




مقدمة

نفهم  ولكي  عام  ب�شكل  العلوم  عن  معلومات  الكتيب  هذا  يف  نتناول 

يديك  اإىل  انظر  حولنا.  فلننظر  عام  ب�شكل  العلم  اأو  العلوم  تعني  ماذا 

اأو باأخرى هو الفهم  اإىل النجوم. العلم بطريقة  اإىل الطائرة  اإىل الكمبيوتر 

باأكرث من منظور خمتلف. كل ما يحيط بك يف  الأ�شياء  والتعامل مع هذه 

و�شناعة  الذرة  اإىل  �شوءها  نرى  ومازلنا  ماتت  وجنوم  كواكب  من  الكون 

 Play station الألعاب  جهاز  يف  الإليكرتونية  والدوائر  النووية  القنبلة 

الذي تق�شي معه وقت فراغك واملواد الكيميائية و�شناعة الدواء واحلروب 

هذه  عن  معلومات  من  لنا  يتوافر  وما  وال�شحة  واملر�ض  واملوت  واحلياة 

الأ�شياء تندرج حتت العلم اأي�شا. لكن العلم لي�ض معناه فقط اأن تقراأ يف هذه 

املو�شوعات اأو جتمع معلومات عن هذه الأ�شياء ب�شكل فر�شي والعلم  لي�ض 

جمرد طريقة تفكري وتعلم. ولكنه يعتمد على التحقق والأدلة التي ميكن 

جمعها من م�شادر خمتلفة مثل الطبيعة. ففي هذا الكتيب �شوف نحاول اأن 

نقدم اإليك تعريفا بالعلوم وكيف ميكن اأن تتعلم وحتاول التعامل مع ما 

يحيط بك ب�شكل علمي وكيفية تاأثريه يف حياتك. ولبد اأن تعلم اأن العلم 

لي�ض جمرد جتميع معلومات اأو حقائق معقدة لكنه اأحيانا يكون متعة يف 

عمل اأ�شياء توؤثر ب�شكل اإيجابي يف �شتى مناحي حياتنا.



Science Characteristics – موا�صفات عامة للعلوم

العلم بطبيعته �شيء معقد ويحوي الكثري من ال�شفات ويتعر�ض لكثري من الأوجه 

فيها  تتفق  التي  واملوا�شفات  اخلوا�ض  بع�ض  هناك  لكن  املختلفة  والتخ�ش�شات 

 Science اأو  جميع العلوم التي تندرج ب�شكل �شحيح حتت معنى كلمة »العلم« 

باللغة الإجنليزية.

يركز العلم خا�شة على العامل الطبيعي املحيط بنا ول يتعامل مع ما وراء الطبيعة 

اأو ما ميكن اأن ي�شار اإليه مبا ل ميكن فهمه مبعطيات العلوم الطبيعية مثل 

الظواهر التي ل وجود لأدلة لها يف العامل الطبيعي اأو 

املادي.

الطبيعة  درا�شة  اأو  لتعلم  طريقة  هو  العلم 

يبدو  وملاذا  العامل  يعمل  وكيف  بنا  املحيطة 

جتميع  فقط  يعني  ل  وهو  معينة  �شاكلة  على 

احلقائق اأكرث مما هو طريقة لفهمها.

ولكن  جدا  كثرية  وطرق  باأفكار  العلماء  يعمل 

عن  الأفكار  اختبار  على  تعتمد  العلوم  جميع 

تولدها  التي  التوقعات  هي  ما  معرفة  طريق 

اإذا  ما  ملعرفة  املالحظات  واإبداء  الأفكار  هذه 

كانت هذه التوقعات �شحيحة.



تعر�شت  لأنها  عليها  العتماد  وميكن  منطقيا  �شيئا  يعد  العلمية  الأفكار  ل  تقُبّ

لختبارات �شارمة. لكن طبقا لظهور اأدلة جديدة ومنظورات جديدة فاإن هذه الأفكار 

والأدلة قد تتغري اأو يعاد تنقيحها مرة اأخرى.

