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املقدمة 

مفهوم االخرتاع ُيمكن تعريف االخرتاع عىل أنه عملية اكتشاف ُطرق 
ما  أمر  جلعل  صاحلة  أو  صحيحيه  ِحجج  إجياد  عملية  أو  ما،  مشكلة  حلل 
االخرتاع  تعريف  ُيمكن  كام  املبكرة،  شيرشون  ألطروحة  تبعًا  احتاملية  أكثر 
عملية  عىل  القائم  الشخص  ُيدعى  جديد،  أمر  عىل  العثور  أنه  عىل  ببساطة 
االخرتاع بامُلخرتع، حيث يقوم بجمع األفكار واألهداف معًا بطريقة معينة 
شخص  بأنه  املخرتع  وُيوصف  قبل،  من  تنفيذه  يتم  مل  جديد  يشء  إلنشاء 
موجود  ألمر  اجليَّد  والرشح  البنَّاء،  والتحليل  احلادة،  املالحظة  يمتلك 

ُمسبقًا ليتمكن من إجياد يشء جديد، إذ ال ُيشرَتط أن يكون امُلخرِتع عامل أو 
والتكنولوجيا  االخرتاعات  سامهت  حياتنا  يف  االخرتاعات  أمهية  مهندس، 
أنحاء  كافة  يف  البرش  حياة  عىل  التغيريات  من  العديد  إحداث  يف  احلديثة 
العامل، حيث قامت العديد من االخرتاع بتغيري حياة البرش لألفضل كإمكانية 
العيش لفرتة أطول بسبب ُقدرهتم عىل احلصول عىل مياه نظيفة،  البرش عىل 
أو ُقدرهتم عىل حفظ املواد الغذائية واألدوية عن طريق تربيدها، وقد قامت 

االخرتاعات بالتأثري عىل حياتنا من خالل ما ييل :
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ُمعينة  بأمور  للقيام  الالزم  الوقت  بتقليل  األشخاص  حياة  تسهيل 
يف  والتطوير  البحث  أنشطة  تنمية  أمهية.  أكثر  ُأخرى  بأمور  الستثامره 
الربجميات،  وتكنولوجيا  البيانات،  قاعدة  كتكنولوجيا  التكنولوجيا  جماالت 
التواصل  عمليات  تسهيل  االتصاالت.  وتكنولوجيا  الفيديو،  وتكنولوجيا 
كفاءة.  وأكثر  وأرسع  أسهل  احلياة  نواحي  معظم  جعل  األشخاص.  بني 
الفرد بشكل خاص وزيادة االقتصاد بشكل عام، حيث  ُمعدل ربح  ارتفاع 
كافة  يف  م  التقدُّ حتقيق  األرباح،  لزيادة  اخلاص  العمل  يف  استخدامها  ُيمكن 
االخرتاعات  ساعدت  احلياة  جمرى  ت  َ غريَّ اخرتاعات  الصناعية،  النواحي 
ر حياة اإلنسان لألفضل،  عىل تغيري جمرى حياة اإلنسان، والعديد منها قد طوَّ

فيام ييل أفضل االخرتاعات وأكثرها أمهية عىل مدى العصور :

 الَعَجلة : 

األغراض  نقل  عملية  كانت  امليالد،  قبل   3500 عام  يف  العجلة  اخرتاع  قبل 
العجالت  ذات  العربات  َسهلَّت  فقد  اآلن  ا  أمَّ حمدودة،  األرض  عىل سطح 
كل من عمليات الزراعة والتجارة، إذ قامت بتسهيل نقل البضائع ِمن وإىل 
وتتواجد  طويلة،  مسافات  إىل  األشخاص  َسفر  عبئ  خففت  كام  األسواق، 
العجالت حاليًا يف معظم تطبيقات احلياة اليوميَّة مثل الساعات، واملركبات، 

والتوربينات.
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املسامر : 

بدأ  إذ  القديم،  الروماين  العرص  2000 سنة يف  قبل  إىل  املسامر  يرجع اخرتاع 

استخدام املسامر بعد قيام البرش بتطوير قدرهتم عىل صب وتشكيل املعادن، 
اخلشبية  األلواح  شبك  طريق  عن  اخلشبية  اهلياكل  يبنون  سابِقًا  كانوا  حيث 
مجيع  كانت  0199م  عام  ويف  البناء،  عملية  َصعَّب  مما  البعض،  بعضها  مع 
لقضيب  احلدادين  تسخني  طريق  عن  يدويًا  مصنوعة  املوجودة  املسامري 
وقد  املسامر،  رأس  لتكوين  األربع  جوانبه  عىل  رضبه  ثم  ُمربع  حديدي 
من   %10 ُصنع  1886م حيث  عام  التطور حتى  املسامري يف  أخذت صناعة 
أصبحت  1913م  عام  ويف  ناعمة،  فوالذية  أسالك  من  األمريكية  املسامري 

أغلب املسامري مصنوعة منها.

 البوصلة : 

القرن  بني  ما  وقت  يف  القدماء  الصينيون  ِقبل  من  بوصلة  أول  اخرتاع  تم 
اجلريي  احلجر  من  البوصلة  ُصنعت  وقد  عرش،  احلادي  والقرن  التاسع 
فيام  البوصلة  واستخدمت  طبيعي،  بشكل  مُمَغنط  حديدي  خام  ُيعد  والذي 

ارة. بعد ِمن ِقبل الَبحَّ
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الطابعة : 

تم اخرتاع الطابعة من ِقَبل األملاين يوهانس جوتنربج يف عام 1440م، حيث 
تسبب اخرتاع الطابعة بنرش الكتب والعلم بشكل أسهل وأرسع، ويف حلول 

عام 1500م متت طباعة عرشين مليون جملد يف أوروبا الغربية.

 : )The internal combustion engine( حمرك االحرتاق الداخيل

إىل  الوقود  يف  امُلختزلة  الكيميائية  الطاقة  الداخيل  االحرتاق  حمرك  حيول 
ُشغل ميكانيكي، حيث قد ساهم يف عرص الصناعة من خالل استخدامه يف 

السيارات والطائرات احلديثة.

 : )Telephone( اهلواتف

اخرتع العلامء العديد من األجهزة التي ُتساعد عىل التواصل البرشي، حيث 
بدأوا بصناعة الطابعة، ثم التلغراف، ويليها الراديو الذي ُيعد من األجهزة 
عملية  ُيسهل  والذي  اهلاتف  صناعة  حني  إىل  االستخدام،  وسهلة  الشائعة 

التواصل بني األشخاص ويوفِّر أيضًا الوقت واجلهد والتكلفة.
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اخرتاعات وُمرتعني عرب التاريخ

ُيمكن تلخيص التسلسل الزمني لبعض االخرتاعات مع خمرتعينهم من 
خالل ما ييل :

ِقبل  )stone tools( من  األدوات احلجرية  اخرتاع  تم  مليون عام   2 َقبل   -
البدائي.  اإلنسان 

 Archimedes( أرمخيدس  مسامر  اخرتاع  تم  امليالد  قبل  الثالث  القرن  يف   -
screw( من ِقبل اإلغريقي أرمخيدس. 

اثة )jet aircraft( من ِقبل املخرتع  - يف عام 1939م تم اخرتاع أول طائرة نفَّ
األملاين هانز أوهاين. 

- يف عام 1943م تم اخرتاع جهاز التنفس حتت املاء )Aqua-Lung( من ِقبل 
املخرتع الفرنيس جاك إيف كوستو.

ِقبل  )geodesic dome( من  اجليوديسية  القبة  تم اخرتاع  1947م  - يف عام 
املخرتع األمريكي ريتشارد بكمنسرت فولر. 
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- يف عام 1947م تم اخرتاع وتطوير ترانزستور )transistor( من ِقبل املخرتع 
وليام شوكيل واملخرتع والرت هورس براتني واملخرتع جون باردين. 

الشمسية  الطاقة  طريق  عن  منزلية  مدفأة  أول  اخرتاع  تم  1948م  عام  يف   -
)solar-heated home( من ِقبل املخرتعة األمريكية ماريا تيلكس. 

- يف عام 1948م تم اخرتاع أول جيتار كهربائي )electric guitar( من ِقبل 
املخرتع األمريكي ليو فيندر. 

ِقبل  )computer mouse( من  1964م تم اخرتع فأرة احلاسوب  - يف عام 
املخرتع األمريكي دوغالس انغلبارت. 

- يف عام 1964م تم اخرتاع الكمبيوتر العمالق )supercomputer( من ِقبل 
املخرتع األمريكي سيمور كراي. 

 scanning tunneling( نفقي  مسح  جمهر  اخرتاع  تم  1981م  عام  يف   -
microscop( من ِقبل املخرتع األملاين جريد بينيج. 

- يف عام 1990م تم اخرتاع شبكة اإلنرتنت )World Wide Web( من ِقبل 
اإلنجليزي تيم برنرز-يل. 

 Linux open-source( يف عام 1991م تم اخرتاع نظام التشغيل لينوكس -
operating system( من ِقبل الفنلندي لينوس تورفالدس.
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الوصف

أنت أيضا تستطيع ان تصبح خمرتعًا ألنك طفل ذكي ورائع.
االطفال  وحتريض  دفع  وامهية  حياتنا  يف  االخرتاعات  أمهية  املجموعة  تبني 
التفكري يف االخرتاع،  فقد سامهت االخرتاعات والتكنولوجيا احلديثة  عىل 
يف إحداث العديد من التغيريات عىل حياة البرش يف كافة أنحاء العامل، حيث 
البرش عىل  كإمكانية  البرش لألفضل  بتغيري حياة  العديد من االخرتاع  قامت 
العيش لفرتة أطول بسبب ُقدرهتم عىل احلصول عىل مياه نظيفة، أو ُقدرهتم 

عىل حفظ املواد الغذائية واألدوية عن طريق تربيدها.

أنت اآلن طفل لكنك تستطيع مع بعض اإلرادة 
أن تصبح مثل املخرتعني يف املستقبل.
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كل يشء من حولنا لديه قصة مثرية حول اخرتاعه ! حتى أبسط األمور التي 
ال ُنلقي هلا بااًل أغلب الوقت، هلا قصتها اخلاصة يف اخرتاعها قبل أن ُتصبح 

يف متناول يديك! وعىل االطفال ان يفهموا كل هذا.

التي  األشياء  من  11 يشء  اخرتاع  نستعرض قصص  الكتاب،  هذا  بداية  يف 
نمتلكها غالب الوقت ونظنها عادية ليست ذات قيمة!
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قصص مثرية حول اخرتاع هذه األشياء !

1. ربطات العنق أدخلها املرتزقة الكرواتيون إىل الفرنسيني

يف القرن السابع عرش للميالد، كان امللك لويس الثالث عرش قد استأجر 
مرتزقة من كرواتيا وكانوا يربطون قطع من القامش حول أعناقهم.

