة، ومن الواضح أن
جت أمھ ولم یبلغ العامین، وترعرع  ه ألمھ،ولم حیث تزوّ في كنف جدّ

ه حمیمة حیث لم یرد عن نیوتن في مستقبل حیاتھ أيّ  تكن عالقتھ بجدّ
ه   .ذكر لجدّ

عة، وقد وصفتھ بعضھا  أما دراسة نیوتن األولى فلم تكن تقاریرھا مشجّ
، ولذا أخرجتھ أمھ من المدرسة لكي یشرف )غیر مھتم(و) كسول) بأنھ

أثبت فشلھ في ذلك المضمار، على إدارة ممتلكاتھا،ولكنھ سرعان ما 
ً من ً مناسبا ورطتھا مع ھذا الصبي  واجتمعت العائلة لترى مخرجا

 ).الكسول(

إلى المدرسة،  ىعودة الفتفي ظلّ تلك الظروف لم یكن من خیار سوى 
 رولعل لتأثیورأى خالھ أن من األفضل لھ أن یتھیأ لاللتحاق بالجامعة، 

ً في فتح شھیة نیوتن للدراسة، خالھ وإقامتھ في منزل مدیر المدرسة  دورا
ن من االلتحاق بجامعة  ھولذا فإن ّ م، وكان 1661في عام ) كامبردج(تمك

  .أعمار زمالئھ في الدراسة عمره حینئذ أكبر من

) جالیلي(كانت رغبة نیوتن ھي االلتحاق بدراسة القانون،ولكن أعمال 
، صبشكل خا الفلكیة جذبت اھتمامھ) كوبرنیكوس(في الفیزیاء ونظریة 

اه  ل نیوتن أفكاره في تلك الفترة في دفتر سمّ دة،(ولقد سجّ أفـالطون صدیقي، ) :وكتب في بدایة الدفتر أسئـلة فلسفیة محدّ
رة منحیاتھ، ھو الحقیقة يأفضل أصدقائوأرسطو صدیقي، ولكن  ّ   .وھكذا تتضح استقاللیة تفكیر نیوتن في مرحلة مبك

أن یجتاز امتحاناتھ ویحصل على درجة  عولكنھ استطاتشیر الدالئل إلى أن دراسة نیوتن الجامعیة لم تكن متمیّزة، 
قت فجأة مع حدث أصاب  م، ومن الواضح أن1665البكالوریوس في عام  ّ عبقریتھ لم تبرز في تلك اآلونة، ولكنھا تدف

حیاتھ كانت  نعامین مبنیوتن إلى العودة إلى قریتھ لیمضي حوالي إلى إغالق أبوابھا مما دفع  واضطر الجامعةبریطانیا، 
ً بمیالد فجر جدید على البشریة  .مزدحمة بمخاض علمي مؤذنا

لت أنماط الحیاة االعتیادیة، ولكن نیوتن، وھو رلقد ظھ ّ لم یتجاوز الخامسة والعشرین من  وباء الطاعون في بریطانیا، وتعط
، وبدأ مسیرتھ في إحداث ثورات علمیة في )الفكر العلمي(تطویر  بة مرحلة ذھبیة فيعمره، جعل من تلك الفترة العصی

 .والفلك ءالریاضیات والفیزیاعلوم 

 

 :الجاذبیة قصتھ مع
بمحاولة فھم  )م1727ت(العالم البریطاني إسحاق نیوتن  ملقد اھت

وأما قصة تلك التفاحة  ،سبب سقوط األجسام إلى األرض
بطبیعة  –األسطوریة التي زعموا أنھا سقطت على رأسھ فھي 

على الرغم من  ،بعیدة عن طبیعة العمل العلمي ودوافعھ – لالحا
كمثال لظاھرة الجاذبیة التي  ةسقوطا لتفاحأن نیوتن ذكر 
م،یجمع كل 1665وراح نیوتن في عام  ،استرعت انتباھھ

الساحة العلمیة آنذاك عن حركة المعلومات الموجودة في 
 ،فاطلع على أعمال جالیلي رالسقوط الحاألجسام وظاھرة 
ص نتائج كبلر في  ةانطالقة علمیلیقدم للبشریة أكبر  ،ومحّ

) األصول الریاضیة للفلسفة الطبیعیة(وذلك في كتابھ  ،التاریخ
م، والذي احتوى على نظریة نیوتن 1687عام  ينشره فالذي 

 .الثالثة  والقانون العام للجاذبیة الكونیة ةقوانین الحركفي الحركة والجاذبیة عبر 

المفھوم (اخترق  ھنیوتن أنفي الكون؛ فالقفزة الكبرى التي حققھا ) الحركة(في تفسیر مظاھر  نتلك القوانیلقد أفلحت 
 ،لیعلن أن قوانین الحركة واحدة في الكون بأسره ةاألجرام السماویوحركة  ،ة على األرضالذي یمیز بین الحرك) األرسطي

إن  : وقفز نیوتن بالفكر البشري من مجرد المقولة ،السماویة على األجسام األرضیة ملحركة األجراوال یوجد تمیز 
 ).كل شيء في الكون یجذب كل شيء آخر(ى المقولة بأن إل) األجسام تسقط(

) رؤیة توحیدیة(فوضع نیوتن بذلك أول  ،ةوالعلمیة والتقنیان لتلك القفزة الكبرى دالالتھا العمیقة على األصعدة الفكریة لقد ك
 يمنھا فوإدخال أكبر عدد ممكن  ،العلمي المعتمد یھتم بتوحید الظواھر الطبیعیة رأصبح المسافي العلوم الطبیعیة حیث 
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وھكذا أصبح ھدف . القوانین الجامعة اختالف تأثیراتھا وأشكالھا لعدد محدود منإطار نظري موحد لتخضع جمیعھا مع 
 . هالكون بأسرالعلم النھائي ھو إیجاد نظریة واحدة تصف 

وتمعن في كرات جالیلي  ،التي سقطت أمام ناظریھ ةحال التفاحلقد اھتم نیوتن بتجمیع ما تبعثر من الوقائع الجزئیة ؛ فتأمل 
 وتدبر في ،كبلر التي أفصحت عن دوران الكواكب في مدارات بیضاویة حول الشمس نوحلل قوانی ،أسفل التي تتدحرج إلى

 ،تبدو متفرقة ومتباینة روكلھا أموفي البحار والمحیطات؛ ) المد والجزر(ونظر في ظاھرة  ،حركة القمر حول األرض
امة تربط بین مجموعة ھائلة من الظواھر الطبیعیة واحدة ع ةإلى حقیقولكن نیوتن استطاع استقراء ھذه الجزئیات لیخلص 

 . حركة األجرام السماویة ىوتھیمن عل ،على األرض

  

ولماذا تتسارع التفاحة  لماذا تسقط التفاحة ألسفلوال ترتفع ألعلى؟: تقصیھ الرائع لظاھرة الجاذبیة البد أن نیوتن قد تساءل في
ثم ھل ھناك عالقة بین . علیھا وتجذبھا نحو األرض رقوة تؤثبتسارع ثابت وھي تسقط متجھة نحو األرض ؟ البد أن ھناك 

؟ ھاإلفالت منوبین القوة التي تؤثر على القمر فتحفظھ في مدار محدد حول األرض ال یمكنھ  ،القوة التي أثرت على التفاحة
؟ لماذا ال تكون ھذه الخاصیة ةبخاصیة الجاذبییجعل األرض ھي الوحیدة في ھذا الكون التي تتمتع  وھل ھناك من سبب

عن حفظ الكواكب في  المسئولة؟ ولماذا ال تكون ھذه الجاذبیة ھي حهللا الفسیمودعة في بقیة األجسام واألجرام في كون 
واألجسام بما في  كاألجرامه الخاصیة خاصیة كونیة تمتلكھا أما السؤال الكبیر فھو لماذا ال تكون ھذ .الشمسحول أفالكھا 

  ذلك الكواكب والنجوم ؟

  

إطار جامع لقانون  تمكن نیوتن من الخلوص إلى  نظریة الجاذبیة الكونیة، وبذلك استطاع في ةالرؤیة الجامعمن تلك 
الظواھر الكونیة المرتبطة بحركة األجسام منضبطة كل  أن یصف في صیغة ریاضیة ،الجاذبیة مع قوانینھ الثالث للحركة

 ،من  قوانین كبلر  نتائج طبیعیة لنظریتھ لوأن یجع ،األرضیة واألجسام السماویة

ً مع :" على أن   ةللجاذبیة الكونیوینص  القانون العام  ناتج كل جرم في الكون یجذب كل جرم آخر بقوة تتناسب طردیا
ً مع مرب ،كتلتیھما بضر  ." ع المسافة بینھماوتتناسب عكسیا

المنطلق عقب العالم  اومن ھذ ،القانون العام للجاذبیة الكونیة  یوصف بأنھ أكبر تعمیم أنجزه الفكر البشري  ولذا فإن
ً مرتین؛ المرة األولى ألنھ كان یمتلك قدرة  ننیوتن كاإن :" الفرنسي بییر دو البالس على ھذا األمر بقولھ محظوظا

ً ألنھ ال یوجد إال  ،لفیزیائيالكتشاف أساس الكون ا ً نظرا یمكن  دكون واحوالمرة الثانیة ألنھ ال یمكن أن یكون لھ منافس أبدا
  ." اكتشافھ

  

 : لماذا ال تسقط األقمار االصطناعیة على األرض
تسقط على األرض لذات السبب الذي یجعل القمر  االصطناعیة الإن األقمار 

وفقاً . أن تدور حول الشمس  بالكواكعلى ویفرض  ،الطبیعي یبقى في مداره
 ،تجذب القمر االصطناعي ضفإن األر) القانون العام للجاذبیة الكونیة ( لـ 

تأثیر ھذه  تاألرض تحلماذا ال یسقط القمر على : ( ولكن یبقى السؤال 
نحو والجواب بكل بساطة أن القمر االصطناعي یسقط بالفعل  ،)الجاذبیة ؟

 !بھا ولكنھ ال یصطدم ،ضاألر
قذیفة حیث نجد أنھا  يحركة أیمكن فھم ھذه الحقیقة العلمیة بالتأمل في 
 ھأبرز مالمحمن ) قطع مكافئ( تھوي نحو األرض في مسار معین على شكل 

تلك ازدادت  ،ونجد أنھ كلما زادت سرعة إطالق القذیفة ،أنھ یمتد أفقیاً 
 .األفقیة قبل أن ترتطم القذیفة باألرض ةالمساف

ً یكون عندھا انحناء  أن –بطبیعة الحال  –یمكننا  ً معینا  ةمسار القذیفنتخیل الوضع عندما تبلغ سرعة القذیفة مقدارا
ً النحناء سطح األرض وتبقى في مدارھا ذاك إذا أھملنا  ،فتستقر القذیفة حینئذ في مدار ثابت حول األرض ،مساویا

 . االحتكاك بالھواء
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الذي یجعل القمر االصطناعي  الناتجة عن سرعة الجرم ھو) قوة الطرد المركزیة(و) قوة التجاذب(التوازن بین  أنذلك
؛ فلو تحركت األرض بسرعة أقل من سرعتھا  سحول الشمیدور حول األرض، كما أن ھذا التوازن یجعل األرض تطوف 

 جاذبیة الشمس أصغر مما ھي علیھ النطلقت األرض بخط مستقیم في الفضاء ةكانت قوولو  ،الحالیة لھوت نحو الشمس
في المدار المطلوب لیبقى في حركتھ حول  ھعند وضعللقمر االصطناعي ) السرعة المناسبة(وھكذا نجد أنھ یجب حساب 

ً أن یتمكن  لألرض الذي یحتوي على جسیمات تبطئ من ) الغالف الجوي(تجاوز  نالقمر ماألرض، ومن المھم أیضا
من  ذیستطیع النفاولذا كان من الضروري تطویر تقنیات صناعة الصواریخ ألن الصاروخ .  كقوة االحتكاسرعتھ بفعل 

ً ألنھ ال یحتاج  لطائرات التي لحملھ كما ھو الحال مع ا طإلى وسالغالف الجوي ووضع القمر في المدار المطلوب ؛ نظرا
 .یحملھا الھواء

ٍ لھ في القوة " على أن  ینص يالذ لنیوتنتعتمد الصواریخ في حركتھا على القانون الثالث  لكل فعل رد فعل مساو
) رد فعل(احتراق الوقود عبر نفاثات الصاروخ بقوة كبیرة ینشأ عنھا  تتندفع غازا؛ فعندما "ومعاكس لھ في االتجاه 

 .اتجاه معاكس النطالق غازات االحتراقفي  خحركة الصارووھو 
 

 :آینشتاین في قلب األحداث
ولم Albert Einstein باأللمانیة نألبرت أینشتای ُ لد ألبرت في مدینة أ ، وُ
ن یفاعتھ في میونخ 1879العام  األلمانیة في ھیرمان "كان أبوه . وأمضى سِ
ھ  بیع الریشیعمل في " أینشتاین ني "المستخدم في صناعة الوسائد، وعملت أمّ

یھ  ورشة صغیرةمعھ في إدارة " بولین كوخ ّ لتصنیع األدوات الكھربائیة بعد تخل
یش في النطق حتى الثالثة من عمره، لكنھ  لأینشتاین الطفتأخر . عن مھنة بیع الرّ

 ً ً بالطبیعة، ومقدرة ً كبیرا المفاھیم الریاضیة الصعبة، وقد  كعلى إدراأبدى شغفا
انتمائھ للیھودیة، فقد دخل  درس لوحده الھندسة اإلقلیدیة، وعلى الرغم من

ً في ى دروسا ّ . العزف على آلة الكمان آینشتاین مدرسة إعدادیة كاثولیكیة وتلق
ً  كأینشتاین آنذاوفي الخامسة من عمره أعطاه أبوه بوصلة، وقد أدرك  ة قوة أن ثمّ

 .اوتقوم بتحریكھتقوم بالتأثیر على إبرة البوصلة  في الفضاء

 يخجلھ ف، وربما كان مرد ذلك إلى االستیعابوقد كان یعاني من صعوبة في 
المرجح أن التعدیل في تقییم درجات  ویشاع أن أینشتاین الطفل قد رسب في مادة الریاضیات فیما بعد، إال أن. طفولتھ

َّى اثنان من أعمام أینشتاین رعایة ودعم . في مادة الریاضیات تأخر ورسباین قد التالمیذ آنذاك أثار أن الطفل أینشت وتبن
 .بالعلم بشكل عام فزوداه بكتبٍ تتعلق بالعلوم والریاضیات لھذا الطفاھتمام 

 

 :قصتھ مع الجاذبیة
مفاھیم نیوتن ونظریتھ في الجاذبیة  تلقد صمد
 يالعالم األلمانم عندما تصدى لھا 1915حتى عام 

في النظریة النسبیة ) م1955ت(ألبرت آینشتاین 
أن وجود جسم مادي  التي خلص فیھا إلى ،العامة

أي  ،یؤدي إلى حدوث تشوه في الزمان والمكان
الفضاء الزمكاني ذي األبعاد  یؤدي إلى انحناء في

األربعة المحیط بالجسم، فینزلق ما یجاور ھذا 
نحناء وتعتمد شدة ھذا اال ،حولھ الجسم انزالقا

 ةزادت الكتلوعمقھ على كتلة الجسم المادي، فكلما 
زاد ھذا االنحناء حولھا مما یأسر حركة األجسام 

الذي  لالمسار األسھالمجاورة لتنزلق على 
 .الجاذبیة  وھذا التأثیر ھو الذي نطلق علیھ اسم ،تقتضیھ طبیعة التحدب أو االنحناء

ً لتأثیر التسارع ؛ فعلى  ؤالتكافمبدأ تنطلق النظریة النسبیة العامة من  ّ تأثیر الجاذبیة مكافئ تماما سبیل الذي ینص على أن
ز بین ھذه الحالة وبین  ال:  لالمثا كان في مصعد آخر یتسارع  وحالتھ لیمكن لشخص في مصعد قابع على األرض أن یمیّ

كون النتائج الفیزیائیة واحدة؛ فلو أفلت الرجل كلتا الحالتین ت في الفضاء بتسارع الجاذبیة بمنأى عن أيّ قوى خارجیة؛ ففي
ً بالتسارع المعھود إلى أرضیة المصعد في أي مكان من ً حرا ً فإنھ یسقط سقوطا  . المصعدین جسما
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فتحولت من مجرد  ،وھكذا نجد أن قصة الجاذبیة قد مرت بقفزات كبرى
إلى قوة  ،یمتلكھ الجسم ذاتھ لتحقیق غایتھ كما عند أرسطو يسلوك طبیع

لتصبح عند  ،لقانون نیوتن للجاذبیة الكونیة عبعدو تخضكونیة تؤثر عن 
  .خصائص الزمكان الرباعي األبعاد آینشتاین مجرد خاصیة ھندسیة من

ً : الواقع وفي ولذا فإنھا تتطلب  ،إن النظریة النسبیة العامة معقدة ریاضیا
حیث  ،جاحھاصلبة للتعامل معھا ولكنھا نظریة أثبتت ن قاعدة ریاضیة

ً فیما بعد تنبأت ببعض الظواھر الطبیعیة ومن أبرز . التي تأكدت تجریبیا
مما یعني  ،مساره نحوھا أن الجاذبیة تؤثر على الضوء بحرف: نتائجھا

 .ضخم التنبؤ بانحناء الضوء عند مروره بالقرب من جرم مادي

إنھ من الصعوبة بمكان قیاس ھذه الظاھرة على األرض؛ فعلى سبیل 
فإنھ سینحرف نحو  ،أطلقنا شعاع لیزري في اتجاه األفق والمثال ل

أن یقطع مسافة ستة آالف وخمسمائة  دواحد بعاألرض بحوالي سنتیمتر 
بانجذاب  ؤولكن التنبكیلومتر قبل أن ینطلق إلى الفضاء الرحب، 

الفلكي الضوء إلى األجسام المادیة أصبح حقیقة علمیة عندما تمكن 
إدنجتون من قیاس انحراف الضوء القادم من أحد  آرثر يالبریطان

من الشمس وذلك خالل دراستھ لكسوف كلي  بمروره بالقرالنجوم عند 
 .م1919  للشمس في غرب أفریقیا في عام

 لأفضل العقووال تزال قصة الجاذبیة تشغل أذھان مجموعة من 
ومازالت األعمال النظریة والجھود التجریبیة  ،الفیزیائیة في العالم

 ،وسبر ماھیتھا وقیاس آثارھا ،)ظاھرة الجاذبیة(مضمار فھم  حثیثة في
ولكننا لحسن  ،والقوى األساسیة األخرى مبنظریة الكومحاوالت ربطھا 

للحركة وقانونھ  ةنیوتن الثالثالحظ ال نحتاج إلى أكثر من قوانین 
تفاصیل حركة األجسام األرضیة أوحساب للجاذبیة الكونیة لمعرفة 

 وتحدید مواقعھا وأھدافھا وحركتھا بدقة ،مسارات المركبات الفضائیة
 .وانضباط

التحكم األرضي في وكالة  ومن طریف ما یذكر أنھ عندما سألت قیادة
على متن  نالذي كاالفضاء األمریكیة  ناسا رائد الفضاء ویلیام أندرز، 

م، عن اسم الشخص الذي كان یقود 1968عام  8سفینة الفضاء أبولو
إنني أعتقد أن إسحاق نیوتن ھو الذي یتولى اآلن : أجاب  ،المركبة

 .معظم عملیة القیادة

 

 

 :المصادر
 مجلة العلوم والتقنیة .1
 مجلة أھالً وسھالً  .2
 الفیزیاء لألدباءكتاب  .3
 كتاب معجم الفیزیاء .4
  اإلنجلیزیةویكبیدیا  .5
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  من خالل الحوار مع ضیف ھذا العدد ةتعرف على نظریة األوتار الفائق
  مشرف منتدى النسبیة والفیزیاء الحدیثة الصادق محمد الصادق

 نواف الزویمل. یجري الحوار أ
  

مشرف منتدى النظریة النسبیة والفیزیاء الحدیثة بمنتدى الفیزیاء  باألخ الصادقاسمحوا لي في البدایة بالترحیب  :نواف
البدایة التعلیمي الذي عرفناه من خالل مشاركاتھ ومواضیعھ الفیزیائیة التي تمیزت بقوة الطرح والدقة في المعلومة وفي 

 .قدم لنا نفسكنرجو ان ت
الیوم  فيمسقط الرأس الخرطوم  - الجنسیة سوداني -  الصادقالصادق محمد االسم ھو . وشكرا لك نواف آخى تحیاتي :الصادق
 والعشرین من شھر اب سنة سبعة وسبعون الثاني

 

 ھي الخبرات لدیك؟ ما مؤھلك العلمي؟ وفي أي تخصص؟كذلك في أي مجال تعمل اآلن؟ وما :نواف
الشرف  سبكالوریومازلت أتلمس طریق العلم، بدأت حیاتي العلمیة بدایة نظامیة، حیث حصلت على  أنا... بدایة  :الصادق

 للفیزیاء النظریة الدوليفیزیاء الطاقة العالیة من المركز  فيثم دبلوما علیا  2001الفیزیاء من جامعة الخرطوم سنة  في
لنیل درجة الدكتورة من جامعة كیب تاون قسم  األخیرةة السن فيواالن  ،مفرغ عن العمل اآلن.2004العام  في )ایطالیا(

ً كما .  الفائقة األوتارالمجموعة البحثیة لعلم الكونیات تخصص فیزیاء  فيالریاضیات التطبیقیة  ُ مدرسا للفیزیاء  عملت
 .مجال التدریس فيبتكوین خبرات  ليوالریاضیات الفیزیائیة لفترات متقطعة وقصیرة لدرجة لم تسمح 

 

 ھي؟ أسبابھا؟ كیف تعاملت معھا؟ ما. لنتكلم عن صعوبات واجھتك وتواجھك أثناء مسیرتك الدراسیة :نواف
الحلوة  اتتنا اللحظووبینما نحن نسلك طریق العلم تف واألھل األسرةالتغرب واالبتعاد عن  فيتكمن الصعوبات  :الصادق
بالصبر ودعوات  إالللتغلب على ھكذا صعوبات  وسیلة، ولیس ھناك ثمة إیاھاوال نشاركھم  أھلنایعیشھا  التيوالمرة 
ادفع الثمن  جعلنيجل العمل مما أعن الدراسة من  أتوقفطررت ان ضا فأنى األكادیمیةمن ناحیة الدراسة  أما. الوالدین
ریع ما فات ولكن ھیھات مع ھذا التقدم الس أللحقببذل جھد كبیر  وأخرىضاعت  التيعلى السنوات  باألسفمرة  ،مرتین
 .النظریة الفیزیاءمجال  في

 

الثانویة العامة ھل كانت رغبتك ان تدرس  أتممتلكل من یدرس الفیزیاء، وھو بعد ان  ھاسألان  أحبسؤال  :نواف
 الفیزیاء ولماذا؟

مساق  إلىالعام الثالث من المرحلة الثانویة  فياعشق الفیزیاء والتاریخ وعادة ما یتم تقسیم الطالب  ومازلت كنت الصادق
 .والثانیة من المرحلة الثانویة األولىالسنتین  فيوھذا التقسیم یعتمد على نتائج التحصیل  أدبيومساق  علمي

التاریخ وكانت الغلبة بالطبع للخیار و  اختیار صعب بین علم الفیزیاء أمام وضعنيو  الحمد جیدة مما  نتائجيوكانت 
  .األولالمقام  فيلمساق الفیزیاء جاء نتیجة لرغبة  دخوليان  أقول، وھكذا استطیع ان الولا
 

ً نستطیع أن نطلق على طالب  :نواف ً أذا األوتار الفائقة حدثنا قلیالً عن ھذا التخصص  ءفیزیا .دكتور الدكتوراهجمیل جدا
 .لو تكرمت
لقد طور . األوتارعن وضع الفیزیاء قبل ظھور نظریة  مطلع القرن السابق ونتحدث قلیالً  إلىا نرجع ندعحسنا  :الصادق

وضعھا  التيوھما النظریة النسبیة العامة  ،كل القوانین والمبادئ الفیزیائیة أساستشكالن  أساسیتینالفیزیائیون نظریتین 
الحقول  ووصف، التى تقارب سرعتھا سرعة الضوء السریعة جدا األجساملوصف حركة  1916العام  في ناینشتای ألبرت
دم  األجسامان النظریة تصف حركة  أي ،او بما یُعرف بقوى الثقالة الجاذبة اقلیةثالت  أوالسماویة مثل النجوم والمجرات والسُ

  .حتى وصف الكون كوحدة متكاملة

حیث افترض ان  1900العام  فيماكس بالنك العالم بافتراض جرئ وضعھ  بدأت التينظریة الكم  فھي األخرىالنظریة  أما
ما  وإذا ،ة علیھاطالساق اإلشعاعاتمثالیة افتراضیة تقوم بامتصاص جمیع  أجساموھى - السوداء سامجاألالطاقة تنبعث من 

 ،شكل كمات منفصلة من الطاقة في -موجیة مختلفة أطواللھا  ةكھرومغناطیسی إشعاعاتتبث  فإنھا األجسامتم تسخین ھذه 
دة ولذلك تسمى ھذه النظریة بنظریة الكم وقد تظافرت جھود  نظریة ومن ثم خالل مطلع القرن السابق فى بناء ھذه اللماء عُ عُ

 )القویة( جدیدة من القوى تم اكتشافھا الحقا وھى القوى النوویة الضعیفة والقوى النوویة الشدیدة أنواعتم تطویرھا لوصف 
المجاالت الفیزیائیة  انواع تصف جمیع النظریة التى وھى الكمومىیة المجال عرف بنظرھذه النظریة تُ  وأصبحت

وصف الجسیمات  فيالنظریة المھیمنة  فھيماعدا المجال التثاقلى وھكذا ) والنوویة الضعیفة والشدیدة ةالكھرومغناطیسی(
 .الخ..وكواركات ونیوترینوھات  الكتروناتدون الذریة من 
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 یةوالسما األجسامھو نظریتان عمالقتان احدھما تصف الكون بمقیاسھ الكبیر اى  األوتارنظریة  فان وضع الفیزیاء قبل اإذ
نظریة المجال (الصغر اى تصف العالم دون الذرى  متناھي بمقیاسھتصف الكون  واألخرى) النظریة النسبیة العامة(

 إلى الفیزیائیین نقسم العلماءلذا قد ابادئ مختلفة تعتمدان قوانین وم ولكن ال یوجد اى تقاطع بین النظریتین فھما) ومىالكم
 األولیة األجسام فيعلم الكونیات ویتبنون النظریة النسبیة العامة، وعلماء مختصون مجال  فيقسمین علماء مختصون 

علم الكونیات من دراسة  فيیعمل  للذيولم تكن ھناك اى حاجة . الكمومىوھم یعتمدون على نظریة المجال ) دون الذریة(
  .نظریة النسبیة العامة إلىیحتاج  ال األولیةالجسیمات  فيیعمل  الذينظریة الكم كما ان 

وقفز على  إطالقامما صنع وضع غیر مریح . الصغر متناھيوھكذا فانك تالحظ انفصال شدید بین العالم الكبیر والعالم  
تكون لدینا نظریة واحدة ان  باألحرىلیس  أولقانون مختلفین تماما؟ تخضع لماذا كیف تعمل الطبیعة و :السطح السؤال
؟ ربما ةالكھرومغناطیسینظریة واحدة تصف جمیع التفاعالت  فيعلى قرار توحید الكھربیة والمغنطیسیة  يءتصف كل ش

، ولكن الضروريغیر  ميالعلالبذخ  أنواع نوع من ھونظریة واحدة  فيلتوحید قوانین الفیزیاء  البحثالذھن ان  إلىیتبادر 
 أوالمتناھیة الصغر ولكنھا تتفاعل بقوى التثاقل اى تتفاعل بقوانین العالم الكبیر؟  ھي أشیاءتوقف ماذا لو كانت لدینا 

نفس الوقت  في فإننانسبة لصغر حجمھا  أیضاو ) النظریة النسبیة العامة(یستدعى ھذا ان نكون عارفین بقوانین الثقال 
موجودة بالفعل وتسمى بالثقوب السوداء وھى عبارة عن تركیز  األشیاء؟ ھذه الكمومىظریة المجال نن قوانی إلىنحتاج 
غیر ) الضوء(الجسیمات  أسرعھائلة جدا لدرجة ان  تثاقليحیز صغیر وتمتاز بقوى جذب  فيجدا من الطاقة والكتلة  عالي

ولكن ال احد یعرف كیف یتم ذلك الن كل " نعم"ببساطة  ھيعلى السؤالین السابقین  اإلجابةبالطبع . قادر على النفاذ منھا
 . توحید ھذه القوانین قد باءت بالفشل الذریع فيالمحاوالت 

ستینیات القرن السابق كنظریة لوصف القوى النوویة الشدیدة حیث تفترض النظریة ان  في األوتارثم جاءت نظریة 
، وھذه أبعادبدال عن الفكرة السائدة القائلة بان الجسیمات عبارة عن نقاط لیست لھا  أوتارة عن عبار ھي األولیةالجسیمات 
الخ ...  مغزليوطریقة اھتزاز الوتر تحدد صفات الجسیم من كتلة وشحنة ولف  -تخیل وتر العود-تخضع لقوى شد  األوتار

النظریة  فيت وذلك نتیجة لظھور معضالت وتحدیات نظریة بعد اقل من خمسة سنواھذه العن  التخليولكن سرعان ما تم 
  .تصف القوى النوویة الشدیدة بكفاءة عالیة وھى نظریة الكرومودینمیك أخرىنتیجة لظھور نظریة  وأیضا

  ،تلك الفترة في األوتارواجھت نظریة  التيلكن دعنا نتحدث قلیال عن ھذه المشاكل  

ان نحصل على  المنطقيولیس من  ،2یساوى  مغزليلیست لھ كتلة ولھ لف  لىأوبجسیم  أالنظریة تتنب ھي :األولىالمشكلة 
اذن ان شئت یمكن ان . 2ولیس  1كان یجب ان یساوى  مغزلىلف  أقصىھكذا جسیم من نظریة لوصف القوى النوویة الن 

ولم یكن  -كرت دعوىالحفل دون  إلى أتىجسیم - القوى النوویة  فيوجوده  فيت بجسیم غیر مرغوب أنقول ان النظریة تنب
  .ھناك اى مبرر لظھوره

ً بُ  25 عددت بأان النظریة تنب ھي :المشكلة الثانیة مما جعل النظریة بعیدة من تكون  الزمنيالبعد  إلى باإلضافة مكانیةً  عدا
 .الزمنيمكانیة و بُعد  أبعاد 3لیس فیھ غیر  الذينظریة لوصف عالمنا 

ان ھذه النظریة لیست نظریة فى نظریة االوتار وبینا  ريذجشریك بتحویل قام كل من شوارز و 1974العام  فيوھكذا 
م بھا ا التينظریة تصف كل القوى تلك النظریة  وإنمایة الشدیدة لوحدھا ولوصف القوى النو ُ لھ  الذيوان الجسیم  نشتاین،یحل

مسالة تعتمد  ھي اإلضافیة األبعادقضیة  أماعل التثاقلى ویسمى غرافتون ینقل التفا الذي الكميالجسیم  إالھو  ما مغزليلف 
 4لذا تكونت لدینا فكرة ان الكون بھ  اإلضافیة األبعادھذه  أغوارننا ال نملك الطاقة الكافیة لثبر وأل التجریبىعلى الرصد 

بصورة مكافئة افتراض التماثلیة  أو - واركاتمثل االلكترونات والك-الفیرمیونات  إدخالوبالفعل عند . . زمنكانیة فقط أبعاد
 ھيمنبسطة وكبیرة  أبعاد 4زمنكانیة منھا  أبعاد 10 إلىبعد  26یتقلص من ال األوتارنظریة  في األبعادالفائقة فان عدد 

ً نعلمھا  التي األربعة األبعاد ، االن وجودھا بما نملكھ من طاقة إدراكنستطیع  صغیرة وملتفة ال أبعاد 6 إلى باإلضافةجمیعا
ً  إلىنحتاج  إنناحیث    .الراھنوقتنا  فيلیست متوفرة للبشریة  طاقة ھائلة جدا

ً كان ھناك عدد 1984العام  إلى 1974خالل الفترة من العام  فيوھكذا  ً  ضائالً  ا تطویر  فيمن الباحثین الذین یعملون  نسبیا
 إزالة، حیث تمكن العلماء من األولىالفائقة  األوتارویسمى بثورة نظریة  ألوتارانظریة  فيثم جاء فتح عظیم . ھذه النظریة

الدیرشلتیة  األغشیةخمسة نظریة مختلفة متوافقة مع میكانیكا الكم والتثاقل وظھرت  إلىالنظریة وتوصلوا  فيجمیع العیوب 
 یزدادوبدأ االھتمام  ،الفائقة األوتارریة قویة لوصف نظ أداةلھا خواص فیزیائیة تجعل منھا  األبعادوھى سطوح متعددة 

واسمھ ادوارد  1995العام  في تارواألتمكن احد عباقرة نظریة  وأخیرا. ھذا المجال فيالبحث  إلىوتحول الكثیر من العلماء 
 في ةالفائقة بتوحید جمیع النظریات الخمس األوتارنظریة  فيبقیادة الثورة الثانیة  - نشتاین القرن العشرینییقال عنھ ا-ویتن

ً  فينظریة واحدة  ً  احد عشر بعدا مازالت النظریة تكشف كل یوم و M-theory. ام-وھذه النظریة تسمى النظریة  زمنكانیا
مجال الثقوب  فيوتطبیقھا  أخرىالقوى النوویة الشدیدة مرة  في األوتارحثیثة لتطبیق نظریة  مساعيعن خبایاه وھناك 

  .المستقبل القریب فيسوف تبلغ مبتغاھا  المساعيسوداء وعلم الكونیات ویبدو ان ھذه ال

ً ذواعت  .إسھابولكن من الصعب جدا تفادى الحدیث عن روعة ھذه النظریة الواعدة دون  ر على ھذا الرد الطویل جدا
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المعلومات واآلن بما انك  نلقد استفدت كثیرا من ھذا الشرح واتضحت لي الكثیر مأخي الصادق على العكس  :نواف
ھي الفروق التي لمستھا عند دراستك؟ وھل من الممكن تطبیق  ما. درست في بیئتین مختلفتین في السودان وایطالیا

 الطرق األوربیة في التعلیم عندنا أقصد في الدول العربیة؟
ان  ،راف بالمشكلة ھو نصف الطریق لحلھاواالعت العربيالوطن  في التعلیمةالمشاكل  أمام أعیوننادعنا ال نغمض : الصادق