اإن �شح التعبري.  اأو م�شعى للمجتمع  يعترب العلم مطلبا من متطلبات املجتمع 

على  ي�شاعد  مما  والتوازنات  واملعايري  ال�شوابط  من  نظام  عن  العلم  ويعتمد 

تطور هذا العلم يف اإطار مزيد من الدقة والفهم وي�شاعد على ذلك تنوع الأفكار داخل 

املجتمع العلمي بف�شل تنوع وجهات النظر والأفكار العلمية التي تاأتي بالتطور 

يف نهاية املطاف للمجتمع ككل.

لالأ�شف ال�شديد ويف اأغلب الأحيان قد ترى جمموعة من العلوم على اأنها غام�شة اأو 

ل جدوى منها ولكن يف واقع الأمر يعترب ذلك نوعا من �شوء الفهم لكن هناك حقائق 

ل ريب فيها وهي:

احلياة  يف  حولك  يدور  ما  بكل  يتعلق  العلم  •اأن  	
وب�شكل يومي .

للجميع  ومتاحة  ممتعة  تكون  قد  •العلوم  	
وب�شكل �شل�ض .

اأن تطبق فهمك للعلم يف حياتك  •ميكنك  	
اليومية .

)�شواء  عاملا!  ي�شبح  اأن  �شخ�ض  لأي  •ميكن  	
من املحرتفني اأو الهواة(



What Science Means – ماذا يعني العلم ؟

 – الطبيب  )معطف  مثل  ال�شور  من  العديد  الأذهان  اإىل  »علم«  كلمة  تعيد  رمبا 

 – باملعلومات  متخمة  كتب   – الف�شاء  علماء   – امليكرو�شكوب   – التلي�شكوب 

معادلت اأين�شتاين – اإىل اآخره( يف احلقيقة كل هذه �شور خمتلفة للعلم وهي ما يطلق 

عنه  يعرب  العلم  لأن  كاملة  �شورة  تقدم  ل  منها  اأي  ولكن  الطبيعية  العلوم  عليها 

مبجموعة من الأوجه:

اإىل  قد ي�شار  بها من عمليات خمتلفة.  العلم هو جمموعة من املعارف وما يتعلق 

العلم يف �شورة احلقائق الب�شيطة املعزولة يف كتاب مدر�شي اإل اأن هذه اأب�شط �شور 

العلم يف الواقع. لكن العلم اأي�شا هو الطريقة التي ت�شاعدنا على الكت�شاف وربط 

احلقائق ببع�شها البع�ض للو�شول اإىل مفهوم �شامل ومتما�شك.

العلم يحوي الكثري من الإثارة فهو يك�شف لنا الكثري مما يدور حولنا يف الكون وكيف 

يعمل هذا الكون بكل ما يحويه �شواء يف املا�شي اأو احلا�شر اأو امل�شتقبل! ويجب اأن 

تعرف اأن العلماء يتحركون بدافع الت�شويق الذي يدفعهم اإىل فهم اأو معرفة اأ�شياء مل 

يكن ليعرفها اأحد غريهم.

العلم �شيء م�شتمر ومتجدد حيث ن�شعى دوما لطرح اأفكار جديدة ونظريات جديدة 

جتدد العلم واملعرفة، فلهذا العلم ل ينتهي اأو ين�شب .

العامل ي�شعون  اأنحاء  العلم يحظى باهتمام وم�شاركة عاملية فالعلماء يف جميع 

لتبادل الأفكار مما يعمل على تطور العلوم. )حتى اأنت اأي�شا ميكنك امل�شاهمة!(

التي جتعلنا  الأ�شياء  العلم �شوف نتناول بع�شا من  اأكرث يف مفهوم  ولكي نتعمق 

نفهم حقائق حولنا ونف�شرها ب�شكل علمي.



الكت�شاف: �شرارة العلم

وجدتها! رمبا تقول هذه الكلمة عندما تعكف على التفكري يف ق�شية معينة وحت�شل 

على جواب �شاٍف ملا يدور يف خلدك من اأ�شئلة. قد ل نقولها كثريا طبقا ملا نفكر به 

للعلماء فكل يوم قد يحمل  بالن�شبة  الكت�شاف.  التي تولد  ال�شرارة  ولكن هذه هي 

لهم اكت�شافا جديدا فهم بطبيعة احلال لديهم الكثري من الت�شاوؤلت والق�شايا التي 

ي�شعون اإىل اإيجاد اإجابات لها ل يعرفها الآخرون. فوجود الكم الكبري من املعارف �شاعد 

على اإيجاد العديد من الإجابات لالأ�شئلة التي طاملا حريت العلماء واملكت�شفني يف 

املا�شي.