الرسمية  املالبس  إىل  العنق  ربطات  وأدخل  بمالبسهم  امللك  ُأعجب 
وأصبحت إلزاًما خالل االجتامعات امللكية. وُسميت هذه القطع بالكرافات 

وهكذا بدأ الناس بارتدائها منذ ذلك اليوم.
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2. ورق املالحظات الالصق تم اخرتاعه عام 1968م

 

ورق  الصدفة  بمحض  اخرتع  سيلفر«  »سبنرس  الكيميائي  العامل 
من  أفضل  الورق  هذا  أن  أساتذته  إقناع  وحاول  الالصق.  املالحظات 

استعامل الغراء يف إلصاق األوراق التي ترتك أثًرا عادًة.

جماًنا  بتوزيعه  قام  البسيط،  اخرتاعه  إىل  الرتويج  يف  فشله  وبعد  لكن 
اهنالت  املجانية،  الكمية  نفاذ  وبعد  مشرتين.  هناك  يكن  مل  ألنه  الناس  عىل 
الطلبات عليه من اجلميع للحصول عىل هذه النوتات الالصقة مقابل املال!
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3. أقراص النعناع من اخرتاع املرصيني

لرائحة  امللطفة  النعناع  أقراص  اخرتاع  يف  للمرصيني  الفضل  ُيعزى   
يف  األسنان  وتسوس  البكترييا  ملكافحة  البداية  يف  اخرتاعها  تم  حيث  الفم. 

الفم. وكانوا يصنعوهنا من خليط اللبان والقرقة املغلية مع العسل.
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4. أول من ابتكر الفشار هم شعب األزتيك يف نيو مكسيكو.

 

الفشار  اخرتع  من  أول  هم  مكسيكو  نيو  من  العرقية  األزتيك  مجاعة 
خالل  الزينة  أغراض  يف  ُيستعمل  كان  حيث  املؤرخني.  اعتقاد  بحسب 

االحتفاالت الدينية لدى األزتيك. 
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5. أول ظهور للكعب العايل كان يف أوروبا خالل العصور الوسطى

 

ُصنعت األحذية ذات الكعب العايل باألساس حلامية الفرنسيني وليس 
عىل  ُألصق  الذي  اخلشب  من  ُصنعت  حيث  ومجال.  موضة  منظور  من 

األحذية لتجنب األوساخ واملجاري يف الطرق العامة.
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6. أول آلة بيع يف العامل كانت تبيع املياه املقدسة !

 

مرص.  يف  اإلسكندرية  هريون  عهد  يف  كانت  الطرقات  يف  بيع  آلة  أول 
قطعة  وضع  عرب  مقدسة  مياه  أهنا  عىل  له  ج  يروَّ ما  تبيع  اآللة  كانت  حيث 

معدنية يف ثقب تتحرك إىل رافعة معدنية ثم تدفع املياه إىل احلنفية.
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7. أول ورق تواليت تم اخرتاعه يف الصني

أول  أهنا  عىل  املتحدة  الواليات  مع  التواليت  ورق  ربط  يتم  ما  عادًة 
ر ويعود إىل القرن  من اخرتعه. لكن احلقيقة أن هذا االبتكار أقدم مما تتصوَّ

السادس امليالدي يف أوائل القرون الوسطى يف الصني.

حيث تم إنتاج وبيع سلسلة من ورق التواليت وصلت إىل عرشة ماليني 
حزمة كل واحدة تتألف من 1000 إىل 10000 ورقة.
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8. اخرتاع لفائف الفقاعات كان بمحض الصدفة !

 

تم  الفقاعات  من  وتتألف  الثمينة  األجهزة  ُتغلف  التي  اللفائف  تلك 
اخرتاعها عىل يد »ألفريد فيلدينغ« و»مارك تشافانس« عن طريق اخلطأ بينام 

كانوا حياولون التوصل إىل نوع جديد من اخللفيات اجلدارية املحكمة.

بعد هذا االكتشاف، قام كالمها بتأسيس رشكة سيليد التي ُتنتج أطناًنا 
من لفائف الفقاعات ووصلت أرباح الرشكة إىل 8 مليار دوالر سنوًيا !



  22

9. اخرتاع قلم رصاص بممحاة

 

يعود الفضل إىل »هيمن ليبامن« الذي أصبح غنًيا بعد بيعه أقالم رصاص 
ُألصق يف آخرها ممحاة مزدوجة صغرية. وبعد عام 1858م، أصبحت معظم 

أقالم الرصاص ُتباع بممحاة مزدوجة يف هناية القلم.
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10. اخرتاع املحمصة األوتوماتكية له قصة مثرية أيًضا !

»جنرال  رشكة  يد  عىل  1909م  عام  يف  مرة  ألول  املحامص  تقديم  تم 
يقوم  أن  يتطلب  كان  لكن  »فرانك شيلور«.  اخرتاع  براءة  الكرتيك«، حتت 

شخٌص بقلب اخلبز يف املحمصة.

حممصة  عن  يبحثان  وزوجته  كوبيامن  لويد  كان  بينام  1913م،  عام  ويف 

اخلبز.  لقلب  يده  استعامل  عليه  الشخص  أن  الحظوا  متجر،  يف  كهربائية 
بمفردها  اخلبز  تقلب  أوتوماتيكية  الفكرة يف اخرتاع حممصة  من هنا جاءت 

وحصل االخرتاع عىل براءة منذ ذلك التاريخ.
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11. اخرتاع رقائق البطاطس جاء من طاٍه حمبط!

 

الشيف جورج كروم كان طاهًيا حمرتًفا حيوز عىل أعىل تقدير عىل أطباقه 
املقلية  البطاطس  عىل  الذع  انتقاد  عىل  حصل  مرة  ذات  لكنه  يقدمها.  التي 

ُيقدمها. التي 

البطاطس  بتقطيع  قام  انتقده،  الذي  الشخص  من  ينتقم  أن  أجل  ومن 
مها  إىل حبات رفيعة للغاية وقام بقليها مع إضافة الكثري من امللح إليها وقدَّ
اخرتاع حصل عىل  كان  لكنه   ! للغاية  سيًئا  أنه سيجد طعمه  واعتقد  للناقد 

احرتام.
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 ! منه  للغاية وطلب دفعة جديدة  الطبق  الناقد أحب  أن  املفاجأة   لكن 
وهكذا بدأ إنتاج رقائق البطاطس !

أنت اآلن طفل لكنك تستطيع مع بعض اإلرادة
 أن تصنع مثلهم  يف املستقبل.
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قصة جوزيف كونيو

 صانع أّول سّيارة يف العامل قبل مئة وأربعني سنة أْي يف عام ألف وسبعمئة 
كونيو سيارًة  نيكوالس  ُيدعى جوزيف  فرنيسٌّ  اخرتع رجٌل  وتسعة وسّتني 
تتحّرك من تلقاء نفسها دون أن جتّرها احليوانات؛ حيث احتوت هذه السّيارة 
عىل حمّرك بخارّي يتحّرك بقّوة دفع البخار املضغوط داخليًا لدفع السّيارة إىل 
براءة اخرتاع من  أّول شهادة  السّيارة  لت من خالل هذه  األمام، ولقد ُسجِّ

ِقبل نادي السّيارات امللكّي الربيطايّن عام ألف وثامنامئة وتسعة وسّتني.
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- آلّية عمل أّول سّيارة يف العامل :

استطاع كونيو والذي عمل مهندسًا يف اجليش الفرنيّس أن يصّمم عربًة 
بثالث عجالت ُتدَفع ذاتيًا بقّوة ضغط البخار املوجود داخل املحرك، وكان 
ذلك ملساعدة أفراد اجليش الفرنيّس عىل نقل العتاد الثقيل من مكان إىل آخر، 
وخصوصًا جّر املدافع؛ حيث استلهم فكرته من شكل العربة التقليدّية ذات 
منها  واحدة  كّل  بأسطوانتني،  يعمل  حمّركًا  إليها  مضيفًا  الثالث،  العجالت 
تضّم جمموعة من املكابس املوصولة بشكل مبارش بالعجلة األمامّية بواسطة 
من  يمكنها  ممّا  غطاء،  دون  حركة(  )ناقل  دبرياج  ُتدعى  رفيعة  أسطوانة 

التحرك إىل األمام ملسافات جّيدة.

- مشاكل أّول سّيارة يف العامل :

يف  كيلومرت  ونصف  أربعة  إىل  ثالثة  بني  ما  كونيو  سيارة  رسعة  وصلت 
ساعة، إاّل أّن بعض املشاكل التقنية واجهتها، وأمّهها : صعوبة توجيهها نحو 
املحّرك، وثِقل  املوجودة يف  املاء  ثِقل غالية  إليه بسبب  الذهاب  املراد  االجتاه 
وصعوبة  أبدًا،  اخللف  إىل  الرجوع  عىل  قدرهتا  وعدم  عام،  بشكل  السّيارة 
أحد  بجدران  اصطدامها  إىل  أدى  ممّا  حركتها،  وبطِء  مسارها،  يف  التحكم 
ل بذلك أوُل حادث مروري فعيل بالسّيارة. معسكرات اجليش الفرنيّس، لُيسجَّ

البخار،  دفع  بقوة  تعمل  التي  للسيارة  وجهت  التي  لالنتقادات  نتيجًة 
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أبدًا،  جُمٍد  أمٌر غري  بالبخار  تعمل  التي  املحركات  استخدام  أّن  الناس  عرَف 
ممّا دفع الكثري من األشخاص إىل وضع العديد من الّتحسينات عىل اخرتاع 
حمّرك  تركيب  من  بنز  كريدش  مارك  ُيدعى  أملايّن  عاملٌ  متّكن  أن  إىل  السّيارة، 

للسيارة يعمل بالبنزين، وكان ذلك عام ألف وثامنامئة وسّتة عرش.

مت سيارة بنز بثالث عجالت، ودون سقف، إال أهّنا كانت جّيدًة  ُصمِّ
املحرك  ذات  بالسّيارة  مقارنًة  هبا  التحّكم  وسهولة  الرّسعة،  حيث  من  جدًا 
أّي  حدوث  دون  مرتًا  تسعني  عن  تزيد  ملسافة  هبا  سافر  إّنه  حّتى  البخارّي، 

ت هذه السّيارة بداية جديدة يف عهد تصنيع السيارات. خلل فيها، وُعدَّ

أنت اآلن طفل لكنك تستطيع مع بعض اإلرادة
 أن تصبح مثله يف املستقبل.
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قصة اإلخوان رايت

العامل  يف  الطريان  رواد  من  وأورفيل  ويلبور،  ؛  رايت  األخوان  كان 
قبل  الرشاعية، وذلك  الطائرات  التجارب عىل  من  العديد  بإجراء  قاما  فقد 
1903م  عام  أورفيل  واستطاع  بمحرك،  املزودة  الطائرات  لصناعة  االنتقال 

أن يدخل التاريخ عندما طارت له أول طائرة مزودة بمحرك.
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- نشأة األخوان :

أخوه  أما  1912م،  1867م،  عامي  بني  ما  الفرتة  يف  رايت  ويلبور  ولد 
أبناء  أهنام  من  الرغم  وعىل  1948م،  1871م،  عامي  بني  ما  ولد  فقد  أورفيل 
أحد أساقفة الكنيسة، إال أهنام مل ينخرطا يف سلك الرهبنة الكنسية، والتدرج 

يف املناصب.

