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وحدهوهوالتعظيم؛لذلكالمستحقسبحانهوحدهفهوخلقه.منأحًدامعه
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تفسيرلتوضيحديفيزساقهاالتيالحجج

علىتعتمدالعدممنالكونلظهورالطبيعيالعلم

وهيالكم.نظريةمنالمستنتجاليقين.عدممبدا
الطبيعيةالظواهروصففيالمعتمدةالنظرية
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أنيمكنالكمنظريةفيالمتوافقة.غيربالقيسات

قياسعمليةكانتإذامتوافقينغيرإنهمامقيسين

فإنهماوإلاالآخرءقيمةعلىتؤشرأحدهما

أنيعنيالمتوافقةغيرالمقيساتوجودمتوافقان.

منالتامالتيقنيتعذرالمقيساتمنازوًااهناك
الحديحدداليقينعدممبداواحد.آنفيقيمها

لهذهبالنسبةاليقينعدمدرجةمنالأدنى
الكم.نظريةمبادىءعلىاعتماًداالمقيسات,

لنظريةالإحصائيةالطبيعةمعالمبداهذايتسق
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كلاانالصحيعوإنماإحصائية,الكمنظريةكون

والطبيعةاليقينعدممبدمنكلاأي-منهما

لنظريةالفكريالإطارمنمستنتجالإحصائية

النظريةبأنالتقريرهيالإحصائيةالطبيعةالكم.

معينةقيمعلىالحصولاحتمالاتتعطي

بأنتأكيًداتعطيولاالتجريباقيات

لهذهمحددةقيمعنستتمخضالتجربة
للقيمانتشاروجودهذايقتخيالمقيسات.

متوسطةقيمةحولالتجربةتكرارمنالمحّصلة

لالقنعدمدرجةحدة.علىمقيمنلكللهاء
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مبداعجل:علىحقهفيونقولالأساسيةلقضيتنا
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الموجودات.
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ويجدالقولهذايستنكراليقينعدممبداعن
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كتبناهماالتمعن,من

الستبىءالفهممنفيهاماعلىيتصتبلاالحجة

ماعلىوإنمااليقين.عدملمبداالخاطيءوالتطبيق
لمعنىالخاطيءوالتطبيقالسيىءالفهممنفيها

اميدأوالقانونعنالنظربغضالطبيعي,العلم

قبلأوّلهذانوضعأنونرىعليه.ُبنيتالذي

تأييدمعرضفيديفيدساقهاالتيالأمثلةمناقشة

الحاهذه

الاساسيالاعتراض

وقواعدهالطبيعيالعلمبحدودنفسهُيلزممن

العلمهذامبادىءتطبيقمفهوميرفضأنيلزمه

أنالممكنغيرمنوالعدم.الوجودبينللربط
العدمعنمنهجزءأيفيالطبيعيالعلميتحدث

الزمانمنيخلوالذيالمطلقالعدمالمعنى؛بهذا

إمكانيةخاصيةلهيثبتأنعنناهيكوالمكان؛

ودونتلقائًيافيهوالأشياءوالمكانالزمانظهور

الصورةبهذهالحديثانعنديشكلاسبب.

العلمبال.ذيمعنىأيمنيخلوبالألفاظتلاعب

خواصعنتقاريرمجموعةهوالطبيعي

الترابطتوضحالمشاهد.العالمفيالموجودات

تصوًراوتعطيالكونيةالظواهربينالسببي

توصلالأساسية.السلوكانماطوبساطةلوحدة|

فيالدؤوبالعملنتيجةالتقاريرلهذهالإنسان

.وتفاعلاتهاحركاتهاورصدالموجوداتمراقبة

تعمقناومهماالعلميةالمبادىءشموليةتكنومهما

فيتظلفإنهاالرياضية.صياغاتهاغورسبرفي
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علىاليقينعدممبداشرحهبعدديفيزيعلن

يعلناوردناءمانحوعلىلهوتطبيقهذكرنامانحو

لاالعدممنتلقائًيانشًاالكونبأن»الادعاءأن

ليسالفيزياء.قوانينالمطاف,ختامفييناقض.

هذهيخصفيماخارقأوشاذلشيءداعهناك
فيالكمميكانيكاخصائصاخذناماإذاالظاهرة,

ملاحظاتيمناتضحقديكونأنآملالاعتبار«.

إذامفيدمحتوىأيمنتخلوالعبارةهذهمثلأن
الاعتبار.فيالطبيعيالعلمخصائصأخذناما

يدعلعود
فرأبيبتوضيحوعدتالمقالةهذهمقدمةفي

علميمشروعايفيالبدءباستحالةختامها

بملاحظةذلكابداالعدم.منالخلقلنظرية

تعتبرأنيمكننظريةنماذجلآيةالتامالغياب

ديفيزمقالةقارىءولعلالاتجاه.هذافيخطوة

عملعنفيهاوردبماالملاحظةهذهعلىيعترض

لبدايةأنموذجإنشاءمحاولةفيوهارتلهوكنج

موجيةدالةتعريفعلىمبنيالعملهذاالكون.

