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تاريخ العلم.. عطاء اإلنسان وإبداعهتاريخ العلم.. عطاء اإلنسان وإبداعه
 

ــوء والهواء  ــار إبداعه مثل الض الربدوني... ص
ــيد، والرتانيم والحب  ــع والنش والعطر، والربي
ــم الدائمة  ــة، والرؤى، واملواس والحلم والبهج

االخرضار.. والحضور.
ــي  ــز.. يمن ــي  املتمي ــداع الربدون ــذا اإلب * ه
ــون وامللمح  ــق، عاملي الل ــاني األف ــع، إنس املنب
ــاني  ــن اإلرث الثقايف اإلنس ــار م ــض وص والنب
ــانية جمعاء..وليس  ــه اإلنس ــي  وتمتلك العامل
ــداع الربدوني كان  ــرب فقط.. اإلب ــن أو الع اليم
ــواء والعطر  ــيبقى مثل الضوء واله وصار وس

لكل البرشية وعرب كل األزمنة والعصور.
 ومن الحمق والتعتعة أن يتصّور أي كائن يف 
هذا الكوكب أن بإمكان أي شخص،  أو جماعة 
أو سلطة، أو قوة، أن يحجب إبداع الربدوني.. أو 
يحتكره أو يحاول حجب كلمة إبداع الربدوني 
ــط" عليها  الرائع وليس هو أرضية يتم " البس
ــابقة  ــويرها؟؟ يف جميع االحتفاءات الس وتس
بالربدوني كنا يف مهرجان الربدوني والفعاليات 
ــات  املؤسس ــد  ونناش ــو  ندع ــه  عن ــام  تق إىل 
ــي بالربدوني،  ــات أن تحتف ــة والجامع الثقافي
ــه.. بعيداً عن نواياً  وبما يليق بمكانته وإبداع
النفس اإلمارة بحب الشهرة والتكسب وبعيداً 
ــون من األلوان  ــغ أي احتفائية بأي ل عن صب

القاتمة ..!!
نحلم أن يحتفي الجميع بالربدوني  العظيم 
ــه ال يحتاج إىل  ــن.. مع أن ــل وخارج الوط داخ
ــاء .. بإبداعه..  ــاء ألنه أكرب من كل احتف احتف

وبفكره وبعبقريته.. وفرادته..
ــه يف األول  ــم بالربدوني .. ألن ــي العال ليحتف
ــانية الكبار وإبداعه  ــري أحد أدباء اإلنس واألخ
النفيس ملكية لإلنسانية وإرثه الفكري ملكية 

لإلرث الثقايف اإلنساني..
ــاني، الذي  ــداع اإلنس ــي.. ضوء اإلب الربدون

يستحيل أن يحبس داخل صدور معتمة.

ــمس للنرش واإلعالم بالقاهرة؛  ــة ش عن مؤسس
ــورية  ــة“ للكاتبة الس ــاب ”أكذوبة الطاق ــدر كت ص

املقيمة يف السعودية ناهد طليمات.
ــفات  ــالمي، فلس ــاول الكتاب من منظور إس يتن
ــل:  مث ــا،  وفروعه ــة“  البرشي ــة  ”التنمي ــم  ومفاهي
ــر  ــة، وتطوي ــة العصبي ــة اللغوي ــة، والربمج الطاق
آراء  ــتعرض  ويس ــاوزي.  التج ــل  والتأم ــذات،  ال
ــث إن  ــم، حي ــذه املفاهي ــني له ــني والرافض الداعم
ــات أو  ــرد فرضي ــون مج ــدو أن تك ــا ال تع معظمه
ــم تثبت  ــة علمية، ول ــة بأدّل ــري مرتبط ــات غ نظري
ــات العلمية املعروفة  ــا يف املعاهد والجامع صحته
دولياً، وتستخدم أساليب وشعارات برَّاقة وجذابة 

مما جعلها تالقي رواجاً كبرياً يف أنحاء العالم.
ــكار  ــل أف ــن التفصي ــيشء م ــة ب ــش املؤلف وتناق
ــة البرشية، يف  ــات فروع التنمي ــاليب وممارس وأس
محاولة للوصول باألدلة والرباهني إىل مدى توافقها 

أو تعارضها مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية.