فقد كان شغفهام منصب عىل امليكانيكا حتى أنه ملك عليهام تفكريمها، 
وقد بدآ حياهتام العملية بتصميم وتركيب ماكينات الطباعة، ورسعان ما بدآ 

يصنعان الدراجات، وهو ما در عليهام أرباًحا طائلة.

أما انشغاهلام بفكرة الطريان فقد التهبت وزادت بعد وفاة أوتو ليلينثال 
2000 رحلة طريان بالطائرات الرشاعية،  1896م، والذي قام بأكثر من  عام 
وكانت حينها علوم ديناميكا اهلواء وتصميم املحركات تتقدم بخطى حثيثة، 

وبالنظر إىل مواهبهام امليكانيكية فقد كانا مؤهلني متاًما لصنع الطائرة.

- مشكلة التحكم بالطائرة :

يف  للتحكم  طريقة  إجياد  كيفية  وهي  كبرية،  عقبة  أمامهام  وقفت  ولكن 
الطائرة أثناء وجودها يف اجلو، حتى تستطيع الطريان يف أي اجتاه وقد وجدوا 
احلل لدى الطيور التي هيأها اهلل سبحانه وتعاىل للطريان ؛ ولذا بدأ األخوان 
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رايت يف دراسة الصقور.

اهلواء،  يف  وهي  بتوازهنا  الصقور  حتتفظ  كيف  يكتشفا  أن  أرادا  فقد 

حيملها،  الذي  اهلواء  من  بكثري  أثقل  أهنا  شك  وال  الطائرات  مثل  فالطيور 
فكيف حتتفظ بتوازهنا دون أن تسقط عىل األرض ؟

وقد تعلام من مراقبة الطيور أن الطائرة جيب أن تكون قادرة عىل عمل 
يمينًا  والتوجه  واالنخفاض،  االرتفاع  اجلانبني،  عىل  امليل   : أشياء  ثالثة 
من  ثالثة  أو  شيئني  لعمل  تضطر  قد  الطائرة  أن  إىل  باإلضافة  هذا  ويساًرا، 

هذه األشياء مًعا يف نفس الوقت.

يف  وهي  أجنحتها  بثني  تطري  الصقور  أن  األخوان  أدرك  ما  ورسعان 
اجلو، وهنا أدركا أن الرس يكمن يف قدرة األجنحة عىل التحرك، وقررا عمل 

أجنحة للطائرات يمكنها التحرك أليا حتى يعطيها هذا القدرة عىل التحرك 
وامليل واالستدارة واالرتفاع واالنخفاض الستعادة وضعها الطبيعي.

- جتربة الطريان الرائدة :

لكن  بمحرك،  طريان  جتربة  ألول  بتنفيذمها  رايت  األخوان  ويشتهر 
اخرتاعهام العظيم كان التحكم يف الطائرة بثالثة حماور، فمنذ ذلك احلني تم 
ويساًرا،  يمينًا  األجنحة  ميل  عىل  القدرة  هلا  يكون  بحيث  الطائرات  تصنيع 
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واالرتفاع باملقدمة أو خفضها، وتوجيه املقدمة إىل أحد اجلانبني.

بصناعة  األخوان  قام  الطائرة  عىل  السيطرة  إحكامهم  قبل  البداية  ويف 

الثالثة،  الطائرة  يف  الكامل  التحكم  نجح  وقد  رشاعية،  طائرات  ثالث 
املتحدة  بالواليات  الشاملية  كارولينا  بوالية  ديفيل  تالل  فوق  حلقت  والتي 

األمريكية عام 1920م.

الصعود  قدرة عىل  أمامي إلعطائها  رافع  بسطح  الطائرة  حيث زودت 
االلتواء  عىل  قادر  وجناح  ويمينًا،  يساًرا  للتوجه  خلفية  ودفة  واهلبوط، 
إلعطائها قدرة عىل الدوران يف اجلو، قد اختربت هذه الطائرة يف نفق هوائي 
صناعة  إحكام  وبعد  مرت،   180 من  أكثر  إىل  حلقت  حيث  اجلو  يف  ثم  أواًل، 

الطائرة الرشاعية، أصبحت اخلطوة التالية أن يقود إنسان طائرة.

- مشكلة الطاقة :

مراقبة  بفضل  الطائرة  عىل  السيطرة  وويلبور  أورفيل  أحكم  أن  بعد 
حمرك  كان  الوقت  هذا  ويف  بالطاقة،  تزويدها  مشكلة  حلل  تفرغا  الصقور، 
اختيارمها  وقع  ولذا  ؛  واحلافالت  السيارات  يف  استخدامه  بدأ  قد  البنزين 
عليه يف بادئ األمر، ولكن ثبت فيام بعد أنه ثقيل عىل الطائرة التي خيططان 

لصنعها.
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ما  وهذا  هبام،  خاًصا  حمرًكا  ويصنعا  يصمام  أن  املنطقي  احلل  فكان 
فعاله، لقد أصبح لدهيام مصدًرا للطاقة، ولكن أخذا يفكر يف التكنيك الذي 
يفرتض أن تتحرك به الطائرة !، فدرسا فكرة وجود املراوح مع حركة اهلواء 
التي ستوفر الطاقة الالزمة للطائرة، وقد أسميا أول طائرة هلام فالير1، والتي 

قامت برحلتها التارخيية يوم 17 ديسمرب عام 1903م.

أول  الطائرة  هذه  وكانت   3 فالير  جاءت  حتى  التجارب  وتوالت 
شكل  عىل  وتلف  ومتيل  تستدير  أن  باستطاعتها  كان  فقد  العاملية،  طائراهتام 
طي  يف  بعملهام  األخوان  احتفظ  وقد   ،8 رقم  شكل  عىل  وتطري  بل  دائرة، 

الكتامن.

فلم يطريا ثانية إال يف عام 1908م، فقد أرادا أن حيصال عىل براءة اخرتاع 
للجيش، ويعد  أو  الرشكات  يبيعانه إلحدى  ثم  يسبقهام أحد، ومن  أن  قبل 

اخرتاع األخوان هو االنطالقة األوىل يف عامل صناعة الطائرات.

أنت اآلن طفل لكنك تستطيع مع بعض اإلرادة 
أن تصبح مثلهام يف املستقبل.
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قصة ألربت آينشتاين 
 

النظرية  الفيزياء  بعلم  منذ طفولتنا،  آينشتاين،  ألربت  العامل  اسم  يرتبط 
منا  الكثريون  يعلم عنه  النسبية اخلاصة والعامة، وال  احلديثة، خاصة نظرية 
ما  نظريات،  قدمه من  ملا  نظًرا  تارخيًيا،  األكثر شهرة  العلامء،  أحد  أنه  سوى 

زال العلم احلديث، يكشف أمهيتها وأهدافها واستخداماهتا حتى اآلن.

من  هترب  الذي  الثائر  آينشتاين،  عن  شيًئا  الكثريون  يعلم  ال  ولكن 
من  املثري  ورفض  بحاًرا،  وعمل  األطوار  غريب  وكان  العسكرية،  اخلدمة 
العامل  قصة  هي  وتلك  جمتمعه،  يف  املنترشة  االجتامعية  والعادات  التقاليد 
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األملاين السويرسي، احلائز عىل اجلنسية األمريكية، ألربت هريمان آينشتاين.

قد يعتقد البعض بأن العلامء، قد أبدوا أمارات وعالمات واضحة عىل 

ذكائهم، متثلت يف رسعة االستجابة وحل املسائل الرياضية وغريها، ولكن 
عىل العكس من ذلك كان آينشتاين قليل الكالم للغاية، لدرجة أنه قد تأخر 
سن  قبل  حوله  من  مع  التحدث  يبدأ  فلم  متأخرة،  سن  حتى  احلديث  يف 

السابعة، وكان كل حديثه يشوبه الرتدد ومتقطع.   

فقط، كذلك  الغريب يف شخصيته  األمر  تأخره يف احلديث هو  يكن  مل 
زوجته،  عىل  والروتني  القيود  بعض  وفرضه  والفيزياء،  باملوسيقى  ولعه 
يتسبب  بالتوحد واالنطواء، وهو مرض  أنه مصاب  يتومهون  البعض  جعل 

يف تأخر الطفل سلوكًيا ولغوًيا. 

عقب أن صار شاًبا يافًعا ودخل اجلامعة، كان ألربت قد وقع يف غرام 
الفيزياء يف  كانا يدرسان  ميلفيا ماريك، حيث  باجلامعة والتي تدعى  زميلته 
مليلفيا  وكانت  عمًرا،  منه  أكرب  ميلفيا  وكانت  السويرسية،  زيوريخ  جامعة 
قبوهلا  وتم  عليها،  تتغلب  أن  اجلميلة  استطاعت  عدة،  اجتامعية  مشاكل 

باجلامعة كخامس امرأة بتلك اجلامعة املرموقة.

تطورت العالقة العاطفية التي مجعت كل من ألربت وميلفيا، وتزوجا 
وأنجبت منه طفلة تدعى ليزيرل، ولكن أحدمها مل يتحدث بشأهنا قط، ومن 
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بني االفرتاضات التي حتدث بشأهنا املؤرخون عن تلك الطفلة، التي جاءت 
مبكرة  سن  يف  ماتت  قد  الطفلة  أن  هو  رشعي،  غري  زواج  نتيجة  عاملنا  إىل 
جراء احلمى القرمزية، وفرضيات أخرى اجتهت نحو عرض الطفلة للتبني، 
ويف النهاية خترج آينشتاين من اجلامعة ومل يستطيع الزواج من ملفيا، بسبب 

فقره ورفض والده لتلك الزجية.   

1905م، مل تأت مثل العديد من  فكرة النسبية التي نرشها آينشتاين عام 
جاءت  وإنام  وغريها،  واملصادفة  بالتجريب  الثورية،  العلمية  االكتشافات 
من  سبقوه  من  أعامل  اكتشافات  ودمج  حتليل،  يف  آينشتاين  عبقرية  عرب 
الفيزياء، مستهدًفا  العلامء، مثل هندريك لورنتز وهنري بوانكاريه، باملجال 

إزالة التعارض بني كل من الفيزياء النيوتينية، ونظرية العامل ماكسويل.

والتي  العامة،  النسبية  ونظريته  عمله  استكامل  عىل  آينشتاين  ساعد  مما 
التجريب  من  كثرية  أعوام  إىل  احتاجت،  والتي  1916م  عام  بنرشها  قام 
حصل  ثم  عليها،  احلصول  تم  التي  النتائج  مع  اتساقها،  إثبات  أجل  من 
آينشتاين عىل جائزة نوبل يف الفيزياء عام 1921م، إثر اكتشافه لقانون التأثري 

الكهروضوئي.

السياسية  آرائه  له  كانت  وإنام  فقط،  بالفيزياء  مهتاًم  آينشتاين  يكن  مل 
ورفض  السالم  بفكر  مقتنًعا  دائاًم  كان  فقد  غريه،  عن  متيزت  التي  الشهرية، 



  37

للتأخر،  احلروب يف كافة بقاع األرض، حيث اعتربها سبياًل ومصدًرا قوًيا 
وال مهمة هلا سوى إرضاء اجلوانب السيئة يف شخصيات من يتحكمون هبا.