علىمساريبتكاملمعطاةالكمية.الكونلحالة

وكلابعاداربعةفيالمتريةالدوالأنماطكل

خطوةيشكللافهوولذلكالممكنة.الماديةالحقول

يبنيوإنماالعدم,منالكونانبثاقاستنباطنحو

الخياراتمنمحدودغيرعددوجودفرضيةعلى
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الكونلظهورنماذجاقترحواالذينحتىالعدم.

عالموجوديفترضواانلزمهمكميةخندقةنتيجة

الكمنظريةأنسوىشيًئاعنهنعرفلاغيبي

فيهالنظمعلىتعمل

لإنشاءجادةمحاولةايةغيابفيالسبب
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العدمعلىتعملقوانينأيمعرفةاستحالة

العدم«فيتحدثظاهرةايةتعريفواستحالة

أورفضها.قبولهاعنناهيك

المؤمنينيحاجونفيهالملاحدةكانعهدمّز

الإيمانعقيدةالطاقةبقاءقانونأنبحجة

الطاقةاستحداثانالكون.خلقاللهبأن
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لمابدّياءازلًياالكونيكونانيقتضيالطاقةبقاء
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القدممنذبلغقدتطورهأنلوجدناابدياكانلو

بالحياةيعجيزاللولكنهالنهائي,الاستقرارحال

أعقابهمعلىنكصوافقدولذلككالبركان.ويفور

خالق.غيرمنولكنُخلق؛»نعمليقولوا:وتقهقروا

العدممنالوجودانبثاقيجعلأساسيمبد!لدينا

التيالطبيعيةالقوانينتشملهاعاديةظاهرة

عليهينطويماالمقالةهذهفيبيًناوقدنعلمها«.

التجريبيالعلملطبيعةالفهمسوءمنالقولهذا

الخصوص.وجهعلىالمبداولهذاعامةبصفة

أنيظنمنعندالدينفهمبسوءنَّذرأنوبقي
التيالطبيعيةالقوانينتفسرهاالتيالظواهر

اللهعندمنكلقلالله!عندمنليستنعلمها

حديثا«.يفقهونيكادونلاالقوملهؤلاءفما
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قالات

المظلمةبحلقاتهالمشتريالشمسيةالمجموعة

منأكبروبعضهاعشرستةعلىتزيدالتيواقماره
غازيةكلهاالسابقةالكواكبانجديلاحظبلوتو.

معهالمعلوماتهذهيحمللمبلوتولكنهإلاالتكوين
بهاءيحتكلملأنه

ساعةربعسوىالكونيةالرحلةعلىيبقولم

راىالأرض«منالسريعالاقترابومعتقريًبا؛

حولتدوروالتيالصخريةالجليديةالكتلجدي

لمعكماوالمريخ.المشتريمداريبينالشمس

الحديدصدالكثرةالأحمرالصخريالمريخكوكب

إلىمباشرةطريقهوفيقمريه.ولاحظسطحه؛على

فرأىالفضاءعلىأخيرةنظرةجديألقيالأرض

سحبهءخلفالمختبىءالزهرةوكوكبالأرضقمر

ودعثمعطارد.الشمسإلىالكواكبواقرب
الشمسيةببقعهاللشمسسريعةبلمحةالفضاء

رياحهاكادتوالتيوبانفجاراتهاءالسوداء
الأرضيالليلوفيمساره.عنتحرفهالشمسية

الغلافيكنولمالجويءالغلافجديدخل

قدمتالتيالموجيةللحزممضياًفاالارضيالجوي

أطوالذاتكانتبعضهاإنحيثجدي؛مع

بطبيعةاللهفخلقهالبشر.حياةعلىخطييةموجية

وتمررالضارة.الاشعةهذهوتشتتتطردتكوينية

الأرضيالجويالغلافولانالضارة.غيرالأشعة

السماءتبدوالزرقاءالشمسيةالأشعةيشتت

الضوئيةالحزممشكلاتتنتهلمالنهار.فيزرقاء

كانوالذيالجويالغلافمعجديتحويالتى

استمرتبلالحدود؛عندالجوازاتكضابط

خلالالفوتونجديدخلبعدماحتىالمضايقات
بعضتبعثرالتيالرياححيثالجوي.الغلاف

بعضهاتشتتوالتيالترابيةوالعوالقالحزم؛

لاختلاذالضوءانكسارظاهرةعداهذاالآخر,

هذهكلمنوبالرغموكثافتها.الهوائيةالطبقات
إلىيعبرهاأنلجدياللهقدروالمثبطات؛الصعاب

الأرض.مراصدبأحدالفلكيالمنظارفوهة

لاستخراجلهومجهدطويللتحقيقجديواستعد

معلومات.منمعهما

النهاية:

لنوعين«عامبشكلتنقسمالفلكيةالمناظير

الكاسرةالمناظيرأماعاكسة.ومناظيركاسرةمناظير

الكاسس..للمنظارمشابهةعينيةعلىبدورهاتعكس

أكبرتجميعهوالمناظيرلهذهالحقيقيوالهدف

وحيثواحدة.بؤرةفيوتركيزهاالضوءمنكمية

منوأسهلادقالعاكسةالمراياتصنيعإن
فإنالأولي.وزنلخفةبالإضافةالمقعرةالعدسات

جديدخلعاكسة.الكبيرةالفلكيةالمناظيراكثر
مراياه.بينسريعةرحلةفيومضيالعاكسالمنظار
خلاليمريكدلملكنهالثىء,بعضفيهوغيرت
غريب.بجهازاصطدمحتىالعينيةعدسة