ضوء الربدوين..ضوء الربدوين..

أكذوبة الطاقةأكذوبة الطاقة

ــهلة ويف  ــة دقيقة وس ــة علمي بلغ
ــي  ــلوب روائ ــي بأس ــل زمن تسلس
ــخ  ــوعة "تاري ــي موس ــائق تحك ش
العلم" والتي صدرت ضمن سلسلة 
ــخ  ــن تاري ــن جزأي ــة م ــم املعرف عال
تطور العلم وحياة العلماء يف سياق 
ــة  ــرص الحديث عىل مدى خمس الع
ــأة يف الغرب وحتى  ــرون من النش ق

العام 2001م.
ــون غريبني  ــف الكتاب هو ج مؤل
ــار الكتاب العلميني املعنيني  أحد كب
ــيط العلم وله مؤلفات واسعة  بتبس
ــاب بقدرته  ــار أثارت اإلعج االنتش
ــيط أعقد األفكار  ــة عىل تبس الفائق
ــة  ــة بغراب ــس الدهش ــارة ح ــع إث م
ــم  ــد ترج ــارئ، وق ــدى الق ــون ل الك

الكتاب إىل العربية شوقي جالل.
بني التقليد والتجديد

ــة الرصاع  ــاب طبيع الكت ــي  يحك
ــد من حيث  ــي بني التقلي االجتماع
ــرة إىل العالم واملوقف الرافض  النظ
لحق البحث والتغيري، وبني التجديد 
واإليمان بحق اإلنسان واملجتمع يف 
ــداع والتماس  البحث العلمي واإلب
آفاق غري تقليدية للمعرفة والتحرر 
ــاعر الدونية والتبعية تجاه  من مش
ــود عند حدودهم  ــن، والجم اآلخري
ــذا التحرر كان  ــف أن ه ــع بيان كي م
ــدم  ــاس التق ــاً أس ــو دائم ــا ه مثلم
ــل  ب ــريه  ملص ــان  اإلنس ــالك  وامت

والهيمنة عىل مقدراته.
ــاً ثقافياً  ــاب فراغ ــد الكت كما يس
ــهاماً  ــة العربية ويمثل اس يف املكتب
ــن  ع ــداً  بعي ــاً  واقعي ــاً  تنويري
ــية إذ يوضح طبيعة روح  الرومانس
ــا)  والتكنولوجي ــم  (العل ــرص  الع
ويعرض بإيجاز ويف صورة تاريخية 
ــار  ــم وانتص ــة العل ــة ملحم متكامل
ــخ  ــياق التاري ــي يف س ــل العلم العق
ــلة  الحديث الذي هو حلقة يف سلس
ــخ الحضارات  ــدة بامتداد تاري ممت

املختلفة.
ويقدم الكتاب اطاللة عىل طبيعة 
ــن  م ــاة  واملعان ــي  العلم ــاط  النش
ــدوى االجتماعية  أجل العلم والج
ــل  ب ــة  واالقتصادي ــة  والثقافي
ــة  العلمي ــة  للنهض ــية  والسياس
ــذات  بال ــي  الوع ــك يف  ــردود ذل وم
إنساناً فرداً، ومجتمعاً كامًال موحداً 
ــو إليه عىل الطريق  ــاً رحباً نرن وأفق
ــي  ــل عرب ــد لعق ــتقبل جدي إىل مس
جديد، ويحتوي الكتاب عىل أربعة 
أبواب تضم خمسة عرشة فصًال مع 

خاتمة بعنوان "لذة االكتشاف".
الخروج من العصور املظلمة

األول  ــاب  الب ــوان  عن ــي  يأت
ــة"  ــور املظلم ــن العص ــروج م "الخ
ــف ثالثة فصول  ــه املؤل ويتناول في
ــني  والصوفي ــة  النهض ــال  ــن رج ع
ــل، يحمل  ــر والعلماء األوائ األواخ
ــوان "العلم يقف  ــل األول عن الفص
ــىل قدميه" ونقرأ فيه عن ديكارت  ع
ورفضه  ــة  الديكارتي ــات  واإلحداثي
ــري  ــود، وبي ــراغ يف الوج الف ــرة  لفك
جاسيندي عن الذرات والجزئيات 
يف  ــز  هوجين ــتيان  كريس ــود  وجه
ــة املوجية عن  ــات والنظري البرصي
ــته  ــوء، ثم روبرت بويل ودراس الض