آينشتاين  رفض  كثرًيا،  خاضها  التي  السياسية  آرائه  من  العكس  وعىل 
وليس  فيزيائًيا  عامًلا  لكونه  نظًرا  1952م،  عام  إرسائيل  دولة  رئاسة  تويل 
سياسًيا حمنًكا، ولكنه عىل الرغم من ذلك قدم العديد من النقاط التي يمكن 

من خالهلا، أن يتعايش اليهود إىل جوار أهل فلسطني.

وفاته  بعد  قربه  بجعل  معجبيه،  يقوم  أن  دائاًم  يتوجس  آينشتاين  كان 
مزاًرا سياحًيا، لذلك أوىص بأن يتم إحراق جثته، ونثر رماده رًسا يف أماكن 

متفرقة، ولكن يف إبريل من عام 1955م قام الطبيب املختص.

املرشحة  من  آينشتاين  جثة  بسحب  هاريف،  توماس  يدعى  والذي 

من  جزء  لكونه  نظًرا  ودراسته،  املخ  ترشيح  يتم  بأن  وطلب  باملشفى، 
شخصية أبرز علامء الفيزياء يف عرصه، دون أن يعري وصية آينشتاين اهتامًما، 
بل قام بنزع أعني آينشتاين ومنحهام لطبيب العيون هنري أدمز، إال أهنام ظلتا 

حمفوظتان بصندوق الودائع األمنية يف نيويورك، حتى يومنا هذا.

أنت اآلن طفل لكنك تستطيع مع بعض اإلرادة 
أن تصبح مثله يف املستقبل.
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قصة اخرتاع اليوتيوب 

 

خمرتعني موقع يوتيوب تشاد هرييل وستيف تشني وجاود كريم

من  ثالثة  هناك  كان  امليالد،  من   2004 عام  يف  األيام،  من  يوم  ذات 
الشباب، كان يربطهم رباط الصداقة، وقد كانوا، يف ذلك اليوم، يشاهدون 
املباراة النهائية املنافسة، لكرة القدم األمريكية، وحينها قامت مطربة سمراء 
وقامت  جاكسون«،  »جانيت  اسم  عليها  يطلق  أمريكي،  أصل  من  البرشة، 

بالغناء يف االسرتاحة املخصصة لنصف املباراة.  
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املشاهدين،  تثري  أن  جاكسون«  »جانيت  املطربة  تلك  تعمدت  وقد 
بأسلوب غري مقبول، مما أثار ذلك ضجة كبرية، يف أرجاء الواليات املتحدة 
األمريكية مجيعها، وهنا اجته أولئك الشباب الثالثة، بعد حلول ذلك املوقف، 
بالبحث عىل صفحات اإلنرتنت، عن الفيديو الرئييس، الذي يقوم بتوضيح 

ما قامت به تلك املغنية.

إال أن أولئك الشباب الثالثة، مل يتمكنوا من إجياد أي يشء، بخصوص 
أن  باهلم،  يف  خطر  وقتها  مجيعها،  البالد  أرجاء  يف  ذاع  الذي  األمر،  ذلك 
كافة  عرض  يف  متخصص،  موقع  إنشاء  إىل  التوصل  يف  جاهدين،  يفكروا 

الفيديوهات، إجيابيًة كانت، أم سلبية.

ويف العام نفسه، حدث تسونامي، يف املحيط اهلادي، والذي قد تسبب 
حدوثه يف مقتل، حوايل ربع مليون شخص، وملا جاء أولئك الشباب الثالثة، 
كي يبحثوا عن فيديو، يوضح تلك احلادثة، مل يعثروا عىل أي يشء أيًضا، عىل 

الرغم من أهنا كانت كارثة كربى، ال يستهان بأمرها.

من  أذهاهنم  يف  تلمع  وبدأت  السابقة،  الفكرة  تلك  عادت  ثم  ومن 
يف  التحديد،  وجه  عىل  ذلك  وكان  قليلة،  شهور  بضعة  ميض  وبعد  جديد، 
امليالد، وقد  2005 من  أبريل، يف عام  الثالث والعرشين )23( من شهر  يوم 
 : بـ  تعرف  التي  احليوانات،  حديقة  بزيارة  األيام،  من  يوم  يف  جاويد،  قام 
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)سان دييغو( املوجودة يف والية كاليفورنيا.  

وهناك تم االلتقاط من قبله، لفيديو مدته قصرية شيًئا ما، عن احليوانات، 

وعىل الفور، يف نفس اليوم، قام بتحميل ذلك الفيديو، عىل اإلنرتنت، ومن 
ثم تم وضع عنوان للفيديو من قبله، حتت اسم »أنا يف حديقة احليوانات«، 
قد  والتي  لليويتيوب،  األوىل  االنطالقة  بدأت  وقد  اللحظة،  تلك  ومن 
الفكرة  وظلت  أمجع،  العامل  مستوى  عىل  جذرًيا،  واختالًفا  تغيرًيا،  أحدثت 

تنترش، وتتوسع ساعة، تلو األخرى.

أفكارهم،  تنفيذ  عىل  صمموا  الذين  الثالثة،  األصدقاء  أولئك  قام 
موجودة  غرفة،  يف  موجودون  وهم  اليوتيوب،  موقع  بتأسيس  بناء،  بشكل 
فوق مطعم ياباين، وقد أتاحوا بدورهم كثرًيا من الفرص، لكافة من يرغبون 

يف حتميل مقاطع فيديوهات، عىل اإلنرتنت.

ومن ثم، تم وضع برامج أخرى، تم إعدادها الحًقا، والتي ال يقترص 
املشاركة،  إضافة  تم  لذلك،  إضافة  وإنام  فحسب،  املشاهدة،  عىل  دورها 
البناء  التأسيس  ذلك  عىل  واحد،  عام  مىض  أن  وبعد  التعليقات،  وكذلك 
وقد  فيديو،  ألف   60 املختلفة  الفيديو  حتميالت  عدد  بلغ  اليوتيوب،  ملوقع 

وصلت النسبة اخلاصة باملشاهدة عىل املوقع، إىل 100 مليون مرة.
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أرسعت  قبل،  من  املسبوق  وغري  الباهر،  النجاح  هلذا  حتمية،  ونتيجة 
من   2006 عام  يف  ذلك  وكان  اليوتيوب،  تشرتي  حتى  »جوجل«،  رشكة 
بـ : مليار ونصف مليار دوالر أمريكي، وبعد أن  امليالد، بمبلغ مايل، يقدر 
مىض عام عىل ذلك، حققت رشكة جوجل نجاًحا ملحوًظا، وغري مسبوق 
حينها،  التحميالت  عدد  بلغت  وقد  اليوتيوب،  موقع  إىل  بالنسبة  قبل،  من 

100 ألف فيديو، وذلك يف اليوم الواحد فقط.

هنا  ومن  مرة،  مليون   800 حوايل  بلغت  فقد  املشاهدة،  نسب  عن  أما 
بوك،  وفيس  جوجل،  ييل  الذي  الثالث،  املوقع  بدوره  اليوتيوب  احتل 
وأصبح كل من عدد التحميالت، وعدد املشاهدات، يف تزايد مستمر، وغري 

مسبوق.

أنت اآلن طفل لكنك تستطيع مع بعض اإلرادة 
أن تصبح مثلهم يف املستقبل.
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قصة حياة ألكسندر جراهام بيل مرتع اهلاتف 

 

باخرتاعه هذا  بيل  اهلاتف، وقام جراهام  بيل  ألكسندر جراهام  اخرتع 
نتيجة سوء فهم لعمل فني كان قد قرأه باللغة االملانية، وادى سوء فهمه يف 

هناية املطاف اىل اكتشافه لكيفية نقل الكالم كهربائيا.

حياة ألكسندر جراهام بيل املبكرة، واالخرتاعات املبكرة، والتعليم :

اسكتلندا،  ادنربه،  يف   1847 مارس   3 يف  بيل  جراهام  ألكسندر  ولد 
هو  ووالده  سيموندز،  غريس  اليزا  والدته  اسم  وكان  املتحدة،  اململكة 
ألكسندر ميلفيل بيل، وكان جراهام بيل يدرس يف املنزل حتى بلغ من العمر 
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سنوات،  اربع  ملدة  ادنربه  يف  امللكية  باملدرسة  التحق  ذلك  وبعد  عاما،   11

وبالرغم من ان جراهام بيل كان يستمتع بالعلوم، اال انه مل يفعل هبا بشكل 
اكاديميا. جيد 

وعىل الرغم من ان عمل جراهام بيل املدريس كان فقريا، اال ان عقله 
قشور  إلزالة  له  صديق  عائلة  مطحنة  يف  تساعده  آلة  فبني  جدا،  نشطا  كان 
حبوب القمح ألهنا كانت تستغرق الكثري من اجلهد وكانت ايضا مملة للغاية، 
لندن،  اىل  انتقل  الذي  بيل اىل جده  انضم جراهام  ويف سن اخلامسة عرشة، 
انجلرتا، والتحق بأكاديمية وستون هاوس يف اجلني، اسكتلندا، حيث تعلم 
اللغة اليونانية والالتينية وحصل ايضا عىل بعض املال من تعليم الوكوتيون، 
وبينام كان عمره 16 عاما، حاول جراهام بيل وشقيقه بناء روبوت يتحدث، 
لتحسني  جديدة  مدرسة  اىل  بيل  انتقل  التالية،  القليلة  السنوات  مدى  وعىل 

تعليمه.

- جراهام بيل وذهابه اىل كندا :

يف حني انتقل مر جراهام بيل بالكثري، واصل القيام بأبحاثه اخلاصة يف 
كان  الذي  الوقت  وبحلول  بجد  يعمل  الواقع  يف  وكان  والكالم،  الصوت 
عائلته،  منزل  اىل  وعاد  جدا  سيئة  صحية  حالة  يف  اصبح  عاما،   20 فيه  يبلغ 
1870، عندما كان جراهام بيل  والذي كان يف لندن، وبحلول منتصف عام 
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يبلغ من العمر 23 عاما، تويف اخوه االصغر سنا بسبب مرض السل، وكان 
والدا جراهام بيل مرعوبني بان يقابل هو االخر نفس املصري، فقد كان هو 

الطفل الوحيد الذي كان ال يزال حيا.

وعندما بدأت حالته الصحية ان تتحسن بشكل كبري، قرر جراهام بيل 
ان ينتقل اىل كندا، وبحلول اواخر 1870، كان يعيش يف برينتفورد، اونتاريو، 
كان  وبينام  التحسن،  يف  بيل  جراهام  ألكسندر  صحة  بدأت  احلظ،  وحلسن 
املوهوك  شعب  جعله  موهوكو  لغة  تعلم  برينتفورد،  يف  بيل  جراهام  يعيش 

رئيسا فخريا هلم.