الشكلأنبوبيةغرفةالفوتونجديدخل

والتضاعف«التوالدعلىأجبرتهموادبهامظلمة,

آخروابنحفيدخرجابنهومنمنهثمابنلهفولد

المسمىالجهازهذافيالتزايداستمروهكذاله,

هذهوفي.تناءوله00:007الفوتوناتمضاعف
وخلالحفدة.ليوصارأبناءوأنجبتولدتالمرحلة

كلتناقلناالمريع,والتوالدالسريعةالحركةهذه

نواةمنالمنبعثالأكبرجديمنبدايةالمعلومات

منوالفارينالنجممخترقيأجداديإلىالنجم
موادعنالمتوافرةالمعلوماتوكذلكالنجم.؛غلاف
مننجاتهعندجديعليهحصلوماالنجوممابين

فيالكواكبمابينموادعنومعلوماتهالسديم.؛

جهازمنخروجناومعالشمسية.المجموعة
توزيعناعلىعملآخرجهاًزاواجهناهذاءالتفريخ

.نهايتنافيهالتكونجهةمنلاكثر

616001011الفوتوناتعدادلجهةجزءذهب

النجمضوءإضاءةشدةبقياسالجهازيقومحيث

الموجيالطولمعالإضاءةشدةمنحنيورسم

كونهواستنتاجمحوره.حولدورانهمدةلمعرفة

لامعة؛أومظلمةبقعووجوداكثر,اوواحًدانجًما

عنهاءالحديثيطولآخرواشياء

حيث0008010605للمطيافجزءوذهب
نوعيةعلىيدلالذيالنجم.طيفعلىتحصلون

طيفبمقارنةوذلكوكمياتهاءللنجم«المكونةالمواد

تحتتقاسمعروفةارضيةموادبطيفالنجوم

يمكنالجهازينهذيننتائجومننفسها.الظروف

أوالابتعاد)سرعةللنجمالقطريةالسرعةحساب
حولدورانهوسرعةالأرض(؛منالاقتراب

فيالدورانمحوراتحناءتحديديمكنكمامحوره,

احيانا.السماء

لقياس8:8107للمستقطبجزءوذهب

إتجامهاتفضلكانتوإنالفوتونات.

المستقطب«بالضوءمايسمىوهو'ب

النجمشكلمعرفةيمكنالجهازهذانتائجومن

غلافةفيالموادوتوزيععليهالحرارةتوزيعوطبيعة

دورانهمحورانحناءتحديديمكنكماالجوي؛

السنة 7441م(أكتوبر-7هالآخرة)جمادىالسابعالغددالرابعة

المجالونوعيةمحوره.؛حولدورتهومدة

معاخرىومعلوماتوشدته,المغناطيسي
السابقين.الجهازيننتائجمنالاستفادة

اللوحإلىوجهالذيالجزءفينصيبيوكان

يمكنللنجم؛صورةعلىللحصولالتصويري,

لمعرفةقديمةبصورمقارنتها
أوالنجمحجمتغير

امكلإذاتشركةسبرعةوحسنابالسطاءفيمؤقعه
التصويري«اللوحهذاعلىاحتضروأناوهكذا

منمنياستنتاجهيمكنكماكللكأنقل
واجداديوآبائيإخوانييفعلوكذلكمعلومات.

الأخرى.والأجهزةالجهازهذافي

لكيالإنسانيحتاجهالكثيرلدينازالوما

دقة,اكثرأجهزةليصنععقلهويعملفكرهيقدح

منالنتائعافضلعلىللحصولحساباتهويطور
والمعلوماتاخطائهمنويستفيدالمحتضرة,عائلتي

فيمسنتقبلالاستقتدامهاعليهامضلألتي

علىلتطبيقهاالرصديةواجهزتهالحسابيةقوانينه

الفوتونات.مناخرىعائلات

فيمعيمضيتلقدكلمة,ليأموتانوقبل

للايينأهليبهامرالتىالكونيةالرحلةهذه

القصةهذهقراءةمنكتستغرقلاقدالأجيال.

بملايينتقاسرحلةلكنهامعدودات؛دقائقسوى

مئاتالبشرمنأسرارهااكتشافاحتاجالسنين.