•هل تعجز الآن عن تف�شري �شبب اجلاذبية الأر�شية؟ 	
•كيف تتفاعل جزيئات املاء مع بع�شها البع�ض؟ 	

اإجاباتها  عن  بحث  طاملا  التي  الت�شاوؤلت  من  والكثري  املطر؟  يحدث  •كيف  	
املكت�شفون . 

اأحد  ولرمبا  معني  �شوؤال  على  �شافية  اأو  كاملة  اإجابة  منلك  ل  قد  الأحيان  بع�ض  يف 

اأن  اإل  »اجلاذبية«  مثل  لها  �شافية  اإجابة  وجود  تتخيل  قد  التي  ال�شابقة  الأ�شئلة 

هذا لي�ض �شحيحا! هناك جمموعة من احلقائق تدفع العلماء اإىل البحث والكت�شاف 

والتنقيب عن اإجابات اأكرث �شمولية واكتمال وهو ما يدفع بعجلة التطور للعلوم.

اأحد العلماء م�شتيقظا طوال الليل  ال�شغف واحلاجة اإىل الكت�شاف هو ما قد يبقي 

يفكر يف اإجابة ل�شوؤال حمري! اإل اأن هذا الأمر ل يعدو جزءا من املو�شوع ككل فال يوؤخذ 

باإجابة ما ل�شوؤال علمي ب�شكل مبا�شر بل متر على جمموعة من العلميات التي حتتاج 

اإىل اأدلة وا�شحة ومقارنتها باأدلة اأخرى وحقائق متعلقة بالفكرة وال�شوؤال والإجابة اأو 

الكت�شاف. وقد ت�شتغرق هذه العملية وقتا كبريا لإثبات �شحة اكت�شاف معني ورمبا 

�شنوات وقد تنطوي على مقارنات من علوم خمتلفة ولي�ض علما واحدا فلي�ض من 

البديهي التفكري يف اكت�شاف فيزيائي دون التطرق اإىل الريا�شيات!

وقد ل تعتمد الكت�شافات والإجابات العلمية على علماء يقبعون يف املعامل ولكن 

اخلربة  على  اعتمادا  املجال  داخل  يكونون  ل  قد  اآخرين  من  معلومات  اأي�شا  ت�شم 

اليومية اأو احلياتية. 

»ي�شري الكثريون من علماء النف�ض باأن الطريقة التي يتعلم بها الطفل وهو �شغري، 

حتمل يف طياتها الكثري من العمليات التي تنطوي على تقدم العلوم، فهي حتوي 

املالحظة والنظر يف الأدلة واختبار الأفكار والتم�شك مبا يعمل منها«



كيف تكون املعلومة علمية؟

اإن احلكم على املعلومة اأو الفكرة اأو الكت�شاف اأو ما �شابه من كونه علميا اأم ل هذا 

اأي�شا يتعلق مبفهومك للعلم وتعريفه الذي لي�ض بالإجابة ال�شهلة. فال توجد اإجابة 

وا�شحة اأو تعريف وا�شح ملا هو العلم فهو لي�ض معادلة ريا�شية بقدر ما هو جمموعة 

من الطرق واملعارف واحلقائق والتجارب وما يتعلق بها ولكن ن�شتطيع احلكم على 

�شيء بكونه علميا اأم ل بهذه املرجعية:

•له عالقة بعاملنا الطبيعي الذي نعرفه . 	
•يهدف اإىل �شرح �شيء يف داخل عاملنا الطبيعي اأو املادي . 	

•يعتمد على اأفكار م�شت�شاغة . 	
•يعتمد على اأدلة . 	

•ي�شرتك فيه املجتمع العلمي )اأو جمتمع العلماء يف اأفرع العلوم املختلفة(. 	
•يقودنا اإىل املزيد من البحث . 	

• يتبع ال�شلوك العلمي .	



