
1 

 

  - October تشرين األول    الثريا 2022

 بمناسبة العيد التأسيسي للجمعية خاصعدد  اسعد سخل . د.أبقلم: 

 بسم هللا الرحمن الرحيم           

  سيس الجمعية الفلكية األردنيةأخمس وثالثون عاما على ت
عندما كنت ال أزال 1989في حوالي عام     

كنت قد  ،طالبا في الفيزياء في الجامعة األردنية
ستاذنا أفلكية األردنية من سمعت عن الجمعية ال

في ذلك عيسى شاهين. كنت  يسورالفاضل البروف
 لنظرية النسبيةا أحضر عنده مساق الوقت

، وكان يتحدث لنا عن هذه الجمعية. الخاصة
ولكن بسبب شغفي في الفيزياء وحب التكملة الى 

لكي أذهب  الكافي الوقت أجددرجات أعلى، لم 
في بالي  ستكشف هذه الجمعية التي بقيتأو

في  طالبالسنين طويلة، حتى عندما كنت 
فقط عندما رجعت الى األردن، وفي أمريكيا. 

، ذهبت ألحضر ألول مرة 2012حوالي عام 
 من  خيرة تعرفت علىوبعدها فيها.  محاضرة

ية الجمع حضور واظب علىأنا أومن ذلك الحين والناس المثقفة والمتعلمة، والتي لها حب األستطالع والتعلم، 
 واجتماعاتها. 

الراحلين الدكتور عبد الرحيم بدر والمهندس خليل على يد  14/9/1987في  فقد تاسست الجمعية الفلكية األردنية   
نظر الصورة أوغيرهم ) هم األستاذ هاني الضليع، أ. مروان الشويكي،منقنصل، رحمهم هللا، وكذلك عدد من الشباب و

أستمتع كثيرا حينما وة للفكر الفلكي ونشر الثقافة الفلكية في مجتمعنا األردني. وكانت منذ ذلك الحين منار .(عالهأ
لجمعية، تمنى أن يتم أعادة تهيئة مخيم األزرق التابع لهذه اأأذهب مع الجمعية الفلكية الى مخيمات الرصد الفلكي، و

لجمعية نشطة من ناحية المحاضرات بقى هذه اتوأهم من ذلك أن . كما كان سابقا لكي يعود النشاط الرصدي الى هناك
 وكذلك الفعاليات األخرى.  األسبوعية الوجاهية، وأشدد على كلمة الوجاهية،

تطوير هذه في الذي لعب دورا كبيرا  طيب الذكر، وفي هذه المناسبة أحب أن أستذكر المهندس الراحل خليل قنصل،  
الذي أعطى للنجوم طيب الذكر، الرحيم بدر،  دعبالراحل ور وال ننسى الدكتله مساهمات كبيرة فيها.  توكان، الجمعية

  أسمائها العربية.
 في المدة األخيرة، وبعد أن ضعفت جائحة الكورونا، زاد كذلك نشاط هذه الجمعية كثيرا، وخاصة الفعاليات الثقافية   

عضاء أن يبقوا بهذا النشاط، فلذلك أقول ألعضاء الجمعية وغير األ، والفعاليات في الفضاء األفتراضي. الوجاهية
     .الغربي والشرقي ولربما ستتطور جمعيتنا في المستقبل لتنافس الجمعيات الفلكية األخرى في العالم

 

 الثريا نشرةتحرير رئيس 
قسم /اسعد سخل أ. د.
 جامعة البلقاء التطبيقيةالفيزياء/
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 نائب ،صابات حنا الدكتور قام (1

 األردنية، الفلكية الجمعية رئيس
يوم الخميس بتاريخ   محاضرة بالقاء
: واو اشارة: "بعنوان 22/9/2022
تناول  ". وقدأللتقاطابعد  عاما 45

الصابات غموض هذه األشارة التي 
ال تزال تثير الدهشة والتساؤالت 
لغاية يومنا هذا. وقد حضر 
المحاضرة عدد من أعضاء الجمعية 
الفلكية وزوار جدد، حيث كانت غنية 

 بالمعلومات ومثيرة جدا لألهتمام. 
، قسم الدكتور خالد بدور( قام 2

 لقطة من محاضرة الدكتور حنا صابات                                 الفيزياء، الجامعة األردنية،      
الطريق الى نظرية اينشتاين في النسبية الخاصة بعنوان: " 15/9/2022بالقاء محاضرة يوم الخميس بتاريخ 

 ". وقد حضر المحاضرة عدد من اعضاء الجمعية الفلكية، حيث كانت شيقة ومبسطة للناس العامة. وقدوتطبيقاتها
 ، وأهميتها، وكيفية فهمها. قبل آينشتاين النظرية النسبية مفهومتناول البدور 

 

في مقر الجمعية الفلكية  لقطات من محاضرة الدكتور خالد البدور  
 األردنية

 
 ان، بالقاء ندوة بعنوإنديانا والية في بيردو جامعة في زائر فيزياء أستاذ ،القرعان عبد الجوادالدكتور هشام قام  (3
 العالم في التراث كتابة اعادة مشروع دواتلن الكامل لتسجيلاضمن  "اإلسالم قبل العربي للتقويم الفلكية العالمات"

 وفربال النقاش دارأوقد  .(Seminars Project Rewriting Heritage in the Arab World)  العربي
 يوم سالم هادف معمار واألستاذ ،والفلكية النظرية اءالفيزي في باحث األردنية، الفلكية الجمعية رئيس السكجي، عمار
 https://youtu.be/QKYdSal3CP0 .2022 ايلول سبتمبر 17 السبت

 October – ألولتشرين ا      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي   

 خبار الجمعية ونشاطاتها أ . د. اسعد سخلأاعداد: 

 محاضرات اسبوعية نوعية في مقر الجمعية  

https://youtu.be/QKYdSal3CP0
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 :في عدة لقاءات لبرفيسور عمار السكجيا

 :ي الدائملصيفحول التوقيت ا JBC مع المواطن وصوت حويان محمود الرائع االعالمي مع( حوار شامل 1
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02sEy291rWq4C8iQSTxLj8KZaVsZBCX5

1kZVkHPmMNfCZT5T2HSApZqLEiy8wFW8Tul&id=100002353454994 

2 )مع التلفزيون العربي دايمورفوس ببالكويك الناجح اصطدامه بعد" دارت" المسبار حول حديث: 
https://youtu.be/G0NyW2-nNtI 

 عنا يبتعد والذي مائي كوكب يكون بان والمرشح TOI-1452 b الخارجي الكوكبحول  RT onlineمع قناة ( 3
 https://fb.watch/fAik0KdS0g: ضوئية سنة   ١٠٠

 لسياسية الفلكية: نواحي عدة من االمر لدراسة وطنية لجنة تشكل نأ ىوصأو الصيفي التوقيت حول ام اف حياة مع (4
 الخ…   والتعليم العمل ووزارة الخدمة ديوان والطاقة، والسير، المواصالت االمنية، االدارية االقتصادية العلمية

https://fb.watch/fAbmLUjhxg 

لتوقيت الصيفي: ا مع حسنى اف ام حول( 5  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023DZbhyLemHVup5SqGvHWWtBm3Dw
eu8iVg6TsWExvGzWhJdtqGC8Dm1iDSAG919sPl&id=100002353454994 

 RT online قناة مع البروفيسور عمار السكجي حديث لكم نقلتم  رم وادي في االردنية الفلكية الجمعية مخيم من( 6
 بيرشاويس المجري العنقود في وموجود ضوئية سنة مليون ٢٥٠ عنا يبتعد عمالق سودأ بثق لصوت ناسا رصد حول

 االسود الثقب من الموجي الضغط المجري؛ بين الوسط في بالغازات مليئ المجري العنقود هذا (:الغول راس حامل)
 االمواج عبر الن ونقله التخلخل هذا برصد شاندرا تلسكوب قام حيث الوسط لهذا تخلخل عملية على عمل

 وهذه. سماعها البشرية االذن تستطع لكي الصوتية الموجودات الى الترددات تكبير عملية وتمت الكهرومغناطيسية،
 البصرية التقنيات من االخرى النوافذ الى باالضافة الكون اسرار فك لمحاولة جديدة نافذة تعتبر الصوتية الطريقة
 .جديدة بتقنيات يفاجئنا يوم وكل يتطور العلم…اذبيةالج وامواج الكهرومغناطيسية واالمواج

https://fb.watch/fhSyj4xXQ8 

 خالل سعوديين فضاء ورائدة رائد اطالق حول RT online قناة مع دراج غادة السعودية الفلكية مع مشترك لقاء (7
 https://fb.watch/fSMKICXPDe .القادم العام

  .العام طول موحد صيفي بتوقيت والعمل الشتوي التوقيت بالغاء اليوم الوزراء مجلس قرار حول ام اف حياة مع (8

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XoV47KSyDnAy9Pwz3dCeQuuPUzjYR
q5BE3w4uT2wkni12SRcGmCv1qGVRo7TxXQrl&id=100002353454994 

 

 

 

 

 October – تشرين األول      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  لجمعي  ا

 الجمعية ونشاطاتها )تابع( اخبار اعداد: أ. د. أسعد سخل

 مقابالت تلفزيونية  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02sEy291rWq4C8iQSTxLj8KZaVsZBCX51kZVkHPmMNfCZT5T2HSApZqLEiy8wFW8Tul&id=100002353454994
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02sEy291rWq4C8iQSTxLj8KZaVsZBCX51kZVkHPmMNfCZT5T2HSApZqLEiy8wFW8Tul&id=100002353454994
https://youtu.be/G0NyW2-nNtI
https://youtu.be/G0NyW2-nNtI
https://fb.watch/fAik0KdS0g
https://fb.watch/fAbmLUjhxg
https://fb.watch/fAbmLUjhxg
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023DZbhyLemHVup5SqGvHWWtBm3Dweu8iVg6TsWExvGzWhJdtqGC8Dm1iDSAG919sPl&id=100002353454994
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023DZbhyLemHVup5SqGvHWWtBm3Dweu8iVg6TsWExvGzWhJdtqGC8Dm1iDSAG919sPl&id=100002353454994
https://fb.watch/fhSyj4xXQ8/
https://fb.watch/fhSyj4xXQ8/
https://fb.watch/fSMKICXPDe/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XoV47KSyDnAy9Pwz3dCeQuuPUzjYRq5BE3w4uT2wkni12SRcGmCv1qGVRo7TxXQrl&id=100002353454994
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02XoV47KSyDnAy9Pwz3dCeQuuPUzjYRq5BE3w4uT2wkni12SRcGmCv1qGVRo7TxXQrl&id=100002353454994
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 في األرض من مداره في سيقترب المشتري كوكب إن السكجي عمار الدكتور األردنية، الفلكية الجمعية رئيس قال  
 تسمى الظاهرة هذه أن السكجي، وأضاف  [3/10/2022].االثنين صباح من الخامسة الساعة وذلك نقطة، أقرب

 واألرض الشمس أن إلى وأشار .عاما 59 منذ األرض من نقطة أقرب أنها إلى مشيرا ،2129 عام وستتكرر التقابل،
 الشمس تغرب عندما يشرق المشتري أن موضحا شهر، 13 كل يحدث ذلك أن مبينا واحد، خط على ستكون والمشتري