 .عالمنا فيواعد  تعلميكنا نطمح بمستقبل 

 الذيوالتشجیع علیھ، ولو قارنا التمویل العلمى قلة تمویل البحث  فيالمشكلة االقتصادیة المتمثلة  ھيھذه المشاكل  أول
 في العلميتدنى البحث  فيالكتشفنا السبب واحدة  أوربیةمع دولة  العلميتقدیمھ الدول العربیة مجتمعھ من اجل البحث 

كما الجامعة و إدارةو  واألستاذولكن دعنا نتحدث عن العملیة التعلیمیة نفسھا بمحاورھا الثالثة الطالب . الجامعات العربیة
لن تعمل بانسجام ولن تكون لدینا مخرجات تعلیمیة على  فإنھامن ھذه المكونات  ةانفرط العقد عند اى واحد تعلم اخى لو

تكون ھناك خطة مدروسة  نیجب التركیز علیھ ویجب ا الذي األساسيبان الطالب ھو المحور  أؤمن. النحو المرغوب فیھ
ھو من  لاألوھذه الخطة الن  فيوطالب  األستاذ إشراكفیھا وان یتم  التعلیمةالجامعات لتطویر العملیة  إداراتمن قبل 
ً .  علیھ تنطبق والثانيیطبقھا  اختیار ما  فيیجب ان نسعى وراء التخصصیة الن ذلك یراعى اختالف تطلعات الطالب  ثانیا

یتواكب مع روح العصر،  أیضاللنجاح وھذا  أساسي یناسبھم من تخصصات الن دراسة اى تخصص عن رغبة ھو دافع
 واألمریجنى ثماره  أولیختار مستقبلھ بنفسھ وان یدفع ثمن ھذا االختیار  نفتح للطالب جمیع الخیارات الممكنةسوف وھكذا 

 فياعتماد نظام المنح الدراسیة لمن یرغبون  :رابعا. فتح وخلق فرص عمل للمتخرجین من الجامعات:ثالثا. متروك لھ
. وأفرادالخیر من منظمات  أعمالمواصلة الدراسات العلیا، وھذه المنح الدراسیة یمكن ان تتكفل بھا الدولة والعاملین على 

 .الفترة القادمة فيوان نشھد طفرة كبیرة  العربيعالمنا  فيونتمنى من هللا العلى القدیر ان یتطور التعلیم 
 

ً وبین الدراسة التي تؤمن لھم في بماذا تنصح أخوانك الطالب الواقعین  :نواف حیرة بین العمل المحتاجین إلیھ حالیا
 .مستقبالً أفضل

ولیس من  أخرى أسبابمن اجل  أودراسة للتوفیر المال من اجل طر الطالب للتوقف عن الدراسة ضی أحیانا :الصادق
یمكنھ من مواصلة دراستھ، ولكن انصحھ بان  الذيالمعقول ان ننصح ھذا الطالب بعدم العمل ان كنا ال نستطیع توفیر البدیل 

قادتھ  التي لألسبابمجال العمل المتصل بمجال تخصصھ وان یضع حال  ذلك وان یختار فيجیدا قبل الشروع  األمریدرس 
 .وقت ممكن وان یجعل من تجربتھ دافعا للنجاح أسرع فيقتا ثم یباشر بالتقدیم للدراسة ؤالعمل وترك الدراسة م إلى

 

العلمیة تساعد الطالب في حدثنا قلیال عن كیف تعرفت على منتدى الفیزیاء التعلیمي، وھل تعتقد ان المنتدیات  :نواف
  .زیادة معرفتھ العلمیة

ُ  :الصادق  أدین فأنىلذا  ،و محمد ابوزید فتحياحمد محمد  األخوةعلى ھذا المنتدى العامر بعد دعوة كریمة من  لقد تعرفت
ً من الحریة. المنتدى أسرة فيبینكم  وجوديبشرف  الھم یسمح لھ  ان المنتدیات توفر للطالب والدارس غیر المتخصص قدرا

عملیة  التعلیمةالمنتدى مما یجعل العملیة  أعضاء فيتتوافر  التي التخصصاتومشاركتھا مع طیف واسع من  أفكارهبطرح 
لیة حیث   أصبحتوھكذا مما ال شك فیك نجد ان المنتدیات . واألستاذالفاصل بین الطالب  التقلیديالخط الصلب  یختفيتفاعُ

  .إلیھاالطالب المنتسب تثقیف وتعلیم  فيتلعب دور كبیر 
  

  .كیف تجد دورك كمشرف في منتدى علمي وھل تستطیع ان توفق بین انشغاالتك الكثیرة ودورك كمشرف :نواف
ً من الصعوبة  في :الصادق المھنیة  انشغاالتيالمنتدى وبین  فيكمشرف  دوريالتوفیق بین  فيالبدایة كان ھناك قدرا

ً  أوفق وأصبحتالمنتدى تزللت ھذه الصعاب  أسرة في يخوتأمن  أتلقاهتلقیتھ وما زلت  الذيوالحیاتیة ولكن مع الدعم  جیدا
  . كطالب بدوام كامل ودوريمنتدى النسبیة والفیزیاء الحدیثة  فيكمشرف  دوريبین 

  

  .نصیحة تقدمھا ألعضاء المنتدى من منطلق دورك كمشرف منتدى النسبیة والفیزیاء الحدیثة  :نواف
المنتدى بعد تقوى هللا سبحانھ وتعالى باالھتمام بالدراسة المنھجیة المستقاة من المراجع  في إخوتينصح جمیع ا :الصادق

لیس مطلوبا ان  ،جدیدة لم تكن بالحسبان أفاقایثبت المعلومات ویفتح  الذيالھادئ  ءبالحوار البناالعلمیة وصقل ھذه الدراسة 
ً بعیدا عن من نحن و ً صحیحا ً لفھمھا فھما ، من ھم الذین وضعوا تلك النظریاتنھدم صرح نظریات شامخة ولكن نسعى معا

ً نحو ثقافة البناء المدعوم بالمعرفة ال ثقافة الھدم المشوب بالعاطفة   . اى معا
  

 .أمامك المجال لتقول كلمة أخیرة توجھھا لمن تریدأخي الصادق سعدت بحواري معك والتعرف علیك أكثر وافتح  :نواف
ً  سعید أیضا وإنا :الصادق ً  وأشكركمبھذا الحوار  جدا یوفق الجمیع لما یحبھ و  من هللا العلى العظیم ان وأتمنىعلیھ كثیرا
بالتوفیق والسداد لھ هللا  وأدعو" يمنتدى الفیزیاء التعلیم"الدكتور حازم سكیك على ھذا الصرح العظیم  آخىاشكر یرضاه و
 .نواف الزویمل على ھذا الحوار آخى وأشكركتحریر العدد السابع  أسرةواشكر  ،الغرض المنشود إلكمال
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 يــــــال الكھربائــــالمج
  الحلقة الثانیة

  ةوالمغناطیسی ةوااللكترونی ةمنتدى الفیزیاء الكھربی فمشر غانمأحمد شریف بقلم 
 

 :المجال الكھربائي 2-1
. تعلم أن الشحنة الكھربائیة تستطیع أن تجذب أو تدفع شحنة أخرى بقوة تتوقف على مقدار كل من الشحنتین والبعد بینھما

فلو فرضنا أن شحنة كھربائیة نقطیة موجبة وضعت لالختبار بالقرب من جسم مشحون فإن ھذه الشحنة تتعرض لقوه جذب 
ذا نحن غیرنا موضع شحنة االختبار بالنسبة للجسم المشحون فإن القوة على الجسم وإ دةوالموجأو دفع تنشأ عن الشحنة 

الكھربائیة تتغیر تبعا لقانون كولوم وھذا یدل على أن شحنة الجسم تولد حولھا خاصیة جدیة تظھر على شكل قوه كھربائیة 
نة الجسم تدریجیا حتى یتالشى ولما كانت ھذه القوة تنقص بازدیاد البعد فإنھ ألمر طبیعي أن یضعف األثر الكھربائي لشح

 .في نقطة تبعد بعدا كافیا عنھما

والمنطقة المحیطة بالشحنة والتي تظھر فیھا  
آثار القوى الكھربائیة على غیرھا من 

  .لشحنات تسمى بالمجال الكھربائي للشحنةا

عند نقطة ) E(وتعرف شده المجال الكھربائي  
المجال بأنھا القوة التي یؤثر بھا المجال في 

على وحده الشحنات الموجبة الموضوعة في 
  .ھذه النقطة

E = F/q 

طبقا لقانون  F = 9x109 (q1*q2/r2لكن 
  كولوم

  Eفي  F نبالتعویض ع

E = 9x109 (q/r2) 

 

ش  الشحنةعن  الناشئشده المجال الكھربائي  Eحیث 
 ویحدد مقدارا واتجاھا 

 السابقة العالقةمقدارا یحسب من  *

 :اتجاھا *

 rمسافة تبعد ) qo(نفرض وجود شحنھ نقطیھ موجبھ  -1
 qعن 

 )q(ل  بالنسبة) qo(نحدد اتجاه حركھ  -2

ھو اتجاه المجال الكھربائي عند ھذه ) q(اتجاه حركھ  -3
 الشحنةوبصوره عامھ یكون اتجاه المجال داخال في  النقطة
 الموجبة الشحنةوخارجا من  السالبة

 

 كولوم/نیوتن بوحدة Eوتقاس 

 

q  => عنھا وتقاس  الناشئالمراد حساب المجال  الشحنة
 بالكولوم

r =>  المراد حساب المجال عندھا عن  النقطةبعد)q (
 وتقاس بالمتر

  

qo .=>تتأثروالتي  الحركة حرة الموجبة النقطیة الشحنة 
 وتقاس بالكولوم qفي المجال الكھربائي النائي عن 

من أكثر من مجال  متأثرة النقطةكانت  إذا: مالحظھ
باستخدام قواعد  النقطةنحسب المجال المحصل عن ھذه 

 .المحصلة

التي یكون عندھا المجال الكھربائي  النقطةتسمى  :مالحظة
  .صفرا نقطھ التعادل

 

 :تخطیط المجال الكھربائي 2-2
لشحنة أو عدد من یمكن تمثیل المجال الكھربائي بیانیا 

الشحنات بخطوط وھمیة تسمى خطوط المجال الكھربائي 
وكل خط من ھذه الخطوط یدل على الطریق الذي تسلكھ 
وحدة الشحنات الموجبة عند تحركھا في المجال الكھربائي 

   .بتأثیر القوة التي یؤثر بھا المجال علیھا

 

  .:صفات خطوط المحال الكھربائي 2-3
تبتعد عن الشحنة الموجبة وتتجھ نحو خطوط المجال   -1

  .الشحنة السالبة
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تتباعد خطوط المجال لشحنة مفرده كلما ابتعدنا عن   -2
) المساحةعددھا الذي یخترق وحدة (الشحنة أي أن كثافتھا 

  .تقل مع ازدیاد بعدھا عن الشحنة

تتناسب شدة المجال الكھربائي طردیا مع عدد خطوط   -3
ا على وحدة المساحة أي تدل كثافة المجال المارة عمودی

  .المنطقةالخطوط في منطقة ما على مقدار المجال في تلك 

یدل اتجاه المماس لخط المجال في نقطة ما على اتجاه   -4
  .المجال عند تلك النقطة

خطوط المجال الكھربائي ال تتقاطع ألنھ ال یكون لشدة   -5
 .عند نقطة إال اتجاه واحد الكھربيالمجال 

یتناسب عدد الخطوط الخارجة من الشحنة الموجبة أو   -6
   .السالبة تناسبا طردیا مع مقدار الشحنة الشحنةالداخلة في 

 

 :أشكال المجال الكھربائي 2-4
  :یقسم المجال الكھربائي إل

 مجاال كھربائیا منتظما: أوال
وھو المجال الذي ینشأ بین صفیحتین مشحونتین  -أ

  .متوازیتین

المجال المنتظم تكون متوازیة والبعد بینھا  خطوط - ب
  .متساوي

مقدار المجال الكھربائي المنتظم ثابت في كل نقطة تقع  -جـ
المجال التي تخترق وحدة  طعدد خطوفي المجال أي أن 

 العمودیة ثابت عند أي نقطة  المساحة

اتجاه المجال الكھربائي المنتظم ثابت في كل نقطة في  -د
  .المجال

 مجاال كھربائیا غیر منتظما: ثانیا
  .وھو المجال الذي ینشأ عن الشحنات المفردة -أ

خطوط المجال غیر المنتظم تتباعد عن بعضھا كلما  -ب 
 الشجنھ عنابتعدنا 

مقدار المجال الكھربائي غیر المنتظم متغیر في كل  -جـ
أن عدد خطوط المجال التي تخترق  يالمجال أنقطة في 

 ال یكون ثابتا العمودیة المساحةوحده 

 .اتجاه المجال الكھربائي متغیر في كل نقطة في المجال-د

 

 :حركة شحنھ نقطیھ في مجال كھربائي منتظم 2-5
مجال كھربائي منتظم فان  ينقطیھ فوضعت شحنھ  إذا

 كھربائیةبقوه  الشحنةالمجال سیؤثر على 

F = qE 

 

 الشحنةوھذه القوه حسب قانون نیوتن الثاني ستكسب 
 تسارعا حیث 

F = ma 

في زمن  الشحنةتغیر سرعھ  إلىوھذا التسارع سیؤدي 
بین اللوحین في  المسافة عستقط الشحنةمحدد وبالتالي فان 

 v1, v2 , r, t ویمكن حساب كل من) t(زمن مقداره 
 الحركةباستخدام معادالت 

v2 = v1 + at 

v2
2 = v1

2 + 2 a r 

r = v1 t + ½ at2 

حركھ ( في بعد واحد أو في بعدین ةكركون الح مراعاةمع 
 .كما في حركھ المقذوفات) أو عمودیھ أفقیھ

  تساوي الشحنةكما ان المجال یبذل شغل على 
W = F.r ھذا الشغل إلكساب الجسم طاقة  ویستخدم

 التغیر في الطاقة الحركیة= حركیھ حیث الشغل
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 Enrichment of Uranium تخصیب الیورانیوم
  محمد شحادة الدغمة. د. ا

  .المملكة العربیة السعودیة  –الطائف  –جامعة الطائف  –كلیة المعلمین  –قسم الفیزیاء 
  منتدیات ألجاللي التعلیمیة للفیزیاء –مشرف منتدى الفیزیاء النوویة 

 

لتشغیل المفاعل علینا أن نزید و،% 0.7بنسبھوالیروراینوم %99.3 بنسبة:238الیورانیوم یحتوى الیورانیوم الطبیعي على 
في المفاعل النووي االنشطار النووي المتسلسل ذلك یتم و .وھذا ما یعرف بالتخصیب أكثرأو  %5ھذه النسبة إلى حوالي 

  :وذلك وفق المعادلة العامة التالیة ،الذاتي

  
. الطاقة الھائلة وتستخدم فیما یعرف باالستخدامات السلمیة للطاقة النوویة وتتحرر ھذه  MeV 200 تساوى حوالي Qحیث 

منظر عام لمحطة تولید الطاقة الكھربیة باستخدام    1 -نبین في الشكل .كما وانھ یمكن استخدامھا لصناعة القنابل النوویة
  .مفاعل نووي

  
  منظر عام لمحطة نوویة 1-الشكل 

  الوقود النووي
  :الذي یستخدمھ اإلنسان  إلى نوعین رئیسیینینقسم الوقود 

  .وھى مواد ناضبة) الخشب –الفحم  –زیت البترول (وقود حفري  -1

  :ویشتمل على: وقود نووي -2

       235-مواد انشطاریة مثل الیورانیوم  –ا      

  انشطاریة مثل إلى مواد breeder) (وھذه یمكن أن تحول باستخدام المفاعالت اإلنتاجیة : مواد مخصبة –ب 
 .238الیورانیوم ، 232 یومالثور

  !!میاه المحیطات والبحار  وھو متوفر بال حدود في) الدیوتیریوم(الھیدروجین الثقیل  –ج 

  :كما نالحظ أن كیلوجرام واحد من مصادر الطاقة التالیة یعطى طاقة كھربیة حسب الجدول التالي

Electricity produced (kwh) Energy source 

1 firewood 

3 coal 
3 oil 

50000 uranium 
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  إنتاج الوقود النووي
. كما اشرنا سابقا ،فیھ  فیما یعرف بعملیات التخصیب 235-الستخدام الیورانیوم كوقود للمفاعل ال بد أن نزید تركیز النظیر 

  .المفاعل كوقود إلىالمراحل التي یمر بھا خام الیورانیوم حتى یصل  ليینبین فیما 

 -0.6بمعدل یتراوح بین   U3O8 یورانیوم على شكل أكسید یورانیوم  % 5-2 یحتوى خام الیورانیوم الجید على حوالي   
بالكعكة الصفراء منھ یعرف ھذا المركب  % 80 -70وعندما تصل ھذه النسبة إلى .كیلوجرام لكل طن من الخام 1.0

yellow cake.  غاز سادس فلورید الیورانیوم  المناجم وعملیات تحضیر  2-نبین في الشكل)UF6( الكعكة الصفراء  من
U3O8) . (ومن ثم تشغیل  ،لعملیات تخصیب الیورانیوم كما سنبینھ فیما بعد األساسيیعتبر ھذا الغاز المفتاح  حیث

المستخدم في صناعة القنبلة   99% بنسب تصل إلى   نقیا أو  235- المفاعالت النوویة أو الحصول على نظیر الیورانیوم 
 :باالمونیا  أو عن طریق التفاعل حیث تعالج       ،وتجرى عدة عملیات على الكعكة الصفراء.النوویة

(1) U3O8 +2H2   →    3UO2 + 2H2O 

  . UO2أكسید الیورانیوم للحصول على 

 UO2من UF4ویتم تحضیر رابع فلورید الیورانیوم 

  : حسب العالقة

UO2     +    4HF     →        2H2O + UF4                  (2) 

  ثم ینتج سادس فلورید الیورانیوم من التفاعل   

UF4+ F2         →                 UF6 

من رابع فلورید الیورانیوم  الیورانیوم المعدنيكما ویمكن الحصول على 
UF4  

 :حسب العالقة  

UF4 + 2 Ca     →      U+ 2CaF2                              (3) 

  :أو العالقة

UF4 + 2Mg     →    U + 2MgF2                              (4) 

  . دورة الوقود كاملة وعامة لمفاعل نووي نموذجي 3-كما نبین في الشكل 

فنبین تفاصیل دورة الوقود للمفاعالت النوویة وعملیات  4-أما في الشكل 
إعادة معالجة الوقود المستھلك في المفاعالت النوویة فیما یعرف بعملیات 

 recycling بالخالیا الحارة والتي تتم غالبیتھا في معامل خاصة تعرف
hot cells   5-التي نبین إحداھا في الشكل .  

  

   

 من UF6 المناجم وعملیات تحضیر  2 –الشكل 
U3O8 )الصفراء  الكعكة( 

 الخلیة الحارة 5-الشكل 
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دورة الوقود كاملة وعامة  لمفاعل نووي   3-الشكل 
  نموذجي

  تفاصیل دورة الوقود للمفاعالت النوویة 4-الشكل 

  

  تخصیب الیورانیومطرائق 
بعضھا معروف وبعضھا اآلخر ما زال رھن األسرار العسكریة  ،ھناك العدید من الطرق المستخدمة لتخصیب الیورانیوم

  :سوف نستعرض ھنا باختصار أھم الطرق المعروفة   ،في الدول المتقدمة
 

   gas diffusionاالنتشار الغازي  -1
تخصیب الیورانیوم باستخدام تقنیة االنتشار  6-نبین في الشكل 
إلى حجرة  UF6حیث یدخل غاز الیورانیوم  . الغازي البسیطة 

االنتشار ومن ثم ینتشر خالل غشاء خاص حیث نجد أن سرعة 
حیث نجد  ،االنتشار خالل الغشاء تعتمد على كتل جزیئات الغاز

  :أن ھذه السرعة تتناسب مع كتل الجزیئات حسب العالقة 

v2/v1)rms  = (  M1 / M2 )1/2                                (5)(  

 :بالعالقة )    α(  فصل  ومن ثم یعطى معامل ال

(6)½                          )α    = ( M2/ M1  

= (352/349)1/2      = 1.0043 

من جانبي  235-ونتیجة لذلك  یخرج الغاز المخصب بالنظیر 
  .كما بالشكل  ،بینما یستمر الغاز الغیر مخصب في التدفق إلى خارج الحجیرة ،الغشاء

تخصیب الیورانیوم باستخدام تقنیة االنتشار  6-الشكل 
  الغازي
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  centrifugeالطرد المركزي  -2
. یستخدم ھنا الطرد المركزي لفصل نظیري الیورانیوم عن بعضھما البعض

 UF6حیث  یدخل غاز الیورانیوم  ،وتعتبر ھذه التقنیة ھنا تحسینا للتقنیة السابقة
وعند تشغیل الجھاز فان كال من  7-إلى جھاز الطرد المركزي كما بالشكل 

حیث نجد أن النظیر . حسب كتلة كل منھما  ،النظیرین یتخذ مسارا خاصا بھ
بینما تتجمع  ،تتجمع بالقرب من محور الدوران) المركبة الخفیفة ( المخصب 

  .ما بالشكلك ،الجزیئات الثقیلة بالقرب من جدار جھاز الطرد المركزي

  

  

  الفصل الكھرومغناطیسي -3
تدخل ھنا ایونات مركبتي الیورانیوم إلى مجاالت مغناطیسیة وحیث أن القوة 
المغناطیسیة المؤثرة تعتمد على كتلة كل منھما فانھ یمكن فصل ھاذین النظیرین 

)   mass spectrometerكما في جھاز مطیاف الكتلة ( عن بعضھما البعض 
  .تصمیما نموذجیا لھذه التقنیة  المقابلنبین في الشكل 

  

  

 الدینامیكا الھوائیة – 4
تدخل ھنا جزیئات الغازین إلى  ،تعرف ھذه التقنیة أحیانا بتقنیة جنوب أفریقیا

حیث تعتمد سرعة انتشار كل منھما  9-حیز عن طریق فوھة مقوسة كما بالشكل 
ة المقوسة ومن ثم یمكن فصل النظیرین بعد مغادرتھ على موضع مالمستھ للفوھ

  عن بعضھما البعض 

  

  

 الفصل باللیزر  - 5
تحتوى على ثالثة نیوترونات زائدة  238- من المعروف أن نواة نظیر الیورانیوم 

وقد . ومن ثم تسبب ھذه الزیادة تغیرا دقیقا في التركیب االلكتروني لذرتي كل من ھذین النظیرین  235-عن نواة النظیر 
ومن ثم یمكن فصل  ،وجد انھ بالتأثیر بشعاع لیزر ذي طاقة دقیقة فانھ یمكن إثارة وتأیین  ذرات احد  النظیرین دون اآلخر

  .تصمیما لھذه التقنیة  أدناه-نبین في الشكل . ایونات  ھذا النظیر عن اآلخر 

  الفصل باللیزر
  

  محمد شحادة الدغمة. د. ا
  .المملكة العربیة السعودیة  –الطائف  –جامعة الطائف  –كلیة المعلمین  –قسم الفیزیاء 

  منتدیات ألجاللي التعلیمیة للفیزیاء –مشرف منتدى الفیزیاء النوویة 
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 أول امرأة عربیة تدور حول الشمس .. شادیة رفاعي حبال
العلمیة في الغرب حتى كاد یبلغ محیط الشمس انھا  األوساطعالمة عربیة ذاع صیتھا في 

وھي عالمة   !عربیة تغزو الفضاء وتحلق بالشمس ؟ امرأة أولالبروفیسورة شادیة رفاعي حبال 
 وترأسكرسي فیزیاء الفضاء في جامعة ویلز في بریطانیا  أستاذفضاء وفیزیاء سوریة تحتل منصب 

 .تحریر المجلة الدولیة الخاصة بفیزیاء الفضاء
 

 النساء المغامرات
ولدت حبال في سوریا وتلقت التعلیم في مدارسھا وبدأت 
رحلتھا العلمیة في جامعة دمشق حیث نالت درجة 
البكالوریوس في علوم الفیزیاء والریاضیات ثم التحقت 

في بیروت لتنال فیھا درجة الماجستیر  األمیركیةبالجامعة 
في الفیزیاء ثم الدكتوراه في جامعة سنسناتي في والیة 

في مجال الفضاء تتناول فیھا  أبحاث، لھا األمیركیةاوھایو 
رصد ظاھرة كسوف الشمس وفي دراسة الشمس وریاحھا 

في مجال الریاح الشمسیة الكثیر من  أبحاثھا أثارتوقد 
 ألول اإلعدادلعلمیة، كما ساھمت في ا األوساطالضجة في 

الھالة الشمسیة كما انھا قائدة  إلىرحلة مركبة فضائیة 
 النساء المغامرات باسملنساء العالم عرفت  أكادیمیةحركة 

 تفجیر القنابل
بعد شھادة الدكتوراه في المركز الوطني  أبحاثھاتابعت 
 الطبقة الجویة في بولدور في والیة كولورادو ما ألبحاث
ان تقوم بدراسات حول الخواص الفیزیائیة  إلىبھا  أدى

 أستاذةللھالة الشمسیة وأصول الریاح الشمسیة قبل تعیینھا 
كرسي في قسم الفیزیاء بجامعة ویلز، التحقت في عام 

بمركز ھارفارد سمیث سونیان للفیزیاء الفلكیة  1978
عالمیة في الفیزیاء  أبحاثحیث قامت بتأسیس مجموعة 

على استكشاف  أبحاثھاوتركزت  واألرضیةة الشمسی
مصدر الریاح الشمسیة والتوفیق بین الدراسات النظریة 

 أجرتھاومجموعة واسعة من عملیات المراقبة التي 
وقد اعتبرت  األرضیةالرصد  وأجھزةالمركبات الفضائیة 

حول الریاح الشمسیة بمثابة تفجیر قنابل عند  أبحاثھا
 . األولىطرحھا للمرة 

 ثوریة أبحاث
بقیادة فریق عمل  1995منذ عام  بدأتوكانت الحبال قد 

من العلماء والمھندسین لتنفیذ ثماني مھام علمیة لدراسة 
بدراسة كسوف الشمس من بینھا الحملة العلمیة التي قامت 

وبعدھا  1999في عین دوار في سوریا عام  فالكسو
 مالحظة كسوف الشمس في أدتغیرھا فقد  أخرىحمالت 

اكتشافات جدیدة ومازالت  إلىتلك الحمالت العلمیة الثماني 
العالمة شادیة رفاعي تتابع عملھا كعضو في الفریق العلمي 

 للمسارفي المھمة التجریبیة  أساسیاالذي لعب دورا 
مركبة فضائیة تدور  أولالشمسي الذي یتوقع ان یكون 

ً داخل الھالة الشمسیة من اجل استكشاف الھالة  فعلیا
الداخلیة وقد تم اعتماد ھذه المھمة العلمیة بتمویل من وكالة 

حیث یتوقع ان یكون موعد ) ناسا( األمیركیةالفضاء 
 .2012في  إطالقھا

مجالت البحوث العلمیة في العالم وصفت  أشھرویذكر ان 
ادیة وزمالئھا حول الریاح الشمسیة الدكتورة ش أبحاث

نظریات سابقة وكشفت  األبحاثھذه  أسقطت إذ) الثوریة(بـ
من كل مكان في الشمس وان سرعتھا  تأتيان الریاح 

 . تتوقف على الطبیعة المغناطیسیة للمواقع المختلفة

 لؤلؤة بیضاء 
ً كبیرا من  أوقفت لدراسة الطبیعة  أبحاثھاحبال جانبا

النبعاثات الشمسیة في مناطق الطیف الرادیویة الدینامیكیة ل
والضوء المرئي كما قامت بدراسة الریاح الشمسیة لتحدید 

عن خواصھا وركزت بشكل  المسئولةالعوامل الفیزیائیة 
ما  إلىمكثف على دراسة سطح الشمس وثورتھ التي تمتد 

بین كواكب مجموعتنا الشمسیة ویشارك شادیة فریق من 
رحلة  ألول اإلعدادمتخصصین في علماء الفضاء ال

الشمس وبالتحدید لطبقة الھالة الشمسیة  إلىفضائیة تصل 
التي تمثل الجزء الخارجي من الغالف الشمسي وال یمكن 

كسوف الشمس حیث  أثناء إالللبشر رؤیة ھذه المنطقة 
 ً تشاھد كلؤلؤة بیضاء محیطھ بالشمس وقد لعبت دورا

في تصمیم المركبة المنوط بھا القیام بتلك المھمة  أساسیا
في تصنیع  1995ویتمثل ذلك المشروع الذي بدأ منذ عام 

وتصمیم روبوتات لالستكشافات الفضائیة ومركبة فضائیة 
یمكنھا الدوران حول الشمس حیث تحاول ھذه المركبة 

خذ صور الجنوب أل إلىالدوران حول الشمس من الشمال 
اقرب  إلىالمركبة  إلرسالطط وكالة ناسا دقیقة لھا وتخ

من المفترض ان  إذمن الشمس،  إلیھانقطة یمكن الوصول 
شمسیة  أقطار 10 إلى 2یكون الدوران على بعد یتراوح 

 . من سطحھا

 غالیلیو
والمعروف ان الریاح الشمسیة جسیمات ذریة مشحونة 
ً تنطلق عبر المنظومة الشمسیة كلھا وتخترق  كھربائیا

وتبث االضطراب في جمیع  لألرضالطبقات الجویة العلیا 
 األرضيكواكب المنظومة الشمسیة بما في ذلك كوكبنا 

وكانت النظرة السائدة التي تعتبر الریاح الشمسیة نوعین، 
كلم  800ة تنطلق من القطب الشمسي بسرعة ریاح سریع

 كأنھافي الثانیة وریاح بطیئة تبدو في مشیتھا المتثاقلة 
 أبحاثقادمة من المنطقة االستوائیة للشمس وقد عصفت 

شادیة وزمالئھا بھذه التصورات حیث كشفت ان الریاح 
من كل مكان في الشمس وان سرعتھا تتوقف على  تأتي

لمواقع المختلفة، دعمت ھذه النتائج الطبیعة المغناطیسیة ل
المعلومات التي جمعتھا عن الشمس ثالث مركبات فضائیة 

من   sohoاألولىھي راصد الشمس المعروف بالحروف 
اسم المركبة التي رصدت الشمس من مدار ارضي 
والمركبة الفضائیة غایلیو التي دارت حول الشمس ومركبة 

لرصد  األوروبیةوكالة الفضاء  أرسلتھایولیسیس التي 
 . الشمس

 56        2009مجلة الفیزیاء العصریة العدد السابع اغسطس 
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 اكتشاف علمي في التاریخ 

 4electron.comفریق عمل الموقع 

سنتناول في ھذه السلسلة أعظم االكتشافات العلمیة التي ھزت العالم وأحدثت فیھ نقلة نوعیة على مختلف صعد الحیاة 
كثیر من الناس الحوادث والناس  اإلنسانیة، ونھدف من ھذه السلسلة إلى المزید من التعریف بتلك االكتشافات، حیث یجھل

واألوقات التي كانت وراء اكتشاف علمي ھو سبب رئیسي في رفاھیتھم الیوم، وھذا ما فیھ ظلم ألولئك الذین بذلوا حیاتھم 

لمكتشف، تاریخ االكتشاف، أسباب أھمیة االكتشاف 
وظروف اكتشافھ، وسنبدؤھا باكتشاف نقضي من أجلھ في دراستنا ساعات وساعات وأیام وسنین ونحن ندرس آثاره 

  .فأھالً وسھالً بكم في عالم اإللكترون وفي ھذه السلسلة المفیدة

ً بذاتھ متطور حتى یومنا ھذا یسمى بالفیزیاء الجسیمیة أو الجزیئیة ً قائما ً جدیدا  .Particle Physics أطلق باكتشافھ ھذا علما

من العمر في كلیة أوینز  14في بریطانیا، وبدأ دراستھ الھندسیة وھو في ال 
 Cavendish العلمیة، وبنى فیھا دعامة ریاضیة وھندسیة أھلتھ القتحام عالم الفیزیاء التجریبي، فانضم إلى مخبر كافیندیش

 .اكتشف اإللكترون

 Julius Plucker  ولم یكن لدى العلماء حینھا أي
 تصور حول ماھیة ھذا األشعة وما تتكون منھ، وبدأت التجارب والجداالت حولھا، فھل ھي أمواج ؟ أم جسیمات ؟ 

م بعض التجارب التي ستضع بدورھا حدا لتلك الجداالت، فصمم أنبوب األشعة 
ً أنھا أشعة ذات شحنة  ً تلو آخر، حیث استنتج من تجاربھ بدایة ، وبدأ باكتشافاتھ واحدا
، توصل إلى أنھا تتأثر  ً المستقیم، وأخیرا
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اكتشاف علمي في التاریخ  100سلسلة أعظم 
  صوفيمازن : كاتب الموضوع

فریق عمل الموقع  ندمشق مجامعة / قسم الھندسة الطبیة 

سنتناول في ھذه السلسلة أعظم االكتشافات العلمیة التي ھزت العالم وأحدثت فیھ نقلة نوعیة على مختلف صعد الحیاة 
اإلنسانیة، ونھدف من ھذه السلسلة إلى المزید من التعریف بتلك االكتشافات، حیث یجھل

واألوقات التي كانت وراء اكتشاف علمي ھو سبب رئیسي في رفاھیتھم الیوم، وھذا ما فیھ ظلم ألولئك الذین بذلوا حیاتھم 
 .ووقتھم لیقدموا للبشر درجة یصعدون علیھا في سلم رقیھم وحضارتھم

لمكتشف، تاریخ االكتشاف، أسباب أھمیة االكتشاف سنتناول في كل موضوع من ھذه السلسلة اسم االكتشاف، اسم ا
وظروف اكتشافھ، وسنبدؤھا باكتشاف نقضي من أجلھ في دراستنا ساعات وساعات وأیام وسنین ونحن ندرس آثاره 

فأھالً وسھالً بكم في عالم اإللكترون وفي ھذه السلسلة المفیدة .نعم، اإللكترون

 Electron  اإللكترون

: 1897 
أصغر من الذرة كمفھوم ( إنھ أول جسیم یكتشف دون المستوى الذري 
ھي أصغر جزء  atom ، وحطم باكتشافھ الفكرة العلمیة القائلة بأن الذرة