- انتقال جراهام بيل اىل الواليات املتحدة :

فتح  عمره،  من  والعرشين  اخلامسة  سن  يف  بيل  جراهام  كان  عندما 
بوسطن  يف  الكالم  وميكانيكا  الصوتية  االعضاء  وظائف  لعلم  مدرسته 
حيث كان يدرس الصم يف الكالم، ويف سن 26، وعىل الرغم من انه مل يكن 
االعضاء  وظائف  لعلم  استاذا  اصبح  انه  اال  جامعية،  شهادة  عىل  حاصال 

الصوتية و الوكوتيون يف كلية بوسطن.
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- جراهام بيل واخرتاع اهلاتف :

اململكة  انحاء  مجيع  كثرية يف  مواقع  خالل  من  يتحرك  كان  انه  حني  يف 
آلة  ابتكار  يف  طاغية  رغبة  بيل  جراهام  لدى  كان  الشاملية،  وامريكا  املتحدة 
حياته  كل  هو  الكالم  واصبح  االنسان،  خطاب  نقل  يف  تساعد  ان  يمكن 
وخاصة بعد اصابة والدته بالصم، وكرس والد جراهام بيل حياته البتكار 
واصبح  كثريا  بيل  جراهام  ودرس  الصم،  حاالت  يف  الكالم  لتعليم  طريقة 

بحثه يف خطاب االنسان امليكانيكي يؤدي اىل اجلنون.

- اخرتاع اهلاتف :

وهي؛  أساسية  معدات  ثالث  عىل  للهاتف  اخرتاعه  خالل  بيل  عمل 
جهاز فونوتوغراف، وهو جهاز يساعد الصم عىل رؤية األصوات، وجهاز 
أو  الكهربائي  للتحدث  التلغراف  جهاز  إىل  باإلضافة  املتعدد،  التلغراف 
هاتف، ومن خالل جتاربه املتعددة طّور مفهومًا أساسيًا للهاتف وعمل بجد 
ألكثر من عام لبدء تشغيله، حيث توصل إىل أنه باستطاعته إعادة إنتاج نغمة 
اهلاتف  بيل  قّدم  1876م  عام  ويف  األسالك،  عرب  وإشارته  البرشي  الصوت 
رشكة  إنشاء  تم  1877م  عام  ويف  بوسطن،  يف  والعلوم  الفنون  أكاديمية  إىل 

للهواتف باسمه، وتم تركيب أول هاتف يف منزل خاص.
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- إنجازات بيل العلمية :

االتصال،  معدات  تطوير  للهاتف جتاربه عىل  اخرتاعه  بعد  بيل  واصل 
الفوتوفون،  جهاز  أمهها  املختلفة،  األجهزة  من  العديد  تطوير  إىل  باإلضافة 
عىل  عمله  تابع  كام  الضوء،  من  حزمة  شكل  عىل  الصوت  ينقل  جهاز  وهو 
الشخص،  سامع  مدى  لقياس  يستخدم  جهاز  وهو  السمع؛  قياس  جهاز 
1895م انتقلت اهتامماته إىل جمال  وقام بأول تسجيل صويت ناجح، ويف عام 
الطريان،  البارود، وشفرات مروحيات  الطريان، حيث عمل عىل صواريخ 
وحصل يف هناية املطاف عىل مخس براءات اخرتاع للمركبات اجلوية، وأربع 

براءات اخرتاع لنظام يسمى الديناميكا املائية.

- اخرتاعات أخرى لغراهام بيل :

الخرتاع  باإلضافة  االخرتاعات  من  العديد  تقديم  عىل  بيل  غراهام  عمل 
اهلاتف، ومن أمهها :

يف  املعادن  اكتشاف  عىل  يعمل  جهاز  وهو  الكهربائي،  الرصاص  مسبار   
الطريان،  اجلسم ويستفاد منه لالستخدام اجلراحي. تطوير آالت عديدة يف 
مثل طائرة سيلفر دارت ) :  )The Silver Dart أنشأ أرسع القوارب املحلِّقة 

يف العامل.

أنت اآلن طفل لكنك تستطيع مع بعض اإلرادة 
أن تصبح مثله يف املستقبل.
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قصة املخرتع جيمس واط

الذي اجرى حتسينات عىل  امليكانيكي  املخرتع االسكتلندي واملهندس 

املحرك البخاري Newcomen وهو الذي اجرى أساسيات التغريات والتي 
أحدثتها الثورة الصناعية. ولد جيمس واتفي 25 أغسطس 1819 حتى تويف 
جامعة  يف  األداة  صانع  بمثابة  يعمل  واط  جيمس  كان   .1736 يناير   30 يف 

غالسكو، وأصبح وات مهتام يف تكنولوجيا املحركات البخارية.

من  كبريا  قدرا  هتدر  كانت  املعارصة  للمحركات  التصاميم  أن  أدرك 
أقدم  االسطوانة.  تسخني  وإعادة  وتكرارا  مرارا  التربيد  طريق  عن  الطاقة 
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الطاقة  من  النفايات  لتجنب هذه  واملنفصل،  املكثف  التصميم،  بتعزيز  واط 
املحركات  من  التكاليف  وفعالية  والكفاءة،  الطاقة،  حتسني  مع  جذريا 
البخارية. يف هناية املطاف تم تكييفها ملحرك سيارته إلنتاج احلركة الدوارة، 

James Watt.وتوسيع نطاق استخدامه إىل حد كبري خارج مياه الضخ

حاول واط تسويق اخرتاعه، ولكن واجهته صعوبات مالية كبرية حتى 
أنه دخل يف رشاكة مع ماثيو بولتون يف عام 1775. واجرى الرشكة اجلديدة 
مع بولتون وكان وات رجاًل ناجحًا للغاية وأصبح رجل ثري. يف تقاعده، 
مهتم  كان  انه  إال  كربه  رغم  اجلديدة  االخرتاعات  لتطوير  وات  واصل 
باملحرك البخاري. تويف عام 1819 عن عمر يناهز ال 83 عام. تقاعد واط يف 
عام 1800، وهو نفس العام الذي أطلق فيه براءة االخرتاع األساسية وانتهاء 
الرشاكة مع بولتون. تم نقل الرشاكة الشهرية ألبناء الرجال، ماثيو روبنسون 
بولتون وجيمس وات االبن املهندس حازم ويليام مردوخ ورسعان ما متت 
الرشاكة وازدهرت الرشكة. قدم واط براءة اخرتاع تطبيق الشمس وكوكب 
والعتاد إىل آلة البخار يف عام 1781 وكام قدم قاطرة البخار يف عام 1784. يف 
عام 1816 اجرى رحلة عىل املذنب، وهو منتج من اخرتاعاته، إلعادة النظر 

يف بلدته غرينوك.
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- قام واط بتسويق اخرتاعه آللة البخارية :

أطلق جيمس وات حتسينات للمحرك البخاري من خالل »حتويلها من 
القوة املحركة األساسية للكفاءة احلدية يف ميكانيكية الثورة الصناعية«. حيث 
الكاملة  اجلديدة  الفئات  التي جعلت  املوثوقة  املحركة  والقوة  الكفاءة  توافر 
من الصناعة القابلة للحياة االقتصادية، مع التغيريات االقتصادية للقارات. 
وبذلك أحدث التغيري االجتامعي اهلائل، وجذب املاليني من األرس الريفية 
يف  »هيثفيلد«  منزله  يف   1819 أغسطس   25 يف  تويف  والبلدات.  املدن  إىل 

Handsworth، برمنغهام )انكلرتا( يف سن الـ 83. ودفن يف 2 سبتمرب.

أنت اآلن طفل لكنك تستطيع مع بعض اإلرادة 
أن تصبح مثله يف املستقبل.
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قصة ريتشارد تريفيثيك

 

ُيعترَبُ املهندُس الربيطاينُّ ريتشارد تريفيثيك  أّوَل من صنَع عربًة ُبخارّيًة.

بعد  علنًا  بتجربتِها  وقاَم  ألف وثامنامئة،  عاِم  اخرتَعها يف  قد  والتي كان 
عاٍم من ُصنِعها، وقد بدأ استخدام أّول عربٍة تعمُل عىل ضغط البخار العايل 

َكِك احلديدّيِة عاِم ألٍف وثامنمئٍة وأربعٍة. من ُصنِعه يف السِّ

- حياُة ريتشارد تريفيثيك :

ُولِد ريتشارد تريفيثيك يف بريطانيا يف عاِم ألٍف وسبعمئٍة وواحٍد وسبعني 
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املنطقِة، وكان  تلك  املناجِم يف  تعمُل يف  مَع أرسٍة  يف كورنوال، حيث عاَش 
اهتامِمه  إىل  باإلضافِة  وللرياضّياِت،  للرياضِة،  وُحبِّه  العاليِة،  بقامتِه  يتميَُّز 
بامُلحّركاِت البخارّيِة، واهلندسِة امُلستخَدمِة يف املناجِم عندما عِمَل مع والِده 
فيها؛ فقد كانت امُلحّركات الُبخارّيُة ُتستخَدم؛ لضّخ املياه من املناجِم، وكان 
ريتشارد حياوُل أن يصبَح من املخرتعني الرائدين يف هذا املجاِل، وذلك دوَن 

االعتامِد عىل اآللّياِت امُلستخدَمِة يف ذلك الوقِت.

للعمِل يف جماِل  أمريكا اجلنوبّية؛  البريو يف  املهندُس ريتشارد إىل  انتقَل   
يف  األهلّيُة  احلرُب  تندلَع  أن  قبَل  منها  كبريٍة  ثروٍة  مجِع  من  ومتّكَن  املناجِم، 
وقد  تلك،  لثروتِه  خسارتِه  بعد  بريطانيا  إىل  للعودِة  دفَعه  ممّا  البالِد،  تلك 
ألٍف وثامنمئٍة وثالثٍة  إىل وفاتِه يف عاِم  أدَّى  بالتهاٍب رئوّي  ريتشارد  ُأِصيَب 
ِع يف جماِل العرباِت  وثالثني، وذلك بعد أن متّكَن من إنشاِء قاعدٍة متينٍة للتوسُّ

البخارّيِة.

- إنجازات ريتشارد تريفيثيك :

ن امُلخرِتُع ريتشارد تريفيثيك يف العاِم 1797م من بناِء نامذَج مُلحّركاٍت  متكَّ
كًا  كٍة، وثابتٍة، وقد كانت نامذُجه ناجحًة؛ حيُث َصنع ثالثني حُمرِّ ُبخارّيٍة ُمتحرِّ
اسُتخِدم؛ حلمِل املوادِّ اخلاّم، ومتيَّزت هذه امُلحّركاُت بكوهِنا صغريَة احلجِم، 
ٍة غاطِسٍة يف عاِم 1798م،  وتعمُل عىل ضغٍط عاٍل من الُبخاِر، كام َصنَع مضخَّ
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عاِم  يف  كورنوال  يف  قيادهِتا  وجّرب  الُبخاِر،  عىل  تعمُل  عربٍة  أّوَل  صنَع  ثمَّ 
1801م، وأتبَعها بُصنِع عربٍة أخرى يف عاِم 1803م، وجاَب هبا شوارِع مدينة 

لندن.