 ويمكن لمعانا، وأكثر أكبر التقابل مرحلة في يكون المشتري أن إلى السكجي ولفت .للشمس المقابلة الجهة وفي
 إذ األرض، من األقرب النادر التقابل هذا سيكون الليلة هذه في" وتابع تقريب، الليل طوال بسهولة ماءالس في مشاهدته
 وسط في الضوئي التلوث من بالرغم السماء في مشاهدته ويمكن العادي، التقابل من وحجما لمعانا أكثر سيكون
 أن مؤكدا األرض، مدار عن ويختلف جيإليل مدار في الشمس حول يدور الغازي العمالق هذا أن وأوضح ."المدن

 965 مداره في نقطة أبعد في المسافة ستكون  فيما كيلومتر، مليون 590 نحو ستكون واألرض المشتري بين المسافة
 ويمكن مختلفة مدارات في حوله تدور قمرا 79 إلى تصل قد المشتري كوكب أقمار عدد إن وقال .كيلومتر مليون
  .أقماره من 4 أو 3 رصد يمكن أنه مبينا الصناعية، واألقمار العمالقة ضيةاألر بالتلسكوبات رصدها

 الكوكب يصل عندما االثنين، ليلة طوال للمشتري الرائع بالمنظر االستمتاع إلى النجوم ومراقبي الفلك هواة ودعا  
رها وأقماره المشتري درص سعادة رامي األردنية الفلكية الجمعية راصد  أن موضحا التقابل، مرحلة إلى العمالق  .وصو 
ا تقريبا شهر قبل أصدرت قد" ناسا" األمريكية الفضاء وكالة إن وأوضح  تلسكوب عبر وأقماره، للمشتري جديدة صور 
 http://royanews.tv/news/286165 .الفضائي ويب جيمس

 
 المقبل الجمعة يوم أن السكجي، عمار الدكتور األردنية، الفلكية الجمعية رئيس أكد -(بترا) أيلول 21 عمان  

 في سيكون الجمعة يوم الخريفي االعتدال وأن الخريف، فصل وبداية فلكيا الصيف فصل انتهاء يزامن [23/9/2022]
 االعتدال إن ،(بترا) األردنية األنباء وكالة مع مقابلة خالل السكجي، وقال .المملكة بتوقيت pm 4:03 الساعة تمام

 من الجنوبي النصف في الربيعي االعتدال يحدث نفسه الوقت وفي األرضية للكرة الشمالي النصف في يحدث الخريفي
 فروق االعتبار بعين األخذ مع كافة ةاالرضي الكرة أرجاء في واحدة لحظة في يحدثان االعتدالين أن أي األرضية، الكرة
 خط على الشمس أشعة تتعامد الخريفي االعتدال من اللحظة هذه وفي أنه السكجي الدكتور وأضاف .والتواقيت الزمن

 آتية السماوي االستواء لدائرة ظاهريا الشمس عبور يعني ما ،(الصفري العرض دائرة تعادل والتي) األرضي االستواء
 الكرة نصفي على يتوزع الشمسي االشعاع أن وأوضح .الجنوبي النصف باتجاه السماوية للقبة ليالشما النصف من

 الجغرافي الشرق نقطة من الشمس وتشرق االستواء خط على األجسام ظالل تختفي بحيث تقريبا   بالتساوي األرضية
  .والليل النهار ساعات تقريبا وتتساوى الجغرافي، الغرب نقطة من وتغرب

 وأهمها النهارية الشمسية الساعات منها الزمن الحتساب أدوات قديما   استخدموا األنباط األجداد أن إلى شاروأ  
 الناجمة الظل خطوط حركة مراقبة خالل من بواسطتها الوقت قراءة يتم التي ،(المسالت) العامودية الشمسية المزوالت

 المسالت لتلك التابعة األرضية على السماء صفحة في يةالظاهر حركتها أثناء الشمس ألشعة المسالت تلك حجب عن
 التدفق كمية قراءة خالل من ليال   الوقت لقياس المائية الساعة استخدموا كما .بالزمن خاصة تقسيمات تحمل والتي
( ولاأل الجزء) دائري حوض عن عبارة هي النبطية المائية الساعة أن موضحا الساعة، تلك أجزاء بين المنتظم المائي
 محدودة قناة عبر( الثاني الجزء) آخر حوض إلى الشروق وحتى الشمس غروب منذ الماء منه يتدفق المياه به توضع
 .الليل ساعات طول على داللة الثاني الجزء في المتجمعة المياه كمية وتكون( الثالث الجزء) القطر

 تقويم أنه تبين الذي األنباط تقويم حول واألبحاث القياسات من بالعديد قامت األردنية الفلكية الجمعية أن وأوضح  
 تبي ن التي المسالت اتجاه بقياس قامت كما ،(عاما 19) الشمسية-القمرية" موتينك دورة" على ويعتمد شمسي - قمري
 واالعتدال الربيعي باالعتدال معرفتهم على يدل مما الجغرافي، والغرب الشرق بين الواصل الخط في وضعت أنها
  16:45:13 21/09/2022 ح هـ/ رق/زش (-بترا(- .يفيالخر

https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=224562&lang=ar&name=news&cat=local_news
#.Yysh_GTHaUo.whatsapp 

 October – تشرين األول      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  لجمعي  ا

 نقال عن وكاالت األنباء واألعالم البروف عمار السكجياعداد: 

 عاما 59 نذم االثنين األرض من نقطة أقرب في المشتري": الفلكية الجمعية"  

   23/9/2022 المقبل الجمعة يوم فلكيا الخريف بدء: السكجي  

http://royanews.tv/news/286165
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=224562&lang=ar&name=news&cat=local_news%23.Yysh_GTHaUo.whatsapp
https://petra.gov.jo/Include/InnerPage.jsp?ID=224562&lang=ar&name=news&cat=local_news%23.Yysh_GTHaUo.whatsapp
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 الخريف فصل ويبدأ ينتهي سوف فلكيا الصيف فصل إن السكجي، مارع الدكتور األردنية الفلكية الجمعية رئيس قال  
 يتساوى وتقريبا الصيفي، الهاشمية األردنية المملكة بتوقيت  PM 4:03 الساعة في الحالي( سبتمبر) أيلول 23 في
  .الخريفي االعتدال يسمى وهذا والليل، النهار ساعات عدد اليوم هذا في
 العمل ببدء المتعلق الوزراء رئيس دولة قرار تابعنا لقد عنه، نسخة" رؤيا" وصل بيان في السكجي وأضاف  

 والمتضمن ،2021-9-19 تاريخ 2021 لسنة 13  رقم الوزراء رئاسة بالغ في ورد كما والشتوي الصيفي بالتوقيتين
 يوم آخر صباح من ةالواحد الساعة من اعتبارا   دقيقة 60 الساعة عقارب بتأخير الشتوي بالتوقيت العمل موعد تثبيت
 يوم آخر ليلة منتصف من اعتبارا   دقيقة 60 الساعة عقارب وتقديم عام، كل من أكتوبر/ األول تشرين شهر من جمعة
 العام لهذا الشتوي التوقيت الغاء بخصوص الالحقة التصريحات وكذلك عام، كل من فبراير/ شباط شهر من خميس
 اإلنتاج زيادة إلى ويؤدي النهار ساعات في االستثمار لزيادة فرصة يعطي قد وهذا ثابت صيفي توقيت على واإلبقاء
 التوقيت بإلغاء قامت الدول بعض أن نعلم وكما االتجاه، هذا في متباينة كانت وإن الغربية الدراسات بعض حسب

 .مريكيةأو أوروبية وأخرى مجاورة دول منها كامل بشكل الشتوي
 وعلى. واحدة زمنية ساعة تعادل الطول خطوط من درجة 15 كل إن قائال ردنيةاأل الفلكية الجمعية رئيس وأضاف  

 التوقيت يسبق توقيتها فإن المعياري، غرينتش خط شرق درجة 30 طول خط على الواقعة المناطق فإن المثال، سبيل
ا يهاعل متفق زمنية مناطق إلى العالم تقسيم األساس هذا على وتم  UTC+2 بساعتين لغرينتش الدولي  فإن لذا،. دولي 

 تلك ضمن للمملكة المعياري التوقيت إال الحقيقة في هو ما الهاشمية األردنية للمملكة الشتوي بالتوقيت يدعى ما
ان العاصمة مركز أن وبما. UTC+2 ساعتين له مضافا الدولي غرينتش توقيت يكافئ وهو الزمنية، المناطق  يقع عم 
 (30 ال على الزائدة) الطول خطوط من درجات 6 فإن المعياري، غرينتش خط شرق درجة 36 طول خط على تقريبا
 إلى أقرب هي الكبرى السكانية التجمعات ذات األردنية المدن ومعظم العاصمة أن أي. زمنية دقيقة 24 تعادل

UTC+2.  
 وقت لمواكبة لساعةا تقديم اقتراح قبول تم حيث ،1974 عام إلى فيعود األردن في الصيفي بالتوقيت العمل أما  

 فأصبح. لها وتوفيرا الطاقة لمصادر استدامة وذلك مبكرا والصحو ساعة الليل في العمل تقليل على يعمل الذي الصيف
 .الحين ذلك منذ والشتوي الصيفي بالتوقيتين العمل بمواعيد المعروف العالمي التقويم من جزءا األردني التقويم

 سنبقى وانما 2022-10-27 الخميس يوم للساعة تغيير هناك يكون لن الشتوي وقيتالت الغاء تم إذا السكجي وقال  
 الساعة وغروبها AM 6:49 الساعة 2022-10-28 في الشمس شروق ويكون الثابت الصيفي وهو واحد توقيت في

PM 5:51 تشرق سوف 2022 ديسمبر 21 األربعاء يوم الشتوي االنقالب يوم وفي الثابت، الصيفي التوقيت حسب 
 ونخطط جيدا نستعد ان يجب لذا الثابت، الصيفي التوقيت حسب PM 5:36 وتغرب AM 7:31 الساعة الشمس
 https://royanews.tv/news/285408 .والسالمة األمن وخاصة النواحي جميع من وأعمالنا دوامنا ألوقات

 

 البروف عمار السكجي/رئيس الجمعية الفلكية األردنيةاعداد 

 

 من التوقيت تعديل آخره في يصار أن العادة جرت الذي الحالي األول تشرين شهر حلول مع سليمان دينا: كتبت  

 أشهر خالل الشتوي التوقيت داعتما أو الصيفي، بالتوقيت العمل استمرار حول الجدل وتيرة ارتفعت شتوي، إلى صيفي
 كل حجة تدعم التي والحجج المسوغات من عددا تغييره أو التوقيت تثبيت دعاة من كل ويسوق. والشتاء الخريف

 على والموظفين الطلبة ُيجبر ما الليل، وتأخير النهار إطالة على يعمل كارثي قرار الشتوي إلغاء أن البعض يرى .طرف

 الغاز على تعمل والتي الكهربائية والمواقد مبكر وقت في اإلنارة تشغيل بعد الطاقة فاتورة وسيرفع باكرا   االستيقاظ

 October – تشرين األول      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  لجمعي  ا

 نقال عن وكاالت األنباء واألعالم)تابع(  اعداد: البروف عمار السكجي

 األردن في الصيفي بالتوقيت العمل استمرار حول مهم  

 نقال عن وكاالت األنباء واألعالم)تابع(   سليمان دينااعداد: 

 ومعارض مؤيد بين.. «التوقيت» تثبيت  

https://royanews.tv/news/285408
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 خطرا   سيشكل وهذا الشمس شروق وقبل باكرا   سيستيقظون الطلبة أن الشتوي بالتوقيت العمل دعاة ويرى .السائل