ــازات ونهجه العلمي  عن ضغط الغ
ــيمياء  ــاء أو الس ــاول الخيمي يف تن

وهي الكيمياء يف العصور القديمة.
ــاط  ــرض بعد هذا حياة ونش ويع
ــدورة  وال ــي  مالبيج ــيلو  مارس
ــابقاً عىل  ــك س ــة، وكان بذل الدموي
ــرة  فك ــور  ظه ــة  بداي ــم  ث ــاريف،  ه
ــان  واإلنس ــوان  الحي ــور  تص ــن  ع
ــىل  ع ــك  وذل آالت  ــا  باعتبارهم
ــيل وادوارد  ــي بوريل أيدي جيوفان

تايسون.
ــذا إىل الباب الثاني  ــل بعد ه ينتق
ــول العلماء  ــني األول ح ــه فصل وفي
ــة  الحديث ــارة  للحض ــني  املؤسس
ــا كان محور  ــة، كم ــرص النهض يف ع
ــاب  الب ــذا  ه ــن  م ــي  الثان ــل  الفص
ــور  ــة وتط ــورة النيوتوني ــول الث ح
ــس  ــل وأس ــل والتكام ــم التفاض عل

الرياضيات.
العلم يف عصور التنوير

ــه التنوير  ــث وعنوان ــاب الثال الب
فيعرض فيه املؤلف فصلني أحدهما 
ــوره  ــر ومح ــرص التنوي ــم يف ع العل
صعود الكيمياء وعلم الكيمياء، من 
مثل اكتشاف ثاني أكسيد الكربون 
ــالك، واملحرك  ــف ب ــد جوزي عىل ي
البخاري وبداية الثورة الصناعية، 
ويحدثنا عن التجارب العلمية التي 
أجراها بريستيل يف مجال الكهرباء 
ــجني  األكس ــاف  واكتش ــازات  والغ
ــات الفوازيه عن الهواء  وكذا دراس
ــاز التنفيس وأول جدول عن  والجه

العنارص.
ــي فيعرض فيه  ــل الثان أما الفص
ــدم العلمي يف جميع الجبهات،  التق
ــفني  واملستكش ــاء  العلم ــود  وجه
لتطوير حلم عرص التنوير: الحرارة 
ــاف  واكتش والجيولوجيا  والحركة 
ــف  والوص ــة  الكهربائيي ــة  البطاري

الريايض النكسار الضوء وغريها.
العلم يف كمال نضجه

ــاب الرابع  ــف إىل الب ــل املؤل ينتق
ــد  ــم وق ــورة العل ــرض ص ــث يع حي
ــذا  ــاً ناف ــح قوي ــج وأصب ــغ النض بل
ــاة،  الحي ــب  جوان كل  يف  ــراً  ومؤث
ــول األول  ــاب أربعة فص ــم الب ويض
الداروينية" ويعرض حياة  "الثورة 
ــني والعلماء  ــن الباحث ــة م مجموع
ــوا تطور طبقات األرض  الذين درس
ــاة وتطور  ــوار الحي ــات أو أط وطبق
ــأن  ــذا الش ــا يف ه ــم وتنوعه أفكاره
ــماء هنا شارلس  نجد من أبرز األس
ــا  أوروب ــل  داخ ــفاره  وأس ــل  ليب
ــارة،  للق ــة  الجيولوجي ــة  والدراس
ــن األنواع بني  ــىل أفكاره ع عالوة ع
ــماء  أس ــربز  وت ــة.  الحي ــات  الكائن
ــارك  والم ــن  داري ــوس  إرازم ــل  مث
ــارلس  ــة الالماركية ثم تش والنظري
ــض يف الحديث  ــن الذبي يفي داروي
ــه ورحلته التاريخية عىل  عن حيات
ــفينة بيجيل ونظريته عن  منت الس