 .J.J. Thomson تومسون

 اكتشاف ؟ 100

لقد اكتشف تومسون اإللكترون دون وجود أي أداة لعزلھ أو رؤیتھ بالعین 
المجردة رغم صغر حجمھ الھائل، وقد كان أصغر جسیم یكتشف حینھا على 
اإلطالق، وذلك عدا أنھ الجسیم الذي یحمل الشحنة الكھربائیة التي نعیش بسببھا 

كافة التجارب كل أشكال الرخاء والراحة والتقنیة في یومنا ھذا، وأیدت 
وقد . والدراسات الالحقة بأن تومسون كان على حق في اكتشافھ وكافة تجاربھ

ً بذاتھ متطور حتى یومنا ھذا یسمى بالفیزیاء الجسیمیة أو الجزیئیة ً قائما ً جدیدا أطلق باكتشافھ ھذا علما

 كیف اكتشف اإللكترون ؟ 
 J.J. Thomson  في بریطانیا، وبدأ دراستھ الھندسیة وھو في ال  1856عام

العلمیة، وبنى فیھا دعامة ریاضیة وھندسیة أھلتھ القتحام عالم الفیزیاء التجریبي، فانضم إلى مخبر كافیندیش
ً من البحث في ذلك المختبر  13، وبعد 1884التابع لجامعة كامبریدج عام  اكتشف اإللكترون ...عاما

 Julius Pluckerلقد اكتشفت األشعة المھبطیة بواسطة العالم األلماني یولیوس بالكر
تصور حول ماھیة ھذا األشعة وما تتكون منھ، وبدأت التجارب والجداالت حولھا، فھل ھي أمواج ؟ أم جسیمات ؟ 

م بعض التجارب التي ستضع بدورھا حدا لتلك الجداالت، فصمم أنبوب األشعة ، قرر تومسون أن یصم
Cathode Ray Tube أنھا أشعة ذات شحنة ً ً تلو آخر، حیث استنتج من تجاربھ بدایة ، وبدأ باكتشافاتھ واحدا

، توصل إلى أنھا تتأثر سالبة، ومن ثم توصل إلى أنھا تتأثر بالحقل المغناطیسي الذي یحرفھا عن مسارھا  ً المستقیم، وأخیرا
  .بالحقل الكھربائي الذي حرفھا عن مسارھا عند وصل بطاریة على طرفي األنبوب
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سلسلة أعظم 

قسم الھندسة الطبیة 
  

سنتناول في ھذه السلسلة أعظم االكتشافات العلمیة التي ھزت العالم وأحدثت فیھ نقلة نوعیة على مختلف صعد الحیاة 
اإلنسانیة، ونھدف من ھذه السلسلة إلى المزید من التعریف بتلك االكتشافات، حیث یجھل

واألوقات التي كانت وراء اكتشاف علمي ھو سبب رئیسي في رفاھیتھم الیوم، وھذا ما فیھ ظلم ألولئك الذین بذلوا حیاتھم 
ووقتھم لیقدموا للبشر درجة یصعدون علیھا في سلم رقیھم وحضارتھم

سنتناول في كل موضوع من ھذه السلسلة اسم االكتشاف، اسم ا
وظروف اكتشافھ، وسنبدؤھا باكتشاف نقضي من أجلھ في دراستنا ساعات وساعات وأیام وسنین ونحن ندرس آثاره 

نعم، اإللكترون... وتطبیقاتھ، أال وھو 

 

 

1897سنة االكتشاف
إنھ أول جسیم یكتشف دون المستوى الذري ما ھو ؟ 

، وحطم باكتشافھ الفكرة العلمیة القائلة بأن الذرة)مادي 
 .من المادة

تومسون. ج. جمن اكتشفھ ؟ 
 

100لماذا نعده من أفضل 

لقد اكتشف تومسون اإللكترون دون وجود أي أداة لعزلھ أو رؤیتھ بالعین 
المجردة رغم صغر حجمھ الھائل، وقد كان أصغر جسیم یكتشف حینھا على 
اإلطالق، وذلك عدا أنھ الجسیم الذي یحمل الشحنة الكھربائیة التي نعیش بسببھا 

كل أشكال الرخاء والراحة والتقنیة في یومنا ھذا، وأیدت 
والدراسات الالحقة بأن تومسون كان على حق في اكتشافھ وكافة تجاربھ

ً بذاتھ متطور حتى یومنا ھذا یسمى بالفیزیاء الجسیمیة أو الجزیئیة ً قائما ً جدیدا أطلق باكتشافھ ھذا علما
 

كیف اكتشف اإللكترون ؟ 
 J.J. Thomsonولد العالم

العلمیة، وبنى فیھا دعامة ریاضیة وھندسیة أھلتھ القتحام عالم الفیزیاء التجریبي، فانضم إلى مخبر كافیندیش
التابع لجامعة كامبریدج عام 

لقد اكتشفت األشعة المھبطیة بواسطة العالم األلماني یولیوس بالكر
تصور حول ماھیة ھذا األشعة وما تتكون منھ، وبدأت التجارب والجداالت حولھا، فھل ھي أمواج ؟ أم جسیمات ؟ 

، قرر تومسون أن یصم1896في عام 
Cathode Ray Tubeالمھبطیة 

سالبة، ومن ثم توصل إلى أنھا تتأثر بالحقل المغناطیسي الذي یحرفھا عن مسارھا 
بالحقل الكھربائي الذي حرفھا عن مسارھا عند وصل بطاریة على طرفي األنبوب
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 أنبوب األشعة المھبطیة الذي صممھ تومسون

انحراف األشعة وعالقتھا بقوة الحقل المطبق، واستنتج منھا كتلة الجسیمات قام تومسون ببعض القیاسات المتعلقة بزاویة 
التي تشكل األشعة التي ذھل لصغر قیمتھا ألنھا كانت أصغر كتلة تعرف حینھا على اإلطالق، وأعاد تجاربھ مرات ومرات 

تلة ذرة الھیدروجین تساوي ومئات المرات لیتحقق من النتائج التي أظھرت جمیعھا أن نسبة كتلة تلك الجسیمات إلى ك
 .بألف مرة) ذرة الھیدروجین(، وبالتالي، ھي أصغر من أصغر جسم مكتشف آنذاك 1/1000

كأصغر جسیم كھربائي، واستمرت  1891بواسطة العالم الفیزیائي جورج ستوني عام  electron جاءت تسمیة إلكترون
، جسیم الضوءon بعد ذلك تسمیة الجسیمات بالالحقة  .وھكذا... أسمي فوتون، وجسیم الصوت أسمي فونون  ، فمثالً

  

 Electromagnetism  الظاھرة الكھرمغناطیسیة
 

،  ما ھي ؟1820 : سنة االكتشاف ً یشكل التیار الكھربائي حولھ حقالً مغناطیسیا
 .والعكس صحیح

 .ھانز أورستید الدنمركيالعالم  من اكتشفھا ؟

 

 اكتشاف ؟  100لماذا نعدھا من أفضل 
، لم یعرف عن المغناطیس سوى أنھا أحجار وصخور لھا قوة 1820قبل عام 

ضعیفة على بعثرة وجذب برادة الحدید بشكل عشوائي دون أي تالمس معھا، أما في 
عالمنا الحدیث الذي بدأ باكتشاف الظاھرة الكھرمغناطیسیة فتعتمد المحركات 

ھربائیة بشكل أساسي علیھا، فالغسالة الكھربائیة، الكھربائیة ومولدات الطاقة الك
الخالطات، النفاثات المائیة، المكیفات الھوائیة والمراوح والكثیر الكثیر من األجھزة 
. التي تعتمد على المحركات الكھربائیة التي تعتمد بدورھا على الظاھرة الكھرطیسیة

  .اف الظاھرة الكھرطیسیةما كانت حیاتنا الیوم لتكون على ما ھي علیھ لوال اكتش

ومن الجدیر بالذكر، إن اكتشاف أورستید للظاھرة الكھرطیسیة فتح المجال أمام العدید من االكتشافات واالختراعات 
ً فارادي وأمبیر آنذاك  واألبحاث في العلوم منذ ذلك الحین وحتى یومنا ھذا، وقد كانت تلك الظاھرة ھي ما اعتمد علیھ فعلیا

 .م ونظریاتھم واكتشافاتھم العمالقةفي اختراعاتھ

 

 كیف اكتشفت الظاھرة الكھرطیسیة ؟ 
في الدانمرك، وعاش حیاتھ الجامعیة میاالً إلى  1777ولد أورستید عام 

علوم الفلسفة والطبیعة، وتتلمذ في دراستھ الجامعیة على أفكار 
الذي حاول تبني نظریة تجمع قوى الطبیعة في  John Ritter الفیلسوف

أو القوة األولى، فاھتم بھا  Urkraft قوة واحدة أسماھا أوركرافت
أورستید وحاول أن یطبق مفھومھا أثناء مرحلة عملھ التدریسي على علم 
الكیمیاء في إرجاع القوى المسببة لكل التفاعالت الكیمیائیة إلى 

فت في ھدف إلیجاد وحدة طبیعیة بین جمیع أقسام علم األوركرا
 .الكیمیاء

 العالم ھانز أورستید
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أما اھتمامھ في أبحاث الكھرباء فقد ظھر بعد وصول أنباء وأبحاث العالم والرئیس األمریكي بینیامین فرانكلین، وتالھا بعد 
ائي، وغدت الكھرباء أعجوبة ذلك العالم فولطا باختراع أول بطاریة كھربائیة، فكانت حینھا أول منبع مستمر لتیار كھرب

ً في أبحاث الكھرباء، وفیما  80ما ینیف عن  1820و  1800العالم ومحور اھتمامھ آنذاك، إذ صدر ما بین عامي  كتابا
ً من المستحیالت البحث عن أدلة رابطة، ورغم كل  یخص الربط ما بین الظاھرة المغناطیسیة والكھرباء، فقد كان نوعا

ً لم یفز بھا على اإلطالقالمسابقات التي طرحتھ  .ا مراكز البحث والجامعات والمختبرات، إال أن أحدا

ً لھ على بال، وكانت تلك اللحظة  وفي أحد المحاضرات التي كان یلقیھا أمام طالبھ، فاجأ ھانز أورستید أمر لم یكن خاطرا
كھربائي وتسخینھ للنواقل البالتینیة عند مروره فأثناء إلقائھ محاضرة حول التیار ال. بدایة الكتشاف الظاھرة الكھرمغناطیسیة

فیھا، الحظ أن بوصلة مثبتة على طرف الطاولة تتحرك إبرتھا عند وصل المنبع مع السلك، وعلى الرغم أنھ لم یكن كثیر 
ً عم ً على االكتراث بالظاھرة المغناطیسیة إال أن حركة إبرة البوصلة أثارت انتباھھ، إذ كانت تأخذ تلك اإلبرة اتجاھا ودیا

تفاجأ الطالب وبدا األمر أغرب من الخیال، فآثروا عدم االكتراث للبوصلة وتركیز . السلك الذي یمر فیھ التیار الكھربائي
أشھر، وبعدھا، وضع  3اھتمامھم على فكرة تسخین السلك باستخدام التیار الكھربائي، وحتى أورستید، تجاھل األمر مدة 

ة دقیقة لما یحدث في البوصلة عند إمرار التیار الكھربائي، وحاول من خالل ذلك الھدف أن نصب عینیھ إیجاد عالقة وتجرب
 .یربطھا بالقوة األولى، األوركرافت

عكف أورستید على تجاربھ، فمرر التیار في السلك والحظ حركة البوصلة، ومن ثم عكس التیار في السلك والحظ الحركة، 
ً آخر،  .وفي كل مرة یدون مالحظاتھ حول تأثیر ما یقوم بھ على حركة إبرة البوصلة... قرب السلك، أبعده، أضاف سلكا

ة ونابذة في نفس الوقت، وبعد أشھر من الدراسة، صاغ استنتاجھ بذالتیار الكھربائي قد ولد قوة جا انتھى أورستید إلى أن
ً من القوى التي لم یذكرھا  التي أفادت أن التیار الكھربائي قد أوجد حولھ قوة مغناطیسیة، وكانت بالنسبة ً جدیدا للعالم نوعا

نیوتن في دراساتھ للقوى الفیزیائیة، وھي لم تؤثر كقوى نیوتن بشكل مستقیم على األجسام، بل إن مجال تأثیرھا دائري حول 
ائص إن األسالك التي یمر فیھا تیار كھربائي قد أظھرت بالتجربة خص( كتب أورستید . السلك الذي یمر فیھ التیار

 .ھانز أورستید الدنمركي، وسجل التاریخ حینھا اكتشاف الظاھرة الكھرمغناطیسیة للعالم )مغناطیسیة 

  

 

 )الجینوم البشري( الخارطة الجینیة لإلنسان 
 2003 :سنة االكتشاف

 DNA إنھا تفصیل دقیق لتتابع القواعد المشكلة للحمض الریبي النووي منقوص األكسجین ماذا نعني بالخارطة الجینیة ؟
  .لخلیة اإلنسان، والذي یحمل المعلومات الوراثیة المحددة لجمیع صفات الجنس البشري وانتقاالتھا عبر األجیال

 .Craig Venter و كریغ فینتر James Watson جیمس واتسون من ھو المكتشف ؟

 

 العالم كریغ فینتر العالم جیمس واتسون
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 اكتشاف علمي في التاریخ ؟  100لماذا یعد من أعظم 
لقد كان ھذا اإلنجاز باكورة اإلنجازات العلمیة لإلنسان في بدایة 

ثورة علمیة  القرن الحادي والعشرین، وھو على مختلف المقاییس
ما ھو إال  DNA بكل ما تحتمل الكلمة من معنى، فشریط الدنا

البصمة المحددة لكل البنى والعملیات وعوامل االستمرار في 
الوظائف الحیویة في جسم الكائن الحي، فھو یوجھ منذ لحظة الحیاة 
األولى كامل التحوالت من البیضة الملقحة إلى اإلنسان الكامل الذي 

بالیین  3( تقف أمام المرآة، وإن عناصره البلیونیة  تراه عندما
قد رتبت بإعجاز إلھي بشكل أذھل العلماء وجعل فك  (قاعدة 

ً مستحیالً على المقیاس الزمني، فأتى فك الشیفرة  شیفرتھ أمرا
ً لفھم خفایا عملیة  ً لنظریة االستحالة، وأوجد للعلماء مفتاحا تحطیما

بل فھم أسرار نمو الحیاة وتطورھا التطور البیولوجي في اإلنسان، 
 .كلھا

إنھ الیوم یساھم في عالج العدید من األمراض الوراثیة وفھم 
د  ِ مسببات أمراض أخرى من نقطة نشأتھا في الجینات، وھي تع
اإلنسانیة بالكثیر من االكتشافات على الصعید التشریحي 
والفیزیولوجي الطبي، وستساعد العلماء على فھم التشابھات 

لعالقات المشتركة للجنس البشري مع ما یحیط بھ من كائنات حیة وا
  .أخرى

  
  
  

 كیف تم اكتشاف الخارطة الجینیة ؟ 
ع أول مبادئ علم الوراثة على ید الراھب النمساوي غریغور مندل ضِ ، فانطلق بعد 1865عام  Gregor Mendel لقد وُ

وجیمس  Francis Crick ، اكتشف فرانسیز كریك1953ي عام ذلك ھذا العلم كحقل مستقل بذاتھ في علوم البیولوجیا، وف
شریط الدنا وحددوا أھم مواصفاتھ الشكلیة والبنیویة، ذلك الشریط الذي یحمل جمیع التعلیمات  James Watsonواتسون 

كیف : الوراثیة، ولكن، بدت العقبة التالیة لھذا االكتشاف
كیف سیتم تحدید مكونات ھذا الشریط بالتفصیل ؟ أي، 

بالیین جزيء یشكل بنیة ھذا  3یمكن للعلماء كشف ھویة 
من الجدیر بالذكر، أن المراد اكتشافھ ھو ( الشریط ؟ 

التتابع للقواعد األربعة التي تدخل في بنیة الشریط وتحدد 
، G ، الغوانینT الثیمین ،A األدنین: تمایز أوامره الوراثیة

أنھا بحاجة ، فبدت ھذه الخطوة للمكتشفین (C السیتوزین
ألف ضعف الجھود التي  20لفترة زمنیة وجھود تفوق 

ً شبھ ...تبذل لتحقیق أي مشروع بیولوجي آنذاك أو، أمرا
 .مستحیل

في قسم الطاقة  Charles de Lisi كان تشارلز دي لیزي
أول جھة ممولة لمشروع اكتشاف البنیة  D.O.E األمریكي

اإلنجاز  وتحقیق ھذا 1987التفصیلیة لشریط الدنا عام 
لبناء منظمة جدیدة تحمل على عاتقھا إنجاز   NIH إلى المعاھد الوطنیة للصحة 1990الحضاري، وانضم القسم عام 

 International Humanالمجموعة الدولیة لمشروع الكشف عن التتابع في الخارطة الجینیة ( المشروع، وأسمیت بـ 
Genome Sequencing Consortium – IHGSC )ت رئاسة المجموعة والمشروع إلى جیمس واتسون ، وأوكل )

ً إلنجاز المشروع 15، وحددت لھ مھلة (كصاحب الشھرة في اكتشافھ الدنا   .عاما

ً أن شریط الدنا یحتوي على  ً على طول  100اعتقد العلماء بدایة ، )أو صبغي(كروموسوم  23ألف جین متراصین خطیا
ر ویكشف ھذا التتابع في كل صبغي، ویعرف القاعدة التي تحتل كل موقع من بین ال  ف ویفسّ وكانت مھمة واتسون أن یعرّ

3  ً ، ومن الناحیة التقنیة والقدرات المتوفرة آنذاك فقد كان )أھي ثیمین، أدینین، سیتوزین، أم غوانین ؟ ( بالیین موقعا
تتابع القواعد في الجینات، ولكن، وبالرجوع إلى مقیاس الزمن فإننا سنجد تلك التقنیات تستغرق آالف بالمقدور معرفة 

االنتقال من الخرائط العامة لكل  إستراتیجیةبالیین قاعدة، فاقترح واتسون  3السنین لتحقیق المشروع والكشف عن ال 
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ئنات ومن ثم ربطھا بطریقة توضیحیة معینة لتحقیق أول كروموسوم ومحاولة الكشف الجزئي عن تتابع القواعد لبعض الكا
 .1994خطوة من المشروع، وھو ما وجھ الفریق إلیھ، وتم إنجازه عام 

ھ واتسون فریقھ في المجموعة الدولیة لتحدید أبسط أشكال الحیاة على األرض وعالقاتھا فیما بینھا  بعد ھذه المرحلة، وجّ
التي ستتكامل مع االفتراضات التي قدمتھا النماذج والخرائط العامة للكروموسومات، لتبسیط المھمة ومعرفة رؤوس الخیط 

، فطر الخمیرة، وبعض كائنات المحیطات الدقیقة، وفي أواسط e.coliفبدأ الفریق بالدراسة لذبابة الفواكھ والشرشیة الكولیة 
 .التسعینات، بنیت الخرائط الجینیة المبسطة ألغلب ھذه الكائنات

ومقاربة واتسون، إال أنھا لم تنل رضا جمیع العلماء فیھا، فقد آمن  إستراتیجیةلرغم من استمرار المجموعة في اتباع على ا
بأنھ على الفریق أن یحاول فك التتابع ألكبر قد ممكن من أجزاء الشریط، ومن ثم ربطھا  Craig Venter العالم كریغ فینتر

ً لتشكیل البنیة الكلیة للخریطة،  بدالً من إضاعة السنین في االنتقال من الصورة العامة البسیطة التي یضعھا واتسون الحقا
 .إلى أدق التفاصیل فیھا وتحدید التتابعات

مقاربة : لقد اندلعت حروب كالمیة حادة في مقاالت الصحف واجتماعات تمویل المشروع بین أنصار كل من المقاربتین
ومقاربة االنتقال من األجزاء إلى ) التي یحمل رایتھا واتسون top-down التقسیممقاربة (االنتقال من العام إلى الخاص 

، وبناءً على ذلك، ترك فینتر منصبھ الحكومي كباحث في )التي یحمل رایتھا فینتر  bottom-up مقاربة التجمیع( الكل 
ل شركتھ الخاصة التي عھد إلیھا بالكشف عن أكبر قدر ّ ً من  معاھد الصحة األمریكیة، وشك من التتابعات انطالقا

 1998الكروموسومات في الخلیة البشریة، مستكمالً ما استفاد منھ أثناء عملھ في المجموعة الدولیة، وفاجأ فینتر العالم عام 
 3، أي قبل 2002بقدرتھ على استخدام الحواسیب الفائقة إلنھاء وإنجاز مشروع الجینوم البشري بفترة أقصاھا نھایة عام 

 .من نھایة المدة المحددة للمجموعة الدولیةأعوام 

د الجھود لتحقیق مشروع الجینوم البشري،  2000تدخل الرئیس كلینتون عام  إلنھاء الحرب المندلعة بین الفریقین، ووحّ
 المفصل لتتابع جمیع القواعد في الجینوم البشري، وإذا ما أرید طبع ھذا 2003وأصدر الفریق المتحد تقریره األول عام 

 .صفحة 300كتاب كل منھا مؤلف من  500ألف صفحة مطبوعة، أي ما یعادل  150التتابع على ورق فإنھ سیمأل 

ً إلى  25كنتائج للمشروع، توصل العلماء إلى أن الجنس البشري یمتلك من  ألف  100من أصل ال ( ألف جین فقط  28ألفا
 ً ً عن التتابع في الكثیر من أنواع الكائنات الحیة األخرى، أما التتابع فھو مختلف بنسبة ض)التي اعتقد بھا سابقا  .ئیلة جدا

سنوات، إال أنھ ساعد على تقدم علم الطب وأبحاثھ بشكل أسي منقطع  5على الرغم من أن عمر ھذا اإلنجاز ال یتجاوز 
ب للعشرات من النظیر، وقد استطاعت مراكز البحث بفضل هللا وبفضل ھذا اإلنجاز أن تجد العالجات وتحدد األسبا

 50األمراض الوراثیة وإصابات مرحلة الطفولة التي كانت غامضة لفترة طویلة على العلماء، وسنشھد في السنوات ال 
 .القادمة اكتشافات أعظم وأعظم بفضل ھذا االكتشاف

اعتمد فینتر في إنجاز المشروع على الحواسیب الفائقة التي خصصت لغرض  لماذا نتحدث عن ھذا االكتشاف في الموقع ؟
الكشف عن التتابع، ویوجد علم برمجي قائم بذاتھ لكتابة خوارزمیات الكشف عن التتابعات وبرمجتھا والمسمى المعلوماتیة 

ار الكامنة وراء نجاح ، ویمكن ألي واحد منا أن یطلع على المراجع ویقرأ ویفھم األسرBioinformatics الحیویة
ً على األطباء وعلماء الحیاة فقط،  ً فیھ، فھو لیس حكرا المشروع، كما یمكن ألي منا أن یختص في ھذا المجال ویكون رائدا

 .بل كان للمھندسین دور أساسي في نجاح وتحقیق المشروع

ً إرفاق بعض البرمجیات التي یمكنكم تحمیلھا وتجریبھا للكشف عن ا لتتابعات في شریط الدنا ونمذجتھا، سأحاول قریبا
ً بكل جدید  .فانتظرونا دائما

  

 :المراجع
100 Greatest Science Discoveries of All Time – Hendal Haven 

Evolutionary Genetics 2d ed - MAYNARD SMITH 

Introduction to Bioinformatics - Arthur M. Lesk 
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 AURORAالشفق القطبي  
  

  رائد رایق أبو سعادة: المتنبئ الجوي 
  األرصاد الجویة األردنیة

  

  

  .یونس 101.صدق هللا العظیم )) قل أنظروا ماذا في السموات واألرض(( بسم هللا الرحمن الرحیم 

  
 

الشفق القطبي ھو مزیج من األلوان الخالبة التي تتشكل على القطبین الشمالي والجنوبي للكرة األرضیة ویعرف بھذا االسم 
 أوو یعرف أیضا باألسماء التالیة الفجر القطبي . ألنھ یظھر بعید غروب الشمس أو قبیل طلوعھا عند منطقتي القطبین

بینما یطلق علیھ Aurora Borealisظھوره  بالقطب الشمالي یسمى   وعند.) Northern lights(األضواء الشمالیة
Aurora Australis  عند ظھوره بالقطب الجنوبي.  

علیھا وكما أنھ یظھر بألوان براقة مختلفة یغلب ،متعددة منھا  الشریطي والغیمي والقوسي والطبقي لالقطبي أشكاوللشفق 
  .واألحمر واألزرق واألصفر وقد یستمر للحظات أو ساعات راألخض

  

 
 الشفق القطبي

 

یحدث على سطح الشمس وماذا یحدث حول األرض وكیف  انعرف ماذولمعرفة كیف یحدث الشفق القطبي، علینا أن 
  .تتفاعل نواتج الحدثین معا
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 الشمس
تتكون الشمس من ثالث طبقات، 

 (Chromosphere) واللونیة (Photosphere)الضوئیة
الشمسي في  طأوج النشاوخالل . (Corona)واإلكلیل 

دورتھ كل إحدى عشرة سنة، یكثر على سطح الشمس ما 
الموجودة في الطبقة  (Sunspots) ةبالبقع الشمسییعرف 

وھي الضوئیة، ھذه البقع ھي عالمة للنشاط الشمسي 
للشمس وتظھر دائما  المغناطیسيفي المجال  تاضطرابا

  . ربما شھرا كامال وأیاما أفي مجموعات تدوم ساعات أو 

 
  

  البقع الشمسیة
ویرافق البقع الشمسیة ما یعرف بالنتوءات الشمسیة والتي 

انفجارات تحدث على سطح الشمس وترتفع مسافة  ھي
 لرؤیتھا خالكم عن سطح الشمس ویمكن  500.000

. الكسوف الكلي للشمس، وتعتبر جزءا من الطبقة اللونیة
من  اقوة وانفجاراشد ) الشواظ الشمسيأو  الصیاخد(إال أن 

النتوءات وتظھر بلونھا األبیض قریبة من البقع الشمسیة، 
طاقة تعادل ملیوني ملیار طن من مادة  امنھالواحدة وتمتلك 

فإنھا  يالكسوف الشمستي أن تي، وإذا ما شوھدت خالل 
ترتفع فوق سطح الشمس ولكنھا نادرا ما ترى إذ أنھا ال 

عن إرسال  مسئولةوالصیاخد . دقائق تعیش ألكثر من
إلى  ةالمرئیة باإلضافاألشعة السینیة وأشعة جاما واألشعة 

تونات وااللكترونات ذات الطاقة العالیة شالالت من البرو
في كل ثانیة باتجاه المجموعة الشمسیة  قوالتي تتدفجدا 

 .(Solar Winds)والتي تعرف بالریاح الشمسیة 

 
  الریاح الشمسیة

  
 المجال المغناطیسي األرضي وأحزمة فان ألن اإلشعاعیة

قطعة مغناطیسیة ذات قطب مغناطیسي  ضتمثل األر
جنوبي  رالجغرافي وآخشمالي یقع قرب القطب الجنوبي 

یقع قرب الشمالي الجغرافي وتنتشر بینھما خطوط المجال 
باتجاه  يالجنوبي الجغرافمن القطبي  ةالمغناطیسي المتجھ

عن  المغناطیسي ویمیل المحور). الجغرافي(الشمالي
  .درجة  11.6دار المحور الجغرافي لألرض بمق

 
  المجال المغناطیسي األرضي

  

ولكن نتیجة للریاح الشمسیة القادمة باتجاه األرض فإن 
داخل تجویف عظیم یدعى  رالمغناطیسي ینحصالمجال 

. الغالف المغناطیسي ویحیط باألرض على شكل مذنب
خطوط المجال المغناطیسي بشكل حاد باتجاه  فتنضغط

ذیال  ةالمعاكس مشكلالشمس بینما تمتد خارجة باالتجاه 
  .مغناطیسیا طویال یصل حوالي ستة مالیین كیلومتر

  

 
  تأثر المجال المغناطیسي األرضي بالریاح الشمسیة

  

إلى  )الریاح الشمسیة(ةالجسیمات المشحونوعند وصول 
األرض فإنھا تقع في أسر المجال المغناطیسي فتبدأ بالتردد 

بین نقطتین قریبتین من القطبین  للولبیة الشكبحركة 
شماال درجة  75-70المغناطیسیین عند خطي عرض 

ثانیة، /كم) 3-  0.1(وبسرعة كبیرة تتراوح بین  اوجنوب
غربا حول  تشرقا والبروتونا بحیث تتدفق اإللكترونات

األرض مشكلة أحزمة ذات مقطع ھاللي تدعى أحزمة فان 
اإلشعاعیة نسبة إلى الفیزیائي جیمس فان ألن الذي كان  ألن

فھناك حزامان؛ .  ةھذه األحزمأول من تنبأ بحساباتھ بشكل 
األول صغیر نسبیا وقریب بحیث یبعد ثالثة آالف كیلومتر 

كون بشكل أساسي من ویت ضسطح األرفقط عن 
على (بروتونات ذات طاقات عالیة، والثاني أبعد وأكبر، 
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وبشكل رئیسي یتكون من ) كم 20.000حوالي  دبع
  .الكترونات وبروتونات ذات طاقات منخفضة

  

 
  أحزمة فان ألن اإلشعاعیة

  

  تكون الشفق
تمتلئ أحزمة فان ألن  لألرضعند وصول الریاح الشمسیة 

من بروتونات وإلكترونات تفیض  ةبالجسیمات المشحون
ھذه  األحزمة بھا، ونتیجة للسرعة التي تتحرك بھا

الجسیمات المشحونة فإنھا عندما تصل نقطتي القطبین ال 
، وإنما تستمر في اختراق تلك سباالتجاه المعاكتقف لترتد 

لألرض المنطقة التي ھي تقاطع الغالف األیوني 
 ابیضاویالمنفلتة من األحزمة لتعطینا شكال  تبالجسیما

الشفقي  قیدعى النطا المغناطیسيحول نقطة القطب 
  .خاصة إذا نظرنا إلیھ من أعلى الفضاء

 
  النطاق الشفقي

ھنا حیث تمتلك  ةالجسیمات المعنیواإللكترونات ھي  
طاقات عالیة جدا نتیجة تسریعھا على طول الذیل 

ألرض وعند اختراق الغالف األیوني ا هالمغناطیسي باتجا
 اوفي مقدمتھاألرضي الذي یتكون من مختلف العناصر 

النتروجین واألوكسجین والھیدروجین فإنھا تتصادم مع 
مستویات طاقة  ىالكتروناتھا إلذرات ھذه العناصر مھیجة 

أعلى، وبرجوعھا تنبعث اإلشعاعات الضوئیة بألوانھا 
  .المختلفة

  

  
  الفوتوناتانبعاث 

  
  الشفق القطبي 

  

  رائد رایق أبو سعادة : المتنبئ الجوي 
  الجامعة الھاشمیة -بكالوریوس فیزیاء

الجویة  األرصاد–مركز التدریب  –دورة رصد جوي 
 األرصاد –مركز التدریب  –دورة تنبؤات جویة  األردنیة
   األردنیةالجویة 

  .في الفیزیاء )+A(زائد األلفمؤلف كتاب 

  المركز الوطني للتنبؤات الجویة 

  األرصاد الجویة األردنیة
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  الفیزیاء التعلیمي
تعلن إدارة منتدى الفیزیاء التعلیمي عن حاجتھا لمشرفین متخصصین لإلشراف 

  األقسام المتخصصة في المنتدى

لمن یرغب في أن ینضم إلى أسرة اإلشراف على المنتدى زیارة الموضوع التالي 
  في منتدى الفیزیاء التعلیمي على ھذا الرابط

http://hazemsakeek.com/vb/showthread.php?t=4514  

  میل طلب االنضمام ألسرة اإلشراف مباشرة من ھنا
http://hazemsakeek.com/vb/attachment.php?attachmentid=688&d=1183251507  

  

  على األقل

  مواضیع متمیزة

  یفضل من لھ خبرة سابقة في اإلشراف

  لمزید من االستفسار یرجى مراسلتنا على

مجلة الفیزیاء العصریة العدد السابع اغسطس 
www.hazemsakeek.com/vb 

 

 
  

الفیزیاء التعلیمي منتدى
تعلن إدارة منتدى الفیزیاء التعلیمي عن حاجتھا لمشرفین متخصصین لإلشراف 

األقسام المتخصصة في المنتدى على
  

لمن یرغب في أن ینضم إلى أسرة اإلشراف على المنتدى زیارة الموضوع التالي 
في منتدى الفیزیاء التعلیمي على ھذا الرابط

http://hazemsakeek.com/vb/showthread.php?t=4514

میل طلب االنضمام ألسرة اإلشراف مباشرة من ھناولتح
http://hazemsakeek.com/vb/attachment.php?attachmentid=688&d=1183251507

  

  على أن تتوفر الشروط التالیة

على األقل سالبكالوریومرحلة  إنھاء

مواضیع متمیزة 10مشاركة أو  100ان یكون لھ 

یفضل من لھ خبرة سابقة في اإلشراف

لمزید من االستفسار یرجى مراسلتنا على
info@hazemsakeek.com  

    

  الموقع التعلیمي للفیزیاءمنتدى 
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منتدى
تعلن إدارة منتدى الفیزیاء التعلیمي عن حاجتھا لمشرفین متخصصین لإلشراف 

لمن یرغب في أن ینضم إلى أسرة اإلشراف على المنتدى زیارة الموضوع التالي 

http://hazemsakeek.com/vb/showthread.php?t=4514

ولتح
http://hazemsakeek.com/vb/attachment.php?attachmentid=688&d=1183251507

ان یكون لھ 

  

http://hazemsakeek.com/vb/showthread.php?t=4514
http://hazemsakeek.com/vb/attachment.php?attachmentid=688&d=1183251507
http://www.hazemsakeek.com/vb
http://hazemsakeek.com/vb/showthread.php?t=4514
http://hazemsakeek.com/vb/attachment.php?attachmentid=688&d=1183251507
mailto:info@hazemsakeek.com
http://www.hazemsakeek.com/vb
http://hazemsakeek.com/vb/showthread.php?t=4514
http://hazemsakeek.com/vb/attachment.php?attachmentid=688&d=1183251507


 67   2009مجلة الفیزیاء العصریة العدد السابع اغسطس 

  مفاھیم وحقائق فیزیائیة في القرآن الكریم

  حسن جابر محمد
أبو عیسى جامعة السابع من أبریل 

  الجماھیریة العظمى

الحمد   الذي من خشیتھ ترعد السماء وسكانھا وترجف األرض وعمارھا وتموج البحار 
فالق  ،مسخر الریاح ،الحمد   مالك الملك، مجري الفلك