 فتاة السوابق أرباب من شخص لقت حين سنوات قبل وقعت التي الزرقاء جريمة تكرار من متخوفين سالمتهم، على

 شروق قبل باكرا االستيقاظ على ترتكز الصيفي التوقيت استمرار من البعض مخاوف .لجامعتها باكرا   متوجهة كانت

 الذي األمر المدارس، إلى األبناء ذهاب مع األمور أولياء عمل توقيت تناسب وعدم للمدرسة، األوالد لتجهيز الشمس
 ما عادة التي للمدارس أبنائهم لتجهيز الفجر ساعات عند لالستيقاظ سيضطرون الذين ألهاليا على كبيرا ضغطا يشكل

 ودرجات البرودة قارسة بل الباردة األجواء عن ناهيك .صباحا والنصف السادسة الساعة عند باصاتها جوالت تبدأ

 من األول كانون شهر أواخر يحل الذي الشتاء أشهر خالل الباكر الصباح ساعات في عادة أدناها في تكون التي الحرارة

 الصيفي التوقيت في النهار ساعات عدد زيادة على يساعد انه الصيفي، التوقيت أنصار يرى حين في .عام كل

 رئيس .االجتماعية النواحي من المساء وقت واستثمار الطاقة، استهالك وتقليل والعمل اإلنتاج وزيادة واستثمارها

 معه يتناسب بحيث ونظامه خصوصيته مجتمع لكل إن «الدستور»لـ قال السكجي عمار الدكتور نيةاألرد الفلكية الجمعية
 تتحول بدأت التي المثال سبيل على الغربية المجتمعات إلى مشيرا   الشتوي، أو العام مدار على الصيفي التوقيت تطبيق
 ،«الين األون» وتقنيات المعلومات ثورة بسبب يقل وامالد في االلتزام مفهوم بدأ إذ أيام، بأربعة العمل نظام إلى تدريجيا

  .للنظام الشمولي الجانب مراعاة دون آخر في ونطبقها ما، مجتمع مع تتناسب جزئية نأخذ ال أن يتطلب الذي األمر
 ساعة تعادل الطول خطوط من درجة 15 كل» قائال   بالتوقيت الطول خطوط عالقة معرفة كيفية السكجي وأوضح  

 توقيتها المعياري، غرينتش خط شرق درجة 30 طول خط على الواقعة المناطق فإن المثال، سبيل وعلى واحدة، زمنية
 عليها متفق زمنية مناطق إلى العالم تقسيم األساس هذا على وتم UTC+2 بساعتين لغرينتش الدولي التوقيت يسبق
ا،  الزمنية، المناطق تلك ضمن للمملكة المعياري التوقيت إال الحقيقة في هو ما لالردن الشتوي التوقيت فإن لذا، دولي 
ان العاصمة مركز أن وبماUTC+2.»  ساعتان له مضافا الدولي غرينتش توقيت يكافئ وهو  خط على تقريبا يقع عم 
 دقيقة 24 تعادل 30 الـ على الزائدة الطول خطوط من درجات 6 فإن المعياري، غرينتش خط شرق درجة 36 طول

   UTC+2. إلى أقرب هي الكبرى السكانية التجمعات ذات األردنية المدن ومعظم العاصمة أن أي زمنية،

 شهر من األخيرة الجمعة في الساعة تأخير يتم لم إذا أنه السكجي بين الشتوي التوقيت إلغاء لسيناريو استعراض وفي  
 بعض يتوجه وقت وهو صباحا 6:49 الساعة عند الشمس شروق سيكون 2022-10-27 في ستحل التي أول تشرين
 التوقيت وفق مساء 5:51 الساعة عند اليوم ذلك الشمس ستغرب فيما بقليل، قبله أو فيه أعمالهم الى والطالب العمال

 21 الموافق الشتوي االنقالب يوم إلى وصوال رويدا رويدا سيتأخر الشمس شروق أن األهم المالحظة لكن الصيفي،
 والمؤسسات الدوائر معظم دوام بدء موعد مع أي 7:31 الساعة عند فيه الشمس رقستش الذي 2022 أول كانون

 الشمس شروق قبل أعمالهم الى سيتوجهون والموظفين الطالب أن يعني ما وهو بقليل، قبله أو والخاصة الحكومية
 أعمالهم إلى التوجه عليهم سيكون المحافظات ومراكز العاصمة في يعملون والذين البعيدة المناطق سكان من وبعضهم

 األمن وخاصة النواحي جميع من وأعمالنا دوامنا ألوقات ونخطط جيدا نستعد أن يجب لذا الفجر، ساعات مع

 عام بشكل الصيفي للتوقيت والسلبيات االيجابيات تدرس التي الدراسات من العديد إلى السكجي وأشار .والسالمة

 االقتصادية والفائدة الطاقة توفير مثل آخر إلى مجتمع ومن أخرى إلى ولةد من وتختلف حوارية زالت ما النتائج ومعظم
 الصيفي التوقيت أن إلى تشير دراسات هناك أن بيد الطويل، واليوم الجريمة معدل وتقليل النشاط إلى الحياة أنماط وتغير

  .طرافاأل ومناطق األرياف ساكني على سلبيي تأثير وله ومكلف اإلنتاجية ويخفض بالصحة ضار
 مراعاة مثال أصولها حسب األمور بأخذ يتم أن يجب الصيفي التوقيت على اإلبقاء بأن قوله الجمعية رئيس وختم  

 أن إلى يشار .القرار عليها يعتمد قد التي الدراسات من العديد تعادل التي وسلبياتها وغروبها الشمس شروق أوقات

 باألردن الشتوي بالتوقيت بها المعمول المدة بتقليص يقضي الماضي العام من أيلول في بالغا أصدرت كانت الحكومة
 من خميس يوم آخر ليلة من بدال   عام، كل من شباط شهر من خميس يوم آخر ليلة منتصف في الصيفي التوقيت ليبدأ
 .عام كل من األول تشرين شهر من جمعة يوم آخر من اعتبارا   الشتوي بالتوقيت العمل بدء على أبقى فيما آذار، شهر
 

https://www.addustour.com/articles/1305463 

 / جريدة الدستور األردنيةسليمان دينا: اعداد

 

 

https://www.addustour.com/articles/1305463
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وهم "آالن آسبيه" و"جون إف كلوزر" و"أنتون زيلينجر"،  2022حصد ثالثة علماء على جائزة نوبل في الفيزياء   

باينات بيل ألعمالهم المرموقة في اجراء تجارب على التشابك الكمومي من خالل الفوتونات المتشابكة، وإثبات انتهاك مت
والريادة في علم المعلومات الكمومية، . وقد مهدت نتائجهم التجريبية الطريق لتكنولوجيا جديدة تعتمد على المعلومات 
الكمومية وتعتبر مقدمة نحو الحواسيب الكمومية.  التشابك الكمومي يحدث عندما يشتركان جسمين في حالة كمية 

 .ندما يكونان منفصلين او بعيدين عن بعضهما البعضمعينة يتصرف جسيمان كوحدة واحدة حتى ع
تعتمد العديد من التطبيقات على كيفية سماح ميكانيكا الكم بوجود جسيمين أو أكثر في حالة مشتركة، بغض النظر عن   

التشابك الكمومي، وقد كان أحد العناصر األكثر إثارة للجدل في ميكانيكا الكم منذ المسافة بينهما.  وهذا ما يسمى 
صياغة النظرية.  وقد عارض ألبرت أينشتاين هذا االمر وسماه بالتاثير الشبحي عن بعد وقال إروين شرودنغر إنها أهم 

 لجزئية. ، ولكن ثبت في النهاية ان اينشتاين كان على خطأ في هذه اسمة لميكانيكا الكم
أظهرت تجارب الحائزون على جائزة الفيزياء لهذا العام القدرة على التحقق من ان الجسيمات الموجودة في حاالت    

ا عن  ا جد  التشابك وكذلك التحكم فيها.  ما يحدث لجسيم واحد في زوج متشابك يحدد ما يحدث لآلخر، حتى لو كان بعيد 

 .بعضهما البعض
  .رة في علوم الفيزياء الكمومية وخطوة نحو الحواسيب الكموميةان هذا االمر يعتبر ثو  

 :المراجع

https://bit.ly/3BLf9gK  
https://bit.ly/3R3qZYZ  
https://bit.ly/3Sa43IS  
https://www.nobelprize.org/uploads/2022/10/press-physicsprize2022.pdf 
https://www.nobelprize.org/uploads/2022/10/advanced-physicsprize2022.pdf 

 

 

 

 October – تشرين األول      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  لجمعي  ا

البروف عمار السكجي اعداد: 
 ***اجلعخبر ***  والدكتور حنا صابات

 الكمومي التشابك: ٢٠٢٢ الفيزياء في نوبل جائزة  

https://bit.ly/3BLf9gK
https://bit.ly/3R3qZYZ
https://bit.ly/3Sa43IS
https://www.nobelprize.org/uploads/2022/10/press-physicsprize2022.pdf
https://www.nobelprize.org/uploads/2022/10/press-physicsprize2022.pdf
https://www.nobelprize.org/uploads/2022/10/advanced-physicsprize2022.pdf
https://www.nobelprize.org/uploads/2022/10/advanced-physicsprize2022.pdf
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 و معارفه و أهله قلوب في عميقا   أثرا   فترك بدر، الرحيم عبد الدكتور المرحوم توفي  1994 آب من العشرين و الثامن في  
( . 1987 عام في) لها رئيس أول و الرئيسيين مؤسسيها أحد الفقيد كان التي و األردنية، الفلكية الجمعية في  خاصة و أصدقائه

 الموصولة نشاطاته و الكبير عطائه بسبب والسياسية، الفنية و الفلكية و العلمية المؤتمرات و الندوات من العديد خسرته بذلك و
 أن األردنية الفلكية الجمعية على الغالية المناسبة هذه في ونود  .القرن أرباع ثالثة قرابة امتدت التي حياته طيلة المتعددة و

 : بدر الرحيم عبد الدكتور الغالي فقيدنا حول المالحظات بعض نذكر
 سنة في عام كطبيب تخرجو القاهرة جامعة في درسو  مدارسها في درسو 1920 عام في الرحمن مدينة في الفقيد ولد# 

 رابطةو العالمي السلم مجلس الدولية، العفو منظمة الفلسطيني، الوطني المجلس من كل في عضوا   بعد فيما أصبح .1945
 . األردنيين الكتاب

 .  كيةالفل والهواية الفلك شؤون حول يحاضر أو يؤلف و يكتب وهو المنصرم القرن اتيخمسين ومنذ# 
 من الفضوليون و الفلك هواة ليؤمه ،1962 عام في أريحا في بيته سطح على نصبه و بيده تلسكوبه نحت الفقيد أن كما #

 . المرموقة  السياسية و الفكرية و االجتماعية الشخصيات
 و أروع من ألحدب، والكون  لفلكيةا المحي رات العرب، عند الفلك السماء، رصد والنجوم، السماء دليل: التالية كتبه وأصبحت# 

 . قاطبة العرب الفلك هواة عند المراجع أحسن و أمتع
 في موهوبا   فنانا   و علميا   مراسال   و مترجما   و مؤلفا   و صحفيا   كان و. نشيطا   نقابيا   و الثقافة موسوعي المواهب، متعدد كان# 