 ،1804 عاِم  يف  احلديدّيِة  السّكِة  عىل  تسرُي  عربة  ذلك  بعَد  ريتشارد  بنى 
والتي استطاعت أن ُتِقلَّ سبعنَي شخصًا، وأن حتمَل 10,000كغم من األوزان 
م عربَتني يف العاَمني : 1805م،  ملسافِة 16,09كم، وبعَد ذلك استمرَّ بعمِله، فقدَّ
كاٍت زراعّيٍة،  و1808م، كام متّكَن خالَل حياتِه من ُصنِع سّخاناٍت للمياِه، وحُمرِّ
باإلضافِة إىل احلصوِل عىل براءاِت اخرتاٍع يف ما يتعلَّق بالتسخنَي، وحُمّركاِت 

ُفن. السُّ

أنت اآلن طفل لكنك تستطيع مع بعض اإلرادة 
أن تصبح مثله يف املستقبل.
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قصة إسحاق نيوتن

اهتم  فقد  العلوم،  تاريخ  يف  تأثريًا  العلامء  أكثر  من  إنجليزي  عامل  هو 
بالرياضيات، والبرصيات، وحركة الكواكب، وعلوم الفلك.

قرية  وهي  وولستهورب،  يف  1642م  عام  من  امليالد  عيد  يوم  يف  ولد 
صغرية يف لينكولنشاير، وقد ولد العامل نيوتن يتياًم باإلضافة إىل أّنه ُحرم من 
اهتامم والدته به؛ فقد تركته عند جدته وهو يف الثالثة من عمره حّتى تتزوج؛ 
 20 وهو سبب حُمتمل لشخصيته املعقدة، وتويف العامل نيوتن يف لندن بتاريخ 

آذار من عام 1727م.
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- كيف اكتشف نيوتن قانون اجلاذبية األرضية :

قصة اكتشاف اجلاذبية تروي قّصة اكتشاف اجلاذبية أّنه بينام كان نيوتن 
زه عىل التفكري،  جالسًا حتت شجرة الّتفاح سقطت عىل رأسه تفاحة، ممّا حفَّ
 )William Stukely( ويليام ستوكيل  وَكتب  اجلاذبية،  نظريته عن  وتشكيل 
التفاح،  أشجار  بعض  حتت  نيوتن  برفقة  جالسًا  كان  أّنه  السرية  ُكّتاب  أحد 
أّنه  أخربه  حيث  اجلاذبّية؛  وجود  فكرة  أعطاه  الذي  باملوقف  أخربه  عندما 
عن  الّتساؤل  إىل  دعاه  ممّا  األرض،  إىل  تفاحة  سقطت  ُمتأماًل  جلوسه  أثناء 
األعىل  إىل  ذهاهبا  وعدم  األسفل،  إىل  عمودي  بشكل  دائاًم  سقوطها  سبب 
أو إىل أحد اجلوانب. ال تعد هذه القصة واقعّية فعليًا، وإنام ترمز إىل وصف 
كيفية قفز األفكار اإلبداعية الواسعة إىل ذهن املفّكرين يف إحدى اللحظات؛ 
ر يف طريقة سقوط التفاحة،  فنيوتن مل يقل إّن التفاحة رضبت رأسه، ولكنّه فكَّ
وقد قىض نيوتن عدة سنوات بعدها يف الّتأّمل يف هذه األفكار، التي تطّلب 
تطويرها بعد ذلك الكثري من اجلهد، كام أّنه مجع أفضل ما توصل إليه أسالفه، 

وجتاوزه أيضًا لصياغة نموذج رشح الكثري عن طريقة عمل الكون.

من  يستطيع  التي  القّوة  بأهّنا  اجلاذبية  تعريف  ُيمكن  اجلاذبية  مفهوم   
خالهلا ألي كوكب أو جسم أن جيذب أو يسحب األشياء نحو مركزه، فأّي 
جسم له كتلة يمتلك جاذبيًة أيضًا، وكّلام تزيد الكتلة فإّن اجلاذبية تزداد، كام 
تقل اجلاذبية مع زيادة املسافة بني األجسام؛ حيث متتلك األجسام األقرب 
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جاذبيتها  األرض  وتكتسب  البعيدة،  تلك  من  أكرب  جذب  قوة  بعضها  إىل 
أيضًا من كتلتها، كام أّن األجسام تكتسب أوزاهنا بسبب جذب األرض هلا؛ 
وزنه  فإّن  األرض  كتلة  من  أقل  كتلته  كوكب  عىل  الفرد  وجود  عند  فمثاًل 
هناك سيكون أقل من وزنه عىل األرض، كام أّن اجلاذبّية هي العامل املسؤول 
عن بقاء الكواكب املتحّركة يف مداراهتا حول الّشمس، وبقاء القمر يف مداره 
حول األرض، وحدوث ظاهرة املد واجلزر ملياه البحار واملحيطات، كام قد 

وجد أينشتاين أّن اجلاذبية تسحب الضوء أيضًا إضافًة إىل الكتل.

- قانون نيوتن للجاذبية :

جسمني  كل  بني  جتاذب  قوة  وجود  عىل  للجاذبية  نيوتن  قانون  ينّص 
يف الكون، وتتناسب هذه القّوة طردّيًا مع حاصل رضب كتلتيهام، وعكسيًا 

1687م،  عام  يف  القانون  هذا  نيوتن  طرح  وقد  بينهام،  املسافة  مربع  مع 
هذا  صياغة  متت  وقد  وأقامرها،  الكواكب  حركات  لرشح  واستخدمه 
 )Johannes Kepler( القانون بشكله الريايض من قبل العامل يوهانس كيبلر
يف بداية القرن الّسابع عرش، ويعرّب عن هذا القانون بالرموز بالّشكل الّتايل : 
ق=ج×ك1×ك2/ف2 حيث إّن : ق : قوة اجلذب، ج : ثابت اجلاذبية، ك1 : 

كتلة اجلسم األول، ك2 : كتلة اجلسم الثاين، ف2 : مربع املسافة بينهام.
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- العلوم التي اهتم هبا :

القرن  خالل  العلمية  الثورة  يف  الشخصيات  أبرز  نيوتن  إسحق  ُيعّد 
السابع عرش، وقد برع يف العديد من العلوم، ومنها ما يأيت :

 علم البرصيات : اكتشف نيوتن تكوين الضوء األبيض، كام دمج بني 
ف عىل علم الضوء، باإلضافة إىل  اكتشافه وظواهر األلوان مما أدى إىل التعرُّ

وضعه ألساس البرصيات الفيزيائية احلديثة.

* علم امليكانيكا :

للفيزياء  األساسية  املبادئ  ُتعّد  التي  الثالث  احلركة  قوانني  نيوتن  وضع 
احلديثة، ممّا ساهم يف صياغة قانون اجلاذبية الكونية.

*الرياضيات :

 ُيعترب نيوتن املبتكر واملكتشف األصيل حلسابات التفاضل والتكامل الدقيقة، 
كام أّنه وضع املبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية يف عام 1687م؛ وهي واحدة 

من أهم اإلنجازات الفردية يف تاريخ العلوم احلديثة.

-أهم إنجازات نيوتن :

 هناك العديد من اإلنجازات التي قام هبا العامل نيوتن، من أمهها ما يأيت :

 كرة نيوتن املدفعية، وهي جتربة فكرية ترشح طريقة دوران جسم واحد حول 
اآلخر. استبدال العدسات الزجاجية باملرايا العاكسة يف التلسكوب. جتربته 
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عىل كرات احلديد األمحر الساخن، والتي أّدت إىل اكتشافه أّنه عندما يكون 
درجات   10 من  أقل  هبا  املحيط  واهلواء  الكرة  بني  احلرارة  درجة  يف  الفرق 

مئوية، فإّن معدل فقدان احلرارة يتناسب مع الفرق يف درجة احلرارة.

أنت اآلن طفل لكنك تستطيع مع بعض اإلرادة 
أن تصبح مثله يف املستقبل.
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قصة توريتشيليل مكتشف الضغط اجلوي

 

1608م يف فاينزا  15 ترشين األول عام  ولد إيفانجليستا توريتشيليل يف 
1647م يف فلورنسا، وهو  25 ترشين األول عام  التابعة لرومانيا، وتويف يف 

عامل فيزياء ورياضيات.

وقد اخرتع البارومرت، وساهم عمله يف علم اهلندسة يف تطوير حساب 
للعمل  1641م  عام  فلورنسا  إىل  ُدعي  وقد  املتكامل،  والتكامل  التفاضل 
من  األخرية  الثالث  األشهر  خالل  غاليليو  للفلكي  ومساعد  كسكرتري 
أكاديمية  للرياضيات يف  كأستاذ  توريتشيليل  تعنّي  ذلك  وبعد  غاليليو،  حياة 
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لغاليليو. فلورنتني خلفًا 

- جتربة توريتشيليل يف اكتشاف الضغط اجلوي :

جادل غاليلو يف أوائل القرن السابع عرش امليالدّي أّن املضخات املاّصة 
قادرة عىل سحب املاء من البئر بسبب قوة الفراغ داخل املضخة، وبعد وفاة 
غاليليو اقرتح توريتشيليل تفسريًا آخر وهو أّن للهواء املوجود يف اجلو وزن، 
تدفع  التي  املاء، هي  تدفع ألسفل عىل سطح  التي  الغالف اجلوي  قوة  وأّن 

املاء إىل املضخة.

طوله  زجاجي  أنبوب  فيها  بتجربة  توريتشيليل  قام  1646م،  عام  يف 
قلبه يف  ثّم  بالزئبق،  حوايل مرت واحد مغلق من إحدى طرفيه، وكان مملوءًا 
املوجود  الزئبق  من  بعض  تّم رصف  بذلك  قيامه  بالزئبق، وعند  مملوء  طبق 

األنبوب  من  ُيرصف  الزئبق  أّن  فتبنّي  الطبق،  إىل  الزجاجي  األنبوب  يف 
الزجاجي حّتى ُتصبح قوة عمود الزئبق الذي يدفع ألسفل داخل األنبوب 
مساويًة لقوة الغالف اجلوي التي تدفع ألسفل عىل سطح الزئبق يف الطبق، 
وتوقع توريتشيليل أن يتغرّي ارتفاع عمود الزئبق من يوم آلخر مع تغرّي ضغط 
مستوى  عند  اجلوي  الضغط  متوسط  أّن  التجارب  وبّينت  اجلوي،  الغالف 

سطح البحر ُيساوي ضغط عمود زئبق طوله 760 مليمرت.
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- أهم أعامل توريتشيليل :

أنتج  وقد  البسيطة،  واملجاهر  التلسكوبات  عىل  جتاربه  توريتشيليل  أجرى 
عدساته  تقّوسات  يف  بعناية  التحّكم  خالل  من  اجلودة  فائقة  تلسكوبات 
الزئبقي،  البارومرت  له  اخرتاع  أهم  كان  وقد  شحذها،  بعد  به  اخلاّصة 
يف  أّما  التفريقي،  احلرارة  مقياس  عىل  غاليليو  جتارب  تكراره  إىل  باإلضافة 
يف  ُتستخدم  والتي  للتجزئة  قابلة  غري  طريقة  مزايا  الحظ  فقد  الرياضيات 

حساب األطوال، واملساحات، واحلجوم يف الرياضيات، وغريها.