اخبرنيولقدالعلمي.والتطويرالبحثمنالسنين

الملايينمئاتالكونفيرأواأنهمجدودهعنجدي

تحويالتيالتبانةدربمجرةتعدالمجرات؛من

الكون,هذافيصغييةنقطةالشمسيةالمجموعة

نجم؛بليونمائةمناكثربهاالمجرةوهذه

صغيرةهيبلالمجرة؛فينقطةكأنهاوالشمس

نظرناوإذاالمجرة.نجومببعضمقارنةجّدا

منوبالرغمللشمس.بالنسبةنقطةفكأنهاللارض
هذافيهمليدعنالموتعاليسبحانهاللهفإنذلك

بعوضةجناحنساويلاونحنالشاسع.الكون

البريةبخيروختمهمالرسلإليناارسلبلعنده؛

السماويةالكتبوانزلوسلم؛عليهاللهصلمحمد

مسلمبكلفحريالكريم.القرآنبالفرقانوختمها

أوالشرعيةالعلومفيسواءمنهمالعلماءوبخاصة
العبرةوياخذواالكونهذايتدبرواأنالتطبيقية؛

خلقفيإنتعالى:قولهحالهمولسانمنه

لآياتوالنهارالليلواختلافوالأرضالسموات

وقعوًداقياًمااللهيذكرونالذين*الألبابلأولي

السمواتخلقفيويتفكرونجنويهموعلى
فقناسبحانكباطلاهذاخلقتماربناوالأرض

الآيتان:عمران«آل]سورةالنار«عذاب

4ا[.64
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قالات

الجلودبصناعةكذلكالطائفواشتهرت

والخياموالسروجالنعالادمهامنوصنعوا

جلديةمصنوعاتقريشوقدمتوالحياض.

فيبجميلهمعرفاًناالحبشةوقساوسة

يسولعهدفيإليهماللاجئينالمسلمين

.الله

حربيةأهميةذاتالخيمةوتعتبر
تستخدمإذ

المستشفياتعملوفيالمؤقتةالمعسكراتلإقامة

اعمالفيمنهايستفادكماالميدانية.والحمامات

كماالقتالية,والأسلحةللمعداتوالتمويهالإخفاء

تستخدمإذالسلموقتفيكبيةأهميةلهاأن

النائيةالأماكنفيوالمستشفياتالمدارسعملفي

تتحمللاالتيالرخوةالأراضيوفيالصحراء؛في

تستخدمكماالثابتة.الخرسانيةالمنشآتإقامة

والفيضانات.الكوارثحالةفيالسريعللإيواء

العمارةبتاريخالخاصةالأوربيةوالمراجع

عنالكلامإهمالتتعمد)فلتثر(كتابواشهرها
فيالبدائية؛الغمارةمعحتىتذكرهاولاالخيمة

سكنهاالتيالاكواخعنالكلامفيتسهبحين

نسبةعدمفيمنهارغبةاورباءفيالبدائيالإنسان

اندثرتالأكواخانمعالعرب.منلذويهالفضل

الأمسعمارةلانهاالخيمةوبقيتكمساكن,

فيالمقصوراتالحورعمارةهيبلوغّداءواليوم

الجنة.فيالخيام

الإنالخياميةاينسبالعمازةتويوفضل

تانجه(وإكنزواوتو()فرايامثالاوربالمهندسي

المملكةتشهدهاالتيالعمرانيةالنهضةظلوفي

خادميوليهالذيوالدعمالسعوديةالعربية
نأملالمجالات.جميعفيللعلماءالشريفينالحرمين

تطويرفيبارزدورالمهندسينمنلعلمائنايكونأن

العمارةبزماموالإمساكبلالخيامية.النشآت

العربية.لجزيرتناانتمائهاوتاكيدالإسلامية

المراجع
سعد.ابنطبقات*

هشام.ابنسيرة*
العرب.انسابالبلاذري:*

فاروق.لأحمدمقالاتالعرب:مجلة*

مجلة* ؟:العددالبناء
الفتاحعبدكمالأحمد١-اد.

والإسلامي(-العربيالعالمفيالرياضية)المنشآت

إبراهيمحازم.اد"-

الحديثة(.الإنشاء)طرق

الجنيدياللهجابمحمدمصطفىد.*

الغربية(العمارةعلىالعرب)أثر

فيوألوانهاالجبال

تفاحةحسامبقلم:

تتجهالنيةكانتالمقال,هذاكتابةفيالبدءعند

الجبال«فيالألوانتعددأسبابتحديدنحو

منوذلكالوانهاءعلىالتعرففياولىكخطوة

اللهترأنأألمالعزيز:كتابهفيتعالىقولهمرجع

مختلفاثمراتبهفأخرجناماءالسماءمنأنزل

مختلفوحمربيضجددالجبالومنالوانها.

والدوابالناسومن.سودوغرابيبالوانها

مناللهيخشىإنماكذلكألوانه.مختلفوالأنعام
الآيتان)فاطر,غفور«عزيزاللهإنالعلماء.عباده

ديا
بذكرالجبالتعالىاللخّصالمرءلماذاويتساءل

والوانالناسوالوانالثمارالوانذكردونألوانها

اختلاففيللتفكراللهدعاوقدوالأنعام؛الدواب

جميًعا؟الوانهم

لماذاسؤال:بثارحيثاكثر,التساؤليلحثم
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جهازفيالمتحركةالصورأوالمقطوعاتتلكلتنفيذالخاصة.الصفحاتتلك