 . إلخ.. . له ناظما   و للشعر جيدا   وحافظا   الرسم،
 . م1989 عام في العلوم لتاريخ األردنية الجمعية تأسيس في و م 1987 عام في األردنية الفلكية الجمعية تأسيس في شارك #
 مؤتمر       مثل بعضها، تنظيم على أشرف كما األردن، خارج و داخل األدبية، و العلمية المؤتمرات من العديد في شارك# 

 . 1987عام في  سالنفي وابن الصوفي
 قبة له وفرتو احتضنته مؤسسة أن لو العطاء، هذا يتضاعف أن باإلمكان كان ذلك مع و. العطاء جم و اإلنتاج غزير كان #

 التطبيقات و التلسكوب لنظرية  مستوعبا   كان.  األردنية الجامعات إحدى في عصري فلكي مرصد أو عمان في كبيرة فلكية
 التراث إحياء هو عمره من األخيرة السنوات في تفكيره يشغل كان ما أكثر أن نلمس، كنا له، معايشتنا نوم .الفلكية الرصدية
 الكالسيكية العربية اللغة من تمكنه  ذلك في ساعده قد و المجال، هذا في اإلنجازات بعض حقق لقد و. اإلسالمي العربي الفلكي
 األلماني المستشرق أمثال من المجال، هذا في والعلماء الباحثين ألشهر صداقته و ميالعل اإلسالمي العربي للتراث وحبه

 .األلمانية ميونيخ جامعة من كونتش باول لبروفيسورا
 آب في األجل وافاه حتى واالجتماعي األدبيو العلمي النشاط عن أقعده لمرض صريعا   المرحوم وقع 1990نوفمبر وفي# 

1994 . 
 نشاهد لم لثقافة،ا الموسوعي و والمكافح العصامي اإلنسان هذا وفاة على سنوات شرعمرور من بالرغم و أنه مؤسف،ال ومن# 

 .  فنية و وأدبية علمية من المتعددة أعماله لتقييم جدية دراسة
 األردني للجمهور يمةعظ فائدة من فيها لما أكثر، أو كتاب في الصحفية مقاالته من المئات يجمع من إلى نتطلع أننا كما #

 نشر في موفقا   بحق كان لقد.  مفهومو سهل بأسلوب الشائكة األدبيةو العلمية للقضايا عرضه إمكانية و اسلوبه لسالسة ،العربي
   popular science  بمصطلح لغربا في المعروفة و المبسطة العلمية الثقافة

 : التالي النحو وعلى تكريمه إلى ادرتب قد األردنية الفلكية الجمعية بأن نعتز إننا #
 من العشرات حضرها كبيرة، تكريم حفلة شومان الحميد عبد مؤسسة مع بالتعاون و الجمعية نظمت قصير بوقت مرضه عد( ب1

 . لها درع أول الجمعية له قدمت و المجتمع و الفكر رموز
 1992 عام في الجمعية نظمته الذي األول العربي الفلكي المؤتمر افتتاح حفل إلى إحضاره في ونجحت الجمعية وسعت( 2

  .األردنية الجامعة مع وبالتعاون
 و أهليه من العشرات حضرها شومان، الحميد عبد مؤسسة مع بالتعاون أيضا   أربعيني، تأبين حفل الجمعية نظمت وفاته بعد( و3

 سابقا ، األردنيين األطباء نقيب/مرقة جميل الدكتور فيه تحدث األردنية، الفلكية الجمعية أصدقاء و أعضاء و صدقائهأ و محبيه
 بالمركز المستشار الملوحي المعين عبد واألستاذ األردنية الجامعة في العلمي البحث عميد/غصيب همام الدكتور واألستاذ

 .  يابةبالن كونيتش باول األلماني المستشرق كلمة ألقيت و غوش أبو العزيز والشاعرعبد بدمشق الجمهوري
 المرحوم مخطوطة بتحقيق غصيب همام الدكتور األستاذ من حثيث وبسعي مشكورة العلوم لتاريخ األردنية الجمعية قامت ولقد #
 ليرى حيا ، بدر الرحيم عبد الدكتور ليت أال وبعد، .كتاب شكل على إصدارها و"  العربية النجوم أسماء موسوعة"  المعنونة و
 الجمعية نظمته ما عينيه بأم ليرى أيضا   و. وعالميا   إسالميا   ،عربيا   أردنيا ، الفلكية، جمعيته إليه وصلت الذي الشأو عينيه بأم

 .بدر الرحيم عبد الدكتور الغالي الفقيد هللا ورحم .الموضوع حول ندوات و مؤتمرات من العلوم لتاريخ األردنية

 October – تشرين األول      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  لجمعي  ا

اعداد: المرحوم المهندس خليل 
 قنصل

 األردنية ذكريات الجمعية الفلكية

  (آنذاك) األردنية الفلكية الجمعية رئيس/قنصل خليل المهندس  
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   :النجوم لمعرفة الجزيرة أهل حاجة

ينَوري قتيبة ابن يقول    واسمم في األنواء" كتابه في الدَّ
 وأن شيبان، وبنو كلب بالنجوم العرب أعلم أن   يقال": "العرب
 وصحبني. مرة في شيبان ومن ماوية بني في كلب من العلم
 قوم   محال   عن أسأله فأقبلت ليال، فالة في األعراب من رجل
 وعلى ينجم محلة كل على يدلني وجعل. ومياههم العرب من
 النجم إلى أشار فربما. بنجم( خباء تكون وقد) ضياء كل

 نجم وجهك ول   لي، قال وربما تراه، لي، قال وربما وسماه،
 فرأيت. تأتيهم حتى كذا نجم على مسيرك اجعل أي كذا،

 الطرق مهايع تقود كما حاجاتهم موضع إلى تقودهم النجوم
 ."العبارات سالك

 فيعرف منها، موقعه يعرف أن قاطنها لىع تملي بالالنهاية لتتصل أطرافها تمتد التي الواسعة الصحراء أن والواقع  
 أو بالقوة شعر إذا يغزوها لكي األخرى القبائل منازل ويعرف إبله، يرعى الكأل مواطن وإلى الماء مورد إلى يصل كيف
 وتقلبات األمطار وهطول الفصول مواعيد معرفة إلى ذلك من أقل بحاجة يشعر وكان   .بالضعف شعر إذا وجهها من يفر
 جعلت الحاجات هذه كل  .الحصاد ومواعيد الزراعة مواعيد يعرف أن يريد كان للزراعة تصلح التي الواحات وفي. الجو

 هذا يسمون العرب وكان  .السبيل سواء تهديهم قد التي النجوم بعض مواقع يعرفون الجاهلية وبعد الجاهلية في األعراب
   .الهيئة علم سموه مدروسا   علما   أصبح وعندما. بالتنجيم المعرفة من النوع

 اتجاه ومعرفة الصيام، وأوقات الصالة أوقات لتحديد الهيئة علم إلى الحاجة ازدادت حتى اإلسالمي الدين جاء أن وما  
  .القبلة

 :النجوم لمعرفة األخرى األمم حاجات

 كانت فقد حضارتها في العرب سبقت التي األمم أما  
 األمم جميع أن غير. مماثلة دوافع أو أخرى دوافع لها
 القديمة العصور في حضارات لها كانت التي

 يؤمنون كانوا -منهم والعرب – المتوسطة والعصور
 حياة في أثرا السماء في الكواكب لحركات بأن

 يكون قد له، كتب الذي القدر في وتصرفاته اإلنسان
 بين ما حضارات إلى األساس في راجعا   ذلك سبب

 روح تتقمص الكواكب أن ترى كانت التي النهرين
 نوع على دراستها ركزت حضارة كل ولكن. اآللهة
 الحضارة تلك تسود كانت التي الفكرة بحسب معين،
 تركز كانت النهرين بين ما فحضارات  .األثر هذا عن

 القدسية فاألجسام وتحركاتها الكواكب على اهتمامها
 والتتبع بالمالحظة جديرة اآللهة روح تتقمص التي

 اآللهة هي كانت عندهم فالكواكب اليونان ماأ والرصد
 واالنتقام الحب قصص من اآللهة ولهذه. نفسها
 إدخال يوجب ما الغرامية والمغامرات والغيرة والحسد
 وما الهند في الحضارات كانت. الحساب في النجوم
 المجموعات بعض تسمي أخذت قد النهرين بين

   .السماء في النجومية

 October – تشرين األول      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  لجمعي  ا

 ذكريات الجمعية الفلكية األردنية)تابع(  اعداد: أ. هاني الضليع

 )مقطتفات( ؟ماذا قال عبد الرحيم بدر عن العرب والنجوم  
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 من مجموعة تترك تكد لم يونانيةال الحضارة ولكن  
 من اسما   عليها وأطلقت إال الظاهرة النجومية المجوهرات

 تلك دخلت التي الحيوانات أو الضحايا أو األبطال أسماء
 الكرة نصف في المنظور السماء معظم وأصبح. األساطير
 أسماء كلها تحمل معروفة، نجومية مجموعة ذا الشمالية
 تدخل حيوانات أو أدوات أسماء أو األسطوريين، األبطال
 التسميات هذه ولبعض. األساطير هذه ضمن عادة

 الصياد، أوريون لدغ الذي كالعقرب فلكي، مضمون
 اآلخر عن أحدهما فتباعد مستحكمة عداوة بينهما ونشأت

ر هذا أن. اآلخر أحدهما يرى ال بحيث السماء، في  يذك 
 ياد،الص يغيب عندما يطلع العقرب بأن الفلك دارس

 .  العقرب يغيب عندما يطلع والصياد
 من أكثر أخذت اليونانية األسطورية القصص وبعض  

 واألميرة برشاوس البطل فقصة تسمياتها في مجموعة
( أندروميدا) المسلسلة والمرأة( برشاوس) الغول رأس حامل هي مجموعات ست لها التنين، من أنقذها وكيف أندروميدا

 .قيطس والوحش( بيغاسوس) األعظم والفرس قيفاوس والملك( كاسيوبيا) رسيالك ذات إثيوبيا وملكة

 :دائرة البروج.. واألجرام المقدسة
منذ أن بدأ رصد السماء عند الراصدين األوائل، فيما بين النهرين أو في الهند أو الصين، عرف اإلنسان أن الشمس   

ارة المعروفة آنذاك، عطارد والز كلها تسير في دائرة معي نة من  –هرة والمريخ والمشتري وزحل والقمر والكواكب السي 
السماء ال تتعداها. وقد وجد أن النجوم المنتشرة في هذه الدائرة يمكن أن تحدد أشكالها في اثني عشر شكال  أو 

واكب مجموعة. وقد أخذت هذه المجموعات أهمية كبيرة عند القدماء، لسبب واحد فقط، هو مرور الشمس والقمر والك
السيارة فيها. ولكن مرور هذه األجرام السماوية المقدسة في هذه األشكال النجومية شيء غير قليل، إنه يضفي شيئا  
  من القداسة على الشكل، حتى أنها لم تعد ُتسمى مجموعة أو كوكبة كنظيره في القبة الفلكية، وإنما أصبح يسمى برجا .