أنت اآلن طفل لكنك تستطيع مع بعض اإلرادة 
أن تصبح مثله يف املستقبل.
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قصة ابن اهليثم مكتشف الضوء 

 

354هـ/965م  اسمه أبو عيّل احلسن بن احلسن بن اهليثم، ولد يف العام 
العرب املسلمني، قّدم  العلامء  العراق، وهو من  الواقعة يف  البرصة  يف مدينة 
والرياضيات،  والفيزياء،  البرصّيات،  منها  جماالت  عّدة  يف  كثرية  إسهاماٍت 
العلمّية،  والفلسفة  العيون  وطّب  البرصّي،  واإلدراك  الفلك،  وعلم 

واهلندسة، وقد تويّف يف العام 430هـ/1040م.
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- من مؤّلفات ابن اهليثم : 

قزح،  قوس  ويف  الدائرة،  تربيع  ويف  قرسطون،  ويف  املكان،  يف  مقالة 
ويف ضوء النجوم، ورسالة يف الضوء، ويف الشفق، ورشح أصول إقليدس، 
واجلامع يف أصول احلساب، وكتاب يف حتليل املسائل اهلندسّية، ورسالة يف 

مساحة املسجم املكافی.

- إنجازات ابن اهليثم :

من أعامله العلمّية وإنجازاته يف احلياة :  أثبت حقيقة أّن الضوء يأيت من 
األجسام إىل العني، وليس العكس كام كان سائدًا يف ذلك العرص. يعدُّ أول 

شخص يرّشح العني ترشحًيا تامًا، كام أّنه أوضح أعضاء العني ووظائَفها.

أول شخص درس العوامل والتأثريات النفسّية اخلاّصة يف اإلبصار.

املؤّسس األول لعلم املناظر. أثبت أّن النسبة بني زوايا االنكسار وزوايا 
إّنه  حيث  الكامريا،  اخرتاع  مبادئ  وضع  َمن  أّول  متساوية.  غري  السقوط 

صنع أول كامريا مظلمة، وصنع الكامريا ذات الثقب.

كتابه املناظر الذي يعترب من أشهر أعامله، وهذا الكتاب حيتوي عىل سبعة 
جمّلدات تتحّدث عن عامل البرصّيات، وقد كتَبه ما بني عام 401هـ/1011م، 

إىل عام 411هـ/1021م. رشح فيه نظرّية وْهم القمر.
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التبانة واملجّرة.  التي حتدث فيها عن تزّيح درب  التبانة  أطروحة درب 
اجلّوي  الغالف  كثافة  عن  فيها  حتدث  الذي  احلكمة  ميزان  خمطوطة  كتب 
لألرض، وظاهرة االنكسار يف الغالف اجلوّي. كتب أطروحة باسم رسالة 
الذي  احلكمة،  ميزان  كتاب  املناظر.  لكتابه  استكامالً  كانت  الضوء، وقد  يف 
جتاذب  ونظرّية  الساموّية  وامليكانيكا  واإلستاتيكا  الفلكّية  الفيزياء  فيه  ناقش 
التنجيم؛  دراسة  فنّد  أّنه  كام  التنجيم،  وعلم  الفلك  علم  بني  فّرق  الكتل. 
من  بدالً  التخمني  عىل  تعتمُد  التي  األساليَب  املنجمون  استخدام  بسبب 

االعتامد عىل التجربة.

خمطوطة تكوين العامل الذي حتّدث فيها عن املجاالت الساموّية، وكون 
األرض مركز الكون.

اكتشف  أّنه ربط بني اجلرب واهلندسة.  التحليلية، كام  اهلندسة  طّور علم 
هذه  إلثبات  هندسّيًا  برهاًنا  واستعمل  طبيعّي،  100عدد  أول  إضافة  صيغة 

الصيغة.

من أعامله األخرى : املزولة األفقّية، وكيفّيات اإلظالل، واجتاه القبلة، 
النفوس  يف  املوسيقّية  اللحون  وتأثري  القمر،  وحركة  املساحة،  وأصول 

احليوانّية.
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-أقوال ابن اهليثم من أقواله :

من  حالة  كلِّ  يف  النفع  حيصل  عماًل  بنيلها  لعملُت  بمرْصَ  كنُت  ))لو 
حاالته من زيادة ونقصان((.

املعرفة  حتقيق  صعوبة  عىل  فيها  عّلق  التي  خمطوطِته  يف  اهليثم  ابن  قال 
العلمّية :

أعامل  )مثل  الشكوك  يف  املغمورة  احلقائِق  عن  تبحُث  ذاهُتا  ))احلقيقُة 
بطليموس الذي قال إّنه حيرتُمها كثريًا( وليسْت بمنأى عن اخلطأ((.

أنت اآلن طفل لكنك تستطيع مع بعض اإلرادة 
أن تصبح مثله يف املستقبل.
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قصة توماس أديسون 

 

هو األمريكي توماس ألفا أديسون، ولد يف احلادي عرش من شهر فرباير 
عام 1847م يف والية ميالن - أوهايو، وترك أثرًا كبريًا يف حياة البرشية؛ وذلك 
ملا له من اخرتاعات وابتكارات خدمت اإلنسان، وهو خُمرتٌع ورجُل أعامل، 
ومَتكن من ابتكاِر كلٍّ من آلِة الّتصوير السينامئي، وجهاِز الفوتوغراف، ومن 
مينلو  ساحر  بِلقب  َحظَِي  امُلتوهج.  الكهربائي  املِصباح   : اخرتاعاته  أشهر 

حف. بارك، والذي أطلَقُه عليه امُلراسل اخلاص بإحدى الصُّ

اإلنتاج  َمبدأ  اتبعوا  الذين  األوائل  ِضمَن  كان  إديسون  أنَّ  إىل  يشار 
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فيام  واسٍع  نطاٍق  يف  الواقع  أرض  عىل  وطّبقوه  اجلامعي،  والعمل  الّشامل، 
األلف  بِصاحب  َب  ُلقِّ اخرتاعاته  لِتعدد  ونظرًا  االخرتاع،  بعمليِة  يتعلُق 
اخرتاع؛ فله يف أمريكا وحدها مئتان وثالثة وأربعون براءَة اخرتاع، إىل جانب 
االخرتاعات امُلتعّددة يف فرنسا وأملانيا. لقد متّكن بذكائه اخلارق من اخرتاع 
الكهربائية، والطاقة  : وسائَل االتصال، وُمسجل االقرتاع اآليل، والبطارية 
امُلتحركة، والتلغراف، ولقد عمل  املوسيقى، والّصور  الكهربائية، ومسجل 
عىل رسِم أبعاد نظاٍم خاٍص لِتوليِد الطاقة الكهربائية والسعي إِلمداد املنازل 
والرّشكات واملصانع هبا؛ مما أدى إىل إضاءة أنحاء العامل، وتطوير الّصناعات 

احلديثة، وكانت أول حمطة توليد للطاقة يف شارع بريل يف نيويورك.

- سرية توماس أديسون :

ينحدر توماس أديسون من أصوٍل هولندية، وهو االبن الّسابع لوالديه، 
وكان والده قد تركه وإخوته مع والدهتم يف مدينة بورت هورون يف والية 
ميشيغان التي نشأ وترعرع هبا، وهاجر والده إىل كندا بعد أْن فشلت الّثورة 

التي شارك هبا »ثورة ماكنزي« عام 1837م.

ُيشار إىل أّن أديسون كان طالبًا غبيًا ِوفَق َوصِف َأساتَِذتِه؛ فلم ُيتّم ثالثة 
جزئي  بصمٍم  وُأصيب  املدرسة،  من  َفصُله  وتّم  الّدراسة  َمقاعد  عىل  أشهر 
القرمزية دون عالج.  إثر إصابته باحلمى  يف سنواِت طفولته األوىل؛ وذلك 
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يعود الفضل لوالدته ملا وصل إليه؛ حيث كانت هي الّشخص الوحيد الذي 
امُلداومِة عىل تدريسه يف  العقلية، ودأبت والدته عىل  بقدراته  ُيشجعه، ويثق 
يف  »مدرسة  العلمية  باركر  ُكُتُب  وسامهت  القراءة،  عىل  وتشجيعه  املنزل، 
أديسون  متكن  وجودته.  تعليمه  مستوى  حَتسني  يف  كثريًا  الطبيعية«  الفلسفة 
حمطاِت  يف  الصحف  وبيع  احللوى،  بيع   : منها  جماالت  عدِة  يف  العمل  من 
بدراسِة  إديسون  وقام  الّدخل،  مستوى  لِتحسني  واخلضار؛  القطارات، 
َمنَعه  الِقطار، إال أنَّ ما  ُمتعددة يف  النّوعي، وأجرى جتاربًا كيميائية  التَّحليل 

من ُمواصلة جتاربه هو ُوقوع حادثٍة أدْت إىل حظرِه من أداِء جتاربه.

الّطرقات،  عىل  الصحف  ببيع  احلرصّية  عىل  احلصول  من  بعدها  متكن 
أسبوعيٍة  بإطالِق نرشٍة  بدوره  أربعة، وقام هو  ُمساعدين  بإسناٍد من  وذلك 
أوىل خطواتِه  اخلطوة  »Grand Trunk Herald«، وكانت هذه  اسم  حتمل 
يادية،  يف طريِق النّجاح فأسهمت يف دفعه إىل إنجاز العديِد من املشاريع الرِّ
جنرال  أمهها  من  رشكة،  عرشة  أربع  وأنشأ  مشهور،  أعامٍل  َرُجل  وأصبح 

إلكرتيك، التي ال تزال قائمة إىل اآلن.

مرتني،  حياته  خالل  أديسون  توماس  تزوج  أديسون  توماس  زواج 
األوىل كانت يف اخلامس والعرشين من شهر ديسمرب عام 1871م، من ماري 
الّتجارية،  املحالت  أحد  يف  تعمل  وكانت  عامًا،  عرش  الستة  ابنة  ستلويل 
وويليام  إديسون،  ألفا  وتوماس  إديسون،  إستل  ماريو  من  كاًل  له  وأنجبت 
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بيل، وفارقت زوجته  ج من جامعة  خَتَرَّ إديسون ويعترب األخري خُمرتعًا  ليزيل 
احلياة بعد سنوات؛ وذلك ألسباب غري معروفة، وكان ذلك يف الّتاسع من 
أغسطس عام 1884م. تزّوج بعدها بسنتني من مينا ميلر، وكان عمره آنذاك 
من  له  وأنجبت  عامًا،  عرشين  زوجته  عمر  كان  بينام  عامًا،  وثالثني  تسعة 

األبناء مادلني إديسون، وتشارلز إديسون، وتيودور إديسون.