على �شبيل املثال: 

من  تكون  ل  قد  الطبيعي  بالعامل  لها  عالقة  ل  التي  الأ�شئلة  بع�ض  على  الإجابة 

خ�شائ�ض العلم مثل »ماذا يحدث يف احلياة الآخرة ؟« فال ميكن درا�شة هذا من الناحية 

العلمية

وجه  على  �شخرة  اأقدم  تكونت  »كيف  مثل  ت�شاوؤل  على  يجيب  قد  العلم  ولكن 

الأر�ض؟«

فطاملا اأن ال�شوؤال يف حدود احلياة الطبيعية الكونية فقد ي�شتطيع العلم الإجابة 

عنه.

فلناأخذ مثال وا�شحا على املرجعية ال�شابقة لتو�شيح مفهوم العلم، وهو التفكري 

اأو  علمية  حقيقة  اإىل  يقودنا  الذي  العلمي  بالتفكري  ي�شمى  ما  هناك  العلمي. 

على  العلمي  التفكري  وينطوي  علمية  لي�شت  املعلومة  هذه  باأن  نتيجة  يعطينا 

بع�ض الأ�شياء منها على �شبيل املثال ل احل�شر:

البحث عن ما قام به الآخرون

حيث  من  »ابداأ  اأدق  مبعنى  اأو  الآخرون  اإليه  تو�شل  ملا  كبريا  اهتماما  تعري  اأن  لبد 

ياأخذك يف دائرة مغلقة  اإليه من قبل قد  التو�شل  الآخرون« فتجاهلك ملا مت  انتهى 

لي�ض لها نهاية وقد ت�شيع الكثري من الوقت واملجهود. فالبحث ثم البحث!

�شع اأفكارك دوما داخل اإطار لختبارها اأو �شعها يف املحك للنقا�ض مع الآخرين فقد 

تكون �شوابا يحتمل اخلطاأ اأو خطاأ يحتمل ال�شواب طبقا ملا تريد اإثباته

عدم جتاهل الأدلة

اأبدا  العلماء  الفي�شل دوما عندما تتعر�ض مل�شاألة علمية. ل ي�شتطيع  الأدلة هي 

جتاهل الأدلة فال ميكنك اأبدا اأن تتجاهل دليال يعار�ض فكرتك ومت�شي اإىل حالك. 



ما وراء العلوم الطبيعية

اأغلبنا يعلم جيدا اأن اأفرع العلوم املختلفة ت�شم يف طياتها اإما الفيزياء اأو الكيمياء 

اأو الأحياء اأو الريا�شيات ولكن ماذا عن ما هو لي�ض له عالقة بهذا الأمر ؟.

هل ميكن اأن ينحو منحا علميا اأو اأن ي�شتند اإىل نف�ض املرجعية العلمية ال�شابقة وهل 

يعترب علما من العلوم وتنطبق عليه نف�ض ال�شروط والفر�شيات؟

اأو  النف�ض«  »علم  من  هذا  على  مثال  ناأخذ  �شوف  الأمر  هذا  من  لنتحقق 

Psychology
ولكن يف مثالنا هذا �شوف نتعر�ض حتديدا اإىل علم نف�ض احليوان!

هل  احليوان؟«  يفكر  »كيف  �شوؤال  يح�شرك  اأمل  ولكن  للبع�ض  غريبا  الأمر  يكون  رمبا 

يفكر بنف�ض الطريقة التي يفكر بها الب�شر هل يتحكم العقل يف هذه ال�شيكولوجية 

اأو طريقة رد فعل احليوان اأم اأن اأ�شياء اأخرى تتحكم يف �شيكولوجيته وهل ميكنه اأن 

يبني منوذجا ليتعلم به الأ�شياء. كل هذا �شوف جنيب عليه يف املثال التايل.



�صيكولوجية الفئران: ما وراء النموذج العلمي

تطبيق  يف  به  ن�شتفيد  �شوف  النف�ض  علماء  لأغلب  واملعروف  ال�شهري  املثال  هذا 

الطبيعية  العلوم  منوذج  حتت  تندرج  ل  التي  الأ�شياء  اأحد  على  العلمي  النموذج 

وهذا  والكت�شاف.  والتطبيق  التفكري  يف  العلمية  الطريقة  لنف�ض  يخ�شع  ولكنه 

املثال هو �شيكولوجية الفئران. 