لنجومية التي تقع على المدار الذي يبدو لنا أن الشمس والقمر والكواكب فاألبراج إذن هي تلك المجموعات ا     
البرج أو  السيارة تسير فيه. ومعرفة األبراج )أو البروج(، ومواعيد شروقها وغيابها، ووقوع أحد الكواكب في هذا

  أمور تعتمد عليها صناعة التنجيم وكشف الطالع. -ذاك
ما بين النهرين. ولكن البروج أخذت أسماءها عندما وصفها بطليموس في وقد ازدهرت هذه المعرفة منذ حضارات  

كتاب )المجسطي في القرن الميالدي الثاني. وفي هذا الكتاب أيضا  تم تحديد بقية المجموعات النجومية في السماء 
   )على األقل الظاهرة جدا منها( وتم وضع األسماء لها.

  :اإلسالمعرب ما قبل الالمجموعات النجومية عند 

إن صناعة التنجيم القائمة   
على معرفة الكواكب والبروج لم 

في الجزيرة العربية،  تزدهر
ولهذا فإن البروج بحدودها 
وأشكالها المعروفة عند 
الحضارات التي سبقتهم لم تكن 
معروفة لديهم. حتى 
المجموعات النجومية التي هي 
خارج نطاق دائرة البروج، لم 

م. إن تحديد تكن محددة المعال
صورة مجموعة من 
المجموعات يحتاج إلى تدوين 
ورسم يعطيها شكلها المتفق 
عليه، وليس هناك من اآلثار 
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الكتابية ما يدلنا على ذلك. إن معظم اآلثار المكتوبة التي عرفت حتى اآلن من الحضارة العربية في اليمن تدل على أن 
ها في األرجح عن حضارة ما بين النهرين والفرس. والواقع أن العرب قد أخذوا يعبدون بعض الكواكب وهذه نقلو

الغالبية العظمى من معارفنا عن مدى إلمام عرب الجزيرة بالنجوم راجع إلى كتاب "صور الكواكب الثمانية واألربعين" 
ب عن كل لعبد الرحمن الصوفي. ففي هذا األطلس الدقيق الرائع للمجموعات السماوية يذكر الصوفي ما قالته العر

أنهم كانوا يركزون اهتمامهم  مجموعة أو عن بعض نجومها. والذي يلفت االنتباه في تسميات العرب لنجوم السماء،
 –على نجمين المعين، قد يكونان في مجموعة واحدة أو في مجموعتين ويشتركان عادة في خطوط الصعود المستقيم 

اك الفرقدان والشعريان والسماكان والهراران والشرطان أي أنهما يغربان ويشرقان في وقت واحد تقريبا. فهن
   لنسران والمحلفان وما إلى ذلك. والزبانيان والفرغان وا

 القمر أن رأوا. القمر منازل إلى قسموه فقد والقمر والشمس السيارة الكواكب فيه تسير الذي وهو البروج، نطاق أما   
 أما نطاق البروج، وهو الذي تسير فيه الكواكب السيارة كان الذي لموضعا إلى ويعود النطاق هذا في السماء في ينتقل

والشمس والقمر فقد قسموه إلى منازل القمر. رأوا أن القمر ينتقل في السماء في هذا النطاق ويعود إلى الموضع الذي 
ي التسمية كانت معروفة في منزلة. وهذه الطريقة ف فهو يمكث كل يوم كان فيه )تقريبا ( بعد ثمانية وعشرين يوما .

مون منطقة البروج إلى سبع وعشرين ولكن تقسيم نطاق البروج إلى منازل لم  منزلة. قبلهم في الهند، إال أن الهنود يقس 
يعد األساس الذي يعتمد عليه الفلكيون عندما أصبح التنجيم علما  وأخذوا عن اليونان تقسيم البروج ودخلت صناعة 

   لطوالع.أحكام النجوم ومعرفة ا
 

 :الفلك في الحضارة العربية

قامت الحضارة العربية بظهور اإلسالم. وانشغل العرب أول األمر    
بالفتوحات في عصر الخلفاء الراشدين، ثم في الحروب فيما بينهم. وفي 
عصر األمويين لم تكن هناك بداية ملحوظة لالهتمام بالعلوم عامة أو 

ارلو نللينو" )فلكي ومستشرق أمريكي بالفلك، اللهم إال ما يرويه "ك
عمل في تدريس علم الفلك في القاهرة بداية القرن العشرين( عن ابن 
القفطي من أن األمير خالد بن يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان كان ذا 
همة بالعلوم وهو أول من ُترجم له كتب الطب والنجوم والكيمياء حتى 

   سمي حكيم آل مروان.
ن المحتمل أن يكون أول كتاب ترجم من اليونانية إلى ويقول: "م   

العربية )بقطع النظر عن كتب الكيمياء( هو كتاب عرض مفتاح النجوم 
المنسوب إلى همس الحكيم الموضوع على تحاويل سني العالم وما فيها 
من األحكام النجومية، وجد نسخة منه خط يد في المكتبة اإلمبرسيانية 

هذه النسخة "وكان ترجمة الكتابة في ذي القعدة في ميالنو. وفي آخر 
سنة خمس وعشرين ومائة هجرية" ومعنى ذلك أن المترجم فرغ من 

   ترجمة الكتاب قبل انقراض الدولة األموية بسبع سنين.
وما قامت الدولة العباسية حتى بدأ العمل الجاد في ترجمة الكتب من    

وقد بدأ ذلك منذ أيام أبي جعفر المنصور )الخليفة الثاني( فترجمت الكتب من جميع الحضارات التي كانت معروفة آنذاك. 
اليونانية والفارسية والهندية. وأخذت حركة الترجمة والتأليف تتسع وتزداد في أيام من تاله من الخلفاء، وخاصة في 

    عصر المأمون.
كما هي  -لم يكونوا يتخذونها مجرد متعة فكريةومما يدل على أن العرب كانوا يدرسون الفلك دراسة جادة، وأنهم    

 حال العرب في الفلك في أيامنا هذه أنهم سرعان ما بدأوا في استعمال آالت الرصد. ويقول نلل ينو، نقال  عن كتاب
الفهرست وابن القفطي وحاجي خليفة، إن  أول مسلم عمل أسطرالبا وأل ف فيه كتابا  هو أبو اسحاق إبراهيم بن حبيب بن 
سليمان الفزاري من فلكيي المنصور، واسم الكتاب "كتاب العمل باألسطرالب المسطح" وهو مفقود وال نعرف عنه إال 
مي المنصور  م آخر من منج  اسمه. وله رسالة أيضا  مسماة "كتاب العمل باألسطرالب وهو ذات الحلق" وهناك منج 

الحلق، ضاعت كلها ولم تنج من التلف إال ترجمة التينية  اسمه ما شاء هللا، أل ف الكتب في األسطرالب المسطح وذات
   ألحدها بعنوان "كتاب األسطرالبات والعمل بها" طبعت ثالث مرات في القرن السادس عشر الميالدي.

 



12 

 :عصر الترجمة في الحضارة العربية
أخذت الترجمة باالزدياد والتحسن التدريجي مع اكتساب الخبرة. كانت    

ال  لقلة المترجمين المتيسرين. حتى أن يحيى بن خالد بن برمك أول األمر نق
طلب إلى جماعة أن يفسروا له المجسطي فلم يتقنوه فانتدب غيرهم أكثر 
منهم كفاية. وعلى وجه التعميم، لم تكن الترجمات في القرن الثاني 

   الهجري متقنة. ولكن القرن الثالث الهجري تميز بإتقان التعريب.
العرب عن الهندية كتاب السند هند الكبير واألرجبهر واألركند،  وقد ترجم  

وانبرى الفلكيون يعملون ازياجهم بناء على حساباتها. وترجموا عن 
الفارسية زيج الشهريار وعن اليونانية مؤلفات منسوبة إلى هرمس الحكيم 
ودروثيوس الصيداوي وانطيقوس األثيني. ومنذ أيام المنصور ترجمت 

ك في نسبتها إلى بطليموس أبو معشر المقاالت  األربع لبطليموس، وقد شك 
البلخي ورد عليه علي  بن رضوان المصري والباحثون المتأخرون يثبتون 

ولما ترجم   صحتها ويؤيدون ابن رضوان المصري في ما جاء إليه.
المجسطي لبطليموس وجد الفلكيون العرب فيه جامعا  مانعا . فطغى على 

   مصدر الرئيس الذي اعتمد عليه كل الفلكيين العرب.غيره وأصبح ال
كانت الترجمة في بداياتها للفهم واالستيعاب وكان يستعان بها في كتابة االزياج. ولكن لما تم هضم العلوم التي نقلتها   

الرصد تتطور  الترجمات المتقنة جاء دور التصحيح فيما تتحدث عنه، والتعليق على األخطاء الواردة فيها. وكانت آالت
أيضا  مع تطور استيعابهم لهذه العلوم، فأخذت تظهر الكتب المختلفة عن كيفية عمل هذه اآلالت والوصول بها إلى 
مراحل االتقان. ولكن الرصد المتقن يحتاج إلى معرفة الدرجات والدقائق والثواني من الزاوية ويحتاج معرفة حساب 

ذا النوع من الحساب. كانت حساباتهم أول األمر تعتمد على القليل من حساب المثلثات. فصدرت الكتب المتتالية في ه
المثلثات الذي عرفه بطليموس، وعلى هندسة اقليدس المسطحة. ولكن حساب المثلثات الكروية بلغت شأوا  عظيما  في 

 ]...[  كتابات البيروني، ووصل الكمال بعده عند نصر الدين الطوسي.
 

 الدولي   الفلكي لالتحاد التابع قطر بدولة الفلكية التوعية مكتب مسؤول/ عالضلي هاني. أ: اعداد
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 October – تشرين األول      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  جمعي  ال

 قاالت علميةم  د. هشام غصيب:أ.  بقلم
 نقال عن الفيسبوك بعد اخذ موافقة المؤلف المسبقة  

استمد كوبرنيكوس فكرة مركزية الشمس وحركة األرض؟ هو لم يزعم أنها من بنات أفكاره، وإنما عزاها  من أين( 1
أصال إلى التيار الفيثاغوري اليوناني الذي مال إلى تحريك األرض. وعلى سبيل المثال، رأى الفلكي الفيثاغوري 

ناك كوكبا مالزما لألرض يحجبها عنا باستمرار. فيالالوس أن األرض والشمس تدوران حول كتلة ملتهبة ال نراها ألن ه
ووصل هذا التفكير أوجه في أرستارخوس الذي توصل إلى  .ورأى الفلكي هيراكاليدس أن األرض تدور حول نفسها

ونحن نعلم اليوم أن  .نظام مركزية الشمس وحركة األرض. وقد ذكر كوبرنيكوس أسماء أخرى مالت إلى هذه الفكرة
بابليين مالوا إلى هذه الفكرة، ناهيك بالعالم الهندي أرياباتا. وقد ناقش البيروني هذه الفكرة لكنه حسم بعض الفلكيين ال

أمره لصالح مركزية األرض وسكونها. وعلى أي حال، فبصورة عامة، سيطر أرسطو وبطلميوس على المشهد وأكدا 
ة ودمجها بعلم الفلك العربي المتأخر وحولها بإصرار على مركزية األرض وسكونها. وقد أحيا كوبرنيكوس هذه الفكر

إلى نظام فلكي شامل بديل لنظام بطلميوس الذي دام مئات السنين من دون منافس. وكان إحياء كوبرنيكوس لهذه الفكرة 
وتحويلها إلى نظام شامل ثوريا بمعنى الكلمة، مع أن الفكرة كانت موجودة قبله. لماذا؟ ألن كوبرنيكوس تحدى بهذه 