العملّية  أديسون  توماس  حياة  بدأت  املهنية  أديسون  توماس  مسرية 
وأجهزة  اآليل،  امُلكّرر  ابتكار  من  هناك  متّكن  حيث  نيوجرييس؛  والية  يف 
1877 حظي بشهرٍة واسعٍة جدًا؛ وذلك  تلغرافية حديثة ومتطورة، ويف عام 
الّسحر؛  من  نوعًا  النّاس  عاّمة  اعتربه  الذي  الفوتوغراف  ابتكاره  بسبب 
لِذلك أطلقوا عليه لقب »ساحر مينلو بارك« يف نيوجريس، وتّم تسجيل هذا 
كانْت  لكْن  الَقصدير  من  أسطوانة مصنوعة  األوىل عىل  للمرة  الفوتوغراف 
جودُة الّصوت سيئة للغاية؛ حيث كانت تتيح املجال للتسجيل ملِرات قليلة.

تطوير  املخرتعني عىل  من  بيل وجمموعة  ألكسندر غراهام  بعدها  عمل 
الكرتونية  األسطوانات  عىل  باالعتامد  تصميمه  وإعادة  التلغراف،  هذا 
األموال  سامهت  فائدة.  ذات  آلة  التلغراف  من  جعل  ما  بالّشمع،  املكسوة 
للبحوث  خُمترب  أوِل  إقامة  من  متكينه  يف  التلغراف  بيع  من  تقاضاها  التي 
الّصناعية يف مينلو بارك يف والية نيوجريس، وعىل الرغم من عدم حَتُقِقِه من 
مدى ِصحة خطوته التي خطاها بعد قيامه بعرض التلغراف بمبلغ وصل إىل 
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مخسة آالف دوالر، إال أّنه طالب ويسرتن يونيون بإعطاء عرٍض حول سعٍر 
آالف  عرشة  كان  والذي  املبلغ  سامعه  عند  َفُصِعَق  به،  التلغراف  بيع  ُيمكُن 

دوالر أمريكي، ووافق عىل هذا العرض وباعه هبذا الثمن.

إنشاء  من  فتمّكن  عظياًم؛  ماليًا  نجاحًا  حّقق  هذا  اخرتاعه  بفضل 
لالبتكارات  املتواصل  والتطوير  االنتاج  بأغراض  خاصة  ُمؤسسة  أّول 

التكنولوجية.

- اخرتاعات توماس أديسون :

عامي  يف  أديسون  توماس  حقق   : للهاتف  الكربوين  اإلرسال  جهاز 
ابتكار  من  فتمّكن  الّسابقة،  نجاحاته  إىل  باإلضافة  نجاحًا  و1878م   1877

بأجهزِة  امُلرتبطة  اهلواتف  بجميع  استخدامه  يتم  الذي  الكربوين،  امليكرفون 
هذا  اخرتاع  براءِة  حول  برلينر  إميل  وبني  بينه  نِزاٌع  ودار  »بيل«  االستقبال 
لِتوماس  امَلحكمة االحتادية برباءة االخرتاع  1892م قضْت  اجلهاز، ويف عام 

إديسون.

الكهربائي  الضوء  بتطوير  أديسون  توماس  ساهم   : الكهربائي  الضوء 
جتارب  عدة  وأجرى  امُلتوهج،  الضوء  فكرِة  إىل  توّصل  حتى  وحتسينه 
باستخدام أسالك البالتني واألسالك املعدنية األخرى، ثّم عاد إىل االعتامد 
عىل األسالك الكربونية، وكانت أّول مرة تمَّ تشغيله هبا استمرت مدة تشغيله 
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الثاين والعرشين من  الساعة، وكان ذلك يف  إىل ثالث عرشة ساعة ونصف 
شهر أكتوبر عام 1879م.

بقي ُيضفي التطويرات والتحسينات عىل الضوء الكهربائي حتى حلول 
األمريكية  االخرتاع  براءة  عىل  وحصل  العام،  نفس  من  نوفمرب  من  الّرابع 
الكربونية،  األسالك  ذا  الكهربائي  للمصباح   223.898 للرقم  احلاملة 
امللفوفة  البالتينا  أسالك  من  رشيٌط  أو  الكربون  »أسالك  بأهّنا  وسّجلت 

وامُلتصلة«.

توزيع الطاقة الكهربائية : قام إديسون بتأسيس رشكِة إديسون لإلضاءة 
وذلك يف الّسابع من شهر ديسمرب عام 1880م، وكان ذلك بعد أن ُمنَح براءة 
االخرتاع األمريكية بنظاِم توزيِع الكهرباء يف نفس العام، وبعد مرور عامني 
عىل تأسيس رشكته قام بإنشاء أّول حمطٍة كهربائيٍة تعود ملكيتها ملِستثمٍر كبرٍي 

يف نيويورك، وتمَّ تشغيلها باستخدام نظاِم توزيِع الّطاقة الكهربائية.

ُنُظَم  أنشأ  أن  بعد  أديسون  نجاحات  زادت   : الكهربائية  التيارات 
نظام  تعزيز  عىل  فعمل  الفكرية؛  امللكية  وحقوق  وتطبيقها،  الّشامل  اإلنتاج 
الّطاقة الكهربائية كبديل للّتيار  الّتيار املستمر الذي يعمل بدوره عىل توزيع 
ويستينجهاوس«  »جورج  أديسون  خصُم  له  َج  َروَّ قد  كان  الذي  امُلرتدد، 
التّيار املستمر والذي يعترب  وخمرتعه نيكوال تسال، ومَتَّكن أديسون من إجياد 
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منازِل  تزويُد  وبالتايل  قيقة،  الرَّ بواسطة األسالك  إرساله  وُيمكن  ُكلفة،  أقل 
امُلستخدمني ورشكاهتم.

والذي  منظار،  أول  ابتكار  يف  أديسون  لِتوماس  الفضل  يعوُد   : املِنظار 
الوقت  يف  السينية،  األشعة  باستخدام  اإلشعاعية  الّصور  التقاط  يف  يعتمد 
واخرتاع  بإنشاء  وقام  جدًا،  ضعيفة  الّصور  التقاط  عىل  القدرة  كانت  الذي 
أكثر  صور  إنتاج  يف  ستساهم  والتي  الكالسيوم،  تنغستات  منظار  شاشاِت 

وضوحًا من شاشات سيانيد بالتني.

عمٍر  عن  أديسون  توماس  الكبري  املخرتع  تويّف  أديسون  توماس  وفاة 
ألف  عام  أكتوبر  شهر  من  عرش  الثامن  يف  وذلك  سنة،  وثامنني  أربعًة  ُيناهز 
إملام  نتيجَة  وفاته  وكانت  أورنج،  ويست  يف  وثالثني،  وواحد  وتسعامئة 
الذي كان قد اشرتاه  به، وتمَّ دفنه خلَف منزله  الّسكري  ُمضاعفات مرض 

كهديٍة لزفافه من مينا، عام ألف وثامنية وست وثامنني ميالدي.

أنت اآلن طفل لكنك تستطيع مع بعض اإلرادة 
أن تصبح مثله يف املستقبل.
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املصادر 

: )science news( 1 – موقع ساينس نيوز

أبحاث  عن  يبحث  من  وكل  للطالب  موجه  موقع  بأنه  املوقع  هذا  يتميز 
وحتى  االلكرتونية  والعلوم  الرقميات  عامل  يف  مثرية  واكتشافات  جديدة 
إىل  باإلضافة  ملفتة  بطريقة  املعلومات  هذه  املوقع  يقدم   , الطبيعية  العلوم 
أي  جيد  لن  وهكذا  الوثائقية  القصرية  واألفالم  الفيديو  ملواقع  استخدامه 
له  يقدم  أو  دراسته  يساعده يف  قد  أي بحث  إىل  الوصول  طالب صعوبة يف 

معلومات تساعده يف كتابة حلقات البحث أو حتى مشاريع التخرج.

: )scientific American( 2 – موقع األمريكي العلمي

تقوم  وكأنك  فتشعر  العلمية  األخبار  لنرش  أمريكية  علمية  مؤسسة  هو  و 
العلمية  الكتب  بامكانية رشاء  املوقع  يتميز  أو جريدة كام  بقراءة جملة علمية 
منه ويطرح آخر القضايا العلمية التي يقوم العلامء بمناقشتها يف وقتنا احلايل 
فهو موقع معارص جدًا ورسيع املواكبة، لذلك لن تشعر عزيزي القارئ أنك 
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ما  إىل موضوع علمي  الوصول  ببحث مطول يف حال رغبت  لتقوم  بحاجة 

قد سمعت به مؤخرًا

3 – املركز الطبي جلامعة مريالند :

كام هو واضح من اسمه فهو موقع تابع جلامعة مريالند يف الواليات املتحدة 
األمريكية ويمكن أن يستفيد من املعلومات املقدمة من خالله كافة األطباء 
ما  آخر  معرفة  خالله  من  ويمكن  االختصاصات  بمختلف  واألكاديميني 
لألجهزة  املستقبلية  الرؤيا  حتى  أو  الطبية  األجهزة  من  الطب  إله  توصل 

الطبية وآخر العالجات والدراسات التي هتم كل طبيب أو طالب الطب.

: )National Geographic( 4 – ناشونال جيوغرافيك

مر  عىل  القناة  هذه  أثبتت  فقد  ؟  جيوغرافيك  ناشونال  قناة  حيب  ال  منا  من 

يشء  كل  وراء  البحث  عىل  وحثه  البرشي  العقل  سحر  عىل  قدرهتا  السنني 
واملعرفة  العلم  لتقديم  دومًا  يسعى  القناة  هبذه  اخلاص  املوقع  وكذلك 
والفيديوهات  باألفالم  املوقع  يعج  بالتأكيد  الطبيعة،  ما وراء  إىل  والوصول 
شيق  اجلديدة  املعلومات  اكتشاف  أو  ما  يشء  عن  التعلم  جيعل  مما  الوثائقية 

وممتع جدًا وهو مناسب لكافة الفئات العمرية ولكافة املتابعني.

: )Nautilus( 5 – موقع

لالهتامم  ومثريًة  مدروسًة  حمتوياٍت  بتقديمه  املوقع  هذا  يتمّيز  سنة،  كّل  يف 
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اختذه  الذي  اهلدف  إن  اإلنرتنت.  لصفحات  وُملهٍم  فنّي  بتصميٍم  مقرونًة 
املعتادة«،  باالنتشار خلف احلدود  للعلم  املوقع عىل عاتقه هو »السامح  هذا 
وهذا ما نجحوا بفعله. ويأيت دومًا تصنيف هذا املوقع يف املراتب األوىل من 
, تتنوع املعلومات واملواضيع  كل سنة من حيث األمهية واملعلومات املقدمة 

املطروحة فيه لتناسب كافة األشخاص املتابعني.

6 - فيزلينك physlink : موقع خمتص بعلوم الفيزياء.

7 - اجلمعية الدنامركية للفضاء : موقع خمتص بعلوم الفضاء.

8 - موقع )How Stuff Works( : موقع علمي يرشح كيف تعمل األشياء 
وفيزيائيًا. ديناميكيًا 

9 - موقع )new scientist( : موقع حيوي معلومات علمية مميزة.
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يف النهاية أمتنى لألطفال الرائعني أن يصبحون مرتعني كبار 

كام تلك الشخصيات يف هذه القصص.