االنتخاب الطبيعية.
ــل  الفص يف  ــف  املؤل ــا  بن ــل  ينتق
ــاً  ــد تمام ــوع جدي ــايل إىل موض الت
ــذرات والجزئيات  ــوان ال ــت عن تح
ــة يف العلوم  ــل نقلة نوعي الذي يمث
ــا يف الحياة.  ــا وأثرهم والتكنولوجي
ــهًال  ــائقاً وس ــا عرضاً ش ــرأ هن ونق
ــود  ــن جه ــد ع ــاً يف آن واح وعميق
ــن  ــاء ع ــن العلم ــد م ــاث عدي وأبح
ــازات والبحوث الكهروكيميائية  الغ
ــذري  ال ــوزن  ال ــن  ع ــث  حدي وأول 
ــات  ــارص، وكذا دراس ــة العن ودراس
ــواد العضوية  فريدري وهلر عن امل
ــات أخرى  وغري العضوية ثم دراس
ــات  ــذرات والجزيئ ــني ال ــز ب للتميي
ــتحداث الجدول الدوري الذي  واس
ــدول  ج ــو  وه ــف،  مندليي ــره  ابتك

ــا يف صفوف  ــد ترتيبه ــارص بع العن
ــذري بحيث  ــدد ال ــاس الع عىل أس
ــص  الخصائ ذات  ــارص  العن ــون  تك

املتماثلة معاً يف عمود واحد.
ــة علم  ــف بداي ــاول املؤل ــا يتن كم
ــا  وقوانينه ــة  الحراري ــكا  الدينامي
ــدرس  ــي ت ــة الت ــة الحركي والنظري
ــلوك الحركي الحراري للمادة  الس
ــرارة  ــة وح ــط وكثاف ــة ضغ وخاص

الغازات.
ذروة العلم الكالسيكي

ــخ  تاري يف  ــد  جدي ــل  فص ــدأ  ويب
ــن الباب  ــل الثالث م ــم يف الفص العل
ــن الضوء وإحياء النظرية  الرابع ع
يف  ــة  العلمي ــارب  والتج ــة  املوجي
ــارب التحليل  ــأن، وكذا تج هذا الش
ــات  ــي لضوء النجوم ودراس الطيف
ــة  الكهربي ــية  املغناطيس ــن  ع
ــي  الكهرب ــرك  املح ــرتاع  اخ ــم  ث
ــالوة عىل تجارب  ــو هذا ع والدينام
ــوء  ــة الض ــاس رسع ــات لقي ودراس
ــن االضطراب  ــكل م ــوء ش وأن الض

الكهرومغناطييس.
ــياق  ــرض املؤلف يف هذا الس ويع
ــن أمثال  ــن م ــاء كثريي ــماء علم أس
ــاراداي وكالرك  ــج، وف ــاس يون توم
ــا  يحدثن ــم  ث ــم  وغريه ــويل،  ماكس
ــة  والنظري ــتني  اينش ــربت  أل ــن  ع
الخاصة عن النسبية وكيف توصل 
مينكوفسكي بناًء عىل هذه النظرية 
ــية  الهندس ــدة  بالوح ــول  الق إىل 
يف  ــكان  وامل ــان  الزم أو  ــكان"  "للزم

وحدة هندسية واحدة.
ــذا إىل  ــف بعد ه ــل بنا املؤل ويص
ــيكي يف الفصل  ــم الكالس ذروة العل
ــن الباب الرابع الذي يدور  األخري م
محوره حول علوم األرض والقارات 
ــة  الجيولوجي ــور  والعص ــار  والبح
ــن انكماش  ــا نظرية ع ــرض هن ويع

ــاري،  الق ــرف  ــب األرض والج كوك
ــتخدام  اس ــن  ع ــاً  أيض ــا  ويحدثن
العلماء للنشاط اإلشعاعي لقياس 