سلطة أرسطو وسلطة  :كرة أربع سلطات معرفية كبرى ما كان على أصحاب هذه الفكرة القدماء أن يجابهوهاالف
بطلميوس وسلطة الحواس وسلطة الكتاب المقدس. فالحواس ترفض فكرة حركة األرض. والتأويل العفوي للكتاب 

لة حتى العام األخير من حياته. فتحت المقدس يرفضها أيضا. ربما لذلك ظل كوبرنيكوس يماطل في نشر نظريته الشام
ضغط األلماني ريتيكوس، حول كوبرنيكوس كتابه الرئيسي "حول دوران األفلك السماوية" إلى المطبعة ويقال إنه حصل 

. ما الذي دفع كوبرنيكوس إلى هذه المغامرة 1543على النسخة األولى منه وهو على فراش الموت. وكان ذلك عام 
 .ما سأتناوله في منشور قادم وهل نجح فيها؟ هذا

لماذا كره كوبرنيكوس نظام بطلميوس الفلكي إلى هذا الحد؟ لقد كان نظام بطلميوس مقبوال من عامة الفلكيين في  (2 
عصره، وكان يقوم بمهمته في حساب الكميات الفلكية والتنبؤ بالمشاهدات الفلكية بصورة معقولة. ومع ذلك، فقد بلغ 

ا النظام حدا جعله يكرس حياته من أجل تخطيه. لماذا؟ أوال، إن أفالطونية كوبرنيكوس التي تمثلت مقت كوبرنيكوس لهذ
بتعصبه للمبدأ األفالطوني بضرورة أن تكون الحركة السماوية حركة دائرية منتظمة دفعه دفعا صوب نبذ نظام 

الذي يجسد هذا المبدأ األفالطوني. وكان  بطلميوس وتحديه. لقد استرشد كوبرنيكوس بتصوره األفالطوني المثالي للكون
مستعدا أن يضحي بمركزية األرض وسكونها من أجل ذلك. ثانيا، لقد وجد كوبرنيكوس نظام بطلميوس معقدا جدا 
واستبعد أن يخلق الكون معقدا إلى هذا الحد. والحظ كوبرنيكوس أن نظام بطلميوس ازداد تعقيدا مع الزمن. وهذا كان 

وس مثلبة نظرية كبرى. فاألصل أن تزداد النظرية بساطة، ال أن تزداد تعقيدا. ثالثا، الحظ كوبرنيكوس في نظر كوبرنيك
أن نظام بطلميوس كان ينقصه التماسك المنطقي والضرورة المنطقية. فهو لم يكن يشكل نظاما نظريا بمعنى الكلمة، 

نظام بطلميوس بالوحش المتشكل من أشالء غير وإنما كان مجرد أشالء ملصقة ببعضها بعضا. لذلك شبه كوبرنيكوس 
متجانسة. وكان كوبرنيكوس يرى أن النظرية الحقيقية والصادقة ينبغي أن تكون مترابطة ومتماسكة ضروريا بحيث 
تشكل نظاما موحدا تحتل مكوناته موقعها منطقيا وضروريا. من ثم، فهو استرشد برؤية معينة للكون ولنظرية الكون. 

كوبرنيكوس أن هناك افتراضات اعتباطية في نظام بطلميوس افترضها بطلميوس اعتباطيا فقط من أجل  رابعا، الحظ
التوفيق بين أنموذجه وبين المشاهدات الفلكية. ولم تكن تنبع من قلب نظامه، وإنما فرضت عليه من خارجه اعتباطا. 

سيرات بطلميوس للظاهرات الفلكية كانت وهذه مثلبة كبيرة في أي نظام نظري. وخامسا، الحظ كوبرنيكوس أن تف
رياضية وهندسية بحتة، ولم تكن تفسيرات فيزيائية. وهو رأى أن النظرية الفيزيائية ينبغي أن تزودنا بتفسيرات 
فيزيائية. سادسا، فإن فيثاغورية كوبرنيكوس سهلت عليه القبول بفكرة حركة الرض برغم ثوريتها الطافحة. كل ذلك 

ه الكبرى التي كرس حياته من أجلها. الحظوا أن اعتباراته كانت فلسفية وجمالية ولم تكن إمبريقية دفعه صوب مغامرت
وتجريبية. وهذا يذكرنا باعتبارات آينشتاين في القرن العشرين. فهل أفلح كوبرنيكوس في تنفيذ مشروعه؟ هذا ما 

 .سأتناوله في المنشور القادم

 منتظمة دائرية حركة في سماوي جرم كل فيه يسير كوني أنموذج لبناء يلةوس إيجاد في كوبرنيكوس مشروع تمثل (3
 لذلك. منتظمة دائرية حركة السماوية الحركة تكون أن بضرورة القاضية أفالطون ميتافيزيقا مقتفيا به، خاصة واحدة
 وحول سهانف حول األرض وحرك نظامه مركز في الشمس وضع ولذلك المتأخر العربي الفلك علم إنجازات تبنى

  فتح فقد ذلك، ومع إليه، يسعى كان ما في كوبرنيكوس أخفق الواقع، في مسعاه؟ في كوبرنيكوس نجح فهل. الشمس
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 أخفق كيف. الكبرى العلمية الثورة المعرفة، تاريخ في ثورة أكبر فتيل وأشعل الحقة تطورات أمام مصراعيه على الباب
 المحاذاة نقطة من تخلص وبالفعل البطلمية، األدوات من نظامه في لياك يتخلص أن كوبرنيكوس أراد لقد كوبرنيكوس؟

 إلى اللجوء إلى اضطر لكنه. الكبيرة Epicycles التدوير أفالك يسمى مما وتخلص المتأخر، العربي الفلك علم بتبنيه
 في عليه ثار ما إلى اللجوء إلى اضطر إنه أي بطلميوس، نظام لدقة مساوية دقة على للحصول الصغيرة التدوير افالك
 من الخالية المنتظمة الدائرية الحركات من خالص أفالطوني نظام على الحصول في أخفق فقد وهكذا،. األول المكان

 ذلك إلى أضف. تماما عليها القضاء في أخفق لكنه بطلميوس، نظام تعقيدات من خفف أنه صحيح. البطلمية التعقيدات
 أن الجديدة النظرية في األصل أن مع ذاتها، الدقة على حافظت وإنما والتنبؤات، الحسابات دقة تحسن لم نظريته أن

 نظرية على جلية بصورة تفوقت الجاذبية في آينشتاين نظرية فإن المثال، سبيل وعلى. القديمة النظرية دقة من تحسن
 دقة على تحافظ كوبرنيكوس نظرية هي ها ولكن،. نيوتن لنظرية بديال قبولها من سهل الذي األمر الجاذبية، في نيوتن
 ال لماذا: السؤال عن شافية إجابة تقدم لم كوبرنيكوس نظرية فإن كذلك،. لها شيئا تضيف أن دون من بطلميوس نظرية
 بهذه نشعر أن فاألصل آنذاك، معتمدة كانت التي أرسطو فيزياء فوفق. الشمس وحول نفسها حول األرض بحركة نشعر

 يفسر لها بديل وإيجاد أرسطو فيزياء برفض يقضي كان كوبرنيكوس نظرية قبول فإن لذلك،. صارخة بصورة الحركة
 كذلك،. نظامه في كبرى مثلبة ذلك واعتبر. كوبرنيكوس عصر في متاحا يكن لم ذلك لكن. األرض بحركة نشعر ال لماذا
. بالنجوم المتعلقة المشاهدات بعض غياب تفسير أجل من األقل على مرة ألف 24 كونه ينفخ أن كوبرنيكوس على كان
 غير الصورة بهذه الكون نفخ على األرض سكون افتراض فضلوا الذين الفلكيين، لغالبية الخطوة هذه ترق ولم

 جنب إلى جنبا الجديدة العناصر يتضمن ذاته في متناقضا هجينا نظاما كوبرنيكوس نظام بدا فقد وهكذا،. المعقولة
 أسس على عارضه بمن ناهيك علمية، أسس على الفلكيين من الكثيرون عارضه لذلك. يهاعل ثار التي القديمة العناصر
 فانبرت بطلميوس، نظام على الفيزيائي وبتفوقه تناقضاته برغم بصحته شعروا النابهين العلماء من قلة لكن. دينية
 أن علينا إليهما، االنتقال قبل ن،ولك. وغاليليو كبلر هما عمالقان، أولئك مقدمة في وكان. تناقضاته وحل عنه للدفاع
 .القادم المنشور في سنفعله ما وهذا. كوبرنيكوس نظرية منطويات إلى نشير

 نفخ كيف رأينا لقد. المنطويات هذه ولنستعرض. بصبغتها العلم تاريخ صبغت منطويات الكوبرنيكية للثورة كان ( لقد4
: الكوبرنيكيين بعض وتساءل. بالنجوم المرتبطة ظاهراتال بعض يفسر لكي مرة ألف 24 من أكثر كونه كوبرنيكوس

 فعله ما عند نقف لماذا ولكن،. الحضارة بدء منذ يعتقد اإلنسان ظل مما جدا بكثير أضخم الكون أن الواضح من
 الراهب فعله ما بالضبط وهذا االمتداد؟ النهائي الكون أن نفترض ال لماذا مرة؟ ألف 24 عند نقف لماذا كوبرنيكوس؟

 بد ال. محدودا كونا يخلق أن به يليق ال القدرات الالنهائي الخالق أن برونو رأى لقد. برونو جيوردانو الناري اإليطالي
. شموس أنها رأى التي بالنجوم يعج وأنه االمتداد النهائي الكون أن برونو فرأى. بالطاقة يزخر النهائيا كونا خلق أنه
 صورته إلى برونو توصل وقد. الحية بالكائنات مأهول الكواكب هذه بعض وأن .كواكب حوله تدور نجم كل أن رأى كما

. الدينية للسلطات ترق لم الهوتية بأفكار الصورة هذه وقرن. عشر السادس القرن من الثاني النصف في هذه الثورية
 يعد فلم كذلك، كان ماول. كوبرنيكوس نظام في ثابت النجوم فلك سمي ما فإن ثانيا،. 1600 عام روما في حيا فأحرق

 مبعثرة النجوم تكون أن بد فال. األرض عن واحد بعد على واحد فلك على تقع النجوم جميع أن االفتراض الضروري من
 لكن. والسماوات األرض بين نوعي فصل هناك أرسطو، نظام في ثالثا،. المكان أنحاء سائر في أبعاد ثالثة في

 فقد ثم ومن. السماوات من جزءا األرض جعل إنه أي الشمس، حول يدور اعادي كوكبا األرض من جعل كوبرنيكوس
 بأن كوبرنيكوس نظام أوحى فقد رابعا،. والسماوات األرض بين النوعي الفرق بإزالته الصميم في أرسطو فيزياء تحدى
 أن بد ال. رنيكوسكوب نظرية تفترضعا التي األرض بحركة بالشعور تلزمنا ألنها صحيحة غير الحركة في أرسطو نظرية
 لبنائه انبرى ما وهذا. األرض بحركة نشعر ال لماذا لنا تفسر أرسطو لفيزياء وبديلة صحيحة أخرى فيزياء هناك تكون

 لنظرية الرئيسية المنطويات هي هذه كانت. عاما ستين من بأكثر كوبرنيكوس وفاة بعد غاليلي غاليليو اإليطالي
  .المنطويات لهذه استجابة لكبرىا العلمية الثورة وجاءت كوبرنيكوس