)090م4(.أبلتالبرامجهذهتسمىالمستخدم؛

يمكنهمتصفحبإنشاءالعالميةالشركاتبعضقامتالجافالغةانتشاربعد

بنظاممرتبطةغيراللغةهذهولكون8م8091611(.نتسكايب)مثلعليهاالتعرف

ة١الشبكةفيلاستخدامهامناسبةأصبحتفقدمعين,تشغيل

هذهزالتونابسهولة.اسنتخدامهاالمبرتجينلغيريمكنبحيتمضممةوآنها
الآن.حتىومذهلسريعتطورفياللغة

والمعلوماتالحاسبعلومكليةفي)009161)0الشبكةمجموعةقامتولقد

الشبكةمجموعةعلىوللتعرفالجافا.لغةبدعمعنكبوتيةلشبكةمزودببناء

الآتالطريقتينبإحدىوذلكمزودهاتصفح

ااتعاكلاتقالك7ت<الأرقام:احدعلىالاتصال*
15بروتوكولواستخدام

للحتلحلاتىملقلاحك615الأرقام:أحدعلىالاتصال»

886بروتوكولامواستخد

18لا.الأمراستخدام

'.خاصة

السنة 5441مأكتوبر-1ه114الآخرة)جمادىالسابعالعددالرابعة

الطرابلسيعليبنحسينبقلم:

قسم سعودالملكجامعةالفلك

شروقووقتالصلاةأوقاتلحسابميسرةطريقةالمقالةهذهفينعطي

المتطظلعاتَذَكرومِتتبينالطويلالرياضيالاشتقاقعنمبتعدينالنمس«

بإعطاءالإمكان,قدرالتبسيطوهدفناوتفصيل.شرحإلىتحتاجالتيالفلكية

يجبالتيالفلكيةالمؤثراتإدخالمعالرياضية.للعلاقةالنهائيةالصيفة

العلاقة.فيمباشرةالاعتبارفيأخذها
:

فيللشمسمحددموقععلىالصلاةمواقيتلدخولالشرعيةالعلاماتتعتمد

وقتدخولتعريففيالفقهيللاختلافوتفادًيا)1(.شكلفيكماالسماويةالكرة

كالآتي:القرىامتقويمفيالمتبعالتعريفهنافساعتمدالصلاة,

الشرقي.الأفقتحتدرجة91بعدعلىالشمسمركزيكونعندماالفجر:وقت©

الزوال.لخطالشمسمركزعبورعندالظهر:وقت©

وقتالجسمظلطولزائًداطولهمعالجسمظليتساوىعندماالعصر:وقت©

الظهر.

أيامعداماالسنةايامجميعفيالمغربلوقتساعة5.1بإضافةالعشاء:وقت©

ساعتينفيضافرمضانشهر

ظهوربدايةبأنهتعريفهماعلىفالاتفاقوالمغربالشروقلوقتيبالنسبةأما
تحتاختفائهاواكتمالللشروق,بالنسبةالشرقيالأفقمنالعلياالشمسحافة

للمغرب.بالنسبةالغربيالأفق
....

لمرنزهني؟كلكمعرفةعليدايجبالحتتابياالشرومقبل

«إنحيث8.الوقتومعادلةب()8للشمسالاستوائيةالأحداثيات()١

بينالفرقوعالسماويالاستواءلخطبالنسبةالميلزاوية8المستقيم,الطالع

)المتوسطة(التخيليةوالشمسالحقيقيةللشمسالساعةزاوية

الظهر.صلاةوقت)ب(

للموقع.6(3والعرضالطول)خطيالجغرافيةالأحداثيات)ج(

خطجنوبالموقعكانإذابالسالب«جرينتش؛غربالموقعكانإذابالسالب٠
الاستواء.

©->

7١-أفكار
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أفكارنافذة

الرياضيةالعلومحوليكتٍبقدممايهمهممالقرائهالتنقلالمختلفةالإعلاموسائلعلىافكارمنهاتطلنافذةوهي

التخريرالزاوية.هذهفيالقراءبمساهماتنرحببدورناونحن

يبا

صبحيتيسيرد.بقلم:

مجلة»عن اه616الآخرربيععددالقافلة
كاملسعدالأستاذعرض

نعمةمنوتعالىتباركاللهوهبهبماالمخلوقاتمنغيرهعنالإنسانيتميز

إلىوينطلقعمراًنا؛الأرضفييسعىالإنسانجعلتالتيالنعمةتلكالعقل.

بالتفكرلناالإلهيالأمرتكرارمنذلكعلىأدلوليساستكشاًفا.السماءعنان

اخترناذلكعلىوبناءالكريم.القرآنآياتمنآية81+علىيزيدفيماوالتعقل

هيحيثمنالتفكيرعملياتيتناولالذيالمقالهذاالكريمالقارىءايهالك
منالعديدذلكعلىالمقالويقدمطلابه,فيببنائهاالمعلميقومأنيمكنمهارات
نقدمالكريمالقارىءايهاونحنوالمربي..للمعلمالمفيدةالتطبيقيةالأمثلة

)المفهومالأساسيةالتفكيرعملياتيعرضجدولصورةفيالمقالهذاخلاصة

)عمليةالمقالفيوردتالتيالتفكيرعملياتلإحدىتطبيًقاوذلكوالأمثلة(,

أومهاراتعملياتأنهاالمقاافيوردتالتيالعملياتبقيةأماالتلخيص(؛
بتقديماكتفينافقدادناهالجدولفيالمعروضةالأساسيةللعملياتتطبيقية