والصالة والسالم على نبي الرحمة وإمام الھدى 
البشیر النذیر الذي  ).4-3النجم *) ( إن ھو إال وحي یوحى

وداعیا إلى هللا بإذنھ ..  (یا ومبشرا ونذیرا 

ً عربیا غیر ذي (كتابا یھدي للتي ھي أقوم أنزلتھ یا رب بلسان عربي مبین  قرآنا
اللھم اجعل القران لنا في ظلم ) .1ھود) ( 

وأللسنتنا عن .. وألقدامنا عن نقلھا إلى المعاصي حابسا
. .حتى توصل إلى قلوبنا فھم عجائبھ وزواجر أمثالھ 

توا بمثل ھـذا القرآن  اإلنس والجن ْ ن یأ َ على أ

ل من رسل هللا قد أوتي عددا من المعجزات الحسیة في األمور التي برع فیھا قومھ لتشھد لھ 
بعث في زمن كان السحر قد بلغ مبلغا عظیما فاتاه هللا المعجزات ما 
ن كان الطب قد بلغ مبلغا عظیما فاتاه هللا تعالى من 

وان القران قد انزل على خاتم . المعجزات ما تفوق بھ على أطباء عصره فأحیى الموتى وأبرأ األكمھ واألبرص بإذن هللا
  .والبالغة في التعبیر شعرا ونثرا

إن لھ حالوة وان (رغم كفره .. قد اعترف العرب بروعتھ وبالغة معانیھ فذاك الولید بن المغیرة یقول في القران الكریم 

بمثلھا والمعجزة إما أن تكون حسیة تجابھ الحواس 
  .وتتحدى المقاییس المعروفة واغلب المعجزات التي سبقت معجزة القران كانت من ھذا النوع

وإما أن تكون المعجزة عقلیة تواجھ العقل وتتحداه بكل ما فیھ من قوى اإلدراك واالستبصار والن القران الكریم منزل من 
لم األولین واآلخرین فقد احتوى على إعجاز في جمیع المجاالت في اللغة والبالغة والبیان في الفكر 

دفع الكثیر من العلماء إلى .. والقصص واألمثال ال بل نجده یتضمن الكثیر من الحقائق العلمیة والمفاھیم والظواھر الكونیة 
تفادة من ھذا المنھج الفكري العظیم الذي ھو بحق شریعة المجتمع 

ھناك شرطین أساسیین عند اإلبحار في موضوع اإلعجاز العلمي، الشرط األول أن الحقائق العلمیة التي توصلنا إلیھا من 
وألنھ جل وعال  ،مصدر الحقیقتین ھو هللا الواحد احد

وأما الشرط الثاني فال یجوز توظیف القران وآیاتھ والتالعب بتأویلھ لخدمة أھداف أو إثبات حقائق معینة وإنما ما جاء في 
خاطئة حیث احتوى على حقائق كثیرة قد لم یتوصل اإلنسان إلى إثباتھا ولیس 
بالضرورة إن جمیع ما توصل إلیھ اإلنسان من حقائق ونظریات قد جاء ذكرھا في القران الكریم الن الكثیر من تلك الحقائق 

  .ثابتة ال تتغیر
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مفاھیم وحقائق فیزیائیة في القرآن الكریم
  

حسن جابر محمد
أبو عیسى جامعة السابع من أبریل  –الفیزیاء كلیة المعلمین رئیس قسم 

الجماھیریة العظمى
  

الحمد   الذي من خشیتھ ترعد السماء وسكانھا وترجف األرض وعمارھا وتموج البحار 
الحمد   مالك الملك، مجري الفلك. ومن یسبح في غمراتھا

والصالة والسالم على نبي الرحمة وإمام الھدى . دیان الدین رب العالمین ،اإلصباح
إن ھو إال وحي یوحى* وى ھعن ال قوما ینط(الصادق األمین الذي ما ضل وما غوى 

ان قاب قوسین أو أدنى  یا ومبشرا ونذیرا الذي أرسلھ هللا للعالمین ھاد) ...  9النجم ( )فكَ
  ).46األحزاب 

كتابا یھدي للتي ھي أقوم أنزلتھ یا رب بلسان عربي مبین .. وأنزل علیھ كتابا ال ریب فیھ ھدى للمتقین
) ( خبیر كتاب أحكمت آیاتھ ثم فصلت من لدن حكیم). (28الزمر

وألقدامنا عن نقلھا إلى المعاصي حابسا. اللیالي مؤنسا ومن نزغات الشیطان وخطرات الوساوس حارسا
حتى توصل إلى قلوبنا فھم عجائبھ وزواجر أمثالھ .. ولجوارحنا عن اقتراف اآلثام زاجرا.. الخوض في الباطل مخرسا

  .التي ضعفت الجبال الرواسي على صالبتھا عن احتمالھ

َئن اجتمعت (ولكون إن القران ھو كالم هللا عجز البشر عن اإلتیان بمثلھ   اإلنس والجنقل ل
ان بعضھم لبعض ظھیرا    )88اإلسراء )     ( ال یأتون بمثلھ ولو كَ

ل من رسل هللا قد أوتي عددا من المعجزات الحسیة في األمور التي برع فیھا قومھ لتشھد لھ وكما نعلم أن كل نبي وكل رسو
بعث في زمن كان السحر قد بلغ مبلغا عظیما فاتاه هللا المعجزات ما ) علیھ السالم(فنبي هللا موسى 

ن كان الطب قد بلغ مبلغا عظیما فاتاه هللا تعالى من بعث في زم) علیھ السالم(أبطل بھ سحر السحرة، ونبي هللا عیسى 
المعجزات ما تفوق بھ على أطباء عصره فأحیى الموتى وأبرأ األكمھ واألبرص بإذن هللا

والبالغة في التعبیر شعرا ونثرا.. األنبیاء والمرسلین في زمن كان العرب في قمة الفصاحة وحسن البیان

قد اعترف العرب بروعتھ وبالغة معانیھ فذاك الولید بن المغیرة یقول في القران الكریم 
  ).علیھ لطالوة وان أسفلھ لمغدق وان أعاله لمثمر وانھ لیعلو وال یعلى علیھ

بمثلھا والمعجزة إما أن تكون حسیة تجابھ الحواس المعجزة في لسان الشرع أمر خارق للعادة یعجز البشر عن اإلتیان 
وتتحدى المقاییس المعروفة واغلب المعجزات التي سبقت معجزة القران كانت من ھذا النوع

وإما أن تكون المعجزة عقلیة تواجھ العقل وتتحداه بكل ما فیھ من قوى اإلدراك واالستبصار والن القران الكریم منزل من 
لم األولین واآلخرین فقد احتوى على إعجاز في جمیع المجاالت في اللغة والبالغة والبیان في الفكر 

والقصص واألمثال ال بل نجده یتضمن الكثیر من الحقائق العلمیة والمفاھیم والظواھر الكونیة 
تفادة من ھذا المنھج الفكري العظیم الذي ھو بحق شریعة المجتمع البحث عن تفسیر آیاتھ والبحث في معانیة وكیفیة االس

  

ھناك شرطین أساسیین عند اإلبحار في موضوع اإلعجاز العلمي، الشرط األول أن الحقائق العلمیة التي توصلنا إلیھا من 
مصدر الحقیقتین ھو هللا الواحد احدخالل التجربة ال تتعارض مع الحقائق العلمیة المذكورة في القران الن 

  .ھو من وضع تلك القوانین الطبیعیة والفیزیائیة لھذا الكون

وأما الشرط الثاني فال یجوز توظیف القران وآیاتھ والتالعب بتأویلھ لخدمة أھداف أو إثبات حقائق معینة وإنما ما جاء في 
خاطئة حیث احتوى على حقائق كثیرة قد لم یتوصل اإلنسان إلى إثباتھا ولیس القران ھو تصحیح للكثیر من المعتقدات ال

بالضرورة إن جمیع ما توصل إلیھ اإلنسان من حقائق ونظریات قد جاء ذكرھا في القران الكریم الن الكثیر من تلك الحقائق 
ثابتة ال تتغیروالنظریات والقوانین قد یثبت بطالنھا بعد حین إال أن القوانین والحقائق القران 
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مفاھیم وحقائق فیزیائیة في القرآن الكریم

الصادق األمین الذي ما ضل وما غوى 
ان قاب قوسین أو أدنى (دنا فتدلى  فكَ

األحزاب ( )وسراجا منیرا 

  

وأنزل علیھ كتابا ال ریب فیھ ھدى للمتقین
الزمر) (عوج لعلھم یتقون 

اللیالي مؤنسا ومن نزغات الشیطان وخطرات الوساوس حارسا
الخوض في الباطل مخرسا

التي ضعفت الجبال الرواسي على صالبتھا عن احتمالھ

ولكون إن القران ھو كالم هللا عجز البشر عن اإلتیان بمثلھ  
ان بعضھم لبعض ظھیرا  ال یأتون بمثلھ ولو كَ

وكما نعلم أن كل نبي وكل رسو
فنبي هللا موسى . بصدق نبوتھ أو رسالتھ

أبطل بھ سحر السحرة، ونبي هللا عیسى 
المعجزات ما تفوق بھ على أطباء عصره فأحیى الموتى وأبرأ األكمھ واألبرص بإذن هللا

األنبیاء والمرسلین في زمن كان العرب في قمة الفصاحة وحسن البیان

قد اعترف العرب بروعتھ وبالغة معانیھ فذاك الولید بن المغیرة یقول في القران الكریم و
علیھ لطالوة وان أسفلھ لمغدق وان أعاله لمثمر وانھ لیعلو وال یعلى علیھ

  

  ما المعجزة؟
المعجزة في لسان الشرع أمر خارق للعادة یعجز البشر عن اإلتیان 

وتتحدى المقاییس المعروفة واغلب المعجزات التي سبقت معجزة القران كانت من ھذا النوع

وإما أن تكون المعجزة عقلیة تواجھ العقل وتتحداه بكل ما فیھ من قوى اإلدراك واالستبصار والن القران الكریم منزل من 
لم األولین واآلخرین فقد احتوى على إعجاز في جمیع المجاالت في اللغة والبالغة والبیان في الفكر رب العالمین فیھ ع

والقصص واألمثال ال بل نجده یتضمن الكثیر من الحقائق العلمیة والمفاھیم والظواھر الكونیة 
البحث عن تفسیر آیاتھ والبحث في معانیة وكیفیة االس

  .والمصدر األول للتشریع

ھناك شرطین أساسیین عند اإلبحار في موضوع اإلعجاز العلمي، الشرط األول أن الحقائق العلمیة التي توصلنا إلیھا من 
خالل التجربة ال تتعارض مع الحقائق العلمیة المذكورة في القران الن 

ھو من وضع تلك القوانین الطبیعیة والفیزیائیة لھذا الكون

وأما الشرط الثاني فال یجوز توظیف القران وآیاتھ والتالعب بتأویلھ لخدمة أھداف أو إثبات حقائق معینة وإنما ما جاء في 
القران ھو تصحیح للكثیر من المعتقدات ال

بالضرورة إن جمیع ما توصل إلیھ اإلنسان من حقائق ونظریات قد جاء ذكرھا في القران الكریم الن الكثیر من تلك الحقائق 
والنظریات والقوانین قد یثبت بطالنھا بعد حین إال أن القوانین والحقائق القران 

http://www.hazemsakeek.com/vb
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  الحقائق الفیزیائیة المذكورة في القران الكریم؟المفاھیم وما ھي 
نور  ،ضیاء الشمس ،النور ،السحاب ،الرعد ،ھناك دالالت أو إشارات على مفاھیم فیزیائیة أو ظواھر طبیعیة مثل البرق

دالالت أو إشارات على حقائق فیزیائیة قد ورد ذكرھا في آیات من  والذرة وكذلك ،المثقال ،الوزن... القمر، والكواكب 
  -:القرآن الكریم وهللا أعلم وھي كما یلي 

عون د ووالسماء بنیناھا بأی(حقیقة اتساع أو تمدد الكون ونظریة االنفجار العظیم  -1  )   47الذاریات)( إنا لموسِ

 ) مرحلة الرتق(ابتداء خلق الكون من جرم سماوي واحد  -2

ین كفروا أن أول) ( مرحلة الفتق(ي حسب النظریة فجار الجرم السماوان -3 ِ ا رتقا كانت السموات واألرضم یرى الذ
  )  30األنبیاء) (ففتقناھما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفال یؤمنون

ماء ى السإلتوى اس ثم( نشأة السماء من الدخان الذي نتج على أثر االنفجار العظیم واألرض على شكل كتلة ملتھبة  -4
 )  11فصلت ( )ائعین ا طوعا أو كرھا قالتا أتینا طائتی ضا ولألرھوھي دخان فقال ل

 نشأة المجرات والنجوم والكواكب بما فیھا األرض -5

أأنتم أشد ) (  خضوع جمیع من في الكون إلى قانون الجاذبیة ونشوء األنظمة الشمسیة ومسارات الكواكب والنجوم -6
ھا فسواھا  *خلقا أم السماء بناھا   )29-27النازعات) (وأغطش لیلھا وأخرج ضحاھا* رفع سمكَ

)  (.. 6الصافات)(  بالكواك ةإنا زینا السماء الدنیا بزین(سبع سموات  والنجوم والكواكب في السماء الدنیا  -7
 یردابیح وحفظا ذلك تقصالدنیا بم ءانا السما وزیرھأوحى في كل سماء أمو في یومین اتاومس عفقضاھن سب
 )12فصلت (لیم عالعزیز ال

 )30النازعات) ( بعد ذلك دحاھا ضواألر( تصلب قشرة األرض و تكور األرض أثر حركتھا بعد مالیین السنین  -8
ھو الذي جعل الشمس ( ،)16نوح) ( وجعل القمر فیھن نورا وجعل الشمس سراجا(ضیاء الشمس ونور القمر  -9

یفصل اآلیات لقوم  قنین والحساب ما خلق هللا ذلك إال بالحضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد الس
 )6یونس)( آلیات لقوم یتقون  السموات واألرضإن في اختالف اللیل والنھار وما خلق هللا في ) 5(یعلمون 

قد ینشأ عنھا ثقب أسود یبتلع جمیع الكواكب والنجوم ھذه مرحلة ) انكماش(في المستقبل  یحدث تكور للشمس   -10
ط یوم نطوي السماء( من جدید إلى الخلق األول على شكل جرم واحدالعودة  ِ السجل للكتكَ كما بدأنا أول خلق  بي

درت * إذا الشمس كورت ) (104األنبیاء) ( نعیده وعدا علینا إنا كنا فاعلین  )التكویر* (وإذا النجوم انكَ

  ض غیر أرضنا وحیاة غیر حیاتنا  إذا انفجر ھذا الجرم من جدید سوف ینشا عن ذلك مجرات جدیدة وتخلق أر -11
رض والسموات وبرزوا   ( َ رض غیر األ َ  ) 48إبراھیم ( )الواحد القھاریوم تبدل األ

قسم بمواقع النجوم ( الموقع الحقیقي والظاھري للنجوم ومبدأ انحناء الضوء بالجاذبیة   -12 ُ وإنھ لقسم لو تعلمون  *فال أ
 )         76-75الواقعة ) (عظیم

وجعلنا اللیل والنھار آیتین ( قمر وكسوف الشمس وإمكانیة تصحیح الحسابات وتحدید بدایة الشھر العربيخسوف ال -13
فمحونا آیة اللیل وجعلنا آیةَ النھار مبصرة  لتبتغوا فضال من ربكم ولتعلموا عدد السنین والحساب وكل شيء 

یف مد الظل ( ،) 12اإلسراء ) (فصلناه تفصیال ك كَ ِ ولو شاء لجعلھ ساكنا ثم جعلنا الشمس علیھ ألم ترى إلى رب
 )45الفرقان ) (دلیال

قسم بالخن(الثقوب السوداء التي تكنس ما موجود من أجرام سماویة بالقرب منھا عند حركتھا   -14 ُ الجواري *  سفال أ
 )16التكویر( الكنس 

) والسماء ذات الرجع(وي انعكاس األشعة الكونیة عند طبقة األوزون ضمن طبقة الستراتوسفیر من الغالف الج  -15
 )11الطارق(

لألرض، وجاذبیة األرض لتلك األجرام ) أقمار وكواكب ونجوم وشھب ومذنبات(السماویة  األجرامجاذبیة   -16
ر( َ السموات إن هللا یمسك ( ،)65الحج( ) إال بإذنھ إن هللا بالناس لرءوف رحیم ضویمسك السماء أن تقع على األ

ن تزوال ولئن زالتا واألرض َ  )41فاطر(  )إن أمسكھما من أحد من بعده إنھ كان حلیما غفورا أ

ھذه األعمدة یبقى طولھا ثابت طالما إن . عالقة الجاذبیة بعمود الھواء النازل من أي نقطة في السماء إلى األرض -17
ش عمد ترونھا ثم استوى على العر السموات بغیرهللا الذي رفع (األجرام السماویة تجري في مسارات محددة 

 )2الرعد(وسخر الشمس والقمر كل یجري ألجل مسمى یدبر األمر یفصل اآلیات لعلكم بلقاء ربكم توقنون 

مثلھ مثل جریان ماء النھر بین ضفتین ال یحید عنھما  ،للكواكب والنجوم مسارات ثابتة وسرعة محددة یتحرك فیھ -18
ن تدرك القمر وال (مما یبقي المسافات بین األجرام ثابتة ال یمكن أن یدرك أحدھما اآلخر   َ ال الشمس ینبغي لھا أ

 )   40یس) (اللیل سابق النھار وكل في فلك یسبحون
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ومن یرد أن یضلھ یجعل (رض وظاھرة ضیق التنفس سطح األاالرتفاع عن عالقة العكسیة بین الضغط الجوي وال -19
أنما یصعد   في السماء   )125األنعام..) (صدره ضیقا حرجا كَ

لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معھم (الحدید منزل من السماء والوزن الذري والعدد الذري لھ مذكور في القرآن  -20
ْس شدید ومنافع للناس ولیعلم هللا من ینصره ورسلھ  الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحدید فیھ بأ

 ).25الحدید( بالغیب إن هللا قوي عزیز 

ألف سنة مما تعدون(النسبیة في القرآن الكریم  -21 ك كَ ِ  )47الحج) (وإن یوما عند رب

  )5السجدة) (یدبر األمر من السماء إلى األرض ثم یعرج إلیھ في یوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون(

  معراج المالئكة والروح والسرعة في المنظور اإللھي    -22

ة والروح إلیھ في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة (  )4المعارج(   )تعرج المالئكَ

ترمیھم بحجارة من سجیل * وأرسل علیھم طیرا أبابیل ( لألحجار المرمیة على أصحاب الفیل -النسبیة وتعاظم الكتلة 
  ) 5الفیل) (فجعلھم كعصف مأكول* 

رون(المادة وقرین المادة  -23   )49الذاریات) (ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذكَ

رض ومن أنفسھم ومما ال یعلمون( َ ذا ھم وآیة لھم اللیل نسلخ منھ النھار فإ* سبحان اذي خلق األزواج كلھا مما تنبت األ
العرجون القدیم * والشمس تجري لمستقر لھا ذلك تقدیر العزیز العلیم * مظلمون   * والقمر قدرناه منازل حتى عاد كَ

  .وما أوتیت من العلم إال قلیال.. اعلم أخرى وهللاوھناك حقائق 

  

  المصادر
 القرآن الكریم -1
 )1999(اإلمام زین العابدین –الصحیفة السجادیة الكاملة  -2
  )1997(  - محمد كامل عبد الصمد  -العلمي في اإلسالماإلعجاز  -3
 )1996(منصور حسب النبي –إعجاز القرآن في آفاق الزمان والمكان  -4
 )2002(زغلول النجار          الجزء األول –من آیات األعجاز العلمي في القرآن الكریم  -5
 )2002(جزء الثاني زغلول النجار          ال–من آیات األعجاز العلمي في القرآن الكریم  -6
 )2002(زغلول النجار         الجزء الثالث –من آیات األعجاز العلمي في القرآن الكریم  -7
 - زغلول النجار -موقع إعجاز  eajazwww.google.comاإلعجاز العلمي في القران الكریم -8

 إعداد عماد نجیب  
  

  
  حسن جابر محمد

  قسم الفیزیاءأمین 
 كلیة المعلمین بأبي عیسى
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 الحلقة الخامسة
 

 .. السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ
 " حوار مع علماء الفیزیــــــــــــــــاء

 .. جدا، ومرھفا جدا كذلك
 .. رودلف شرودنغر أروین..رحبوا معي جمیعا بعالم الفیزیاء الشھیر 

، عینت 1910كان تخرجي من الجامعة في عام 
وكان علي أن أحضر التجارب  ،)معید( 
ولم أكن راضیا عن ھذه الوظیفة ألني  

وألنني لم أجد عمال كھذا ،كنت أرى نفسي فیزیائیا نظریا
 . اضطررت مكرھا للعمل في المختبر على أفضل وجھ

واآلن ندلف معك ضیفي العزیز بوابة الحرب 
 كیف أمضیت سنوات الحرب ھذه ؟

ً في المدفعیة ثم  ،أمضیت الحرب ضابطا
كمساعد للفیزیائي  1920استأنفت عملي الجامعي في عام 

 W.wien . 

 ھل مكثت طویال في ھذا العمل؟

رت  َ ٍ من شتوتغ في الحقیقة ال ؛ فقد عینت في كل
و برسال ومن ثم خلفت ماكس فون الو في منصب أستاذ 

 . فیزیاء في جامعة زوریخ

أمضیت أكثر سنواتك إنتاجا في مسیرتك 

 ،فقد نشرت بحوثا عن الترمودینامیك
 ،والحرارة النوعیة لألجسام الصلبة ،اإلحصائي

 . وصغت معادلتي الموجیة

ولكن حل  ،إنجازات باھرة بال شك ضیفي العزیز
 تحدثنا قلیال عن معادلتك الموجیة تلك وكیف اكتشفتھا ؟

في الحقیقة كنت أمقت فكرة القفزات الكمومیة ؛ 
لذلك حاولت أن أعود إلى الوصف التقلیدي في عالج 

 ،نتاج دمجي لعمل دیبرويوقد كان اكتشافي لھذه المعادلة 
بالھیكل الریاضي  ،المتعلق بطبیعة اإللكترون الموجیة

وقد أدى توفیقي  ،الذي ابتكره ولیم ھاملتون لمیكانیك نیوتن
بین عملي ھذین الفیزیائیین إلى صیاغة معادلة ذات شأن 

 . عظیم بین الفیزیائیین في العصر الحدیث
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الحلقة الخامسةحوار العلماء  

السالم علیكم ورحمة هللا تعالى وبركاتھ:نیوتن
حوار مع علماء الفیزیــــــــــــــــاء".. أرحب بكم جمیعا في الحلقة الخامسة من برنامج

 

جدا، ومرھفا جدا كذلكنستضیف في ھذه الحلقة ضیفا متمیزا جدا، مبدعا 
رحبوا معي جمیعا بعالم الفیزیاء الشھیر 

  

 . أھال وسھال بك

 .وبك أیضا، أشكرك:شرودنغر

نتشرف جدا بأن تكون :نیوتن
ضیف حلقتنا لھذه المرة، أعتقد 
اني سأستھل حدیثي بالبدایة 

ذاتھا، أین ولدت؟ التقلیدیة 
 ومتى؟ وكیف نشأت؟

ولدت في فیینا في :شرودنغر
، في الفترة التي 1887عام 

كانت تعد فیھا مركز أوروبا 
الثقافي، وعاصمة اإلمبراطوریة النمساویة المجریة إلي 

ت، اشغل والدي نفسھ بالرسم االیطالي وعلم النب
 وكانت أسرتي في وضع مال. مع انھ تدرب كصیدالني

وكان لدیھا الوقت والقدرة لیعرفاني عراقة فیینا 
والتمتع  ،وعلمني والداي تقدیر الفنون

بمتابعة المعرفة ذاتھا، لم یمض وقت طویل حتى نما لدي 
 . حب جارف بعلم البیولوجي

من كان یتوقع أنك اھتممت بعلم األحیاء 

فأین تلقیت تعلیمك  ،قل اآلن إلى الحدیث عن دراستك

تلقیتھ في ثانویة فیینا حیث درست العلوم 
وكنت كذلك مغرما باألدب واستمتع بالشعر 
ولم أحب طریقة الحفظ دون فھم كما كان 

 . وقد نلت درجات عالیة في دروسي

نتحدث اآلن  ،توقع من حضرتك على كل حال
 عن تعلیمك الجامعي ومتى بدأتھ

حیث  ،في جامعة فیینا 1906كان ذلك في عام 
وكان أحد موضوعات دراستي  

فیھا فیزیاء األوساط ـ المستمرة ـ والتي زودتني بأداة 
وكان لفھمي ھذا ،فكریة لفھم النظریة الموجیة للضوء

أھمیة عظمى في صیاغة معادلة الموجة ـ موجة دوبروي ـ 

كان تخرجي من الجامعة في عام :شرودنغر
 أستاذبعدھا معاون 

 ،المخبریة للطالب
كنت أرى نفسي فیزیائیا نظریا

اضطررت مكرھا للعمل في المختبر على أفضل وجھ

واآلن ندلف معك ضیفي العزیز بوابة الحرب :نیوتن
كیف أمضیت سنوات الحرب ھذه ؟ ،العالمیة األولى

ً في المدفعیة:شرودنغر أمضیت الحرب ضابطا
استأنفت عملي الجامعي في عام 

. W.wienالشھیر ولھلم فین

ھل مكثت طویال في ھذا العمل؟ ،وبعد:نیوتن

  

رت :شرودنغر َ ٍ من شتوتغ في الحقیقة ال ؛ فقد عینت في كل
و برسال ومن ثم خلفت ماكس فون الو في منصب أستاذ 

فیزیاء في جامعة زوریخ

أمضیت أكثر سنواتك إنتاجا في مسیرتك وھناك :نیوتن
 . األكادیمیة

فقد نشرت بحوثا عن الترمودینامیك ،تماما:شرودنغر
اإلحصائيوالمیكانیك 

وصغت معادلتي الموجیة ،والطیف الذري

إنجازات باھرة بال شك ضیفي العزیز:نیوتن
تحدثنا قلیال عن معادلتك الموجیة تلك وكیف اكتشفتھا ؟

في الحقیقة كنت أمقت فكرة القفزات الكمومیة ؛ :شرودنغر
لذلك حاولت أن أعود إلى الوصف التقلیدي في عالج 

 .الطیف

وقد كان اكتشافي لھذه المعادلة 
المتعلق بطبیعة اإللكترون الموجیة

الذي ابتكره ولیم ھاملتون لمیكانیك نیوتن
بین عملي ھذین الفیزیائیین إلى صیاغة معادلة ذات شأن 

عظیم بین الفیزیائیین في العصر الحدیث
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أرحب بكم جمیعا في الحلقة الخامسة من برنامج

نستضیف في ھذه الحلقة ضیفا متمیزا جدا، مبدعا 

الثقافي، وعاصمة اإلمبراطوریة النمساویة المجریة إلي 
شغل والدي نفسھ بالرسم االیطالي وعلم النب. تفككت

مع انھ تدرب كصیدالني
وكان لدیھا الوقت والقدرة لیعرفاني عراقة فیینا  ،جید جدا

وعلمني والداي تقدیر الفنون ،التاریخیة والثقافیة
بمتابعة المعرفة ذاتھا، لم یمض وقت طویل حتى نما لدي 

حب جارف بعلم البیولوجي

من كان یتوقع أنك اھتممت بعلم األحیاء  ،جمیل:نیوتن
 .. حسنا ،سابقا

قل اآلن إلى الحدیث عن دراستكننت
 األولي ؟

تلقیتھ في ثانویة فیینا حیث درست العلوم :شرودنغر
وكنت كذلك مغرما باألدب واستمتع بالشعر  ،والریاضیات

ولم أحب طریقة الحفظ دون فھم كما كان . واللغات
وقد نلت درجات عالیة في دروسي.آینشتاین تماما

توقع من حضرتك على كل حالھذا م:نیوتن
عن تعلیمك الجامعي ومتى بدأتھ

كان ذلك في عام :شرودنغر
 ،درست الفیزیاء التقلیدیة

فیھا فیزیاء األوساط ـ المستمرة ـ والتي زودتني بأداة 
فكریة لفھم النظریة الموجیة للضوء

أھمیة عظمى في صیاغة معادلة الموجة ـ موجة دوبروي ـ 
 .فیما بعد أنجزتھاالتي 

 وبعد التخرج؟:نیوتن
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خاصة بعد إلحاق النمسا  ،لكن النازیة بقیت تالحقك
  

ومن ثم  ،ولھذا اضطررت للھرب إلى ایطالیا
وبعدھا أصبحت  ،إلى برنستون حیث أقمت مؤقتا ھناك

مدیرا لكلیة الفیزیاء النظریة في معھد الدراسات المتقدمة 
لن في ایرلندا حتى اعتزلتھ في عام   .1955في دبْ

ما ھي "أخبرنا عن كتابك  ،واآلن ضیفي العزیز

رغم من فبال ،كان ھذا الكتاب تجربة مثیرة حقا
فإن ھذا الكتاب  ،مثابرتي على البحث النظري في الفیزیاء

وھو كتاب صغیر نشر عام  ،كان أشھر أعمالي في دبلن
ھل یمكن أن تفسر القفزات  : ، حاولت أن أبین فیھ

 الكمومیة ظواھر بیولوجیة كالوراثة مثال ؟

ورغم أن اكتشاف جزيء الحمض الریبي النووي منقوص 
قد غیر من وجھات النظر التي اعتمدتھا 

إال أنھ قد فاز بشعبیة واسعة شجعت  ،في أثناء كتابة الكتاب
 .عددا من الفیزیائیین على دراسة البیولوجیة الجزیئیة

لقد غذى ھذا الكتاب بعض من میولك البیولوجیة 
 .التي ظھرت لدیك في بدایة حیاتك بعض الشيء

ϑ . 

باإلضافة لشھرة :نیوتن
كان لك  ،ھذا الكتاب

تجربة أخرى ضاھتھ 
في الشھرة وذیوع 
صیتھا بین الفیزیائیین 

 . وغیرھم

ال بد انك :شرودنغر
تقصد تجربتي الذھنیة 
عن القطة داخل 

 . الصندوق

 فھل توضح لنا ھذه التجربة بشكل مبسط؟

فكما ذكرت لك كانت تجربة ذھنیة  ،بكل سرور
ووضع معھا داخلھا عداد  ،عن قطة حبست داخل صندوق

في حال أصدرت الذرة جسیما باتجاه  ،غایغر وذرة متفككة
االتجاه المعاكس  ،عداد غایغر ینطلق سم سیانید قاتال القطة

بدون االستعانة برصد بشري مباشر تكون 
%  50عبارة عن دالة موجیة باحتمال حالة الذرة المتفككة 

باالتجاه غیر القاتل %  50إطالق جسیم باالتجاه القاتل و 
 .أي أن حالة القطة ھي حالة مركبة من الموت و الحیاة
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قر لك بذلك عام  ُ عندما تقاسمت  ،1933لقد أ

 . أنت و بول دیراك جائزة نوبل للفیزیاء

 .وفي ھذا العام أیضا تخلیت عن منصبٍ ھام كذلك

كنت قد دعیت إلى برلین ألخلف ماكس 

لم تكن لتمنعك من التمتع بحیاة رغدة في حال تعاونك مع 

لكني شككت في استطاعتي العیش 
وال سیما حین أجبر الكثیر من زمالئي 

 . نصریةعلى مغادرة البالد بسبب قوانین النازیین الع

حیث بقیت  ،استلم منصب زمالة في أكسفورد
قبل أن أنتقل إلى جامعة غراتز في عام 

لكن النازیة بقیت تالحقك:نیوتن
. 1938بألمانیا عام 

ولھذا اضطررت للھرب إلى ایطالیا:شرودنغر
إلى برنستون حیث أقمت مؤقتا ھناك

مدیرا لكلیة الفیزیاء النظریة في معھد الدراسات المتقدمة 
لن في ایرلندا حتى اعتزلتھ في عام  في دبْ

واآلن ضیفي العزیز:نیوتن
 ؟"الحیاة 

كان ھذا الكتاب تجربة مثیرة حقا:شرودنغر
مثابرتي على البحث النظري في الفیزیاء

كان أشھر أعمالي في دبلن
، حاولت أن أبین فیھ1944

الكمومیة ظواھر بیولوجیة كالوراثة مثال ؟

ورغم أن اكتشاف جزيء الحمض الریبي النووي منقوص 
قد غیر من وجھات النظر التي اعتمدتھا  DNA األكسجین

في أثناء كتابة الكتاب
عددا من الفیزیائیین على دراسة البیولوجیة الجزیئیة

لقد غذى ھذا الكتاب بعض من میولك البیولوجیة :نیوتن
التي ظھرت لدیك في بدایة حیاتك بعض الشيء

.یبدو ذلك:شرودنغر

فھل توضح لنا ھذه التجربة بشكل مبسط؟. تماما :نیوتن

بكل سرور:شرودنغر 
عن قطة حبست داخل صندوق

غایغر وذرة متفككة
عداد غایغر ینطلق سم سیانید قاتال القطة

بدون االستعانة برصد بشري مباشر تكون . ال یقتل القطة 
حالة الذرة المتفككة 

إطالق جسیم باالتجاه القاتل و 
أي أن حالة القطة ھي حالة مركبة من الموت و الحیاة
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قر لك بذلك عام  ،نعم:نیوتن ُ لقد أ
أنت و بول دیراك جائزة نوبل للفیزیاء

وفي ھذا العام أیضا تخلیت عن منصبٍ ھام كذلك

كنت قد دعیت إلى برلین ألخلف ماكس  ،صحیح:شرودنغر
بالنك في منصبھ بعد 

وكان  ،اعتزالھ العمل
، 1927ذلك في عام 

لكن قررت التنازل 
عن المنصب بعد 
استالم النازیین 

 . للسلطة

تنازلت لغم :نیوتن
 ،أنك لست یھودیا

وجنسیتك السویسریة 
لم تكن لتمنعك من التمتع بحیاة رغدة في حال تعاونك مع 

 . الحكومة

لكني شككت في استطاعتي العیش  ،معك حق:شرودنغر
وال سیما حین أجبر الكثیر من زمالئي  ،في ألمانیا الھتلریة

على مغادرة البالد بسبب قوانین النازیین الع

 وبعد ؟:نیوتن

استلم منصب زمالة في أكسفورد:شرودنغر
علم لمدة عامین ُ قبل أن أنتقل إلى جامعة غراتز في عام  ،أ

1936. 
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  كتاب ننصحك بقراءتھ

  نظریة كل شي
  

  

ھل المادة مصنوعة حقا في أعمق أعماقھا من بضعة جسیمات نقطیة الشكل، كما كان یقول بعض فالسفة اإلغریق، وكما 

، وبدأت تظھر على مسرح إلى شبھ طریق مسدود
 . ، ترى غیر ھذا الرأي

في ھذا الكتاب یناقش مؤلفاه ما یتعلق بھذه النظریة من مختلف الجوانب ، ویستجوبان بعض مشاھیر العلماء المختصین 
 !. 