 أ. د. هشام غصيب، قسم الفيزياء/جامعة األميرة سمية/عمان، األردن :اعداد
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 October – تشرين األول      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  جمعي  ال

 )تابع( مقاالت علمية خالد البدورد. : اعداد
 مفهوم النسيبة قبل آينشتاين  

( ثورة في العلم والفيزياء من خالل نشره مقاالُ بعنوان " الديناميكا 1879-1955دث آينشتاين )أح 1905في العام   

أعاد الكرة بنشر  1916عرض فيه ألول مرة نظرية النسبية الخاصة. وفي عام  [1]الكهربية لألجسام المتحركة" 

رت هاتان النظريتان بطريقة جذرية ، والتي تشمل النسبية الخاصة كحالة خاصة. وقد غي[2]نظرية النسبية العامة 

 .( ونظرتنا للكون والظواهر الفيزيائية من حولناSpace)الفضاء: (الزمكان) مفاهيمنا الفيزيائية عن الزمان والمكان

والنماذج الفيزيائية التي يضعها العلماء لتفسير هذه الظواهر عليها أن تكون متوافقة معهما ومبنية عليهما ألن كل 

 منها تجريبيا  في عدد ال يحصى من الظواهر في العقود التي تلت نشر أينشتاين نظرياته.تنبؤاتهما تم التحقق 

النظرية النسبية الخاصة تدور حول العالقة بين الكميات والمالحظات الفيزيائية )مثل المسافة، الزمن، السرعة،   

راقبين مختلفين في حالة حركة بالنسبة التسارع، الكتلة، المجال الكهربائي، المجال المغناطيسي، الخ( كما تبدو لم

لبعضهما، في حين تصف النظرية العامة للنسبية تكافؤ المالحظات من قبل مراقب في مجال جاذبية ضعيف وآخر في 

إطار متسارع بالنسبة له. وفق ا لنظرية النسبية الخاصة، توجد أعداد ال حصر لها من إطارات اإلسناد القصورية 

 المستحيل تحديد بين اثنين أيهما متحرك وأيهما ساكن.المتكافئة بحيث من 

تشكل النظرية النسبية )بشقيها الخاصة والعامة( إضافة لنظريات ميكانيكا الكم والديناميكا الحرارية األعمدة الثالثة   

لبناء المعرفي التي تقوم عليها الفيزياء الحديثة. ما يميز هذه النظريات هو عموميتها وكونها تشكل حجر األساس في ا

ر تخصصا  كنظرية الفيزيائي، حيث أنها تشتمل على مبادئ عامة تشكل األسس والمحددات للنظريات األخرى األكث

، واالستنتاجات العامة المنبثقة عنها تنطبق على كل األنظمة والظواهر الفيزيائية بال استثناء. دور الكهرومغناطيسية

 .[3]الذين يشكالن "المسرح" الذي تحدث فيه العمليات الفيزيائية مكان زال النظرية النسبية هنا هو تحديد خصائص

هذا المقال القصير هو األول من سلسلة مقاالت،  سنحاول من خالله تقديم عرض موجز ومبسط لبعض المفاهيم   

ء في سياقها التاريخي، كما كانت مكان والحركة والميكانيكا والضووالنظريات  الفيزيائية األساسية المتعلقة بالز

مفهومة من قبل العلماء قبل آينشتاين. ذلك أن تلك المفاهيم والنظريات كانت في قلب المعضالت والتناقضات التي دفعت 

آينشتاين لوضع فرضية جديدة متعلقة بسرعة الضوء متعارضة مع النظرة السائدة في زمنه ومع حدسنا فيما يتعلق 

هذه الفرضية كان لها تبعات نظرية بعيدة المدى تجسدها النظرية النسبية الخاصة آلينشتاين في بداية القرن كان. بالزم

 العشرين.

المعضالت المذكورة أعاله تبلورت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والذي في بدايته بدأ علم "الفيزياء"   

الميكانيكا،  الكهرباء، البصريات، والديناميكا الحرارية باستخدام  باكتساب مدلوله الحديث والخاص ليدل على دراسة

الطرق الرياضية والمنهج التجريبي. وكانت السمة الرئيسية للتطورات في الفيزياء في ذلك القرن صياغة االبتكارات 

وفقا    -يد الطاقة مفهوم المجال الفيزيائي، ونظرية األثير الكهرومغناطيسي ومفاهيم حفظ وتبد -النظرية الجديدة 

للنموذج الميكانيكي للطبيعة، والذي يفترض أن المادة وحركتها هي أساس كل الظواهر الفيزيائية ودخلت الطاقة 

فيما  .[4]كمفهوم أساسي بدور محوري في النظريات والنماذج والتفسيرات الفيزيائية لسلوك المادة والظواهر الطبيعية 

 النظريات الفيزيائية وعرض بعض التفاصيل التاريخية المتعلقة بها. يلي عرض سريع لبعض المفاهيم و

 (: تصورات أوليةTime and Spaceالزمان والفضاء )

وفقا لنيوتن وللنظرة السائدة قبل آينشتاين فإن المفهوم المجرد للفضاء أو الفراغ يعكس خاصية الجسم المادي   

( محددا  وتواجده في مكان محدد بالنسبة Shapeشكال  )( في هذا الفراغ وامتالكه Volumeالمتمثلة بشغله حيزاُ )

لألجسام األخرى، وهو يمثل الوعاء الذي يحتوي على جميع األشياء المادية وله وجود مادي مستقل عنها. ووفق هذا 

 ة ( أم حركة في هذا الفضاء، والمسافRestالتصور يمكن التحديد بشكل ال لبس فيه ما إذا كان الجسم في حالة سكون )

بين جسمين يمكن اختزالها إلى المسافة بين النقطتين التي يتواجد عندها الجسمان. هذا المفهوم للفضاء يطلق عليه  
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( والحركة في هذا الفضاء هي "حركة مطلقة" والبنية الهندسية لهذا Absolute Space"الفضاء المطلق" )

 .[5]( Euclideanالفضاء يفترض أنها  إقليدية )

سبة لمفهوم الزمن فهو يعكس مالحظتنا في حياتنا اليومية أن العالم من حولنا في حالة تغير مستمر بحيث أما بالن  

( بحيث تبدو لحظية أو تستغرق Instantaneousننظر إليه كمجموعة من األحداث التي قد تكون سريعة الحدوث )

 مدة زمنية محسوسة. 

 

 :الترتيب الزمني لألحداث

( زمنيا  Ordered( مرتبة )Events، كانت الفرضية السائدة هي أن كل األحداث )النسبيةفي فيزياء ما قبل   

بترتيب واحد ال لبس فيه، بحيث أن عملية دورية واحدة، على سبيل المثال حركة األرض حول الشمس أو حركة 

 . [5]( لقياس الزمن وترتيب األحداث زمنيا  Referenceالبندول، يمكن استخدامها كمرجع )  

والمقصود بالحدث أي تغير في الحالة المادية لجسيم أو أكثر، ومن األمثلة على ذلك تصادم جسيمين أو انشطار جسيم   

 )كاالنشطار النووي( أو أن يغير جسيم موقعه أو سرعته أو أن ينطلق إشعاع من جسيم.

ن )أي حدوثهما في نفس اللحظة(  ( أي حدثيSimultaneityهذا الفهم للزمن يقود بشكل طبيعي إلى أن تزامن )  

هوعالقة مطلقة. أي أنه إذا سجل مراقب ما حدثين على أنهما حدثا في نفس اللحظة، فإن نفس الشيء ينطبق على أي 

مراقب آخر بغض النظر عن مكان تواجده وكيفية حركته، بشرط أخذ جميع مصادر الخطأ في قياس الوقت باالعتبار. 

يستغرق نفس المدة الزمنية بغض النظر عن حالة الحركة للمراقب. ومن هنا  يسهل أن وعلى نفس المبدأ، كل حدث 

 .[5]نرى لماذا يسمى هذا المفهوم للزمن بالزمن المطلق 

( الهام جدا  والذي ال يقتصر بالضرورة على كائن عاقل يراقب observerوهنا ينبغي تعريف مصطلح المراقب )  

ويمكن الحديث عن المراقب افتراضيا   يشمل أيضا  أية أداة قياس تتفاعل مع محيطها. األحداث من حوله ولكنه يمكن أن

 عند مكان وزمان محددين حتى لو لم يكن موجودا .

وينبغي أيضا  التأمل بكيفية تفاعل جسيمين معا  ومعنى وكيفية حصول عملية المراقبة. على سبيل المثال، نحن ندرك   

    (  من األجسام المشاركة عن الحدث، Informationطريق الضوء الذي ينقل المعلومة )كثيرا  من األحداث حولنا عن 

  وندرك مواقع األجسام وحركاتها من حولنا عن طريق الضوء المنبعث عن هذه األجسام باتجاهنا.

إلى نتائج  صلناويمكن بقليل من التأمل أن نستنتج ضرورة أن تكون سرعة انتقال المعلومة محدودة إذ أن العكس سيو  

، منها أن أي جسيم أو نظام بغض النظر عن موقعه وبعده عن بقية الجسيمات في الكون سيكون غير مقبولة فيزيائيا  

الذي يفترض أن األجسام تتفاعل فقط مع  Localityمتأثرا  بها ومتفاعال  معها جميعا  في كل لحظة وهذا يناقض مبدأ 

جسام في كل الكون بمواقعها اللحظية عند لحظة التفاعل. كذلك أحد تبعات هذه األجسام القريبة منها وليس مع األ

(، إذ أن Effect( يسبق النتيجة )Cause( الذي يفترض أن السبب )Causalityالفرضية هو انهيار مبدأ السببية )

لحظة ولن يكون سرعة ال محدودة للضوء سينتج عنها أن كل األجسام في الكون ستؤثر على كل جسم آخر في نفس ال

هناك طريقة لتمييز تأثير أي جسم عن اآلخر ولن يكون هناك ماضي وحاضر ومستقبل وبالتالي ال يمكن تعريف السبب 

 .[6]المباشر ألي حدث 

أما إذا كانت سرعة انتشار معلومة حصول الحدث محدودة، فإن الترتيب الزمني لألحداث يعتمد في هذه الحالة على   

د المراقب عن مكان وقوع الحدث، حركة المراقب، والسرعة التي تنتشر بها اإلشارة الدالة على وقوع ثالثة عوامل: بع

 الحدث في الفضاء.