عمر الصخور.
العصر الحديث

ــس خاتمة  ــاب الخام ــل الب ويمث
ــور  العص ــوان  عن ــت  تح ــاب  الكت
ــول،  فص ــة  ثالث ــم  ويض ــة  الحديث
ــن  ع األول  ــل  الفص يف  ــدث  يتح
ــه  في ــاول  ويتن ــيل  الداخ ــاء  الفض
ــرتاع الصمام  ــل اخ ــات مث موضوع
ــعة الالحب  ــن الهواء وأش املفرغ م
ــا  وحركته ــي  الكهربائ ــب  القط أو 
ــعة  ــرتون واألش ــاف اإللك ــم اكتش ث
ــري ذلك  ــعة إكس وغ ــينية وأش الس
ــعة ألفا وبيتا وجاما  من أنواع األش

واكتشاف النظائر والنيوترون.
ــن ماكس  ــه ع ــرق يف حديث ويتط
ــا الطاقة  ــك والكوانطا وكوانط بالن
ــا الضوء،  ــتني، وكوانط ــن أينش وع
ــور وأول نموذج  ــز ب ــن نيل ــذا ع وك
لكوانطا الذرة وعن هيزنربج ومبدأ 
ــث  التحدي ــدم  ع أو  ــني  اليق ــدم  ع
ــادة  ــاد امل ــمى مض ــا يس ــود م ووج
ــة والقوية،  ــوة النووية الضعيف والق
ــة  والدينامي ــات  والنيوترينون
ــم هذا  ــة، ويخت ــة الكوانطي الكهربي
ــتقبل،  ــن املس ــؤال ع ــل بالس الفص
ــن الكواركس أو  ــاً ع ــدث أيض ويتح
ــية  األساس ــة  االفرتاضي ــات  املكون
ــحنة االلكرتونية  املحتوية عىل الش
ــرتون  ــي اإللك ــث أو ثلث ــة لثل املكون
ــيس لجميع  ــون الرئي ــذي هو املك ال

أجزاء النواة يف الذرة.
ــي  ــل الثان ــص الفص ــا يخص فيم
للحديث عن مملكة الحياة يف العلم 
باعتبارها تشتمل عىل أعقد األمور 
يف الكون، ونطالع هنا حديثاً جامعاً 
وواضحاً عن نظريات التطور ودور 
الخاليا وانقسامها يف الحياة، وعن 
اكتشاف الكروموزومات ودورها يف 
ــم الوراثة  ــم عن عل ــة، ومن ث الوراث
ــد جريجور  ــني الوراثة عىل ي وقوان
ــا بالحديث عن  ــع هن ــل، ويتب مندي
ــووي وكيمياء الحياة  الحامض الن
ــرى عدة  ــات أخ ــون ودراس والكرب
ــة والجينوم  ــفرة الجيني ــل الش مث

وغري ذلك.
اما الفصل الثالث فينتقل بنا فيه 
ــر (عالم  ــون األصغ ــف من الك املؤل
ــات) إىل الكون  ــا وااللكرتوني الخالي
األكرب أي (عالم الفضاء واألفالك) 
ــافات  ــا هنا عن قياس املس ويحدثن
ــرات  واملج ــوم  النج ــني  ب ــة  الفلكي
ــا ويعرض  ــادة النجوم وأطيافه وم
ــون النظرية  ــح مضم ــاز واض بإيج
ــدد  ــون املتم ــة والك ــبية العام النس
ــم ومكان  العظي ــة االنفجار  وطبيع

ومكانة البرشية يف هذا الكون.
ــوعية  ــة املوس ــذه الجول ــد ه وبع
ــوقي جالل  ــد مرتجم الكتاب ش يؤك
ــارئ إال أن يتطلع  ــع الق ــه ال يس أن
ــتقبل  املس إىل  ــول  وذه ــول  فض يف 
ــاءل أيضاً إذا  واحتماالته وأن يتس
ــخ العلم يف الغرب  ــذا عن تاري كان ه
ــل هذا  ــم قب ــخ العل ــن تاري ــاذا ع فم
ــاء العالم وقد  ــة أنح ــان يف بقي الزم

كان يقيناً مقدمات السابق لالحق.
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