منها.كلعنموجز

التطبيقية:التفكيرعمليات

المقارنةلعمليةالتطبيقيةالعملياتاحدالتصنيفيعتبرالتصنيف:-١

الحصيلةوفًقاوذلكصفاتهاءعلىبناءالأشياءترتيبفيالفرديستخدمهحيث

الحية(+الكائناتتصنيف)مثال:وخبراتهللفردالعلمية

التالعملياتمنالنقديعدالنقد:-؟

القوةمواطنإظهارأساسعلىيقوموهو

البناء()النقدالعمل

ية

والتفسير.والملاحظةللمقارنة

ذلكتطويربهدفماعملفيالضعفأو

بصياغةالفرديقومأنالتفسيرعمليةتطبيقاتمنالفرضيات:بناء

بينعلاقةأوماءظاهرةحولالمتوافرةالمعلوماتمنمجموعةضوءفيفرضية

الأوزون.كثقبالظواهرلبعضتفسيروضعمثلاكثر,أومتغيرين

التفكير:مهارات

الفردلتكوينالمهمةالمهاراتمنتعتبرالمهارةهذهالقرارات:اتخاذ-١

حيثوالتفسي..والمقارنةملاحظةكاالتفكيرعملياتبعضعلىتبنىوهيالناجح,

السنة 7441م(أكتوبر-١ه١7الآخرة)جمادىالسابعالعددالرابعة

قضيةبصددالمناسبالقراراتخاذفيومعارفخبراتمنلديهمماالفرديفيد

اختيارقضيةبعرضالمعلميقومأنذلكعلىالأمثلةومنيواجهه..موقفأوما

يرغبالذيالتخصصباختيارمنهمكلليقومالطلابعلىالمستقبليالتخصص

فيها«يتفوقالتيالعلومعلىبناءفيه

المهارةهذهتعتبرآخر(إلىموقفمنالتعلم)نقلالتعلم:عملية-تفسير

يمكنهحتىوذلكخاص.بشكلالمدرسبهايتمتعأنالمطلوبالمهاراتمن

الرياضياتأهميةمثليدرسونه..الذيالعلمبأهميةالطلابعندقناعةتشكيل

حلولووضعالمشكلاتمواجهةفيالعلومواهميةاليومية,الحسابيةالعملياتفي

وهكذا.لها..

المهاراتمنالمهارةهذهتعتبروتنظيمها:والمعلوماتالبيانات٠_تجميع

فهوالأخرى؛مهاراتهلاستكمالإليهايحتاجحيثالأفرادمنللموهوبالمهمة

ذلكفإنمعين..موضوعحولالتفكيرعملياتمنعمليةأييمارسأنارادإذا

تلكتخدمبصورةوتنظيمهاالموضوعهذاحولوالمعلوماتالبياناتجمعيستلزم

العملية.

والبحثالتفكيرمهاراتمنالمهارةهذهبحوث:أومشروعاتتصميم_؛

أوبحث«مشروعتصمّيمفيخبراتمنلديهماالفردفيهايوظفوالتيالعلميين

والمواد؛المعلوماتمصادربتحديدوانتهاًءبدءلتنفيذها:اللازمةالخططبإعداد

وانتهاًءالتنفيذفياعتمادهاسييجىالتيوالمنهجيةالمشروع,تنفيذ.وادوات

وعرضها...ومناقشتهاالنتائجباستنتاج

وف
تتفايتالتعليميةالعمليةإطار

صغييةبأعمالالطلابتكليفبين:المهارةهذهتكوينمجالفيالتدريبيةالأمثلة

دراسةمثلكبيرةأعمالإلىمحدد,موضوعحولالكتبمنبحوثكتابةمثل

بالمدرسة.المحيطةالتلوثعوامل

هذهلتكوينالدراسيةالمناهجمناجزاءتوجيهتتطلبالأمورهذهلكن
الغدءرجاللدىالتفكيبيةالمهارت

>-©
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قسم العلومكليةالفيزياء

مثيرًاخبًراالعالميةالإذاعاتوأذاعتالأنباءوكالاتنشرتشهوربضعةقبل

إمكانيةعنالمشهور.النظريالفيزيائيهوكنج,ستيفنبروفيسورتصريحعن

البشرقدرةعلىالإمكانيةهذهتنطويالمبدئية.الناحيةمنالماضيإلىالانتقال

هوالتعليقهذامختًقا!الحاضرَيصبحبحيثالماضيةالأحداثفيالتأثيعلى
العلمية.أهميتهومدىالتصريحهذاأمرتوضيح

هوكنج«أهمهمومنالباحثون,طرقهوقدنسبًياقديمالموضوعانالحقيقة

المشاهد«العالمفيهنالك,هلهي:المطروحةوالمسألةعاًما.ثلاثينمنأكثرمنذ

علىتؤثرالسابقةالأحداثانفرضيةهوالسببيةمبداالسببية؟«مبداخرق

ليستالبديهيةالفرضيةهذهالسابقة.فياللاحقةتؤثرولااللاحقةالأحداث

حولتكونالتيالمترية(بدوالها)المحددةالفراغاتكلفيبالضرورةمحققة
الظواهرلوصفالأساسيةالنظريةوهيالعامة.النسبيةلمعادلاتخاصة
الفراغاتامثلةفإنوبالطبعالشاملة.الكونية