 .كي یشرحوا مضمونھا ، ومواطن القوة والضعف فیھا ، كل ذلك بلغة تیسر فھمھا لجمھور المثقفین من غیر المختصین

 .".  
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كتاب ننصحك بقراءتھ
  

  

نظریة كل شي: األوتار الفائقة
  تألیف بول دیفیس وجولیان براون

  

  
ھل المادة مصنوعة حقا في أعمق أعماقھا من بضعة جسیمات نقطیة الشكل، كما كان یقول بعض فالسفة اإلغریق، وكما 

 كان یُظن حتى عھد قریب؟
 

إلى شبھ طریق مسدودیة على األقل یبدو أن ھذه الفكرة قد وصلت الیوم في أدواتھا الریاض
، ترى غیر ھذا الرأي" نظریـــة األوتـــــار الفائــــقة"الفیزیاء نظریة جدیدة تسمى 

 
في ھذا الكتاب یناقش مؤلفاه ما یتعلق بھذه النظریة من مختلف الجوانب ، ویستجوبان بعض مشاھیر العلماء المختصین 

.!خصومھا كذلكمن أنصار ھذا النظریة ومن 
كي یشرحوا مضمونھا ، ومواطن القوة والضعف فیھا ، كل ذلك بلغة تیسر فھمھا لجمھور المثقفین من غیر المختصین

 

.".فھیا بنا نقـتني ونقرأ ھذا الكتاب المثــــیر
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كتاب ننصحك بقراءتھ

ھل المادة مصنوعة حقا في أعمق أعماقھا من بضعة جسیمات نقطیة الشكل، كما كان یقول بعض فالسفة اإلغریق، وكما 

یبدو أن ھذه الفكرة قد وصلت الیوم في أدواتھا الریاض
الفیزیاء نظریة جدیدة تسمى 

في ھذا الكتاب یناقش مؤلفاه ما یتعلق بھذه النظریة من مختلف الجوانب ، ویستجوبان بعض مشاھیر العلماء المختصین 

كي یشرحوا مضمونھا ، ومواطن القوة والضعف فیھا ، كل ذلك بلغة تیسر فھمھا لجمھور المثقفین من غیر المختصین
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  مجموعة ممیزة من الكتب اخترناھا لكم من مساھمات األعضاء في 
  قسم مكتبة الكتب

  
  األحدبالكون كتاب 

  قصـــة النظریـــة النسبیـــة
  عبد الرحیم بدر 

  
  لتحمیل الكتاب

  
http://www.hazemsakeek.com/vb/showthread.php?t=15826  

  
Statics And Dynamics   

Johnston Eisenberg   
 

  لتحمیل الكتاب
http://www.hazemsakeek.com/vb/showthread.php?t=15328  

  
Black Holes، Information And The String Theory 

Revolution: The Holographic Universe   
  
  

  لتحمیل الكتاب
http://www.hazemsakeek.com/vb/showthread.php?t=15015\  

  
Dictionary of Scientists  

  
  لتحمیل الكتاب

  
http://www.hazemsakeek.com/vb/showthread.php?t=16104  
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  كیف یعمل مطیاف الكتلة في فحص تناول العقاقیر المنشطة
Mass Spectrometry and drug testing  

  للدكتور حازم فالح سكیك
  

لعبت الكیمیاء التحلیلیة من خالل مطیاف الكتلة 
دورا أساسیا في دوري كرة القدم األمریكیة 
البیسبول كیف ذلك؟ حیث استخدم مطیاف الكتلة في 
معرفة الالعبین الذین كانوا یتعاطون منشط 
الستروید الذي یتسبب في زیادة القدرة العضلیة 

عبین مما تسبب لكثیر من الال. بطریقة غیر قانونیة
عادة ما یتم . فضیحة ریاضیة أخرجتھم من الفریق

فحص الالعبین الریاضیین المشاركین في 
البطوالت العالمیة للتأكد من عدم تناولھم للمنشطات 
التي تحقن في الجسم أو تبلع بواسطة الفم وذلك عن 
طریق تحلیل عینة من البول في جھاز یتكون من 

تشبھ أجھزة ثالثة أجھزة متصلة مع بعضھا البعض 
ماكینات تصویر المستندات، یقوم الكیمیائیین بتحلیل 
العینة وباستخدام ھذا الجھاز والذي یعرف باسم 

وتظھر  mass spectrometerمطیاف الكتلة 
  . النتیجة على الفور إما سلبیة أو ایجابیة

كانت النتیجة ایجابیة تبدأ وسائل اإلعالم  إذا
ھا الالعب المنشطات ومقدارھا وھل حقق جوائز خالل فترة تعاطیھ وغیرھا من األسئلة بالحدیث عن المدة التي تعاطي فی

 .واالستفسارات اإلعالمیة دون أن تشیر إلى الجھاز الذي استخدم للكشف عن ھذه المنشطات في جسم اإلنسان

لتوضیح من ناحیة في ھذا المقال من كیف تعمل األشیاء سوف نقوم بإعطاء جھاز مطیاف الكتلة حقھ من الشرح وا
  .مكوناتھ وفكرة عملھ واستخداماتھ المتعددة

  

  أساسیات فیزیائیة ھامة حول مطیاف الكتلة
لتوضیح األساس العلمي لمطیاف الكتلة دعنا نفترض انك ترید أن تزن شاحنة نقل كبیرة، فان أسھل طریقة لفعل ذلك ھو أن 

اآلن لنفترض انك ترید أن تقوم بوزن احد إطارات الشاحنة فیمكنك أن تستخدم میزان . تقود الشاحنة لتقف فوق میزان كبیر
عنا اآلن نفترض انك ترید أن تزن الصامولة المثبتة لإلطار فانھ یمكنك أن د. عادي لتحصل على المعلومات التي ترید

أردت أن تزن احد الذرات التي نتجت عن كشط سطح  إذاوفي النھایة . تحصل على الوزن باستخدام میزان المطبخ البسیط
زن الذرة اقل بكثیر من ان كیف سوف تقوم بذلك؟ بالتأكید أكثر الموازین حساسیة لن تعطیك أي نتیجة الن و. الصامولة

  .یرصد بمیزان حساس أو میزان الكتروني
  

 analyticalھو احد أھم التقنیات المستخدمة في الكیمیاء التحلیلیة  mass spectrometerمطیاف الكتلة 
chemistry ویصاحبھ أكثر من مصطلح وھي على النحو التالي.  

  لیل یستخدم لتعین المركبات الكیمیائیة في عینةھو جھاز تح mass spectrometryجھاز الطیف الكتلي 

ھو جھاز دقیق یستخدم لتحلیل الكتل ویمكن أن یكون بحجم صغیر تضعھ فوق  mass spectrometerمطیاف الكتلة 
  .المكتب ویمكن ان یصل حجمھ إلى حجم غرفة كبیرة

  .ھي الخطوط التي تظھر على شكل منحنى بیاني بارتفاعات مختلفة mass spectrumطیف الكتلة 

  .ھو الفني المتخصص في تشغیل جھاز الطیف الكتلي mass spectrometristفني مطیاف الكتلة 
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 John Daltonوالشكر یعود للعالم جون دالتون . ھذه ھي الحالة التي كانت تواجھ الكیمیائیین في بدایات القرن التاسع عشر
الذي وضع النظریة الذریة، حیث أصبح من المعلوم إن المادة مكونة من ذرات وان الذرات المكونة ألي عنصر ھي نفس 

 .J.Jاكتشف العالم ج ج طومسون  1897الذرات، ولكن السؤال كان ما ھو شكل الذرة وكیف تبدو وكم تزن؟ في العام 
Thomson حیث اكتشف إن ھذه األشعة ھي عبارة عن جسیمات صغیرة اإللكترون من خالل دراسة سلوك أشعة المھبطـ ،

من استخدام أشعة من  Willy Wienسالبة الشحنة سماھا بااللكترونات، وبعد سنة من اكتشافھ تمكن العالم ویلي وین 
ر على الحظ العالم وین إن المجال المغناطیسي یؤث. جسیمات موجبة الشحنة تنبعث من االنود وتتحرك في اتجاه الكاثود

بدأ طومسون التحكم في مسار األشعة الموجبة باستخدام مجال  1907بعد ذلك وفي العام . األشعة الموجبة ویجعلھا تنحرف
واكتشف انھ یمكن أن یعین كتلة تلك الجسیمات من خالل معرفة مقدار االنحراف تحت تأثیر . مغناطیسي ومجال كھربي

  . المجالین الكھربي والمغناطیسي

. طریقة طومسون وأدواتھ، لیصمم أول جھاز مطیاف للكتلة Francis Astonطور العالم فرانس استون  1919 في العام
العالم استون استخدم المطیاف لدراسة المئات من النظائر . وھو جھاز یمكن أن نعرف من خاللھ وزن الذرات والجزئیات

وإضافة إلى ذلك . األوزان الجزئیة للعناصر والنظائر والمركباتالیوم الكیمیائیین یستخدمون مطیاف الكتلة لقیاس . الطبیعیة
فإنھم یستخدمونھ في التعرف على المركبات الكیمیائیة في عینة ما، وتحدید مقدار كل مركب كیمیائي في العینة وتحلیل 

  .المركبات الكیمیائیة المعقدة

  

  ...الداخلواآلن عزیزي القارئ دعنا نلقي نظرة على جھاز مطیاف الكتلة من 
لفھم فكرة عمل مطیاف الكتلة دعنا نفترض إن 
.  ھناك شخص موجود على سطح برج مرتفع

وقام بإسقاط كرات مختلفة الكتلة مثل كرة تنس 
بینما تسقط الكرة في اتجاه األرض . وكرة سلة

فإنھا تنحرف عن مسارھا بسبب الریاح فتأخذ 
مسار منحني والمالحظ إن انحناء مسار كرة 

اكبر من مسار انحناء كرة السلة وذلك الن  التنس
قوة الریاح ال تستطیع أن تؤثر على كتلة كرة 
السلة الكبیرة بنفس المقدار الذي تؤثر بھ على 

  .كرة التنس

نفس الشيء یحدث في مقیاس الكتلة، فیما عدا إن 
الذرات والجزئیات ھي التي تنحرف في مجال 

في  وھذا یمكن أن یحدث. كھربي أو مغناطیسي
جھاز صغیر بحجم فرن المیكروویف أو بحجم 

یحتوي الجھاز على ثالثة أجزاء . ثالجة منزلیة
 ionization chamberھي غرفة التأین 

والكاشف  mass analyzerومحلل الكتلة 
detector . كیف تعمل ھذه األجزاء مع بعضھا

  البعض؟

، أو أن ionizedلكي تنحرف الذرات المتعادلة كھربي في المجال الكھربي أو المغناطیسي فإنھا في البدایة یجب ان تؤین 
وھذا یتم من خالل إزالة إلكترون أو أكثر من الذرة، ونحصل نتیجة لذلك على جسیم موجب . تتحول إلى جسیمات مشحونة

أحیانا بقذف العینة بشعاع من االلكترونات لتأیین الجزئیات وھذه العملیة  Spectrometristsیقوم الفني المختص . الشحنة
، والتي تجبر العینة على التخلص من إلكترون أو أكثر، electrospray ionizationتعرف باسم التأین بالرش االلكتروني 

  .یونات موجبةوفي كال الحالتین فان ھذه الخطوة األولى المتبعة في مطیاف الكتلة وھي الحصول على ا

والقوة المحركة لھذه االیونات ھي مجال كھربي ناتج . الخطوة الثانیة ھي أن االیونات الموجبة تتحرك خارج غرفة التأین
عن شبكتین معدنیتین، احد ھاتین الشبكتین مشحونا بشحنة موجبة لتحرك االیونات الموجبة في اتجاه الخروج من غرفة 

كھربیة والشبكة الثانیة تكون ذات شحنة سالبة لتسحب االیونات الموجبة في اتجاه الخروج تحت التأین بواسطة قوة التنافر ال
تتحرك االیونات تحت تأثیر المجال الكھربي بسرعة في اتجاه الشبكة السالبة وتمر االیونات . تأثیر قوة التجاذب الكھربیة

  .ألخف تتحرك بسرعة اكبر من االیونات األثقلالموجبة من خالل فتحات الشبكة عند سرعات مختلفة، فاالیونات ا

وھنا نستفید من ھذه . طبقا لقوانین الكھرومغناطیسیة فان الجسیمات المشحونة المتحركة تولد مجال مغناطیسي حولھا
  .الخاصیة في مطیاف الكتلة في الجزء الثالث من الجھاز والذي سنقوم بتوضیحھ في الجزء التالي من ھذا المقال
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  انحراف الجسیمات المشحونة ورصدھا
إنتاج االیونات وتعجیلھا یعتبر من 
التجھیزات األساسیة في مطیاف الكتلة ویأتي 
بعد ذلك عملیة التحلیل الكتلي والتي ھي 

وتتم ھذه العملیة . وظیفة جھاز مطیاف الكتلة
مجال مغناطیسي خارجي من خالل تطبیق 

. على االیونات الخارجة من غرفة التأین
تتأثر الجسیمات المشحونة المتحركة بسرعة 
في المجال المغناطیسي الخارجي فتتأثر بقوة 
مغناطیسیة تعمل على انحرافھا عن مسارھا 
ویعتمد مقدار االنحراف على كتلة تلك 
الجسیمات المشحونة ومقدار الشحنة على 

  .كل جسیم

الكتلة (تم التعامل مع ھاذین المتغیرین ی
من خالل قیمة النسبة بین الكتلة ) والشحنة
-mass-toوالتي تعرف بـ . والشحمة

charge ratio  ویرمز لھا بالرمزm/z .
 18كان االیون لھ كتلة مقدارھا  إذافمثال 
amu  فان النسبة  1+وشحنةm/z  تساوي

. 1+في معظم األحیان یكون مقدار الشحنة . 18تساوي أیضا  m/zفان النسبة  2+والشحنة  amu 36وإذا كانت الكتلة . 18
  .ألغلب االیونات التي تعبر المجال المغناطیسي لمطیاف الكتلة ھو نفسھ كتلة االیون m/zوھذا یعني ان النسبة 

 Aفحزمة االیونات . الهالنتیجة النھائیة ھي إن كل ایون یسلك مسار مستقل یعتمد على كتلة كما ھو موضح في الشكل أع
نالحظ . تقع بین الحزمتین Bھي األكثر وزنا وحزمة االیونات  Cتمثل االیونات األخف وزنا في حین إن حزمة االیونات 

والجدیر . Cاكبر من انحراف الحزمة  Bوانحراف الحزمة  Bاكبر من انحراف الحزمة  Aأن انحراف حزمة االیونات 
ویقوم الفني المختص بتعدیل مقدار شدة المجال . التي تعبر إلى وحدة الكشف لیتم رصدھا بالذكر إن حزمة واحدة فقط ھي

  .المغناطیسي لیتمكن من رصد كل االیونات

یستخدم برنامج كمبیوتر لتحلیل البیانات التي رصدت بواسطة الكاشف ویعرضھا في صورة مخطط بیاني یسمى طیف 
الشدة وھي كمیة تعبر عن مقدار  yفي حین یمثل المحور  amuالكتلة بوحدة  xیمثل المحور  mass spectrumالكتلة 

  .االیونات عن تلك الكتلة

  

  استخدام مطیاف الكتلة في تحلیل العینات
قدیما استخدم مطیاف الكتلة لتحلیل العینات في صورة غاز ولكن 

نا ھذا یمكن تحلیل جمیع أنواع العینات حتى لو كانت في في یوم
یقوم الفني المختص بإدخال العینة . الصورة السائلة أو الصلبة

في غرفة التأین وإذا كانت العینة معقدة التركیب فانھ یدخلھا في 
مرحلة ابتدائیة وظیفتھا فصل مركبات العینة إلى أجزاء 

یمكن ان  Chromatographyویستخدم لھذا الغرض جھاز 
نسمیھ جھاز الفصل اللوني وھو من أكثر الطرق المستخدمة 
لعمیلة الفصل االبتدائیة ویمكن أن تتم من خالل جھاز الفصل 

أو جھاز  gas chromatography (GC)اللوني الغازي 
وفي . liquid chromatography (LC)الفصل اللوني السائل

من المركبات عن طریقة ھذه الطریقة یتم فصل العینة إلى سلسلة 
تحلیل العینة في المرحلة األولى في صورة غاز أو سائل ومن 

العنصر القابل للذوبان . ثم تمریرھا في مادة أخرى كمرحلة ثانیة
في المرحلة األولى یتحرك بسرعة اقل من العنصر الغیر مذاب 

ونتیجة لذلك فان العناصر . ولكنھ في المرحلة الثانیة یذوب
وكل عنصر یدخل إلى . نفصل عن بعضھا البعضالمختلفة ت

  .مطیاف الكتلة لتتم عملیة التحلیل الكتلي
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 gas chromatographyاختبار فحص وجود أثار لتناول العقاقیر المنشطة من خالل تحلیل البول باستخدام عملیة الفصل 
 tandem mass spectrometryرادفي ثم باستخدام أكثر من جھاز مطیاف الكتلة بتقنیة تعرف باسم مطیاف الكتلة الت

  .وذلك في الفحوصات التي تتطلب دقة تحلیلیة عالیة

كیف تتحقق لجنة التحكیم من تعاطي الریاضیین لمنشط الستروید أم ال؟ في البدایة یقوم الكیمیائي بتحلیل عدة أنواع من 
ثم في المرحلة . ستخدامھا في عملیة المقارنةالستروید المتعارف علیھا لیحصلوا على طیف الكتلة الخاص بھذه المركبات ال

الثانیة یتم إجراء تحلیل عینة بول عادي ال یوجد فیھ أثار لمنشط الستروید ثم یتم فحص عینة من البول للمشاركین في 
تلة لعینة تتم بعد ذلك مقارنة نتائج الطیف الكتلة بطیف الك.  األلعاب الریاضیة بواسطة تقنیة الفصل اللوني ومطیاف الكتلة

  .ما وجد أي اثأر للمنشطات المحظورة إذاالبول النقیة لمعرفة 

الحظ في الشكل الموضح أعاله أن ھناك قیمة عظمى في نتائج الفحص للعینة تتطابق تماما مع القیمة العظمى لطیف الكتلة 
  . في عینة الستروید وھذا یشیر إلى تناول صاحب ھذه العینة للستروید

  

  لجھاز مطیاف الكتلةتطبیقات أخرى 
فان ھناك الكثیر من التطبیقات الھامة واألساسیة . فحص تناول المنشطات یعتبر احد التطبیقات العدیدة لجھاز مطیاف الكتلة

  :والتي ال یمكن ألي باحث االستغناء عنھا ومن ھذه التطبیقات نذكر بعض األمثلة

العناصر والنظائر الموجودة في الریاح الشمسیة فعلى سبیل المثال  یستخدم الفلكیون جھاز مطیاف الكتلة لتحدید أنواع) 1(
والنیون ) amu 16(واألكسجین ) amu 12(طیف الكتلة للریاح الشمسیة كشف عن وجود العناصر التالیة وھي الكربون 

)20 amu ( والماغنیسیوم)24 amu ( والسیلكون)28 amu ( والحدید)56 amu.(  

مطیاف الكتلة في الكشف عن السموم في األسماك الملوثة وكذلك في قیاس مقدار الجسیمات یستخدم علماء البیئة ) 2(
  .وأنواعھا في الھواء واستخدام ھذه البیانات في مراقبة التغیرات الجویة

علماء األحیاء یستخدموا جھاز مطیاف الكتلة في التعرف على تركیب الجزئیات البیولوجیة المعقدة، مثل ) 3(
وعلى سبیل المثال علماء الفیروسات استخدموا مطیاف الكتلة في فھم أكثر . ات والبروتینات واألحماض االمینیةالكربوھیدر

  .HIVعمقا لفیروس المناعة 

أطباء التخدیر استخدموا مطیاف الكتلة خالل العملیات الجراحیة لقیاس معدالت االیض في الخلیة الحیة، ولتقدیر حجم ) 4(
  .ما كانت خالیا المریض تتلقى الكمیة الكافة من األكسجین إذاثاني أكسید الكربون الناتج بالنسبة لحجم األكسجین لمعرفة 

لكتلة لتحدید مواقع اآلبار النفطیة عن طریق تحلیل طیف الكتلة للصخور للبحث عن الجیولوجیین استخدموا مقیاس ا) 5(
كما یمكن استخدام جھاز مطیاف الكتلة في قیاس أعمار االحافیر من خالل . وجود أثار نفطیة قبل الشروع في عملیات الحفر

  .النظیر في العینة لمعرفة عمرھا 14والكربون  12قیاس الكربون 
  

التطبیقات ال تكون على عناوین األخبار مثل أخبار الریاضة وفحص نجوم الریاضة لتناولھ عقار الستروید بالطبع ھذه 
ولھذا كان تركیزنا في ھذا المقال على فحص عقار الستروید لتوضیح فكرة عمل جھاز . ظھرت النتیجة ایجابیة إذاوخاصة 

نسمع ان احد الریاضیین اخرج من البطولة بسبب تناول عقار  أتمنى ان یكون الموضوع مفیدا واآلن عندما.  مطیاف الكتلة
  . الستروید سنعرف كیف تم التأكد من ذلك

  
  ولمزید من المعلومات یرجى زیارة ھذه المواقع

http://genesismission.jpl.nasa.gov/science/mod3_SunlightSolarHeat/MassSpectrometry/index.html 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/magnetic/maspec.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_spectrometry 
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  من إصدارات المركز العلمي للترجمة

Dr. Michio Kaku  

دعني في البدایة أقول ان الفیزیائیین من 
نحن نرید ان نكون بعیدین  .العصور األولى  كانوا مولعین بالكون وعجائب الكون

عن الجانب الوھمي الغیر عملي،حتى نفھم الحقائق ونمیل بھا بعیدا عن الغموض 

نحن مھتمون جدا بالثقوب السوداء وأصل الكون أكثر 
ونحن أیضا ندرك ان فروع  .من جمع أطنان األموال وقیادة السیارات الفارھة

الفیزیاء ھي المؤسسة الرئیسیة لألحیاء والكیمیاء والجیولوجیا إلى أخره وثروة 
نحن ندرك ان الفیزیائیین قاموا بأكثر االكتشافات بالغة األھمیة 

الترانزستور، (في القرن العشرین والتي أحدثت ثورة في عالمنا على سبیل المثال 
تمت أیضا بواسطة  DNAاللیزر، انشطار النواة، التلفزیون والرادیو، نظریتي الكم والنسبیة، وحل شفرة الحمض النووي 

من المؤكد ان الفیزیائیین . ھل یحب على ان أصبح مثل اینشتین لكي أكون فیزیائي؟ اإلجابة ال
 .یجب ان یكونوا بارعین في الریاضیات ولكن الشيء األساسي الذي یجب ان یتصفوا بھ ھو الفضول

،صبى غیر مثقف ولكنھ كان مبدع وذو إرادة وساھم في 
مجمل المنتجات المنزلیة تعتمد على   .إحداث ثورة في حضارتنا الحدیثة عن طریق اختراعھ للمحركات والمولدات الكھربیة

في الحقیقة لقد قال  .اینشتین قال انھ وراء كل نظریة عظیمة یوجد وصف فیزیائي دقیق وبسیط الذي یمكن الناس من فھمھا
  .لو انھ ھناك نظریة لیس لھا وصف مبسط فإن ھذه النظریة من المحتمل أن تكون غیر دقیقة

المثل  .في المدرسة الثانویة اقرأ كتب مبسطھ في الفیزیاء، وحاول ان تكون عالقات مع فیزیائیین قدر المستطاع
لو انك لم تستطع تكوین عالقات مع فیزیائیین، اقرأ سیرة حیاة أعظم علماء الفیزیاء، حتى تفھم 
المثل األعلى یمكن ان یساعدك في تصمیم وتحدید مسار لھذا العمل الواقعي 
القیام بمشروع علمي طریقھ أخرى تدفعك للدخول إلى عالم 
لسوء الحظ، وبحسن نیة من المدرسین والمستشارین، الذین ال یفھمون الفیزیاء، ربما سوف یعطونك 

 .أحیانا یجب علیك ان تتجاھل نصائحھم

بعد ذلك نیوتن اخترع  .عن الریاضیات، ألنك یجب ان تنتظر حتى تتعلم التفاضل والتكامل حتى تفھم معظم الفیزیاء
  .التفاضل والتكامل لكي یحل مسألة فیزیائیة كانت دوران القمر والكواكب في النظام الشمسي

لذلك یمكن )  تضیق تركیزك على الفیزیاء
الذھاب إلى أعلى كلیات الفنون العقلیة یكون میزة 

  ).أفضل من الذھاب إلى كلیة الھندسة، ألنھ سیكون من السھل في حالة تغیر نوع عملك

یجب : لطلبة عادة ما یعلنوا عن تخصصاتھم في السنة الثانیة في  الكلیة 
. 

معظم الجامعات تجعل ھذه المواد صعبھ، 
معظم فیزیائیین المستقبل ! حتى تفرز المھندسین والفیزیائیین الضعاف، لذلك ال تیأس إذا لم تحصل قدر كبیر في ھذه المواد

وأیضا، تأخذ التفاضل والتكامل في السنة األولى 
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من إصدارات المركز العلمي للترجمة
  ھل ترید ان تصبح فیزیائیاً؟

Dr. Michio Kakuكاتب المقال البروفیسور
 ترجمة محمد مصطفى

دعني في البدایة أقول ان الفیزیائیین من كیف أصبحت فیزیائي؟: غالبا ما یسألونني
العصور األولى  كانوا مولعین بالكون وعجائب الكون

عن الجانب الوھمي الغیر عملي،حتى نفھم الحقائق ونمیل بھا بعیدا عن الغموض 
  .ة الفیزیائیةونفھم طبیعة الحقیق

نحن مھتمون جدا بالثقوب السوداء وأصل الكون أكثر  .إنھا القوه المحركة لحیاتنا
من جمع أطنان األموال وقیادة السیارات الفارھة

الفیزیاء ھي المؤسسة الرئیسیة لألحیاء والكیمیاء والجیولوجیا إلى أخره وثروة 
نحن ندرك ان الفیزیائیین قاموا بأكثر االكتشافات بالغة األھمیة  .حضارتنا الحالیة

في القرن العشرین والتي أحدثت ثورة في عالمنا على سبیل المثال 
اللیزر، انشطار النواة، التلفزیون والرادیو، نظریتي الكم والنسبیة، وحل شفرة الحمض النووي 

ھل یحب على ان أصبح مثل اینشتین لكي أكون فیزیائي؟ اإلجابة ال: 
یجب ان یكونوا بارعین في الریاضیات ولكن الشيء األساسي الذي یجب ان یتصفوا بھ ھو الفضول

،صبى غیر مثقف ولكنھ كان مبدع وذو إرادة وساھم في واحد من أعظم الفیزیائیین عبر العصور،میشیل فارداى، بدأ فقیرا
إحداث ثورة في حضارتنا الحدیثة عن طریق اختراعھ للمحركات والمولدات الكھربیة

اینشتین قال انھ وراء كل نظریة عظیمة یوجد وصف فیزیائي دقیق وبسیط الذي یمكن الناس من فھمھا
لو انھ ھناك نظریة لیس لھا وصف مبسط فإن ھذه النظریة من المحتمل أن تكون غیر دقیقة

  خطوات  علیك إتباعھا لكي تصبح فیزیائي 
في المدرسة الثانویة اقرأ كتب مبسطھ في الفیزیاء، وحاول ان تكون عالقات مع فیزیائیین قدر المستطاع

لو انك لم تستطع تكوین عالقات مع فیزیائیین، اقرأ سیرة حیاة أعظم علماء الفیزیاء، حتى تفھم 
المثل األعلى یمكن ان یساعدك في تصمیم وتحدید مسار لھذا العمل الواقعي  .دوافعھم ومسار معالم ھذا المجال من العمل

القیام بمشروع علمي طریقھ أخرى تدفعك للدخول إلى عالم  .ثل األعلىالعجلة تم اختراعھا بالفعل، لذلك استغل الم
لسوء الحظ، وبحسن نیة من المدرسین والمستشارین، الذین ال یفھمون الفیزیاء، ربما سوف یعطونك 

أحیانا یجب علیك ان تتجاھل نصائحھم .نصائح غیر مجدیة أو ربما یحاولوا ان یثبطوك

عن الریاضیات، ألنك یجب ان تنتظر حتى تتعلم التفاضل والتكامل حتى تفھم معظم الفیزیاء
التفاضل والتكامل لكي یحل مسألة فیزیائیة كانت دوران القمر والكواكب في النظام الشمسي

تضیق تركیزك على الفیزیاءعلى سبیل المثال ال (احصل على درجات جیده في كل المواد ومجموع نقاط جید 
الذھاب إلى أعلى كلیات الفنون العقلیة یكون میزة (  .MITقبولك في أعلى المدارس،مثل ھارفارد،برنستون،ستانفورد، 

أفضل من الذھاب إلى كلیة الھندسة، ألنھ سیكون من السھل في حالة تغیر نوع عملك

لطلبة عادة ما یعلنوا عن تخصصاتھم في السنة الثانیة في  الكلیة ا .بعد ذلك ادرس أربع سنوات في الكلیة
.الفیزیاء النظریة  واختیار مجال محدد) الفیزیاء العملیة أو  ب

  المنھج التعلیمي القیاسي األربع سنوات 
معظم الجامعات تجعل ھذه المواد صعبھ، : تحذیر(سنة في دراسة الفیزیاء، تتضمن میكانیكا وكھربیة ومغناطیسیة 

حتى تفرز المھندسین والفیزیائیین الضعاف، لذلك ال تیأس إذا لم تحصل قدر كبیر في ھذه المواد
وأیضا، تأخذ التفاضل والتكامل في السنة األولى  .)ة ألنھا صعبت علیھمحصلوا على درجات سیئة في مواد أول سنھ دراسی
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من إصدارات المركز العلمي للترجمة

اللیزر، انشطار النواة، التلفزیون والرادیو، نظریتي الكم والنسبیة، وحل شفرة الحمض النووي 
  )الفیزیائیین

: ولكن الناس دائما یسألون
یجب ان یكونوا بارعین في الریاضیات ولكن الشيء األساسي الذي یجب ان یتصفوا بھ ھو الفضول

واحد من أعظم الفیزیائیین عبر العصور،میشیل فارداى، بدأ فقیرا
إحداث ثورة في حضارتنا الحدیثة عن طریق اختراعھ للمحركات والمولدات الكھربیة

 .اختراعھ

اینشتین قال انھ وراء كل نظریة عظیمة یوجد وصف فیزیائي دقیق وبسیط الذي یمكن الناس من فھمھا
لو انھ ھناك نظریة لیس لھا وصف مبسط فإن ھذه النظریة من المحتمل أن تكون غیر دقیقة

  
خطوات  علیك إتباعھا لكي تصبح فیزیائي 

في المدرسة الثانویة اقرأ كتب مبسطھ في الفیزیاء، وحاول ان تكون عالقات مع فیزیائیین قدر المستطاع )1
لو انك لم تستطع تكوین عالقات مع فیزیائیین، اقرأ سیرة حیاة أعظم علماء الفیزیاء، حتى تفھم  .األھمیةالعلیا غایة في 

دوافعھم ومسار معالم ھذا المجال من العمل
العجلة تم اختراعھا بالفعل، لذلك استغل الم .والعملي

لسوء الحظ، وبحسن نیة من المدرسین والمستشارین، الذین ال یفھمون الفیزیاء، ربما سوف یعطونك . الفیزیاء الجمیل
نصائح غیر مجدیة أو ربما یحاولوا ان یثبطوك

عن الریاضیات، ألنك یجب ان تنتظر حتى تتعلم التفاضل والتكامل حتى تفھم معظم الفیزیاءال تبتعد 
التفاضل والتكامل لكي یحل مسألة فیزیائیة كانت دوران القمر والكواكب في النظام الشمسي

احصل على درجات جیده في كل المواد ومجموع نقاط جید 
قبولك في أعلى المدارس،مثل ھارفارد،برنستون،ستانفورد، 

أفضل من الذھاب إلى كلیة الھندسة، ألنھ سیكون من السھل في حالة تغیر نوع عملك

بعد ذلك ادرس أربع سنوات في الكلیة )2
الفیزیاء العملیة أو  ب) ان تفكر في دراسة  أ

  
المنھج التعلیمي القیاسي األربع سنوات 

سنة في دراسة الفیزیاء، تتضمن میكانیكا وكھربیة ومغناطیسیة أول )  أ
حتى تفرز المھندسین والفیزیائیین الضعاف، لذلك ال تیأس إذا لم تحصل قدر كبیر في ھذه المواد

حصلوا على درجات سیئة في مواد أول سنھ دراسی
  )    أو الثانیة(
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ثاني سنة في دراسة الفیزیاء تتوسطھا میكانیكا والنظریة الكھرومغناطیسیة وأیضا السنة الثانیة في التفاضل والتكامل ) ب 
  .تتضمن المعادالت التفاضلیة ومساحة وحجم التكامل

: الثالثة في دراسة الفیزیاء تتألف من دراسة مجموعة مشكلة منالسنة   ) ج
 .بصریات، دینامیكا حراریة، میكانیكا إحصائیة   وبدایة النظریة الذریة والنوویة

  .بدایات میكانیكا الكم –السنة الرابعة في دراسة الفیزیاء   ) د

المواد على سبیل المثال  .في الفیزیاء، ھناك أقسام فرعیة یمكن ان تختار منھا
 .الصلبة، وفیزیاء اللیزر والتي لھا تطبیقات مباشرة في االلكترونیات والبصریات

الفروع  .مجالى أنا یتضمن فیزیاء الجسیمات األولیة باإلضافة إلى النسبیة العامة
األخرى تتضمن الفیزیاء النوویة والفیزیاء الفلكیة وعلم الفیزیاء األرضیة وعلم 

غالبا ما یمكنك التقدم للوظائف الصناعیة بعد  .رهالفیزیاء الحیویة إلى أخ
ولكن بالنسبة للوظائف التي یكون دخلھا اكبر تحتاج إلى ان تحصل على .الكلیة