احليوان  يفكر  كيف  يعرف  اأن   Edward Tolman العامل  اأراد  الأربعينيات  يف 

حتوي  التي  املتاهة  وهي  �شهرية  فكرة  له  وردت  وقد  علميا.  تف�شريه  ميكن  ب�شكل 

الكثري من الطرق ولكن هناك طريقا واحدا فقط يف نهايته اجلائزة اأو »قطعة اجلنب« 

ما  وحتدد  الطريق  لتتعلم  ذهنية  خرائط  بناء  الفئران  ت�شتطيع  هل  يعرف  اأن  اأراد 

يحيط بها وهو يفرت�ض اأن الفئران فعال تبني خريطة ذهنية ل�شكل املتاهة لت�شل اإىل 

اإن الفاأر فقط ي�شعى حيث  قطعة اجلنب على الرغم من معار�شة معاونيه بقولهم 

التحفيز فهو يف كل مرة ي�شتخدم املتاهة يرى اأنه اإن �شلك هذا الطريق �شوف ي�شل 

اإىل اجلنب!



العلمي  النموذج  على  ن�شعه  اأن  ونحاول  املثال  هذا  ناأخذ  اأن  يف  راأيكم  ما 

ال�شابق؟

الفكرة لها عالقة بعاملنا الطبيعي الذي نعرفه

اأدمغة الفئران وعقولها �شيء طبيعي فكذلك �شلوكها يعترب  اأن  بالطبع فكما 

�شيئا متعلقا بذلك

 Edward يهدف اإىل �شرح �شيء يف داخل عاملنا الطبيعي اأو املادي، بالطبع 

اأراد �شرح كيف تتعرف الفئران على العامل املحيط بها

•يعتمد على اأفكارا م�شت�شاغة 	
هذه الفكرة تعتمد على حتليل الفرق ما بني بناء اخلرائط الذهنية للتعرف على 

املحيط اأو التعرف على املحيط ب�شبب احلافز فقط. اإل اأن هذه الفكرة حتتاج اإىل 

من  جمموعة  بتدريب  واأعوانه  اإدوارد  قام  فلهذا  والتجارب  التحليل  من  الكثري 

الفئران على عدد من املتاهات ويف كل مرة ي�شع يف نهاية نفق املتاحة قطعة 

اجلنب.  اإىل  املوؤدي  النفق  اإغالق  العلماء  قرر  الأنفاق  تغيري  بعد  ثم  اجلنب.  من 

وت�شاءلوا ماذا �شتفعل الفئران؟ 

كانت  اإن  باأنه   Edward اأجاب 

التحفيز  بدافع  تتحرك  الفئران 

فقط فهي �شوف تذهب اإىل نف�ض 

اأو نفق  اأغلق كل مرة  النفق الذي 

من  لديها  ملا  نظرا  منه  قريب 

اأما  اجلائزة.  على  للح�شول  حافز 

خريطة  وفق  تتحرك  كانت  اإن 

التجارب  من  تعلمتها  ذهنية 

اأحد  اإىل  تذهب  ف�شوف  ال�شابقة 

الأنفاق الأخرى الذي كان يقود اإىل 

اجلنب.



•يعتمد على اأدلة 	
قام Edward واأعوانه باختبار فكرة اخلريطة الذهنية بعدة طرق خمتلفة عن طريق 

تغيري املتاهة وقد وجدوا فعال اأن الفئران تتحرك وفقا خلريطة ما بنتها يف اأدمغتها 

حيث تذهب اإىل اجلزء الذي يقود مبا�شرة اإىل الطعام.

•م�شاركة املجتمع العلمي 	
هذا ما فعله Edward حيث ن�شر العديد من الأبحاث العلمية عن فكرته وما قادت 

اإليه التجربة لتناق�ض مع علماء اآخرين.

•يقودنا اإىل املزيد من البحث 	
بالطبع هذا ما هو اإل جزء ب�شيط من اأبحاث نف�شية اأخرى اأكرب حول معرفة كيف تتعلم 

الكائنات احلية وكيف تتخذ القرار.