ليستالسببيةمبداتخرقالتي

النسبيةإطارفيالأمثلةهذهوجودولكنفيزياًئا.المعتمدةالكونيةالنماذجمن

انموذجنطاقفيالمبداخرققبولإمكانيةفيواردالاحتمالانيعنيالعامة؛
المستقبل.فيمعتمدكوني

الفردتمكنمغلقة,زمانيةمنحنياتوجوديعنيمعتمدانموذجفيالمبداوخرق

هنالكوليس.أخرىمرةالحاضرإلىوالعودةالماضيإلىالحاضرمنالانتقالمن

أمروهذامختلًقا.حولهالحاضريصبحبحيثالاحداثعلىتاثييهمنيمنعما

ايلصحةيشترطونالحقلفيالباحثيناغلبفإنلذاقبوله.يصعبغريب
فراغهيحويولاالسببيةمبدايخرقلاأيهذابمثليسمحالاكونيأنموذج

الفيزيائية.النماذجكلفيمحققالشرطوهذامغلقة.زمانيةمنحنيات

كونيانموذجتقديمعلىبناءيأتلمإليهالمشارهوكنجوتصريح

إذالمسألة؛منالشخصيموقفهتغييرعنتعبيرهووإنماالسببيةمبدايخرق
إلىيميلالآنواصبعفيزيائًياالماضيإلىالانتقالتحقيقإمكانيةلعدميميلكان

مبدأالتزامالمقبولالأنموذجفييشترطلاهوكنجأنيعنيوهذاذلك.إمكانية

وعليهالحقل.فيالباحثينمنبهبآسلاعددمجموعةفييضعهمماالسببية.

هوكنج!.عنوردأنهسوىعلميةاهميةالتصريحلهذافليس

بالعودةمصائرهمفيالتحكمعلىالبشربمقدرةالقولفإنالدينناحيةومن

عنالإفرادمسؤوليةمعيتناقضإذمردود,قولصياغتهوإعادةلماضيهم

يختلفماالمعتمدالكونعلمفيوليسوالحاضر.الماضيفيأعمالهم

هذهمع
الاساسية.العقيدة

الظواهرخصائصمنأوسعدائًماالنظريةالاحتمالاتإنالقولخلاصة
التيالنظريةالاحتمالاتهذهإحدىهيالماضيإلىالانتقالوإمكانيةالمشاهدة,

هذافييستجدولمالموجودات؛سلوكفيمشاهدةخصائصآيةتقتضيهالا
الأخيرةالآونةفيجديدأيالقديمالموضوع

٠50-أفكار
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وقدلاميه؛استخدمهاالتيالحالةفيالخاصيةهذهتحققعدمتوضحاعوامثلاثة

برهانفيالبحثمنبهدوءلاميهالعالمإنسحابلكومرالتصريعهذانتيجةكان

فهما.حدس
نشأةفيالفضللهيرجعالذيكومرالمبدعماقدمهعلىالضوءهنانلقيولعلنا

برهانهدريشليهالعالمإلى7481معامكومرأرسللقدالجبرية,الأعدادنظرية

الأعدادإلىالصحيحةالأعدادتوسيععلىيعتمدبرهانهوكانفيرمالحدس

قياسية(معاملاتذاتالحدودكثيراتالمركبةالأعداد)وهيالجبرية

يجدأنواستطاعكومربرهاندراسةفيطويلًاوقّنادريشليهالعالمأمضىلقد

١خاصيةتحققالجبريةالأعدادأناعتبارهفيوضعكومرأنفيالخطأ

الخطأوهودائًماصحيحغيرهذاولكنالعادية.الصحيحةالأعدادمثلالوحيد

يقعدهولمالأملبخيبةكومريصبلمالفشلهذاأنإلاأويلر.فيهوقعالذينفسه

برهانهلتصحيعالدؤوبةالمتواصلةجهودهخلالومنالبحث؛مواصلةعن

خلالهامناستطاعوالتي)960)86010/01(المثاليةالأعدادمفهومأدخلالسابق

الجبريةالأعدادحقولبعضتحقيقعدمعننشًاالذيالتصوربعضمعالجة

لعددفيماحدسبرهانمنكومرتمكنالطريقةوبهذهالوحيد.التفكيكلخاصية

حقولفيالحسابدراسةعاتقهعلىكومرأخذأيًضاالأولية.الأعدادمنكبير

هذايبرهنأنواستطاع©100:81010(8010001)58187الدورانيةالأعداد
أدخلأنبعد881000280960النظاميةالأوليةالأعدادمنكبيرلعددالحدس