  .درجھ أعلى

واآلن أصبحت خریج إذا كان ھدفك ان تدرس الفیزیاء في مدرسھ  )3
ن ثانویة أو كلیھ بعد ذلك تحصل على درجة الماجستیر والتي عاده تتكون من سنتی

یوجد عجز في مدرسین الفیزیاء  .من العمل الدراسي المتقدم ولیست بحث أصلى 
  .في المدارس الثانویة والكلیات

لو انك ترید أن تصبح باحث فیزیائي أو أستاذ جامعي یجب ان تحصل على درجة 
) أحیانا أكثر(والتي عادة ما تكون ما ببن أربع أو خمس سنوات  .الدكتوراه

ھذا یجب إال یثبط من عزمك، ألنھ عادة ما ( .لمي أصلىوتتضمن نشر بحث ع
تجد مشرف على الرسالة الذي سوف یعینك في مشاكل ومسائل البحث أو 

تمویل بحث رسالة الدكتوراه لیس صعب كما یبدو  ).یشاركك في الجزء العملي
ألف  12ألنك سوف تحصل على منحھ أو تمویل من القسم لكي یدعموك بمعدل 

مقارنة بالخریجین المتخصصین في التاریخ واللغة  .نة أو أكثردوالر في الس
  .االنجلیزیة خریج الفیزیاء تكون لدیھ حیاه مرفھة

  :بعد الدكتوراه ثالث مصادر للوظائف
  الحكومة )1

 الصناعة )2

 الجامعة )3

العمل الحكومي ربما یتضمن مستویات خاصة في المعھد القومي للقیاس 
الوظائف الحكومیة دخلھا جید ولكن لن  .)اسالمكتب القدیم للقی(والتكنولوجیا 

ولكن العمل في الحكومة ربنا یتضمن العمل في  .تصبح أبدا فیزیائي حكومي غنى
 .صناعة السالح الذي أنا ال أشجعھ بشده

العمل الصناعي لھ فترة ازدھار وانحسار ولكن اللیزر وأشباه الموصالت وأبحاث 
احد والعشرین وسوف یكون ھناك الكمبیوتر سوف تكون المحركة للقرن الو

احد خصائص ھذا العمل ھي ان تدرك انك تبنى  البنیة  .وظائف في ھذه المجاالت
ال توجد وظیفة مؤمنة إلى ھذا المستوى ولكن  .العلمیة التي سوف تثرى حیاتنا

وخصوصا الذین في مواقع اإلدارة انھ من السھل للعلماء ان (األجر یكون جید 
في الحقیقة ) یصبحوا مدیرین أعمال أكثر من دارسي األعمال ان یتعلموا العلم

بعض الملیاردیرات في صناعة االلكترونیات والسلیكون اتو من خالل خلفیاتھم 
  .الفیزیاء والھندسة ثم اتجھوا إلى اإلدارة أو تأسیس وتجھیز شركاتھم الخاصةعن 

ولكنى أنا شخصیا اعتقد ان العمل الجامعي األفضل ألنھ یمكنك ان تعمل على أي 
 ھذا یعنى اخذ عامین تقریبا ما بعد الدكتوراه في مختلف الكلیات قبل ان .ولكن وظائف الجامعة صعبة ونادرة .مسألة تریدھا

ثم ان تأخذ من خمس إلى سبع سنوات ) تعنى انك تملك موقع دائم( تحصل على وظیفة تدریس كأستاذ مساعد بدون ثبات 
  .لكي تنشا لنفسك اسم كأستاذ مساعد

  http://mkaku.org/home/?page_id=256: مصدر المقال
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  بقلم تمام دخان  المراقب العام في منتدى الفیزیاء التعلیمي

  

وذلك ألن طول الذراع یزید من  ،تنصحك الفیزیاء باستخدام مفتاح غاز یكون طویال نسبیا لسھولة الفك والتركیب -  1
األمر نفسھ بالنسبة للمفك لكن طبعا بأن یكون المفك أسمك  ،تأثیر العزم حسب قانونھ الذي یساوي جداء القوة في الذراع

  .ولیس أطول ألن الذراع یزداد بزیادة سمك المفك الذي یزید من تأثیر العزم
  

ف مرة الضغط الجوي باستخدام إبرة وغرزھا في قطعة قماش ال تنصحك الفیزیاء إذا رغبت بتطبیق ضغط یعادل أل -2
نصف قطر رأس اإلبرة نیوتن و 3فعلى فرض أن قوة یدك  ،حیث أن الضغط بالتعریف ھو القوة على المساحة ،أكثر

0.1cm فتكون المساحةr2 =3.14×(0.1)2 = 0.0003 cm2π   
  N/cm2 10000= 3/0.0003 :فیكون الضغط مساویا 

  .مرة الضغط الجوي عندما نغرز اإلبرة  1000فإننا نطبق ضغطا  یعادل  N/cm2 10و بما أن الضغط الجوي یعادل 
  

تنصحك الفیزیاء بأن ال تستخدم البوصلة في القطبین ألنھا ستشیر في القطب الجغرافي الجنوبي إلى أقرب قطب  -3
ذلك ألن قطبي األرض المغناطیسیین ال الجغرافي الشمالي وعكس في القطب الھو الشمال المغناطیسي ومغناطیسي و

  .ینطبقان مع الجغرافیین إضافة إلى أن القطب الجغرافي الجنوبي ال یحیط بھ إال الشمال
  

أنت مستلق على سطح الماء بالذھاب إلى البحر دون أن تغرق أو أن تقرأ كتابا و تنصحك الفیزیاء إذا أردت أن تسبح -4
ویعود السبب في ذلك إلى الملوحة الزائدة التي تصل إلى نسبة  ،ھو البحر الذي ال یغرق فیھ احدن والمیت في فلسطی

زن نفس وزن جسم اإلنسان أقل من و(طبعا یكون جسم اإلنسان أخف من الماء . تزداد ھذه النسبة بزیادة العمقو% 27
في حین (فو بیضة الدجاج في الماء المالح ستجد نفسك تطفو على سطح الماء كما تط ،)الحجم من ماء البحر المیت

  )تغطس في العذب
  

أیھما یتدفق بسرعة أكبر الزئبق أم الماء وذلك عند وضعھما في : سألك أحدھمتنصحك الفیزیاء بأن ال تنخدع عندما ی -5
إال أن األمر لیس  ،الزئبق ألنھ أكثر كثافة من الماءألنك قد تظن بأن اإلجابة ھي  ،؟إلى نفس االرتفاعقمعین متساویین و

  v=√2gh: كذلك فسرعة التدفق ال تتعلق بالكثافة بل تعطى حسب عالقة تورشیللي  
  .سرعة التدفق أو الجریان :  v،تسارع الجاذبیة:  g،ارتفاع السائل: h: حیث 

  

وث البرق تنصحك الفیزیاء بأن ال تستغرب وتندھش بتوقف الحركة وجمود السیارات والمارة في أماكنھم عند حد -6
إال لمسافة ) زمن حدوث البرق(وذلك ألن عجالت السیارة مثال ال یمكنھا أن التحرك خالل الفترة الزمنیة القصیرة جدا 

إضافة لذلك فإن تأثیر ھذه الصورة . أي ساكنة ،باره بمثابة الصفر بالنسبة للعینحیث یمكن اعت الملیمترجزء ضئیل من 
  .على شبكیة العین یدوم أكثر من الفترة الزمنیة التي یستغرقھا ومیض البرق
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یمكننا الجمع بین خطورة  فكی نشطةذرة سؤال مقدم من 
تأثیر أشعة اللیزر على أعضاء الجسم ومنھا العین وبین 

العملیات الجراحیة للعین في الوقت الحاضر  استخداماتھا في
 بكثرة؟

 اینشتاینیھ
وھناك  محدود جدا على االجسام تأثیرھامن اللیزر  أنواعھناك 
لو  أنواعكبیره فمثال ھناك  تأثیراتولھا  خطیرة أخرى أنواع

 ألنھالعمى  اإلصابة إلىالعین مباشرة یؤدى  إلىتم توجیھھ 
اللیزر تعتمد على  إخطارلذلك تحدید ، الشبكیةیدمر خالیا 

مركز  في أوالمعمل  فيیستخدم  الذيمعرفة نوع اللیزر 
یتبعھا المختصون  عدیدة آمانطات اتیحوتكون ھناك ا األبحاث

من  للحمایةھذا المجال ومنھا مثال استخدام نظارات معینھ  في
وان كنتى  األخرى تاالحتیاطاوھناك العدید من  األشعة

تدرسین علوم اللیزر فمن المؤكد انك سوف تدرس ماده تحت 
 من اللیزر الوقایةتتناول جمیع طرق " اللیزر أمان"عنوان 

  
 

أوجھ التشابھ أین یكمن  بدر العصیمي/  أستاذسؤال مقدم من 
 واالختالف بین النظریة النسبیة ومیكانیكا الكم؟

مشرف منتدى الفیزیاء الحدیثة و النظریة  - الصادق
 النسبیة 

 نطرح الحاالت التالیة أوالدعنا 
كرة تنس تتحرك بسرعة صغیرة جدا مقارنة مع  )1(

 سرعة الضوء
ً تقترب من  )2( كرة تنس تتحرك بسرعة عالیة جدا

 سرعة الضوء
یتحرك بسرعة صغیرة جدا مقارنة مع  إلكترون )3(

 سرعة الضوء
ً تقترب من  إلكترون )4( یتحرك بسرعة عالیة جدا

 سرعة الضوء
طالما ان الجسم ماكروسكوبى ) 1(الحالة  فيلوصف الحركة 

 أبعادمیكانیكا الكم الن  إلىنحتاج  ال فإننا) األبعاد فيكبیر (
ً من طول موجة دى  ً جدا بروغلى كرة التنس بالطبع اكبر كثیرا

وطالما ان سرعة كرة التنس صغیرة جدا مقارنة مع , لھا
النظریة النسبیة لذا لوصف  إلىسرعة الضوء فلن نحتاج 

ً ) 1(الحالة  فيالحركة  ً كامال نستخدم میكانیكا  فإنناوصفا
قوانین میكانیكا الكم والنظریة النسبیة  إلىنیوتن ولن نحتاج 

 الخاصة
میكانیكا الكم نسبة لنفس  إلىال نحتاج  فإننا) 2(الحالة  في أما

ولكن طالما ان السرعة عالیة وتقترب ) 1(الحالة  فيالسبب 
وصف حركة  فيمن سرعة الضوء فان نظریة نیوتن تفشل 

ً  أي. ھذه الحالة فيالمنظومة  ً كامال  فيلوصف الحركة وصفا
استخدام النظریة النسبیة  إلىنحتاج فقط  فإننا) 2(الحالة 
 الخاصة

 میكروسكوبيھو جسیم  اإللكترونالحظ ان ) 3(الحالة  في
 وأیضاقوانین میكانیكا الكم  إلىنحتاج  فإننالذا ) صغیر جداً (

صغیرة مقارنة مع سرعة الضوء  اإللكترونطالما ان سرعة 
وھكذا لوصف . النظریة النسبیة الخاصة إلىفلن نحتاج 

 ً ً كامال  إلىفقط نحتاج  فإننا (3)الحالة  فيالحركة وصفا
 استخدام میكانیكا الكم

 میكروسكوبيجسیم  اإللكترونطالما ان ) 4(الحالة  في أما
طالما انھ یتحرك  وأیضاقوانین میكانیكا الكم  إلىنحتاج  فإننا

ً تقترب من سرعة الضوء   أیضانحتاج  فإننابسرعة عالیة جدا
ً  إلى ً كامال  فيالنظریة النسبیة وھكذا لوصف الحركة وصفا

 نسبیةنظریة كمیة  إلىنحتاج  فإننا) 4(الحالة 
ان أوجھ التشابھ واالختالف بین  معيتالحظ  آخىوھكذا 

التشابھ  أوجھ فيالنظریة النسبیة و میكانیكا الكم تكمن 
بمعنى ان النسبیة تصف  (3(و ) 2(واالختالف بین الحالتین 

 میكانیكا الكم فتصف الصغیر البطئ أماالجسم الكبیر السریع 

  
 

یتجمد الماء الحار قبل  اربھ لماذصالح عبد سؤال مقدم من 
 البارد؟ھل یمكن ان نعرف التفسیر الفیزیائي لذلك؟

 المتفیزق
كل أولئك تحتاج إلى ... طبعا التجمد واالنصھار والغلیان 

 أو الحار جدا أوالماء الحار  یتجمدالطاقة الكامنة وبدونھا لن 
الماء قدرا من ) أو یفقد ھنا(في البدایة یكتسب ... البارد

ثم یبدأ ... أدقمئوي كتعبیر  4الحرارة لیصبح عند الصفر أو 
وبتمام فقده لمقدار یساوي الحرارة لكامنة ... في التجمد 

ننظر في الماء البارد  واآلن... سوف یكون قد تجمد كلھ
 ...حبناالحار جدا كما قال صا والماء الحار او

ان  األول...  أمرینإن البخار الكثیر الذي یكتنف الماء یعطینا 
الماء المتبقي اقل ولذا یسھل ان یتجمد والثاني واالھم ربما 
ان البخار یتجمد أسرع من الماء والسبب في تقدیري ان 
البخار متوزع عشوائیا في الوسط ولذلك ببساطة یمتص یفقد 

بمعنى ...للوسط قدرا من الحرارة وھو المطلوب للتجمد ھنا 
ض جزیئات الماء من تعر أكثرفإن تعرض جزیئات البخار  آخر

 أماحیث الماء فقط تتعرض المناطق السطحیة للبرودة 
 أمرالداخلیة فإنھا تتعرض للبرودة بواسطة الحمل غالبا وھو 

بالتأكید من التعرض المباشر كما ھي الحال في الغازات  أطول
 ...ھذا ما اعتقده... واألبخرة

ة لكن یجب ان نضع في حسباننا ان الحرارة المفقودة في حال
الماء الحار اكبر ربما بكثیر من الكمیة الحراریة المطلوب 

العبرة بسرعة التبادل ... البارد أوفقدھا في حالة الماء العادي 
 الحراري
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الفوق بنفسجیة ضارة إذا  ةمبتدئ األشعسؤال مقدم من 
و لكن لماذا؟ ألیست ) ھا ضار على الجلدفتأثیر(لمست الجسم 

، موجات ذات ترددات عالیة أي أنھا تخترق األجسام بسھولة
 أعني ما السبب الرئیسي لكونھا ضارة؟

 د سعید صباغ
من خلیة من خالیا الجلد أي  إلكترونقدرتھا على اقتالع 

التأین یسمى ھنا المفعول الكھروضوئي ألینشتین مما یترك 
بروتین أو مكون في الخلیة مخربا وھو تأثیر یشبھ الحرق 

الخطر األكبر ھو عند انقسام الخلیة بشكل . ولكنھ صغیر جدا
مشوه مما ینشىء خلیة سرطانیة وبما الجلد مليء باألعصاب 

لم ینتقل تحت  ؤلم رغم أنھ قابل للعالج مافھو من النوع الم
ویجب تجنب التعرض المباشر للشمس قدر اإلمكان . الجلد

وحمایة الجسم بتغطیتھ بأي قماش وال تستطیع فوق 
  .اختراق القماش وال الزجاج ةالبنفسجی

  
 

شعاع لیزر تردده كبیر جدا  نتجناأ ومبتدئ لسؤال مقدم من 
 على الموجات األخرى؟ھل یسبب تشویش  Vhfمثل موجات

 المشرف العام -د حازم سكیك 
التشویش یجب ان تنتشر على اكبر  أنظمةعلى ما اعتقد ان 

المراد التشویش علیھا  األمواجمساحة ممكنة لتتداخل مع 
 .وشعاع اللیزر ھو شعاع مركز وقد ال یؤدي الغرض

  
 

في حال وجود كره أو  shatha dmourسؤال مقدم من 
متعرض لجھد حثي من جسم آخر وتم توصیلھ جسم متعادل و

وكیف  الشحنةتتغیر ھذه  فشحنتھ وكیباألرض ھل راح تتغیر 
 یتم حساب الجھد على ھذا األساس؟

 المشرف العام -د حازم سكیك 
ولكن سوف تعوض  األرضالشحنة الحثیة سوف تتسرب إلى 

ان التغیر سیكون  أي، الشحنة المفقودة من المؤثر الخارجي
عندما یفقد  آخروسیظھر تغیر  باألرضلحظة توصیل الكرة 

 .المؤثر الخارجي شحنتھ
 مراقب عام المنتدى - فراس الظاھر 

جسم  أيفعند توصیل ، صفر األرضاصطلح ان یكون جھد 
فإن الشحنات تنتقل بینھما حتى یتساوى  األرضمشحون مع 

ودائما ، صفرا=  جھد الجسم = األرضجھداھما ویصبح جھد 
صفر كما =  األرضجسم موصول مع  أليیكون الجھد الكلي 

 صفر= جھد مطلق + جھد حثي : یلي
وال یشترط ان تكون شحنة الجسم تساوي صفر في ھذه 

 الحالة

  
  

ھو المقصود بنظریة التشتت  ما الربیعيسؤال مقدم من 
 العكسي؟؟؟

 النسبیةالصادق مشرف منتدى الفیزیاء الحدیثة والنظریة 
من خاللھا نستطیع  التينظریة التشتت العكسي ھي النظریة 

تحدید خصائص الجسم من بیانات قیاس اإلشعاع أو 
 .منھ المتشتتةالجسیمات 

  
  

 للبیونات ؟ ما ھو تعریفالربیعي 
NEWTONمشرف منتدى علماء الفیزیاء 

الفیزیائي الیاباني  اتنبأ بھ.. ھي جسیمات المیزون باي ذاتھا
 .المھمو .1947واكتشف في ...وهللا أعلم  1935یوكاوا في 

التجارب أظھرت أن ھذا الجسیم یوجد بشحن كھربائیة ھو ان 
موجبة أو سالبة أو متعادلة، ویمكن اعتبار الموجب والسالب 

 273.1ولكل منھا كتلة تساوي ."مضاده"الجسیم ونقیضھ 
ناك جسیم مضاد للجسیم المتعادل وھ. اإللكترونمرة قدر كتلة 
وبرم المیزون .مرة قدر كتلة اإللكترون 264.3أیضا وكتلتھ 

ومیزونات باي ھامة جدا فھي تلعب دورا .. باي یساوي صفر
وھذه الجسیمات تربط بین .سائدا في جمیع الظواھر النوویة

البروتونات والنیترونات في النواة ، فھي تلعب دور الغراء ، 
أو امتصاصھا ـ یعمل  بإطالقھادل ھذه الجسیمات ـ كما أن تبا

ھناك .والبروتونات إلى بعضھا البعض النیتروناتعلى تحول 
نوع آخر أیضا من المیونات وھو المیزون میو ، وھو جسیم 

ویطلق .قادم من الفضاء الخارجي فیما یسمى باألشعة الكونیة 
 .علیھ میون أیضا 
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سكب المتفیزق الماء على الموقد 
 فازداد األمر سوءا

  الكاتب الدكتور مازن العبادلة جامعة األقصى بغزة
  

إنھا تتحدث عن اكتساب الحرارة وتغیر المادة 
اخترت ھنا أن أوضح ... من طور إلى طور 

نعم ... ھذا الموضوع من خالل فكرة الساونا 
تدخلھا فتحس أن مخك یوشك أن ... الساونا 

ً ... یقفز من أم رأسك  ویتصبب جسمك عرقا
ثم ... كأن خالیاك أصبحت معصرات تمطر

ً من الماء على  السخانات أو على تسكب شیئا
الحجارة الملتھبة فیعبق المكان بالبخار المشبع 

لكني  ...بقطرات من زیت البابونج أو النعناع 
 ً ً عندما ... الحظت شیئا إن الغرفة تنقلب جحیما

البخار في الغرفة حتى إنني  (یتصاعد(
بل ... أشعر أن رأسي مرجل یغلي فیھ دماغي 

الً عن تقاطر إنني أشعر بلسع في الجلد فض
  ... الماء من جسدي أنھاراً 

أما العرق الكثیف فأول مسبباتھ الرطوبة 
لكن ما بال الجو یبدو أكثر ... ھذا كالم ال بأس بھ 

 لسعات التي أحسست بھا على الجلد؟؟؟ 

إن الماء عندما یصب على الماء یسخن ویكتسب حرارة تجعل درجة حرارتھ تصل إلى مائة درجة مئویة ثم یكتسب 
) ي الغرفة الحارةباعتبار أنھ سخن ف(مئوي 

mc(T2 
 .جول لكل كیلو جرام من الماء

لیتحول كلیا إلى بخار تعادل حوالي مئوي 
للدور الثامن من ) كیلوجرام1000(وھي بالمناسبة تعادل تقریبا الشغل المبذول في رفع جسم كتلتھ طن 

حتى لو ... ارد نسبیا ولكن جلدك ب ...واآلن ما الذي یحصل ؟؟؟ ینتشر ھذا البخار في الجو حتى یالقیك ویلمس جلدك 
وبذلك سوف یمتص الطاقة ... یعتبر باردا 

مئوي یعني سیفقد ھذا الماء الحرارة التي اكتسبھا 
إن الحرارة التي یفقدھا الكیلوجرام من الماء 

 4000في المائة من ھذه الطاقة فإنك إذن تكتسب 
 ...أو یزید قلیال

 ...وطبعا حضرتك مستمر في رش الماء كل فترة فكأنما تعاود الكرة من جدید لترفع ھذا الجسم الكبیر إلى الدور الثالث 
درجة مثال وأنت جالس في الشمس  60
أتراك ستتعب ؟؟؟ ھل ستحس أنك ...وتعید ھذه العملیة مرة بعد مرة
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سكب المتفیزق الماء على الموقد ... في غرفة الساونا 
فازداد األمر سوءا...لیخفف الحرارة

الكاتب الدكتور مازن العبادلة جامعة األقصى بغزة

إنھا تتحدث عن اكتساب الحرارة وتغیر المادة 
من طور إلى طور 

ھذا الموضوع من خالل فكرة الساونا 
الساونا 

یقفز من أم رأسك 
كأن خالیاك أصبحت معصرات تمطر

ً من الماء على  تسكب شیئا
الحجارة الملتھبة فیعبق المكان بالبخار المشبع 

بقطرات من زیت البابونج أو النعناع 
 ً الحظت شیئا

(یتصعد 
أشعر أن رأسي مرجل یغلي فیھ دماغي 

إنني أشعر بلسع في الجلد فض
الماء من جسدي أنھاراً 

أما العرق الكثیف فأول مسبباتھ الرطوبة 
ھذا كالم ال بأس بھ ... ولذلك یسیل العرق ... العالیة وتشبع الغرفة ببخار الماء المتصاعد 

لسعات التي أحسست بھا على الجلد؟؟؟ سخونة عندما نضع الماء على األحجار والمواقد؟؟؟ وما تفسیر ھذه ال
 ...دعنا نحسب ھذه الحسبة اللطیفة

إن الماء عندما یصب على الماء یسخن ویكتسب حرارة تجعل درجة حرارتھ تصل إلى مائة درجة مئویة ثم یكتسب 
مئوي  50فإذا كان الماء في درجة حرارة ). أو التصعید

  :فإنھ یحتاج من الطاقة ما مقداره
mc(T2-T1) = 1x 4200 x 50 = 210000J

جول لكل كیلو جرام من الماء 22000طیب لكي یتحول الماء إلى بخار فإنھ یحتاج الحرارة الكامنة وھي نحو 

مئوي  50كجم من الماء في درجة حرارة 1أي أن كمیة الحرارة التي یحتاجھا 
وھي بالمناسبة تعادل تقریبا الشغل المبذول في رفع جسم كتلتھ طن 

 مخیف ألیس كذلك؟؟؟

واآلن ما الذي یحصل ؟؟؟ ینتشر ھذا البخار في الجو حتى یالقیك ویلمس جلدك 
یعتبر باردا ) على األقل(مئوي فھو بالنسبة لبخار في درجة مائة 
مئوي یعني سیفقد ھذا الماء الحرارة التي اكتسبھا  60من البخار الذي سرعان ما یتقاطر ویصبح ماء في درجة حرارة 

إن الحرارة التي یفقدھا الكیلوجرام من الماء ... لھ یبرد حتى یصبح في درجة حرارة جلدك لیتبخر ثم یفقد حرارة تجع
في المائة من ھذه الطاقة فإنك إذن تكتسب  2وعلیھ فإن جلدك لو تعرض فقط إلى ... جول إال قلیال

أو یزید قلیال كیلو جرام لترفعھا إلى الدور الثالث 40وھي تكافئ ما لو حملت 

وطبعا حضرتك مستمر في رش الماء كل فترة فكأنما تعاود الكرة من جدید لترفع ھذا الجسم الكبیر إلى الدور الثالث 
60تخیل نفسك إذن في یوم شدید الرطوبة وقد ارتفعت درجة حرارتھ حتى أصبحت 

وتعید ھذه العملیة مرة بعد مرة... دور الثالث ثم تضطر لرفع ھذا الحمل إلى ال
  ...تعرقت؟؟؟ ادخل الساونا وأجبني
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في غرفة الساونا 
لیخفف الحرارة

العالیة وتشبع الغرفة ببخار الماء المتصاعد 
سخونة عندما نضع الماء على األحجار والمواقد؟؟؟ وما تفسیر ھذه ال

دعنا نحسب ھذه الحسبة اللطیفة
إن الماء عندما یصب على الماء یسخن ویكتسب حرارة تجعل درجة حرارتھ تصل إلى مائة درجة مئویة ثم یكتسب 

أو التصعید(الحرارة الكامنة للتبخر 
فإنھ یحتاج من الطاقة ما مقداره

طیب لكي یتحول الماء إلى بخار فإنھ یحتاج الحرارة الكامنة وھي نحو 
  

أي أن كمیة الحرارة التي یحتاجھا 
وھي بالمناسبة تعادل تقریبا الشغل المبذول في رفع جسم كتلتھ طن ... جول230000

مخیف ألیس كذلك؟؟؟...عمارة عالیة
  

واآلن ما الذي یحصل ؟؟؟ ینتشر ھذا البخار في الجو حتى یالقیك ویلمس جلدك 
مئوي فھو بالنسبة لبخار في درجة مائة  60كانت درجة حرارتھ 

من البخار الذي سرعان ما یتقاطر ویصبح ماء في درجة حرارة 
لیتبخر ثم یفقد حرارة تجع

جول إال قلیال200000تقارب 
وھي تكافئ ما لو حملت ... جوال 

  

وطبعا حضرتك مستمر في رش الماء كل فترة فكأنما تعاود الكرة من جدید لترفع ھذا الجسم الكبیر إلى الدور الثالث 
تخیل نفسك إذن في یوم شدید الرطوبة وقد ارتفعت درجة حرارتھ حتى أصبحت 

ثم تضطر لرفع ھذا الحمل إلى ال
تعرقت؟؟؟ ادخل الساونا وأجبني

  الموقع التعلیمي للفیزیاءمنتدى 
www.hazemsakeek.com/vb
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http://arabic.kaust.edu.sa/  

  

 

  
http://www.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=194&Lng=AR  

  

 

  
http://www.sps.org.sa/TeachersCorner/Default.aspx  

  

 

  
help.org-http://www.college/  

  

http://www.hazemsakeek.com/vb
http://arabic.kaust.edu.sa
http://www.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=194&Lng=AR
http://www.sps.org.sa/TeachersCorner/Default.aspx
http://www.college
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http://www.wolframalpha.com/  

  

 

  
http://grin.hq.nasa.gov/  

  

 

  
http://www.rtarabic.com/prg_pulse_of_the_future/?p=1  

  

  

 

 
http://www.kutub.info/index.php  
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!!! 
 اإللكترونعالم 

ھل تخیلت في یوم ما أنھ سیصبح باستطاعتك أن تتحكم وتشعر بأنك جزء من بیئة 
فلسنا بمخطئین، حیث استطاع علماء " 

.  VR : Virtual Reality لواقع االفتراضي
بالتحرك كیفما نشاء ) ل من نماذج ریاضیة و برامج الكمبیوتر

في بیئة افتراضیة، إضافة إلى أجھزة أخرى متنوعة تسمح للمستخدمین باإلحساس والتحكم 
 ....بمواد ھذا العالم االفتراضي و كأنھا مواد حقیقیة من عالمنا

لكن المھندسین والعلماء لم یقفوا عن التفكیر ولو للحظة، إذ 
أقوى و ) یتحكم بھا الكمبیوتر(جاؤونا بفكرة محركات 

ً منھم أسرع من الحالیة، وتوضع على جسد المستخدم ، ظنا
أنھا قد تستطیع أن تولد طاقة وحركات تسمح للمستخدم 

 .بالشعور في العالم االفتراضي بشكل واقعي أكثر

كیف للمستخدم أن : إال أن المشكلة في فكرتھم ھذه تكمن في
یرتدي ھذه المحركات؟ وكیف سیتم تمدید األسالك 
الضروریة للتحكم بھا؟ وكیف ستتحقق المزامنة بین األمر 

 البرمجي واستجابة المحركات؟؟؟

باستخدام تجھیزات سطح  أجل،... حل مؤقت لھذا التحدي؟؟
المكتب التي یمكنھا أن تطبق طاقات صغیرة، من خالل 
ربط میكانیكي بقلم یحملھ المستخدم في یده، وعندما یلتقي 
رأس القلم بغرض افتراضي ویقوم المستخدم بجره عبر 

بأن یشعر بملمسھ  السطح المتحسس للضغط یمكن لھ
 .وبالشكل الھندسي للسطح

في السنوات القلیلة األخیرة تطور نظام العالم االفتراضي 
بشكل كبیر نتیجة للتقدم التكنولوجي، كازدیاد قوة 
الكمبیوترات وحجم الذواكر وصغر حجم ھذه األجھزة 
ورخص أسعارھا إضافة للشاشة المسطحة التي یمكن 

 یوضع على رأس المستخدماستخدامھا في الجھاز الذي 
المستعمل في النظام االفتراضي، كل ھذه التطورات 

 .سمحت للعلماء بتطویر الواقع االفتراضي

و یستخدم ھذا النظام حالیا الستكشاف والتحكم ومحاكاة 
البیانات التجریبیة بطرق لم تكن متاحة من قبل، إذ إن 

ذین الطبیب النفسي یستخدم ھذا النظام لیعالج المرضى ال
یعانون من اضطھاد طفولي أو من یعانون من رھب 
األماكن المرتفعة، وكذلك یمكن تعلیم المعاقین كیفیة 

  .استخدام الكرسي المتحرك عبر النظام االفتراضي

في المستقبل، قد یتمكن الجراحون من التدرب على إجراء 
عملیات جدیدة على شخص افتراضي بدالً من مریض 

إمكان المھندسین المعماریین أن حقیقي، كذلك سیصبح ب
یأخذوا الزبائن عبر رحلة وھمیة حول المباني الجدیدة 

، كما وقد یتمكن الناس من مواقع )التي لم یتم بناؤھا بعد
مختلفة من العالم أن یجتمعوا على شبكة افتراضیة 

 .لیمارسوا مؤتمراتھم عن بعد
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!!!تقنیة الواقع االفتراضي
عالم  ىمنتد سوقیةعال بواسطة 

ھل تخیلت في یوم ما أنھ سیصبح باستطاعتك أن تتحكم وتشعر بأنك جزء من بیئة 
" إن ال مستحیل بعد الیوم: "افتراضیة؟؟عندما نقول

لواقع االفتراضيباومھندسو الیوم أن یصنعوا نظاما یعرف 
ل من نماذج ریاضیة و برامج الكمبیوترالمشك(حیث یسمح لنا ھذا النظام 

في بیئة افتراضیة، إضافة إلى أجھزة أخرى متنوعة تسمح للمستخدمین باإلحساس والتحكم 
بمواد ھذا العالم االفتراضي و كأنھا مواد حقیقیة من عالمنا

الواقع االفتراضي من المحاكاة تختلف المحاكاة في نظام 
العادیة في أي كمبیوتر آخر، حیث إن نظام الواقع 

 االفتراضي یحتاج إلى تجھیزات لواجھات ربط
مخصصة كي تقوم بنقل األضواء واألصوات 
واألحاسیس من العالم االفتراضي إلى المستخدم، و كذلك 
لى بالعكس حیث تقوم بنقل حركات وأصوات المستخدم إ

: أي ) HMD یضع المستخدم على رأسھ قطعة تسمى بـ
 Head Mounted Devices ) 
بشاشتین، واحدة لكل عین، وتحتوي ھذه القطعة على 
راصد للحركات لیرصد مكان رأس المستخدم واالتجاه 
الذي ینظر إلیھ، ویقوم جھاز الكمبیوتر بواسطة كل ھذه 
علومات بإعادة حساب صور العالم االفتراضي بشكل 
مختلف قلیال لكل عین حتى تتناسب مع االتجاه الذي ینظر 
إلیھ المستخدم ومن ثم عرض ھذه الصور على الجھاز 
المعلق على رأس مستخدمنا، ثم یقوم الكمبیوتر بتولید ھذه 
الرؤیة الجدیدة عشر مرات في الثانیة كي یمنع رؤیة 
التخلف عن حركاتھ،كما أن بساطة مشاھد 
العالم االفتراضي تسمح للكمبیوتر بتجدید الصور البصریة 
بسرعة كافیة، وبسبب كل ھذا التبسیط في العروض 
البصریة الحالیة و رسومات الكمبیوتر، یمكن للمستخدم أن 
یمیز الواقع االفتراضي عن الواقع الحقیقي بكل سھولة، 

 ً  .مالئمة أیضا

كما وتنتقل األصوات للمستخدم عبر سماعات متركزة في 
یقوم : الجھاز على رأسھ، وینقل الصوت على الشكل التالي

الكمبیوتر بإیصال الصوت إلى أذن واحدة قبل أن تصل إلى 
األخرى أو بشكل أعلى من األخرى وذلك عندما ال یكون 

المستخدم الصوت في العالم االفتراضي مقابل أو وراء 

والحواس (وتعد النقطة التي تصل بین حاسة اللمس 
والعالم االفتراضي األقل تطورا واألكبر 

. 