•يتبع ال�شلوك العلمي 	
الفكرة  هذه  لتطوير  احلقائق  تفنيد  يف  العلمي  ال�شلوك  واأتباعه   Edward اتبع 

وتدوينها هي وما تو�شلوا اإليه ب�شكل علمي مما اأفاد الآخرين يف املجتمع العلمي.

اإًذا ما قام به هذا العاملمِ وما تو�شل اإليه يندرج حتت العلم اأي�شا على الرغم من اأنه 

ل يتعلق بالعلوم الطبيعية اإل اأنه يتبع نف�ض النهج والطرق العلمية ال�شليمة.



Science Limits – حدود العلم

ول  �شيء مهم  العلم  �شيء.  يف كل  العلم  ا�شتخدام  ن�شتطيع  هل  حدود،  للعلم  هل 

فعلى  معينة  حدود  له  العلم  اأن  اإل  والعلوم  العلم  بدون  الب�شرية  تتطور  اأن  ميكن 

�شبيل املثال ميكنك ا�شتخدام العلم يف عمل هاتف نقال اأو �شناعة �شيارة اأو فهم 

ما يجري على حدود اخللية اأو داخلها وما اإىل ذلك ولكن هناك اأ�شياء اأخرى قد تبدو لك 

عادية اإل اأنها لي�شت يف حدود العلم ول ي�شتخدم فيها العلم.

على �شبيل املثال ل احل�شر:

العلم لن ي�شاعدنا يف الأمور الأخالقية فال عالقة للعلم بعقوبة الإعدام اأو الأخالقيات 

وامُلثل وما هو ال�شواب وما هو اخلطاأ .

القرارات  اأو يف  اأن البحث العلمي قد يفيد يف هذه الق�شايا  اإل  وعلى الرغم من ذلك 

التي نبني عليها قوانيننا اأو اأخالقياتنا اأو ق�شايانا.

ل ن�شتطيع ا�شتخدام العلم يف اإ�شدار الأحكام التي تعتمد على الذوق واجلمال وما 

اإىل ذلك. قد يخربنا العلم عن كيفية ترجمة اأدمغتنا لنغمة مو�شيقية اأو روؤية لون 

اأكرث  بتهوفن  مقطوعة  »هل  مثال  يطرح  ت�شاوؤل  على  يجيب  اأن  ميكنه  ل  ولكن  معني 

جمال اأم لوحة املوناليزا« فهذه اأمور تقديرية ل دخل للعلم بها وتختلف من �شخ�ض 

لآخر.

اأي�شا من الأمور املثرية للجدل اأن العلم »ل ي�شتطيع اإخبارك مباذا تفعل باملعرفة« 

النووي  اكت�شاف احلام�ض  اأو فيَم تطبقها. على �شبيل املثال قد ت�شتطيع علميا 

DNA ولكن لن يخربك العلم باأنه ميكنك ا�شتخدام التعديل يف احلام�ض النووي 
لتعديل الأمرا�ض الوراثية يف الب�شر اأو ا�شتخدامه لعمل كمبيوتر ي�شتخدم احلام�ض 

النووي DNA Computers. فالعلم مهمته �شرح اآلية وكيفية العمل ملا يدور 

حولك اأو ما يحيط بك يف العامل الطبيعي ثم بعد ذلك علينا اأن نقرر فيَم �شن�شتخدم 

هذه املعرفة اأو العلم!



Science and Society – العلم واملجتمع

القرن  الأول من  الن�شف  العلوم. ففي  الوقت وكذلك  لقد تغريت املجتمعات مبرور 

من  الكثري  احلكومات  اأجرت  احلروب،  يف  منغم�شا  العامل  كان  عندما  الع�شرين 

احلرب  زمن  يف  الأبحاث  لزيادة  العلماء  على  الأموال 

والعلوم  الذرة  واأبحاث  النووية  القنبلة  ظهرت  فقد 

اأدت  والتي  املختلفة  احلربية  والتقنيات  الع�شكرية 

ذات  الأخرى  البتكارات  من  الكثري  تطور  اإىل  اأي�شا 

ال�شلة والتي رمبا كان منها ما هو مغلق فقط على 

بعد  للنور  ظهر  اأن  بات  ما  ثم  احلكومية  الدوائر 

احلرب  الأحداث  هذه  اأ�شهر  من  ولعل  احلروب  انتهاء 

الباردة وما خلفته من الوثائق العلمية والبتكارات 

والأبحاث بعد انتهائها مما اأدى اإىل تطور العديد من 

مناحي العلوم يف املجتمعات.