الأوليالعددكانإذاماتحديدالسهلمنيكنلمأنهإلاالجديد؛المفهومهذا

عرضت.عندما1581معامالفرنسيةالأكاديميةجائزةإبداعهعلىكومراستحق

ميداليةاكالأكاد
فييماحدسلبرهانكجائزةفرنك007٠ة

عليهاحصلالجائزةهذهعلىللحصولللتحكيمالمحددلليومتأجيلاتعدةوبعد

فيوبحثهلجهودهوذلكعليهاالمتنافسينضمنمنيكنلمأنهمنبالرغمكومر

الجبرية.الأعداد

فهناكفيرماحدسلبرهانالعلماءجهودجميعهذهأنالقاريءيظنألاأرجو

فيالعلوماكاديميةقدمت٠804معامففيلبرهانه.الأخرىالمحاولاتمنالكثير

نتيجةوكانالحدس.لهذاكاملبرهانلأولماركالفمائةالمانيافي)090006(

الرياضيات.هواةمنالصحيحةغيرالبراهينمنهائلسيلهوالعرضهذا

حدسأنإلافقطنشرهايتمأنيلزمالتيهيالصحيحةالبراهينأنمنوبالرغم
لهذاالصحيحةغيرالبراهينمنعددأكبروجودمنوصيتهشهرتهاستمدفيرما

برهان٠٠٠١اكثرمن7141م8091الفترةخلالظهرولقدنشرهاءتمالحدس

التضخمنتيجةيتضاءلبداالجائزةبهذهالاهتمامولكنصحيح:غير

نظرفيالماليةقيمتهامنالتقليلإلىأدىمماالعشريناتفيألمانيافيالاقتصادي

عامسئلعندماهلبرتديفيدالعالمقالهماهنانذكرأنالطريفومنالكثيين.

أنعليالبرهانفيأبدأأن»قبلفأجابفيماحدسإثباتيحاوللملماذا٠١م

كيالطويلالوقتهذاأملكلاواناومستفيضةمكثفةدراسةفياعوامثلاثةأمضي

فاشلة«.ستكونالأرجحعلىمحاولةفيأبدده

-8/4118016/(اليابانيللعالمكانتالحدسهذالإثباتفاشلةمحاولةآخرإن

وكانتالحدس,لهذاكاملبرهانأنهزعمماعرضالذي8841معامفي)عه

فاشلة,سابقاتهامثلالمحاولةهذه

حيث
ستةمنأقلبعدبرهانهعنتراجع

البريطانيالعالمبهاتقدمالتيفهيالمحاولاتهذهاشهرأمانشره.منأسابيع

حضرهاكمبردججامعةفيمحاضرةالقىعندما080002(.ل)861/11وايلزأندرو

بعضحولوكانت7451معاممارس4؟فيالرياضياتعلماءاشهر

إحدىأنوايلزوأوضح١المنحنياتمنخاصلنوعالحسابيةالخصائص
أشارواممنالقويزد.كانوقدفيما.حدسبرهانإلىستؤديالجديدةنظرياته

إلاأفكاررسالةمنالأولالعددفيوذلكفهماحدسبرهانإلىوايلزتوصلإلى

تمقديكنلمأنه
آنذاكوايلزبرهانفإنالعكسعلىبلالبرهانتمحيصفعلًا

سبتمبرفيتايلورريتشاردالعالمبمساعدةسدهااستطاعفجوةيحويكان

وكالاتجميعتناقلتهالذيالخبرهذاعلى)068004(العالمعلقولقد46م

شيءإنهالهواءفييسيرونوكأنماالبشربدأبذلكسمعنا»غندماحينهفيالأنباء

خمسوايلزأمضىلقدجدا«.الطويلالوقتهذابعدبرهانهيتمأنبصدقلا
فييقعالذيبرهانهفيسنوات

العظيمالإنجازهذاعلىواستحقصفحة.03٠

المسماة:الأمريكيةالرياضيةالجمعيةمجلةفيوولفجائزةعلىالحصول

586101٠(126012100021102611900460110رنر181005.لا,2.11,34)6991

جائزةوهي١744ملعاممارسمنوالعشرينالرابعفيوولفوايلزجائزةتسلم

إسهاماتهنتيجةالجائزةهذهعلىوايلزحصلوقددولار٠٠٠٠٠١مقدارهامالية

الأساسيةالأحداسدراسةفيالرائدولدورهالمرافقة,وحقولهاالأعدادنظريةفي

بعضدراسةفيالعظيمةلإسهاماتهوكذلكفيماءحدسولإثباتهالرياضياتفي

طرقتقديمطريقعنوذلكالأعداد؛نظريةفيالعهدقديمةالأساسيةالمسائل

وحديثة.عميقة

اكثرمنيطرحالأخيرةانفاسهيلفظالعشرينوالقرنالعظيمالانتصارهذاإن

تطورإلىأدىالأخيرةفيرمانظريةبرهانفيالبحثكانفإذااستفهام.علامة

إلىسيؤديعليهالستاروإسدالبرهانهاعلىالصراعانتهاءفهلالأعدادنظرية

سيفتعانهأمالفرعهذافينسبيركود
آفاًما

وهلالمجال؟هذافيللباحثينجديدة
القرنينمثلالأعدادنظريةفيسريعةوقفزاتملحوًظاتطوًراسيشهدالقادمالقرن

لا؟امالسابقين

/١-أفكار
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