ویستخدم حالیا كفان للیدین وراصدٌ للمكان، یقوم الكمبیوتر 
بواسطتھما بتحدید مكان ید المستخدم وقیاس حركات 
ن، ومنھا یستطیع المستخدم الوصول للعالم 
االفتراضي والتعامل مع األغراض االفتراضیة،لكن دون 

 

لكن المھندسین والعلماء لم یقفوا عن التفكیر ولو للحظة، إذ 
جاؤونا بفكرة محركات 

أسرع من الحالیة، وتوضع على جسد المستخدم
أنھا قد تستطیع أن تولد طاقة وحركات تسمح للمستخدم 

بالشعور في العالم االفتراضي بشكل واقعي أكثر

إال أن المشكلة في فكرتھم ھذه تكمن في
یرتدي ھذه المحركات؟ وكیف سیتم تمدید األسالك 
الضروریة للتحكم بھا؟ وكیف ستتحقق المزامنة بین األمر 

البرمجي واستجابة المحركات؟؟؟

حل مؤقت لھذا التحدي؟؟
المكتب التي یمكنھا أن تطبق طاقات صغیرة، من خالل 
ربط میكانیكي بقلم یحملھ المستخدم في یده، وعندما یلتقي 
رأس القلم بغرض افتراضي ویقوم المستخدم بجره عبر 

السطح المتحسس للضغط یمكن لھ
وبالشكل الھندسي للسطح

في السنوات القلیلة األخیرة تطور نظام العالم االفتراضي 
بشكل كبیر نتیجة للتقدم التكنولوجي، كازدیاد قوة 
الكمبیوترات وحجم الذواكر وصغر حجم ھذه األجھزة 
ورخص أسعارھا إضافة للشاشة المسطحة التي یمكن 

استخدامھا في الجھاز الذي 
المستعمل في النظام االفتراضي، كل ھذه التطورات 

سمحت للعلماء بتطویر الواقع االفتراضي

و یستخدم ھذا النظام حالیا الستكشاف والتحكم ومحاكاة 
البیانات التجریبیة بطرق لم تكن متاحة من قبل، إذ إن 

الطبیب النفسي یستخدم ھذا النظام لیعالج المرضى ال
یعانون من اضطھاد طفولي أو من یعانون من رھب 
األماكن المرتفعة، وكذلك یمكن تعلیم المعاقین كیفیة 

استخدام الكرسي المتحرك عبر النظام االفتراضي

في المستقبل، قد یتمكن الجراحون من التدرب على إجراء 
عملیات جدیدة على شخص افتراضي بدالً من مریض 

حقیقي، كذلك سیصبح ب
یأخذوا الزبائن عبر رحلة وھمیة حول المباني الجدیدة 

التي لم یتم بناؤھا بعد(
مختلفة من العالم أن یجتمعوا على شبكة افتراضیة 

لیمارسوا مؤتمراتھم عن بعد

 

  الموقع التعلیمي للفیزیاءمنتدى 
www.hazemsakeek.com/vb

تختلف المحاكاة في نظام 
العادیة في أي كمبیوتر آخر، حیث إن نظام الواقع 

االفتراضي یحتاج إلى تجھیزات لواجھات ربط
Interface  مخصصة كي تقوم بنقل األضواء واألصوات

واألحاسیس من العالم االفتراضي إلى المستخدم، و كذلك 
بالعكس حیث تقوم بنقل حركات وأصوات المستخدم إ

 .العالم االفتراضي

یضع المستخدم على رأسھ قطعة تسمى بـ
 ً  ( Head Mounted Devicesتجھیزات مثبتة رأسیا

بشاشتین، واحدة لكل عین، وتحتوي ھذه القطعة على 
راصد للحركات لیرصد مكان رأس المستخدم واالتجاه 
الذي ینظر إلیھ، ویقوم جھاز الكمبیوتر بواسطة كل ھذه 

علومات بإعادة حساب صور العالم االفتراضي بشكل الم
مختلف قلیال لكل عین حتى تتناسب مع االتجاه الذي ینظر 
إلیھ المستخدم ومن ثم عرض ھذه الصور على الجھاز 
المعلق على رأس مستخدمنا، ثم یقوم الكمبیوتر بتولید ھذه 
الرؤیة الجدیدة عشر مرات في الثانیة كي یمنع رؤیة 

التخلف عن حركاتھ،كما أن بساطة مشاھد  المستخدم من
العالم االفتراضي تسمح للكمبیوتر بتجدید الصور البصریة 
بسرعة كافیة، وبسبب كل ھذا التبسیط في العروض 
البصریة الحالیة و رسومات الكمبیوتر، یمكن للمستخدم أن 
یمیز الواقع االفتراضي عن الواقع الحقیقي بكل سھولة، 

ً ویبني التطبیقات ال مالئمة أیضا

كما وتنتقل األصوات للمستخدم عبر سماعات متركزة في 
الجھاز على رأسھ، وینقل الصوت على الشكل التالي

الكمبیوتر بإیصال الصوت إلى أذن واحدة قبل أن تصل إلى 
األخرى أو بشكل أعلى من األخرى وذلك عندما ال یكون 

الصوت في العالم االفتراضي مقابل أو وراء 
 .مباشرة

وتعد النقطة التي تصل بین حاسة اللمس 
والعالم االفتراضي األقل تطورا واألكبر ) الجسدیة األخرى

ً للمھندسین والعلماء .تحدیا

ویستخدم حالیا كفان للیدین وراصدٌ للمكان، یقوم الكمبیوتر 
بواسطتھما بتحدید مكان ید المستخدم وقیاس حركات 

ن، ومنھا یستطیع المستخدم الوصول للعالم أصابع الیدی
االفتراضي والتعامل مع األغراض االفتراضیة،لكن دون 

 .الشعور بھم بشكل واقعي

http://www.hazemsakeek.com/vb
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  iPhoneكیف تعمل شاشة اللمس في جوال اآلي فون 
 حازم فالح سكیك. د

منذ فترة وجیزة حصلت على جھاز جوال ال یحتوى إال على ثالثة أزرار فقط، وشاشة 
كبیرة تستجیب لنقرات خفیفة بواسطة أصابع الید، لترد على المكالمات وتشغل ملفات 
الصوت والفیدیو وتستعرض الصور وتشغل الكامیرا وتلتقط الصور بمجرد لمسات 

واقع النت والتجول في صفحاتھ بتحریك إضافة إلى ذلك تصفح م. خفیفة على شاشتھ
ھذه التقنیة خلفھا فكرة فیزیائیة أحببت . أصبعك على الشاشة لتظھر باقي أجزاء الصفحة

ان تشاركوني معرفتھا من خالل شرح شاشة اللمس في جھاز الجوال العصري اآلي 
  .iPhoneفون 

س جھاز اآلي في ھذا المقال من كیف تعمل األشیاء سوف نوضح كیف تعمل شاشة لم
وكیف تستجیب الدوائر االلكترونیة للجھاز للنقرات الخفیفة من أصبعك  iPhoneفون 

  .على شاشتھ
  

عرض  2007في مطلع العام 
ستیف جوبز جھاز اآلي فون 

iPhone  من إنتاج شركة ابل في
بدا الھاتف أول . معرض اكسبو

األمر كأنھ صندوق مستطیل ال 
ولكن بمجرد . یحتوي على أزرار

ان بدء ستیف عرضھ للجوال 
ولمس شاشة اآلي فون وإذا بھا 
تتحول إلى شاشة تفاعلیة فیھا 
العدید من الوظائف التي تفعل 
بمجرد لمسھا على الشاشة ھذا 

مؤشر على  باإلضافة إلى ظھور
شاشة اآلي فون یتحرك مع حركة 
األصبع على الشاشة كما لو كان 

ھذا . یتحكم بھ بواسطة ماوس
العرض بدا لبعض الحضور شيء 
غیر عادي فھذه أول تجربة كانت 

لھم لتفاعل أصبع اإلنسان مع 
شاشة الجھاز مباشرة، وقد 
أدھشتھم ھذه الفكرة أكثر من 

  .مزایا اآلي فون نفسھ

اآلي فون على مزایا  لقد احتوى
عدیدة جعلت منھ اقرب لجھاز 
كمبیوتر كفي، فھو باإلضافة إلى 
كونھ جھاز ھاتف إال انھ یحتوي 
على كامیرا رقمیة ومشغل فیدیو 
وموسیقى ومتصفح لالنترنت 
والبرید االلكتروني ویتیح لك أیضا 
الحصول على الخرائط التفصیلیة 
للمنطقة التي أنت فیھا، والكثیر من 

  .مزایاال

ولكن ھذا الكمبیوتر الكفي لم یعد 
یعتمد في تشغیلھ على لوحة 

المفاتیح المعروفة أو الماوس، انھ 
یستخدم أزرار تحكم افتراضیة 

ھذه في . تظھر على الشاشة
الحقیقة لیست شيء جدید فشاشات 

معروفة  touch screensاللمس 
ومستخدمة في الھواتف الذكیة 

ن ما وفي الكثیر من األجھزة ولك
یمیز تقنیة شاشات اللمس في جھاز 
اآلي فون ھو انھ بإمكانك استخدام 
إصبعك بدال من القلم الخاص 

stylus  لشاشات اللمس المعروفة
إضافة إلى ذلك أیضا ھناك إمكانیة 
غیرة متوفرة في شاشات اللمس 
األخرى وھي ان شاشة اآلي فون 
تستطیع ان تلتقط التعلیمات بأكثر 

  .الوقت من لمسة في نفس

  
  iPhoneشاشة اللمس في جھاز اآلي فون 

األجھزة االلكترونیة قد تعتمد على أكثر من طریقة 
. الستقبال المدخالت بواسطة أي شخص على شاشة اللمس

ومعظم ھذه المستقبالت تستخدم مجسات حساسة ودوائر 
كثیرا من ھذه . نیة لمراقبة التغیرات في حالة خاصةالكترو

األجھزة وجھاز اآلي فون احدھا یعتمد على مراقبة 
وھناك طرق أخرى تعتمد . التغیرات في التیار الكھربي

على رصد التغیرات في األمواج الصوتیة المنعكسة أو 
في منطقة الطیف تحت (على شعاع ضوئي غیر مرئي 

یلة تستخدم ترانسدیوسر لقیاس وھناك أنظمة قل) األحمر
التغیرات في االھتزازات التي تحدث بالنقر باألصبع على 

أو باستخدام كامیرا لتراقب التغیرات في . سطح الشاشة
  .الضوء والظل

  

  
  مجموعة من األجھزة المتنوعة التي تعمل بتقنیة اللمس
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 –الفكرة األساسیة لشاشات اللمس ھي بسیطة في حد ذاتھا 
على الشاشة،  stylusعندما تضع أصبعك أو القلم الخاص 

فالشاشات التي . فان التغیرات التي تحدثھا یتم رصدھا
تعتمد على أمواج الصوت أو الضوء فان أصبعك یعمل 

أما في . على حجب أو عكس جزء من ھذه األمواج
مد على تغیر السعة الكھربیة فھي تحتوي الشاشات التي تعت

على مادة تحمل شحنة كھربیة، وعند لمس الشاشة فان تغیر 
أما في شاشات . في مقدار الشحنة یحدث عند نقطة اللمس

التي تعتمد على تغیر المقاومة الكھربیة فان الضغط 
باألصبع یحدث تغیر في موصلیة طبقات الدائرة الكھربیة 

بقات یجعل مقاومتھا تختلف عند بالضغط على ھذه الط
  .نقطة اللمس

معظم الوقت، ھذه األنظمة جیدة لرصد مكان النقر بدقة 
ما قمت بالضغط على الشاشة  إذاولكن . عالیة لنقرة واحدة

في أكثر من موضع وفي نفس الوقت، فان النتیجة تكون 
بعض شاشات اللمس تھمل كل . استجابة غیر منتظمة
والبعض األخر یمكنھ . غطة األولىالضغطات التي تلي الض

ان یستجیب ألكثر من ضغطة في نفس الوقت، ولكن 
برنامج التحكم ال یمكنھ احتساب موقع كل ضغطة بدقة 

  :وھناك العدید من األسباب لھذا ومنھا ما یلي. كافیة

الكثیر من األنظمة ترصد التغیرات على المحور ) 1(
من االستجابة األساسي للشاشة أو في اتجاه محدد بدال 

  .لنقطة على الشاشة

بعض الشاشات تعتمد على احتساب المتوسط لمنطقة ) 2(
  .كبیرة لتحدد مكان النقرة على شاشتھا

بعض األنظمة یأخذ حسابات بالنسبة لخط أساسي ) 3(
فعندما تضغط على الشاشة . یعتمد على الضغطة األولى
ب والضغطة التي تلیھا تسب. فانك تنشأ خط محوري جدید

قیاس یعتمد على خط محوري أخر غیر الخط األساسي 
  .الذي انشأ في البدایة

 
في شاشات ھواتف اآلي فون فان األمر مختلف حیث ان 
الشاشة مجھزة لالستجابة للضغطات المتعددة وفي نفس 

فعلى سبیل المثال، یمكنك ان تستخدم خاصیة . اللحظة
ور عن الزوم في تصفح مواقع النت أو في استعراض الص

طریق الضغط بواسطة إصبع اإلبھام على الشاشة 
وإصبعك األخر لمسح الشاشة لتكبیر جزء من الصورة 

ولكي تقوم بعكس ھذه العملیة لتصغیر . على شاشة الجھاز
العرض إلظھار الصورة بالكامل على الشاشة فانك 

تستطیع ان تستخدم إصبعیك وتقربھما على بعض كأنك 
ر الصورة وفي ھذا المثال نشاھد تقوم بقرص الشاشة فتصغ

احد التطبیقات لعملیة الضغط المتعدد في نفس اللحظة 
. وفائدتھا في التحكم في عرض الصور وصفحات الویب

حیث ان اآلي فون قد استجاب للضغط المتعدد والحركة 
  . على الشاشة

في الجزء التالي من المقال سوف نقوم بشرح كیف تعمل 
  iPhoneي فون شاشة اللمس في جھاز اآل

  

  Multi-touch systemأنظمة اللمس المتعددة 
لكي یتمكن المستخدمین من توجیھ التعلیمات إلى األجھزة 
بواسطة اللمس المتعدد تمكن مطورو جھاز اآلي فون من 
استخدام طریقة جدیدة غیر متبعة في تقنیة اللمس المعتمدة 

حیث ان شاشة اللمس تحتوي على طبقة رقیقة من . حالیا
مادة مواصلة لتقوم بعمل المكثف، مثل باقي شاشات 

ولكن، في اآلي فون فان المكثفات المستخدمة  .اللمس
مرتبة حسب إحداثیات شبكة تقوم بتولید إشارة خاصة بھا 
عند اللمس أو الحركة للمسات متعددة في نفس اللحظة 

والن التقنیة المتبعة في شاشة لمس اآلي . ألكثر من موضع
فون تعتمد على السعة الكھربیة لطبقة المادة الرقیقة 

ن جھاز اآلي فون یعمل فقط عندما تلمسھ المستخدمة فا
فھو ال یعمل باستخدام القلم الخاص  –بطرف أصبعك 

stylus  كنت ترتدي قفازات غیر موصلة إذاأو.  

  
شاشة اللمس ذات السعة المتبادلة تحتوي على شبكة من 

المجسات في صورة خطوط لرصد التغیر في التیار 
وجیھ التي الكھربي وكذلك على شبكة أخرى لخطوط الت
  یمر فیھا التیار الكھربي

تقوم خطوط المجسات بتحدید أین لمس أصبع المستخدم 
  الشاشة بالضبط
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شاشات اللمس ذات السعة الذاتیة تحتوي على دوائر 

حساسة والكترودات لتحدید موضع لمسة أصبع المستخدم 
  على الشاشة بالضبط

 

شاشة اآلي فون تستطیع ان تحدد مكان اللمس علیھا 
  :بواسطة ھاتین الطریقتین

  
 Mutual capacitanceطریقة السعة المتبادلة 

في ھذه الطریقة تتطلب دائرة السعة الكھربیة ان یكون لدینا 
احد ھاتین الطبقتین تستخدم . طبقتین من مادتین مختلفتین

لخطوط التوجیھ التي تحمل التیار الكھربي، والطبقة 
لى شكل شبكة من األخرى تستخدم للمجسات التي تكون ع

  . الخطوط التي تعمل على رصد التیار الكھربي عند العقد

  
 self capacitanceطریقة السعة الذاتیة 

في ھذه الطریقة تستخدم طبقة واحدة تحتوي على مجموعة 
كبیرة من االلكترودات وھذه متصلة مع دائرة حساسة لسعة 

  .الكھربیة

  

بیانات اللمس كال من ھاتین الطریقتین تقومان بإرسالھ 
في الجزء التالي من المقال . على شكل نبضات كھربیة

  .سوف نشرح تفاصیل ما یحدث بالضبط
  

 

 iPhone Processorمعالج اآلي فون 
معالج اآلي فون والبرامج المشغلة لھ ھي مركز التفسیر 
الصحیح لجھاز إدخال البیانات والذي ھو في ھذه الحالة 

الكھربیة بارسال بیانات  تقوم طبقة السعة. شاشة اللمس
یستخدم المعالج برنامج . موضع اللمس لمعالج اآلي فون

مثبت في ذاكرة اآلي فون لتفسیر ھذه البیانات كتعلیمات 
  :وھنا وصف لما یحدث

  

تنتقل اإلشارة من شاشة اللمس إلى المعالج على شكل ) 1(
  .نبضات كھربیة

البیانات لیقوم یستخدم المعالج البرنامج الخاص بتحلیل ) 2(
مثل حجمھا وشكلھا . بتحدید خصائص كل ضغطة

. وموضعھا والمنطقة التي تأثرت بالضغطة على الشاشة
وفي حالة الضرورة یقوم المعالج بترتیب ھذه اللمسات في 

فإذا ما قمت بتحریك أصبعك على . صورة مجموعات
الشاشة فان المعالج یقوم بحساب الفرق بین نقطة البدایة 

  .النھایة لكل لمسةونقطة 

  
  

یستخدم المعالج البیانات السابقة المخزنة في ذاكرتھ ) 3(
حیث یتمكن من فھم كل . لیحدد وظیفة كل لمسة قمت بھا

حركة قمت بھا على الشاشة والمعلومات حول التطبیق 
الذي تستخدمھ والتطبیق الذي كنت تستخدمھ عندما لمست 

  .الشاشة

علیمات التي طلبتھا إلى یقوم المعالج بترحیل الت) 4(
كذلك یقوم بارسال تعلیماتھ إلى شاشة . البرنامج المستخدم

اآلي فون إلظھار أي تعلیمات خاصة لك وكذلك یرسل 
تعلیماتھ إلى أجزاء محددة من الجھاز مثل مشغل الفیدیو أو 

حدث وان كانت البیانات التي استقبلھا  إذا. الكامیرا أو غیره
تتطابق مع أي من التعلیمات التي منك بواسطة اللمس ال 

خزنھا أو عرفھا من قبل فانھ یعتبر ھذه التعلیمات كأنھا 
 .لمسات خاطئة وال یستجیب لھا
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كل ھذه الخطوات تحدث في نفس اللحظة أن صح التعبیر 
أي انك سوف تشاھد على الشاشة استجابة فوریة ألي لمسة 

كل التطبیقات وھذا یجعلك تستطیع ان تصل إلى 
  .على جھازك وتستخدمھا وتشغلھ بلمسات من إصبعك

وفي النھایة أتمنى أن أكون قد قدمت شرحا مبسطا لمبدأ 
عمل شاشات اللمس بصفة عامة وشاشة اللمس ذات 
االستجابة المتعددة والتي میزت جھاز اآلي فون وجعلت 
منھ قفزة تكنولوجیة یتمنى كل شخص ان یستخدم ھذه 

  .التقنیة ویجرب اآلي فون
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كل ھذه الخطوات تحدث في نفس اللحظة أن صح التعبیر 
أي انك سوف تشاھد على الشاشة استجابة فوریة ألي لمسة 

وھذا یجعلك تستطیع ان تصل إلى . تقوم بھا
على جھازك وتستخدمھا وتشغلھ بلمسات من إصبعك

  

 

  

  

وفي النھایة أتمنى أن أكون قد قدمت شرحا مبسطا لمبدأ 
عمل شاشات اللمس بصفة عامة وشاشة اللمس ذات 
االستجابة المتعددة والتي میزت جھاز اآلي فون وجعلت 
منھ قفزة تكنولوجیة یتمنى كل شخص ان یستخدم ھذه 

التقنیة ویجرب اآلي فون

    

  الموقع التعلیمي للفیزیاءمنتدى 
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ما ھو دور الخوارزمیة بالنسبة  لماذا تعد دراسة الخوارزمیات عملیة ھامة في تعلم البرمجة؟

ً من المبرمجین یعتقدون  قبل الخوض في التفاصیل فإن كثیرا
فمن وجھة نظر برمجیة تعتبر لغة البرمجة أداة تنفیذ 
یصبح من السھل علیھ تطویر تطبیقات متقدمة 

ل أن یكون كل من زمن المعالجة وحجم  بشكل عام یُفضّ
الذاكرة المستھلكة أصغر ما یمكن، فنختار الخوارزمیة 

 .التي تحقق أحد الشرطین السابقین على األقل

في تطبیقات كثیرة متنوعة وغایة في  ت
 :األھمیة، نسرد فیما یلي بعضھا

 Human Genome الخارطة الجینیة لإلنسان
یھدف ھذا المشروع إلى تحدید أكثر من 

ُشكل الحمض النووي  ، DNAجین وراثي ت
ملیارات من األزواج  3باإلضافة إلى تحدید ما یقارب 

ن السلسلة الوراثیة ، لدینا كم ھائل . الكیمیائیة التي تكوِّ ً إذا
من البیانات نحتاج لتخزینھا ومعالجتھا، وھنا یأتي دور 
ن  ِّ مك ُ الخوارزمیات في تطویر تطبیقات وأدوات تحلیل ت

 ً  .ماء من إجراء دراسات معمقة في زمن قصیر نسبیا

 Internet Surfing: في وقتنا الحالي
یوجد عدد كبیر من مستخدمي شبكة اإلنترنت، وھم 
ً من  یحصلون في كل لحظة على كم كبیر جدا
فكیف یتم تأمین دخول ھذا العدد الكبیر من 

َّ تطویر ما .. الزبائن وتأمین المعلومات لھم لھذا الغرض تم
عن عملیة  المسئولةیسمى بالخوارزمیات الذكیة، تلك 

تخزین وتحصیل المعلومات بشكل سریع، وكمثال على 
خوارزمیات البحث المتوفرة ضمن : 

 .Google محركات البحث وأشھرھا محرك بحث

ن :Electronic Commerce التجارة اإللكترونیة ِّ تؤم
مجموعة من الخدمات الجیدة القابلة للتفاوض والتبادل 

ت تأمین حمایة بعض بشكل إلكتروني، فرضت ھذه الخدما
اسم المستخدم، كلمة المرور، : المعلومات الشخصیة مثل

مما ... رقم بطاقة االئتمان، الحسابات المصرفیة وغیرھا
 أدى إلى تطویر خوارزمیات التشفیر والتوقیع الرقمي

Digital Signature. 

لنفترض أنھ توجد لدینا خارطة لمدینة مع 
لتقاطعات، ونرید إیجاد أقصر طریق وضع المسافات بین ا

بین موقعین في ھذه المدینة، فكیف یتم ذلك؟ یتم ذلك 
وكانت ھذه ... باستعمال خوارزمیة دیجیكسترا الشھیرة

مقدمة سریعة لعلم الخوارزمیات وفي مواضیع الحقة 
 ...تفاصیل أكثر، وللحدیث بقیة
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 مدخل إلى الخوارزمیات
 اإللكترونمنتدى عالم  LORDبواسطة 

لماذا تعد دراسة الخوارزمیات عملیة ھامة في تعلم البرمجة؟
 للتقنیات األخرى المستخدمة في مجال الحواسیب؟

ً من المبرمجین یعتقدون و ...في ھذا الموضوع سنحاول اإلجابة على ھذه التساؤالت قبل الخوض في التفاصیل فإن كثیرا
ً غیر صحیح... یة ھي إتقان لغة برمجة  فمن وجھة نظر برمجیة تعتبر لغة البرمجة أداة تنفیذ . وھذا طبعا

یصبح من السھل علیھ تطویر تطبیقات متقدمة .. فإن تمكن المبرمج من إتقان الخوارزمیات  .الخوارزمیات فقط ال غیر

ھا  ّ بشكل عام، یمكننا تعریف الخوارزمیة بأن
أي سلسلة من الخطوات الحسابیة المعرفة بشكل جید، 

، وتعطي قیمة أو Inputدخلوالتي تأخذ قیمة أو أكثر كـ

بھذا المفھموم فإن الخوارزمیة عبارة عن أداة لحل 
العالقة بین : ونقصد بكلمة مسألة 

الدخل والخرج، وبالتالي فإن دور الخوارزمیة توضیح 
الخطوات الضروریة للوصول إلى العالقة المطلوبة، 
ً ما تسمى قیم الدخل التي یتم اختبار الخوارزمیة  وعادة

 :لتوضیح المفاھیم السابقة نأخذ المثال التالي

لصحیحة ونرید لنفترض أنھ لدینا سلسلة من األعداد ا

 .ترتیب تنازلي لألعداد الصحیحة

 .n سلسلة من األعداد عددھا

 ً  .سلسلة الدخل مرتبة تنازلیا

بفرض سلسلة الدخل ھي 
فإن سلسلة الخرج ھي  

توضیحي ألھمیتھا الكبیرة في أخذنا عملیة الترتیب كمثال 
َّ تطویر عدد كبیر من  كثیر من التطبیقات، وتم
خوارزمیات الترتیب والتي سنتطرق لھا بالشرح والتحلیل 

ّ أي مسألة حسابیة لیس لھا حل وحید  بشكل عام، فإن
ھ یوجد  ّ وحسب، وإنما عدد ال نھائي من الحلول، بمعنى أن

، فكیف نختار تالخوارزمیامن 
 الخوارزمیة المناسبة للتطبیق؟

ّ لموارد الحاسوب،  ً یتم االختیار بحیث نحقق استغالالً أمثلیا

زمن المعالجة وحجم الذاكرة : 
 .الالزمة لتنفیذ الخوارزمیة

ل أن یكون كل من زمن المعالجة وحجم  بشكل عام یُفضّ
الذاكرة المستھلكة أصغر ما یمكن، فنختار الخوارزمیة 

التي تحقق أحد الشرطین السابقین على األقل

تالخوارزمیاتدخل 
األھمیة، نسرد فیما یلي بعضھا

الخارطة الجینیة لإلنسان *
Project:  یھدف ھذا المشروع إلى تحدید أكثر من
ُشكل الحمض النووي  100000 جین وراثي ت

باإلضافة إلى تحدید ما یقارب 
ن السلسلة الوراثیة الكیمیائیة التي تكوِّ

من البیانات نحتاج لتخزینھا ومعالجتھا، وھنا یأتي دور 
ن  ِّ مك ُ الخوارزمیات في تطویر تطبیقات وأدوات تحلیل ت

ً العل ماء من إجراء دراسات معمقة في زمن قصیر نسبیا

:Internet Surfingتصفح االنترنت
یوجد عدد كبیر من مستخدمي شبكة اإلنترنت، وھم 
ً من  یحصلون في كل لحظة على كم كبیر جدا

فكیف یتم تأمین دخول ھذا العدد الكبیر من .... المعلومات
الزبائن وتأمین المعلومات لھم

یسمى بالخوارزمیات الذكیة، تلك 
تخزین وتحصیل المعلومات بشكل سریع، وكمثال على 

: ھذه الخوارزمیات
محركات البحث وأشھرھا محرك بحث

التجارة اإللكترونیة
مجموعة من الخدمات الجیدة القابلة للتفاوض والتبادل 

بشكل إلكتروني، فرضت ھذه الخدما
المعلومات الشخصیة مثل

رقم بطاقة االئتمان، الحسابات المصرفیة وغیرھا
أدى إلى تطویر خوارزمیات التشفیر والتوقیع الرقمي

Digital Signature.

لنفترض أنھ توجد لدینا خارطة لمدینة مع :أشھر األمثلة
وضع المسافات بین ا

بین موقعین في ھذه المدینة، فكیف یتم ذلك؟ یتم ذلك 
باستعمال خوارزمیة دیجیكسترا الشھیرة

مقدمة سریعة لعلم الخوارزمیات وفي مواضیع الحقة 
تفاصیل أكثر، وللحدیث بقیة
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لماذا تعد دراسة الخوارزمیات عملیة ھامة في تعلم البرمجة؟ الخوارزمیة؟ما ھي 

للتقنیات األخرى المستخدمة في مجال الحواسیب؟
في ھذا الموضوع سنحاول اإلجابة على ھذه التساؤالت

یة ھي إتقان لغة برمجة أن البرمج
الخوارزمیات فقط ال غیر
  .بلغات برمجیة مختلفة

 

ھا  :الخوارزمیة ّ بشكل عام، یمكننا تعریف الخوارزمیة بأن
أي سلسلة من الخطوات الحسابیة المعرفة بشكل جید، 

والتي تأخذ قیمة أو أكثر كـ
 .Output خرجأكثر كـ

بھذا المفھموم فإن الخوارزمیة عبارة عن أداة لحل 
ونقصد بكلمة مسألة . المسائل الحسابیة

الدخل والخرج، وبالتالي فإن دور الخوارزمیة توضیح 
الخطوات الضروریة للوصول إلى العالقة المطلوبة، 
ً ما تسمى قیم الدخل التي یتم اختبار الخوارزمیة  وعادة

 Instance  علیھا بـ

لتوضیح المفاھیم السابقة نأخذ المثال التالي

لنفترض أنھ لدینا سلسلة من األعداد ا
ً فعندئذ  :ترتیبھا تنازلیا

ترتیب تنازلي لألعداد الصحیحة :المسألة

سلسلة من األعداد عددھا  :الدخل

ً  :الخرج سلسلة الدخل مرتبة تنازلیا

Insatnce  بفرض سلسلة الدخل ھي
<10،5،30،15،40> 
<5،10،15،30،40>. 

أخذنا عملیة الترتیب كمثال 
َّ تطویر عدد كبیر من  كثیر من التطبیقات، وتم
خوارزمیات الترتیب والتي سنتطرق لھا بالشرح والتحلیل 

 .في مواضیع الحقة

ّ أي مسألة حسابیة لیس لھا حل وحید  بشكل عام، فإن
ھ یوجد  ّ وحسب، وإنما عدد ال نھائي من الحلول، بمعنى أن

من  لدینا عدد ال بأس بھ
الخوارزمیة المناسبة للتطبیق؟

ّ لموارد الحاسوب،  ً یتم االختیار بحیث نحقق استغالالً أمثلیا
 فما ھي ھذه الموارد؟

: أھم ھذه الموارد ھي
الالزمة لتنفیذ الخوارزمیة
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 IC3 الدولیةشھادة الحاسوب 
 مشرفة قسم المواضیع العامة في منتدى الفیزیاء التعلیمي دموع صامتة
 

ً في  IC3 یُعد برنامج الشھادة الدولیة للحاسب واالنترنت البرنامج المعتمد األول عالمیا
مجال التدریب واالعتماد المستند إلى المعاییر القیاسیة لقیاس المھارات والمعرفة األساسیة 

ھي أنھا تتأكد من أن حاملھا یملك  IC3 ولعل داللة شھادة, وتر واالنترنت في الكمبی
المعرفة والمھارات األساسیة المطلوبة لالستخدام األساسي لمعدات الكمبیوتر، وبرمجیاتھ، 

الشھادة الدولیة للحاسب واإلنترنت ھي منھج وبرنامج من .والشبكات، وكذلك اإلنترنت
العالمیة لقیاس معرفة المستخدمین بأساسیات الحاسب   Certiportشركة سیرتیبورت 

 .واإلنترنت

ً لمنح من یمتلكون مھارات الحاسب  ھناك حاجة واضحة لمقیاس یعترف بھ عالمیا
ً عریضة وتوجیھات محددة IC3شھادة.واإلنترنت األساسیة الشھادات المناسبة لھم ، ھي البرنامج الوحید الذي یعطي خطوطا

ً للحاسب واإلنترنتللمھارات والمعرفة ا ً فعاالً ومنتجا  .لمطلوبة لیصبح الفرد مستخدما

 

 ؟IC3 ما الذي یمیّز شھادة

 . لغات منھا اللغة العربیة 8دولة و  60تقدم في أكثر من  •
 .دولة اشتركوا لتأسیس مقیاس ثقافة الحاسب 19خبیر من  270 •
 .ثالثة اختبارات فقط موزعة على ثالثة مواضیع رئیسیة •
 یة تدمج أحدث تقنیات االختبار االحترافیة من خالل مزیج من األسئلة المعتمدة على المعرفةأسئلة عمل •

Knowledge–based والمھام المعتمدة على األداء Performance–based. 
ً وفي أي مكان في العالم •  .االختبارات موحدة وتعقد الكترونیا
ً یعنى نتائج اختبار فوریة و الح • صول على نسخة رقمیة من النتیجة في الحال بمجرد إكمال حساب النتیجة تلقائیا

 .االختبار
 . CompTIA اعتراف و دعم الجھات المصنعة و المنظمة للتقنیة الدولیة مثل •
 .دعم الجھات المصنعة مثل مایكروسوفت یساھم في توفر أحدث اإلصدارات في االختبارات •
 ...(A+, MOS, MCSE, Cisco) الشھادات الدولیةتساعد الفرد على أكمال طریقھ إلى  IC3 شھادة •

 

 ؟ IC3  فوائد الـ
ً لمعاییر مھنیة عالمیة  إبرازللمرشحین فرصة  IC3 یوفر تنعكس على قدراتھم في مجال الحاسوب واالنترنیت طبقا

 .في مواقع العمل وإنتاجیتھممھاراتھم 

 

 :بنجاح سوف IC3 أن اجتیاز برامج

 المھارات الالزمة إلدارة المشاریع التجاریة بكفاءةیضمن امتالك الدارسین  .1
 األمریكيتأھیل المرشحین للدراسة في الجامعة من خالل مجلس التعلیم  .2
 تعزیز الثقة والشعور باالطمئنان للحاق بعالم الیوم الرقمي .3

 

 ؟IC3 شروط الحصول على شھادة
 :یحتاج المرشح الجتیاز ثالثة اختبارات، ھي

1. Computing Fundamentals ویختص بالویندز ومقدمة عامة عن الحاسوب. 
2. Key Applications  ویختص ببرامج تحریر النصوص والمھام المكتبیة بین قوسین مثل وورد اكسل بور

 ....بوینت
3. Living Online ویختص بشبكة االنترنت والبرید االلكتروني وبرامج البرید المختلفة تضم برنامج outlook  
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 وأنشطةمعرفیة  أسئلةوتھدف ھذه االختبارات لقیاس معرفة المرشحین ومھاراتھم في مجال الحاسوب، وذلك من خالل 

. 