ويف اأوقات اأخرى كر�شت املجتمعات الأبحاث للح�شول 

والعقاقري  الدواء  �شناعة  من  اأرباح  اأو  دخول  على 

حتول  اأن  لبث  ما  ثم  الوراثية  الهند�شة  وظهرت 

تطور  بف�شل  تطورت  معينة  �شناعات  اإىل  العامل 

الق�شايا  من  للعديد  املجتمع  نظرة  واختالف  العلم 

ولعل اأ�شهرها حاليا ق�شية املناخ والحتبا�ض احلراري 

واحلاجة اإىل تقليل النبعاثات الكربونية والبحث عن 

الطاقة املتجددة.

احتياجات  ناحية  العلم  يتجه  الأحيان  اأغلب  ففي 

املجتمع فيبداأ يف البحث عن حلول مل�شكالت تواجه 

املجتمع بالطرق العلمية املتبعة فعلى �شبيل املثال الأبحاث املتعلقة بالأمرا�ض 

واأم�شال  العلماء يف تطوير لقاحات  الب�شرية حتظى باهتمام بالغ من  التي تهدد 



للحد من انت�شار هذه الأوبئة والفريو�شات مر�ض الإيدز واأنفلونزا الطيور واخلنازير. 

ومن الأ�شياء التي لبد من ذكرها هنا اأي�شا م�شاهمة العلم يف ابتكارات تكنولوجية 

جديدة مثل احلا�شوب وتطبيقاته. ول عجب اأن هذه البتكارات نف�شها اأدت اإىل تطور 

يف العلوم مما اأدى اإىل تطور يف املجتمعات اأي�شا واأثرت يف طريقة حياة الب�شر ويف 

طريقة تفكريهم وتعاملهم مع العامل املحيط بهم.

»فالعلم والتكنولوجيا متالزمان ويطور كل منها الآخر« ....العلم واحلقائق العلمية 

ذاتها  التقنيات  وهذه  املختلفة  والتقنيات  التكنولوجيا  ابتكار  على  �شاعدتنا 

�شاهمت يف تطور العلوم.

والتكنولوجيا  العلم  بني  العالقة  فكرة  لنفهم  ب�شيطا  مثال  لناأخذ 

وعالقتهما باملجتمع وهذا املثال هو »اأنبوب اأ�شعة 

Cathode Ray Tube »الكاثود

يكن  مل  ع�شر  ويف   1900 عام  اأوائل  يف 

الكثريون فيه يعلمون �شيئا عن كيفية 

يكن  ومل  التقنية  الأ�شياء  هذه  عمل 

الذي  الإليكرتون  هو  ما  يعلم  اأحد 

اعتمدت عليه هذه التقنية. وهذا 

الأنبوب هو بعد ذلك الذي تطور 

واأ�شبح اجلزء الرئي�شي يف اخرتاع 

التليفزيون!

وكانت هذه البداية...



اإىل  اأحداثا واأخبارا  الذي يعر�ض  التليفزيون، اجلهاز  اأبعد من  اإىل ما هو  انطلق العامل 

الكثري من البتكارات التي غريت الب�شرية...

•الثقب الأ�شود 	
•تلي�شكوب اأ�شعة اإك�ض 	

•اكت�شاف الإلكرتون 	
•اأجهزة ت�شوير احلفريات 	

•اأجهزة الت�شوير باأ�شعة اإك�ض 	
•اكت�شاف اأ�شعة اإك�ض 	

•اكت�شاف مكونات احلام�ض النووي 	
•اكت�شاف جزيئات الذرة 	

•�شا�شات الأجهزة الإلكرتونية 	

تتواىل  والبتكارات  الكت�شافات  »ومازالت 

تعطينا  كما  املزيد  العلم  ويعطينا 

التقنية املزيد ويطور كالهما الآخر«