، وعلى من أدناهكفاءة المرشح في المجاالت المبینة 
 :المجاالت الثالثة فھي أما

 .یوتر، كذلك استخدام احد نظم التشغیل
 .وظائف البرنامج العادیة ومعالجة الكلمات والجداول

. 

من  أسبوعینعند نھایة كل اختبار، ومن یجتاز االختبارات الثالثة بنجاح سوف یمنح شھادة معتمدة خالل 

من  أصعبتعد  IC3 فھي عبارة عن سبع اختبارات ولكن اختبارات الـ
تختلف  ااختباراتھشھادة محلیة كل دولة 
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وتھدف ھذه االختبارات لقیاس معرفة المرشحین ومھاراتھم في مجال الحاسوب، وذلك من خالل 

.معتمد IC3 مركز أيیستغرق كل اختبار اقل من ساعة ویمكن تقدیم االختبارات في 

 IC3؟ 
ً من المعارف والمھارات  كفاءة المرشح في المجاالت المبینة  إلثباتتتضمن تدریبات البرنامج عددا كبیرا

أما. یرغب في الحصول على شھادة البرنامج اجتیاز االختبارات الثالثة المذكورة سابقا

یوتر، كذلك استخدام احد نظم التشغیلوبرامج الكمب أجھزة: أساسیات الكمبیوتر وتشمل
وظائف البرنامج العادیة ومعالجة الكلمات والجداول: التطبیقات الرئیسیة وتشمل

.االجتماعیة للكمبیوتر واالنترنیت واآلثارشبكات العمل والبرید االلكتروني 

 الحصول على نتائج االختبارات؟
عند نھایة كل اختبار، ومن یجتاز االختبارات الثالثة بنجاح سوف یمنح شھادة معتمدة خالل 

 ؟ICDL  وشھادة
فھي عبارة عن سبع اختبارات ولكن اختبارات الـ ICDL الـ أماعبارة عن ثالث اختبارات 

شھادة محلیة كل دولة  ICDL لماذا الن.....ICDL من شھادة أفضل IC3 تعد شھادة
  .جمیع دول العالم تعتمد اختبارات بمستوى موحد IC3 عن
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وتھدف ھذه االختبارات لقیاس معرفة المرشحین ومھاراتھم في مجال الحاسوب، وذلك من خالل 
 .أدائیة

یستغرق كل اختبار اقل من ساعة ویمكن تقدیم االختبارات في 

 

IC3المھارات التي یشملھا
ً من المعارف والمھارات  تتضمن تدریبات البرنامج عددا كبیرا

یرغب في الحصول على شھادة البرنامج اجتیاز االختبارات الثالثة المذكورة سابقا

أساسیات الكمبیوتر وتشمل •
التطبیقات الرئیسیة وتشمل •
شبكات العمل والبرید االلكتروني  •

 

الحصول على نتائج االختبارات؟
عند نھایة كل اختبار، ومن یجتاز االختبارات الثالثة بنجاح سوف یمنح شھادة معتمدة خالل  تاالختباراتعلن 
  .تلك االختبارات إتمام

 

وشھادة IC3 الفرق بین شھادة
عبارة عن ثالث اختبارات  IC3 الـ

تعد شھادةICDL اختبارات
عن اما األخرىعن الدول 
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 ةـــــــح كمبیوتری

 ً الكمبیوتر عن ثمانین سنتیمترا
ً عن نتائج صحیة أخرى غیر  في الرؤیة وصداع فضال

ال یتیح  ألن الجلوس إلى كرسي
 .والساقین الفقري والرقبة

ً على  رأسك دائماتجنب االنحناء إلى األمام في اتجاه لوحة المفاتیح وحاول أن یكون  مرفوعا
 .الرأس أحناءالنظر إلیھا 

، ففي ھذه الحالة تكون العضالت 

التي یحجبھا  لكن النسبةیستطیع الفلتر الذي یوضع على الشاشة تخفیف كمیة الضوء الصادرة، 
 .الشاشة

على الذاكرة  التي تحتوية الكمبیوتر ھو الكمبیوتر ذاتھ أي العلبة 
ً كھرومغناطیسیاً،إضافة إلى إصدارھا كھرباء سكونیة،  والطاقة وسواھما، إذ أنھا تشكل حقال
ً من الرصاص إلى  األسالك، وإذا أمكن ضع لوحا

والطابعة فكل ھذه  بالكمبیوتر والشاشة
لم یعرف الطب تأثیرھا بعد، 

بعد فترة منذ فترة قصیرة وقد تبدأ أمراض الكمبیوتر 

ً،  تؤثر علیھم بطریقة سیئة جدا
السریر ومن الموقع الذي یضعون 

النوع الذي یأخذ  اشة الكمبیوتر لممارسة لعبة من
األوالد حیث یلعبون لتصحیح 

 .أو االقتراب من الشاشة وعلبة الكمبیوتر

ً، تجنب لمس  حیث  داخل الطابعةبعض الطابعات یعمل بواسطة أجھزة تصدر حرارة عالیة جدا
بعضھا یعمل بواسطة عجالت 

، تجنب یؤذي العیونور والنصوص یمكن أن 
 .ورقة خالل العمل أي 

أن تضع الجھاز  خالل عمل الكمبیوتر ترتفع درجة حرارة الشاشة وعلبة الكمبیوتر لذلك یجب
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ح كمبیوتریــــــــنصائ
  

ً  عینیك وشاشةحاول قدر اإلمكان أال تقل المسافة التي تفصل بین  الكمبیوتر عن ثمانین سنتیمترا
ً عن نتائج صحیة أخرى غیر  فالضوء الصادر عنھا یؤدي إلى مشاكل في الرؤیة وصداع فضال

 .محددة بدقة حتى اآلن

ألن الجلوس إلى كرسي) ظھر ( احرص على عدم استخدام كرسي من دون خلفیة 
الفقري والرقبةتسعین درجة لظھرك قد یؤدي إلى مشاكل في العمود 

تجنب االنحناء إلى األمام في اتجاه لوحة المفاتیح وحاول أن یكون 
النظر إلیھا  یمكن معھامستوى أفقي ولذلك أبعد عن لوحة المفاتیح إلى درجة 

، ففي ھذه الحالة تكون العضالت  45الماوس بشكل تكون یدك وساعدك في زاویة بدرجة 
 .في وضع مرتاح

یستطیع الفلتر الذي یوضع على الشاشة تخفیف كمیة الضوء الصادرة، 
ً وغیر كافیة لذلك احرص على عدم االقتراب من الشاشة ضئیلة جدا

ً بین أجھز ة الكمبیوتر ھو الكمبیوتر ذاتھ أي العلبة األكبر ضررا
ً كھرومغناطیسیاً،إضافة إلى إصدارھا كھرباء سكونیة،  والطاقة وسواھما، إذ أنھا تشكل حقال

ً من الرصاص إلى  یتحمل طولتجنب ھذه العلبة وأبعدھا بقدر ما  األسالك، وإذا أمكن ضع لوحا
 .نھائیاعنك جانب العلبة كي تفصلھ 

بالكمبیوتر والشاشةتجنب االحتكاك بكل األسالك وكابالت المعلومات الخاصة 
لم یعرف الطب تأثیرھا بعد،  وحقوال مغناطیسیةاألسالك تصدر كھرباء متفاوتة في قدرتھا، 

منذ فترة قصیرة وقد تبدأ أمراض الكمبیوتر  بھذه الكثافةفالبشریة تستخدم الكمبیوتر 
 ،الزمن بالظھور

تؤثر علیھماألوالد یتأثرون بالحقول المغناطیسیة أكثر من الكبار ویمكن أن 
السریر ومن الموقع الذي یضعون  قریبة منلذا تجنب وضع جھاز الكمبیوتر في غرف نومھم 

 .فیھ رؤوسھم عند النوم

ً ساعات طویلة أمام ش اشة الكمبیوتر لممارسة لعبة منیمضي األوالد أحیانا
ً، حاول تحدید ساعات اللعب على  ً طویال األوالد حیث یلعبون لتصحیح  الكمبیوتر وراقبوقتا

أو االقتراب من الشاشة وعلبة الكمبیوتر وضعیة الجلوساألخطاء التي یقومون بھا سواء في 
ً، تجنب لمس  بعض الطابعات یعمل بواسطة أجھزة تصدر حرارة عالیة جدا

بعضھا یعمل بواسطة عجالت  تكون في العمل أو متوقفة وكذلك تجنب اقتراب األوالد منھا ألن
  .صغیرة داخلیة یمكن أن تعلق أصابع األوالد داخلھا

ً لدى مسح الص ً قویا ور والنصوص یمكن أن تصدر الماسحة الضوئیة نورا
 النظر إلى ھذا الضوء المنبعث وضع الغطاء الخاص بالماسحة على

خالل عمل الكمبیوتر ترتفع درجة حرارة الشاشة وعلبة الكمبیوتر لذلك یجب
 ...لكي ال ترتفع درجة الحرارة التھویةولواحقھ في مكان جید 
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حاول قدر اإلمكان أال تقل المسافة التي تفصل بین  .1
فالضوء الصادر عنھا یؤدي إلى مشاكل

محددة بدقة حتى اآلن
احرص على عدم استخدام كرسي من دون خلفیة  .2

تسعین درجة لظھرك قد یؤدي إلى مشاكل في العمود  وضعیة
تجنب االنحناء إلى األمام في اتجاه لوحة المفاتیح وحاول أن یكون  .3

مستوى أفقي ولذلك أبعد عن لوحة المفاتیح إلى درجة 
الماوس بشكل تكون یدك وساعدك في زاویة بدرجة  أمسك .4

في وضع مرتاح
یستطیع الفلتر الذي یوضع على الشاشة تخفیف كمیة الضوء الصادرة،  .5

ً وغیر كافیة لذلك احرص على عدم االقتراب من ضئیلة جدا
ً بین أجھز .6 األكبر ضررا

ً كھرومغناطیسیاً،إضافة إلى إصدارھا كھرباء سكونیة،  والطاقة وسواھما، إذ أنھا تشكل حقال
تجنب ھذه العلبة وأبعدھا بقدر ما 

جانب العلبة كي تفصلھ 
تجنب االحتكاك بكل األسالك وكابالت المعلومات الخاصة  .7

األسالك تصدر كھرباء متفاوتة في قدرتھا، 
فالبشریة تستخدم الكمبیوتر 

الزمن بالظھورمن 
األوالد یتأثرون بالحقول المغناطیسیة أكثر من الكبار ویمكن أن  .8

لذا تجنب وضع جھاز الكمبیوتر في غرف نومھم 
فیھ رؤوسھم عند النوم

ً ساعات طویلة أمام ش .9 یمضي األوالد أحیانا
ً، حاول تحدید ساعات اللعب على  ً طویال وقتا

األخطاء التي یقومون بھا سواء في 
ً، تجنب لمس  .10 بعض الطابعات یعمل بواسطة أجھزة تصدر حرارة عالیة جدا

تكون في العمل أو متوقفة وكذلك تجنب اقتراب األوالد منھا ألن
صغیرة داخلیة یمكن أن تعلق أصابع األوالد داخلھا

ً لدى مسح الص .11 ً قویا تصدر الماسحة الضوئیة نورا
النظر إلى ھذا الضوء المنبعث وضع الغطاء الخاص بالماسحة على

خالل عمل الكمبیوتر ترتفع درجة حرارة الشاشة وعلبة الكمبیوتر لذلك یجب .12
ولواحقھ في مكان جید 
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  في تسییر كافة االعمال اإلداریة برنامج اإلكسیلاستخدام 

  تعرف على برنامج االكسیل: الدرس األول
  حازم فالح سكیك./ د

  
جعل الكثیر لعل وجودنا في عصر التكنلوجیا والمعلوماتیة 

ً على ابناءه وھم یقومون باألعمال  ً متفرجا منا یقف عاجزا
المدھشة على اجھزة الكمبیوتر، دون ان یخطر ببالھ انھ 
باستطاعتھ ان یتعلم فعل ذلك وأن یسخر ما تعلمھ في تسییر 
اعمالھ وتسھیلھا الن التطور في التكنولوجیا التي واكبت 

ھال ولیس كما یظن الكمبیوتر جعلت من استخدامھ امرأ س
  .البعض انھ أمر صعب

ولكن قد یتسأل البعض عن سر غموض أجھزة الكمبیوتر 
وسبب صعوبة استخدامھا مقارنة بباقي االجھزة 
االلكترونیة كاالجھزة الخلویة واجھزة الستالیت والفیدیو 

ولعل البعض منا یتسأل . وغیرھا من االجھزة االخرى
الكمبیوتر اكثر صعوبة أیضا عن السبب الذي قد یجعل من 

  .وتعقیدا من ھذه االجھزة؟ خاصة من وجھة نظر المبتدئین

لعل السبب في ذلك ترجع الى االمكانیات الكثیرة والمھمام 
العدیدة التي یمكن للكمبیوتر ان یقوم بھا في حین ان 
االجھزة االكترونیة السابقة تقوم بعمل محدد وتنفذ مھمة 

  .امكررة في كل وقت نشغلھا فیھ

ً اذ یمكن  أما بالنسبة للكمبیوتر، فاألمر مختلف تماما
للمستخدم التحكم بقدرات ومھام الجھاز وتوجیھھا بالطریقة 
التي یردھا بحسب طبیعة المكونات الداخلیة والبرامج 

فعلى سبیل المثال یمكننا تحویلھ الى جھاز .. المثبتة علیھ
ألفالم ستیریو لسماع الموسیقى او الى تلفاز لمشاھدة ا

والفیدیو كلیب او الى ستاالیت الستقبال المحطات الفضائیة 
او الى جھاز تسلیة للعب االلعاب االلكترونیة او الى جھاز 
لحوسبة وارشفة الحسابات المكتبیة او الى جھاز فني 
للتصمیم واالخراج او الى جھاز اتصاالت الجراء 

دمات فاستخ. المكامالت الدولیة وعقد المؤتمرات المرئیة
الكمبیوتر كثیرة وعدیدة یمكن تطویعھا لخدمات احتیاجات 

  .المستخدمین في شتى القطاعات والمیادین

وبالتالي، یمكن الي مستخدم كان ان یستخدم الكمبیوتر 
حسب طبیعة عملھ وتخصصھ وذلك من خالل مجموعة 
من البرامج التطبیقیة التي صممت من أجل تسھیل استخدام 

  .ي متناول الجمیع لیصبح جھاز العصرالكمبیوتر وجعلھ ف

ولكم اصبح االعتماد على استخدام اجھزة الكمبیوتر 
ضرورة من ضرورات تسییر األعمال بل متطلب اساسي 
من متطلبات العمل وھنا یأتي دور البرامج التطبیقیة 

وھذه البرامج . العدیدة التي تنتجھا الشركات العالمیة
ناك برامج معالجة التطبیقیة مصنفة حسب طبیعتھا فھ

الكلمات وبرامج للجداول اإللكترونیة وبرامج التصمیم 
وتزداد . وبرامج تحریر ومونتاج الفیدیو وبرامج التسلیة

ً بعد یوم  عدد البرامج التي تندرج تحت تلك التصنیفات یوما
ولكن في األغلب تكون فكرة عملھا واحدة، فإذا ما أتقنت 

تستخدم برنامج شبیھ لھ استخدام احد البرامج تستطیع ان 
  .  من انتاج شركة أخرى

وھنا تأتي ھذه السلسلة من الدروس على صفحات زیرو 
ون في اطار تقدیم المساعدة والعون لقراءھا الكرام لتصل 

  .  بھم إلى درجات التمیز واالحتراف

ومن الطبیعي ان نتناول مواضیع ھذه الدروس حسب 
في مجال الكمبیوتر اھمیتھا وتسلسلھا وفي الحقیقة فإنھ 

تصبح كل البرامج ھامة وتكمل بعضھا البعض، فیندر مثالُ 
ان تجد مستخدم یقوم بتشغیل برنامج محدد طوال الوقت 
فمثال عندما تحتاج إلى اعداد تقریر فإنك تحتاج إلى طباعة 
. النص وتنسیقھ بمھارة تعكس فیھا مدى قدرتك ومھاراتك

ان إلى ادراج الجداول وال بد لك وان تحتاج في بعض االحی
والرسوم البیانیة في تقریرك وإلى االستعانة ببعض الرسوم 
البیانیة والتوضیحیة لتعطي مزید من المصادقیة والحیویة 

ان كل بند مما سبق ھو عبارة عن برنامج . للتقریر
وسنقوم من خالل ھذه . متخصص للقیام بمھمة محددة

دمین علیھا من الدروس بشرح تلك البرامج وتدریب المستخ
ً لھذا الغرض   .خالل التطبیقات التي صممت خصیصا

ستجد في ساحة برامج الكمبیوتر العدید من البرامج 
المتشابھة في االداء وتؤدي نفس الغرض، ولكن من انتاج 
شركات مختلفة تتنافس فیما بینھا لتوفر االفضل دائما 

ولكن شركة مایكروسوفت احتلت مركز .  للمستخدم
ً في إنتاج البرامج  الصدارة ً وعربیا واالنتشار عالمیا

التطبیقیة المكتبیة التي ال غنى ألي فرد عن استخدامھا 
  . مھما كان تخصصھ

وفي ھذه السلسة من الدروس قمنا بأختیار البرنامج الممیز 
من انتاج شركة  Excelفي الجداول االلكترونیة االكسیل 

على لتتعرف  1انظر الشكل . Excel. میكروسوفت
  ".اكسیل"برنامج الجداول االلكترونیة 

برنامج االكسیل من البرامج الشھیرة والتي تندرج تحت 
برامج الجداول اإللكترونیة، یقوم برنامج االكسیل بالتعامل 
مع البیانات التي نحتاج ان تكون في جداول مثل بیانات 
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االصدقاء وبیانات الكتب وبیانات االسطوانات التي لدینا، 
لك فحسب بل تمكنا من اجراء العملیات الحسابیة لیس ذ

بكافة اشكالھا ورسم المخططات البیانیة فیمكن استخدامھ 
الدارة المخازن وتجھیز قوائم ورصد درجات الطلبة او 
الجراء الحسابات المالیة المختلفة، كذلك یحتوى برنامج 
االكسیل على كافة االوامر الالزمة لتحلیل البیانات بعد 

  .  وتصفیتھا حسب طبیعة العملفرزھا 

نستنتج مما سبق ان برنامج االكسیل لیس برنامج محاسبة 
كما ھو شائع بل ھو أكثر من ذلك بكثیر فھو برنامج 
نحتاجھ كلنا دون تمییز وال یمكن االستغناء عنھ بعد ان 

وعلى .  ونتعلم ماذا یمكن ان یقدم لنا.  نتقن استخدامھ
قوم بشرح ھذا البرنامج سن" زیرو ون"صفحات مجلة 

الرائع باسلوب التدریب من خالل االمثلة والتمارین العدیدة 
  .التي سنطرحھا حسب تسلسلنا في الدروس

  
  الشاشة الرئیسیة لبرنامج االكسیل

  متطلبات اساسیة

ً ب    أوامر تش    غیل الحاس    وب م    ن خ    الل ) 1( برن    امج الوین    دوز مث    ل االوام    ر المتعلق    ة عل    ى المت    درب أن یك    ون ملم    ا
  .بالملفات والمجلدات مثل أوامر الحفظ والنسخ واللصق والنقل واعادة تسمیة الملفات

وبرن    امج میكروس    وفت اكس    یل  2003ت    وفر جھ    از حاس    وب مثب    ت علی    ھ برن    امج میكروس    وفت وورد اص    دارة ) 2(
  .نفس االصدارة لتطبیق المباشر لكل درس من الدروس

  مصطلحات

.  Editأو قائم   ة  Fileعن  د االش   ارة ال   ى تنفی   ذ ام   ر فنعن   ي ب   األوامر الت   ي تحص   ل علیھ   ا م   ن ش   ریط الق   وائم مث   ل قائم   ة 
وعن    د االش    ارة إل    ى الض    غط عل    ى زر فنعن    ي ب    األزرار الموج    ودة عل    ى ش    ریط االزرار لتنفی    ذ االوام    ر بطریق    ة 
مختص   رة، ام   ا لوح   ة الح   وار وھ   ي اللوح   ة الت   ي یظھرھ   ا البرن   امج لتحدی   د خیارات   ك قب   ل تنفی   ذ األم   ر او تعبئ   ة بع   ض 

  .على لوحة الحوار OKموافق أو نفیذ األمر البیانات أما الضغط على مفتاح فنعني النقر بالماوس على مفتاح ت

  ).حیث یظھر الشریط العلوي لقائمة اوامر االكسیل 2شاھد الشكل  -1
  .لمعاینة شریط االزرار 3شاھد الشكل  -2
  .لتتعرف على لوحة الحوار التي یمكنك من خاللھا تعدیل وتغییر بعض االعدادات الرئیسیة للنص 4شاھد الشكل  -3

  

  
  األوامرشریط قوائم 

  
  

  شریط االزرار
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 Cancelاو االلغاء  OKلوحة الحوار ویظھر اسفلھا مفاتیح الموافقة 

  
  الدرس األول التعرف على برنامج االكسیل

بمجرد النقر على رمز تشغیل برنامج االكسیل یبدأ جھاز الكمبی وتر بتحمی ل البرن امج وتظھ ر رس الة الترحی ب الت ي تحت وي 
  .وغیرھا من المعلومات حول صاحب النسخةعلى شروط الترخیص 

  .ویمكن تغیر ھذا االسم عند حفظ المستند ألول مرة Book 1أو  1یقوم البرنامج تلقائیا بفتح مستند جدید باسم كتاب 
  .استخدم أزرار ویندوز للتكبیر لجعل ورقة العمل تغطي مساحة الشاشة

  
  
  
  
  

حی ث س تكون معظ م األعم ال الت ي تق وم بھ ا ف ي برن امج .  یجب أن تظھر شاشتك كما ھو مبین في الشكل التوضیحي الت الي
Excel على ورقة العمل الموضحة.  

  .ھذه الدروسحاول التمرن على اسم كل جزء من أجزاء ورقة العمل حیث سیتم استخدامھا خالل شرح 
  

  
  
  

  شريط القوائم

  شريط األدوات

  مرجع اخللية

  شريط الصيغ

  شريط املعلومات
  رأشرطة التمري

  زر التكبیر

  العنوانشريط 
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  Worksheetما ھو المقصود بورقة العمل 
یوج د ف وق ك ل عم ود اس م مح دد بح رف .  المقصود بورقة العمل ھو الشبكة المكونة من الصفوف األفقیة واألعمدة الرأسیة

ك ل ورق ة عم ل تتك ون م ن .  وعلى یمین ورق ة العم ل یوج د رق م الص ف.      ,A, B, C,          ,AA, AB, ACالتیني 
  .صف 65000یصل عدد الصفوف إلى أكثر من   Excel 2003صف وفي  16384عمود و  256

   
ً م ن رم ز العم ود ورق م الص ف , Cellتقاطع األعمدة مع الصفوف یكون الخلیة  وبھذا یصبح لك ل خلی ة عن وان مح دد مكون ا

في الشكل أع اله ف إن الخلی ة المش ار لھ ا بالس ھم ھ ي الخلی ة . على ورقة العمل) مرجع الخلیة(ویظھر في المكان المخصص 
C7.  

 Worksheetأوراق عمل  مكون من عدة Workbookیقوم البرنامج بإنشاء مستند عمل  Excelعند البدء بتشغیل برنامج 
  .یمكن إضافة أوراق عمل إلى المستند حسب الحاجة

  

   
  

  .كما یمكن إعادة ترتیب أوراق العمل أو تعدیل االسم أو حذفھا أو إضافة المزید من أوراق العمل حسب الحاجة
 

  طباعة األعداد والنصوص داخل الخالیا
ث م طباع ة .  إلدخال البیانات في ورق ة العم ل یج ب أوالً أن نح دد الخلی ة الم راد العم ل بھ ا وذل ك ب النقر علیھ ا ب زر الم اوس

ف  ي ش  ریط  ûأو الض  غط عل  ى زر  Escال  نص الم  راد إدخال  ھ أو األرق  ام، یمك  ن إلغ  اء م  ا ت  م طباعت  ھ بالض  غط عل  ى مفت  اح 
  .في شریط الصیغ üلبیانات إلى الخلیة أو الضغط على زر إلدخال ا Enterالصیغ، أو الضغط على المفتاح 

  

  
  
  

 مثال
  .Excelحاول القیام بإدخال البیانات الموضحة في الشكل التالي في ورقة العمل في برنامج 

  
یمكنھ القیام بإجراء عملی ات حس ابیة عدی دة، وف ي خان ة اإلجم الي فإن ھ م ن المف روض أن نق وم  Excelالحظ ھنا أن برنامج 

للقیام بھذه المھمة فإننا سنقوم بإدخال ص یغة المعادل ة ف ي الخلی ة  Excelوالستخدام برنامج .  بعملة ضرب للكمیة في السعر
D4 للبدء بإدخال صیغة استخدم إشارة  ،.(=)  

  إلغاء  قبول

  خلية عمل

  مرجع اخللية

  رمز الصف  رمز العمود
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t مؤشر فوق الخلیة عندما یكون الD4  سیظھر عنوان الخلیة في خانة مرجع الخلیة(اضغط بزر الماوس لتحدید الخلیة.(  
t إطبع التالي :=B4*C4  ثم اضغط على المفتاحEnter  لحساب الناتج وإظھاره في الخلیةD4.  

  
t  في داخل الخلیة  20سیظھر الناتجD4  وعند تحدید ھذه الخلیة ستظھر الصیغة الریاضیة التي نتج منھا ھذا الرقم كما في

ً أن ھذا الرقم ھو ناتج العملیة الحسابیة لحاصل ضرب محتوى الخلیة    .B4في الخلیة  C4الشكل التالي موضحا
  

  
t  من المیزات الھامة فيExcel ذلك على النحو التاليھو قیامھ بإعادة العملیة السابقة على باقي الخالیا و:  

 D4حدد الخلیة  ?
ضع مؤشر الماوس فوق المربع الصغیر على أسفل یسار الخلیة المحددة حتى یتحول شكل المؤش ر م ن إش ارة  ?

  .رفیعة +سمیكة إلى إشارة  

  
  

t  إضغط على المربع الص غیر م ع الس حب إل ى األس فل حت ى الخلی ةD7  ث م ات رك زر الم اوس لیظھ ر ن اتج تك رار عملی ة
  . الضرب على الخالیا المحددة

  
t  في الخلیةD8  وإلجراء ذلك اتبع الخطوات التالیة 20+9+42+20سیكون ناتج مجموع إجمالي كل صنف أي:  

  .D8حدد الخلیة  ?  
  .لیظھر حاصل الجمع Enterثم اضغط على المفتاح  D4+D5+D6+D7=إطبع الصیغة الحسابیة  ?  

  

  
  

  باذن هللا والى اللقاء في الدرس الثاني

مؤشر السحب 
  التلقائي

اسحب باجتاه 
  السهم

ش  ریط الص  یغة یوض  ح 
المعادل      ة المس      تخدمة 
إلیج  اد المجم  وع الكل  ي 

  .D8في الخلیة 
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 runتشغیل الویندوز  ر أوام
  مشرف منتدى برامج الكمبیوتر فواز یوسف: الكاتب 

 الخاص بك ipلمعرفة الـ ( winipcfg ) األمر .1
 لفتح شاشة الریجسترى للوندوز ( regedit ) األمر .2
 یبدأالوندوز  عندمابرنامج  يمساعدة ومنھا ممكن توقف تشغیل ا أداة ( msconfig ) األمر .3
 الحاسبة اآللةلفتح  ( calc ) األمر .4
 لفتح نافذة الدوس ( command ) األمر .5
 االثنین واحد وطبعا من اسمھم باین وظیفتھم ( scandskw ) أو ( scandisk ) األمر .6
 والتحكم فیھ البرامج المفتوحة في شریط المھتملمشاھدة كل  ( taskman ) األمر .7
  ( defrag ) األمر .8
 F1أبضا وممكن  ( help ) األمر .9

 النت المؤقتة لملفاتللوصول  ( temp ) األمر .10
 لمعرفة كل مواصفات جھازك وكل معلومات عنھ  ( dxdiag ) األمر .11
 لتشغیل برنامج الرسام ( pbrush ) األمر .12
 مدیر البرامجلفتح  ( progman ) األمر .13
 لتشغیل معالج الصیانة للجھاز ( tuneup ) األمر .14
 لمعرفة نوع كارت الشاشة ( debug ) األمر .15
 حصھ وعیوبھ وتقریر عنھمعلومات عن جھازك وف ( hwinfo /ui ) األمر .16
 نظام تحریر الرجستريلفتح  ( sysedit ) األمر .17
 األیقوناتالستعراض برنامج تغییر  ( packager ) األمر .18
 التنظیفلتشغیل برنامج  ( cleanmgr ) األمر .19
 معلومات عن حقوق البرنامج والشركة ( msiexec ) األمر .20
 اذا حذفت dll ملفات إلرجاع ( sfc ) األمر .21
 dll لنسخ ملفات ( icwscrpt ) األمر .22
 واستعراضھاالخاص بك  احدث الملفاتلفتح  ( recent ) األمر .23
 النت وتصفحھا خارج النت فیما بعد صفحاتلفتح برنامج مھم جدا لتنزیل  ( mobsync ) األمر .24
 الوندوز سرارأ أھمملف مھم فیھ  ( Tips.txt ) األمر .25
 لعمل فحص شامل على جھازك لفتح برنامج دكتور واطسون ( drwatson ) األمر .26
 للمساعدة ف شبكة االتصال ( cliconfg ) األمر .27
  بروتوكول نقل الملفات  File Transfer Protocol لفتح ( ftp ) األمر .28
 الشبكاتبخوادم االتصال ب خاص ( telnet ) األمر .29

  

  لتحریك الماوس بالكیبورد
  مشرف منتدى برامج الكمبیوتر یوسف فواز: الكاتب 

 بعمل الخطوات التالیة بالترتیبقم 
 start . إبدأ .1
 control panel . لوحة التحكم .2
 accessibility properties .خصائص التشغیل .3
 mouse . الماوس .4
 ok . موافقثم apply . تطبیقثم اضغط على  check ." صح"واعمل ". مفاتیح الماوس"إستخدام  .5
 . قسم األرقام األیمن الكیبورد في "num lock" م تغلق جمیع الشاشات وتضغط على زرث .6
ً بالماوس من خالل األرقام .7  وبعدھا سوف یتم التحكم تلقائیا
  على التوالي اسفل ، یسار ، اعلى ، یمین  8 ، 6 ، 4 ، 2 .8
 ... فھو لنقر المزدوج) 5(اما رقم  .9

ً عن النقر على الزر الیمینshift + f10  واألمر .10  . فھو عوضا
  الساعھ في شریط المھام في األسفلیظھر لك شكل اإلعداد بجانب  .11
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 أعضاءیقدمھا لكم البرامج المفیدة للمستخدم  من ةمجموعة متنوع
  منتدى الفیزیاء التعلیمي

  

  الرائع یمكنك من تحمیل أي موقع وتصفحھ A1 Website Download برنامج

معھ تستطیع أن تحمل أي  A1 Website Downloadبرنامج :مشاركة من المتحري
على الكمبیوتر بنظام  وتصفحھاموقع على االنترنت بكامل ملفاتھ وصورة ومواضیعھ 

مع التحمیل لضمان التصفح الكامل  أیضاالعمل دون اتصال كما یحافظ على االجاكس 
بمعنى لو دخلت على منتدى وأردت أن تحفظھ یحفظھ مع بیانات دخولك لكي یسھل لك 

بتسجیل الدخول یحمل لك الموقع بسرعة  إالكان المنتدى ال یدعم التصفح  التصفح حتى لو
  . HTTPفائقة مع جمیع الروابط وتحویلھا إلى

  MB 1.63: الحجم 
  لتحمیل البرنامج من ھنا

hp?t=16241http://www.hazemsakeek.com/vb/showthread.p  

  

  
  Ultra Hal Assistant ..ودردش مع كمبیوترك.. العالم انسي

أقدم لكم الیوم برنامج رائع بمعنى الكلمة وھو عبارة عن ندوشش مشاركة من 
البرنامج مصمم بتقنیة .. آلي یفكر ویتكلم ویعبر عن مشاعره مثل البشر إنسان

منك ومساعدتك على تذكر  اءیاألشحوار كامل معك وتعلم  إجراءحدیثة تتیح لھ 
 ..على تعلم اللغة أیضاالھواتف والعناوین ویساعدك  وأرقامالمواعید 

 -:بعض مزایا البرنامج الكثیرة
 إنسانتتحدث مع  كأنكتحدث مع كمبیوترك  •
 بدل عنك واألرقاماجعل حاسوبك سكرتیرك الخاص واجعلھ یتذكر المواعید  •
 اعمل عملیة حسابیة فقط بطلب ذلك من البرنامج أوابحث في االنترنت عن موضوع  •
  تعلم اللغة االنجلیزیة و طور مھاراتك في المحادثة •

  MB 20: الحجم
  لتحمیل البرنامج من ھنا

http://www.hazemsakeek.com/vb/showthread.php?t=11532  

  

  وظیفة بورتبال 260حاسبة ھندسیة آلة 

  مشاركة بواسطة یوسف فواز
  للتحمیل من ھنا

://www.hazemsakeek.com/vb/showthread.php?t=15877http  
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   GS Typing Tutor....برنامج تعلیم طباعة حصري 
  WILEYGS Typing Tutor مشاركة من 

  ممیزاتھ
  .تتوفر تمارین عربیة وإنجلیزیة في البرنامج .1
  .یقدم البرنامج واجھة االستخدام باللغة العربیة واإلنجلیزیة .2
تم تضمین لوحة مفاتیح الماكنتوش في البرنامج وذلك لتمكین  .3

  .مستخدمھ من التدریب على الطباعة السریعة في الویندوز
  .بشكل تدریجيمستوى  15یقدم البرنامج  .4

  
  للتحمیل من ھنا

http://www.hazemsakeek.com/vb/showthread.php?t=16090  

  
PRO 11 لتحویل النصوص العربیة PDF  أو من االسكانر إلى
  الوورد

  mloshmمشاركة من 
  

  للتحمیل من ھنا
  

http://www.hazemsakeek.com/vb/showthread.php?t=6584  
  
  

  
  2009البرامج الجدیدة مجموعة متنوعة من 
  GoodLife8یقدمھا لكم 

        
Youtube Download 

Studio 2.5.1 MagicEffect Photo Editor  
Google Earth Pro Gold 

Edition 2009 Full  
Alcohol 120% Corporate 

Version  
  

  للتحمیل من ھنا
http://www.hazemsakeek.com/vb/showthread.php?t=14012  
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