ا في التفاعالت بين   ا أساسي   تفترض الفيزياء النيوتونية سرعة ال محدودة النتقال هذه اإلشارات وأنها تلعب دور 

ة الجاذبية النيوتونية فإن قوة الجاذبية بين جسمين عند لحظة ما تعتمد ، في نظرياألجسام المادية. على سبيل المثال

فقط على البعد بينهما عند تلك اللحظة، وإذا غي ر أحد الجسمين موقعه فإن اآلخرسوف "يشعر" بهذا التغيرعلى الفور 

 ة كبيرة بينهما.وتتغير قوة التجاذب على كل منهما مقدارا  واتجاها  لتعكس هذا التغير، مهما كانت المساف
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 :الحركة المطلقة، إطار اإلسناد ، النسبية الجاليلية، واألثير

ا    ا تقريب  ا دائري  هل األرض تتحرك حول الشمس أم الشمس حول األرض؟ هل نصف حركة القمر بالقول إنه يتتبع مسار 

د على إطار اإلسناد الذي نستخدمه، حول األرض، أم مسار أكثر تعقيدا  حول الشمس؟ إن اإلجابات على هذه األسئلة تعتم

والذي يشكل الخلفية التي نتخيل حدوث الحركة بالنسبة لها. وليس دائما  واضحا  بشكل صريح في أذهاننا إطار اإلسناد 

الذي نتخيل حدوث الحركة فيه، ولكن اختيار اإلطار عادة  يتم بطريقة  الشعورية ويشتمل على أبعاد ودالالت فلسفية 

 عملية.كذلك اعتاد أن يرى نفسه مركز الكون( و نتعلق بأن اإلنساونفسية )ت

من السهل نسبي ا استشعار وقياس حركة جسم بالنسبة آلخر، وهو ما يسمى بالحركة النسبية. نفس الشيء ينطبق على 

. على سبيل المثال، الجسم الذي يتحرك في الهواء [5]حركة جسم في وسط ما، بشرط أن يتفاعل الجسم مع الوسط 

ا من الحركة النسبية  ،وقوى والدفع والطفو نتيجة هذه الحركة ،يتعرض لمقاومة الهواء ا نوع  والتي يمكن اعتبارها أيض 

 )حركة الجسم بالنسبة للوسط وهو الهواء في هذه الحالة(. 

 ولكن ماذا عن الحركة المطلقة؟ هل يمكن استشعارها أو قياسها؟  

وقياسنا للحركة. الحركة لجسم ما تعني تغير موقعه مع الزمن، وهذا يعني أننا بحاجة هنا ينبغي التأمل بكيفية إدراكنا   

لطريقة لتحديد موقع الجسم عند اللحظات الزمنية المختلقة. تحديد الموقع يتم من خالل إحداثيات موقع الجسم بالنسبة 

(، بحيث أي gridويغطي كل الفضاء كشبكة )لنظام محاور )مثال  ثالثة محاور متعامدة( نتخيله مثبتا  عند نقطة مرجعية 

نقطة في الفضاء تحدد بتقاطع ثالثة خطوط  متعامدة كل منها مواز ألحد المحاور. مثال ، يمكن تحديد إحداثيات أية نقطة 

قع زمان عند الموافي غرفة بالنسبة للمحاور الموازية لثالثة أضالع متعامدة تلتقي عند إحدى زوايا الغرفة. ولقياس األ

التي يمر الجسم منها أثناء حركته نحتاج إلى ساعات مثبتة عند نقاط الشبكة )في حالة سكون بالنسبة لبعضها بعضاُ( 

ويفضل أن تكون ومتزامنة )أي تعطي قراءات متساوية للزمن عند كل لحظة( وتنتج قراءات للزمن بشكل دوري )كل 

من محاور ثانية مثال (. ويسمى هذا النظام االفتراضي المكون 

 Frame ofوساعات لقياس الزمن "إطار إسناد" )

Reference( وفي الشكل  ،)أدناه رسم كاريكاتوري 1 )

لفكرة إطار اإلسناد في بعدين. نحن دائما ، سواء أأدركنا أم ال، 

نستخدم إطار إسناد في حكمنا على حركات األجسام من حولنا. 

خدم نظام فمثال  الشخص الذي يقف على جانب الطريق يست

محاور مثبتا  عند موقعه في حين أن الراكب في سيارة تمر من 

جانب الشخص الواقف يستخدم نظام محاور مثبتا  مع السيارة 

ويتحرك معها. وبالتالي نقول أن الشخصين يستخدمان إطاري 

إسناد مختلفين، يحيث أن كال  منهما ساكن في إطار اإلسناد 

 1شكل                           اإلسناد اآلخر ونقول أن كل إطارمتحرك في إطار  المثبت به ولكن

إسناد في حالة حركة بالنسبة لآلخر. وهنا يتضح أننا عندما نتحدث عن جسم يتحرك بسرعة ما فإننا ضمنيا  أو صراحة  

آلخر عندما ننسب حركة وسرعة هذا الجسم بالنسبة إلطار إسناد معين، وأن سرعة الجسم ستختلف من إطار إسناد 

  يكون أحد اإلطارين في حالة حركة بالنسبة لآلخر.

أسالفنا القدامى اعتقدوا بأن األرض كانت في حالة سكون في مركز الكون )وبالتالي في الفضاء المطلق(. بالتالي   

يعتبره  (، الذي1564-1642. العالم اإليطالي جاليليو جاليلي )[5]اعتبروا الحركة بالنسبة لألرض حركة مطلقة 

الكثيرون أول عالم طبيعة حقيقي، توصل بعد تأمالت عميقة وتحليل لحركات األجسام إلى مبدأ كان له تأثير بعيد المدى 

ومفاده أنه من المستحيل معرفة ما إذا كانت سفينة ما راسية أو مبحرة في عرض البحرعن  [5]على الفيزياء الحديثة  

رة على متن السفينة. ذلك يعني أن السلوك الميكانيكي للمادة على متن طريق إجراء تجارب ميكانيكية في مقصو

السفينة وهي راسية، والذي يمكن قياسه بإجراء تجارب علمية مضبوطة، هو نفس السلوك أثناء إبحار السفينة في 

راسية. وهذا  عرض البحر. أي أنه ال توجد تجربة يمكن إجراؤها تمكننا من التحقق مما إذا كانت السفينة مبحرة أم

اليليو للنسبية غينسف مفهوم الحركة المطلقة والسكون المطلق ويشكك بفكرة الفضاء المطلق. الصيغة العصرية لمبدأ 
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 ."من غير الممكن اكتشاف الحركة المطلقة عن طريق التجارب الميكانيكية " هي:

النظريون يفضلون صياغة مختلفة تفيد بأن نالحظ في هذه الصيغة الدور المحوري الذي تلعبه التجربة. الفيزيائيون 

الشكل العام للصيغ الرياضية للقوانين الفيزيائية في الميكانيكا النظرية ال تختلف من إطار سناد قصوري آلخر. المبدأ 

    اليلي للنسبية يشكك بفكرة الفضاء المطلق وإمكانية وجوده، ومع ذلك، فهو يقتصر على عالم الميكانيكا وبالتالي غال

 .[5]يترك الباب مفتوحا  أمام إمكانية اكتشاف الحركة المطلقة بوسائل غير ميكانيكية 

لو كان الفضاء المطلق بالفعل مثل غرفة بجدران فسيكون بوسعنا استشعار أو نسب حركة األجسام من حولنا بالنسبة   

جدران، وإذا كانت فعال  موجودة ماذا يوجد ، ولكن أين هذه ال[5]لهذه الجدران وأن نطلق عليها تسمية الحركة المطلقة 

وراءها؟ يمكن للمرء أن يتخيل وجود مادة تمأل الفضاء وأن األجسام تتحرك بالنسبة لهذه المادة، ولكن هل ستكون هذه 

الحركة مطلقة؟ ماذا لو لم تكن هذه المادة ثابتة في الفضاء المطلق وجزءا  من نسيجه ولكن متحركة فيه؟ كان 

( Aetherاإلغريقي أرسطو أول من افترض وجود هذه المادة في القرن الرابع قبل الميالد وسماها األثير )  الفيلسوف 

وافترض أنها مادة األجسام السماوية. وفي القرن السابع عشر جاء الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت ليفترض أن 

هي المسؤولة عن تكون األجسام  هذا األثير ( فيVorticesاألثير يمأل الفضاء والفراغ من حولنا وأن دوامات )

عن الفراغ وهل يحتوي على مادة كاألثير وافترض  1706المختلفة من أصغرها ألكبرها. وتساءل نيوتن في عام 

 .[7]وجوده كوسط مادي يمأل الفراغ لتفسيرالظواهر المتعلقة بحركة الضوء والجاذبية بين األجسام 

 :يكانيكا النيوتونيةإطارات اإلسناد القصورية في الم

على أساس  -وهي مجموعة أساسية من قوانين الحركة الرياضية-( الميكانيكا الكالسيكية 1643-1727أسس نيوتن )

، بناء  على النتائج التجريبية لحركات الكواكب وعلى كثير [5]أفكار الفضاء المطلق و الزمن المطلق المذكورة أعاله 

"حركة الجسم المادي الحر )الغير متفاعل مع األجسام  انيكا النيوتونية ينص على أن:من الحدس. القانون األول للميك

 ".األخرى( تبقى دون تغيير، على شكل حركة بسرعة ثابتة )مقدارا  واتجاها( على خط مستقيم في الفضاء المطلق

لقة وبالتالي العثور على جسم في ولكن القانون األول يبدو مجردا  وغير عملي، نظرا  لصعوبة الكشف عن الحركة المط  

حالة سكون في الفضاء المطلق والذي يمكن أن يكون بمثابة المرجع. لحل هذه المشكلة، يأتي مفهوم "إطارات اإلسناد 

، بحيث أن هذه اإلطارات غير متسارعة بالنسبة لبعضها بعضا . أي أن أي إطار [5]القصورية" في ميكانيكا نيوتن 

القصورية سيبدو متحركا  بسرعة ثابتة مقدارا  واتجاها  بالنسبة ألي إطار إسناد آخر، ولكن مقدار إسناد من اإلطارات 

أي إطار واتجاه السرعة  يعتمد على إطار اإلسناد الذي يتم به القياس. األهم هنا هو أن حركة أي جسم حر بالنسبة إلى 

 إسناد قصوري ستكون حركة بسرعة ثابتة مقدارا  واتجاها .

  إذا ، في المنظور النيوتوني، المكان )الفضاء( والزمان مطلقان وغير متجانسين أو متكافئين ولكل منهما وجود مستقل   

عن اآلخر. نيوتن افترض وجود الفضاء المطلق بالرغم من صعوبة الكشف عنه واتفق مع جاليليو بوجود الزمان 

تكونا متزامنتين عند لحظة معينة فإنهما ستبقيان متزامنتين في المطلق. ذلك يعني أننا إذا ضبطنا ساعتين متطابقتين ل

كل لحظة تالية بغض النظر عن حركة أي منهما بالنسبة لألخرى. هذه الفرضية مصدرها حدسنا المستخلص من خبرتنا 

 ومالحظاتنا في الحياة اليومية لما حولنا من أجسام تتحرك بسرع منخفضة )بالنسبة لسرعة الضوء( نسبيا . 

 :الضوء، معادالت ماكسويل واألثير

( أعظم فيزيائي نظري في القرن التاسع عشر. على الرغم 1879-1831يعتبر االسكتلندي جيمس كالرك ماكسويل )  

من أنه مات صغيرا ، إال أنه تمكن من وضع صياغة رياضية كاملة لنظرية الكهرومغناطيسية، ممثلة بمعادالت ماكسويل 

علماء فيزيائيين المعين سبقوه مثل أورستيد، كولوم، جاوس، وفاراداي. إضافة لذلك، كان  ، مبنية على مساهمات[8]

 . [5] لماكسويل مساهمات  كبيرة في تطويرالنظرية الحركية للغازات ووضع األسس لعلم الميكانيكا اإلحصائية 

لمغناطيسية الموجودة حول األجسام تطور النظرية الرياضية للكهرومغناطيسية نتج عن مفاهيم المجاالت الكهربائية وا  

ا. كان فارادي هو من طور فكرة المجال وأعطاها وجودا  ملموسا  من خالل رسوماته لخطوط المجال  المشحونة كهربائي 

المغناطيسي في القرن التاسع عشر. المجال كان عبارة عن الوسيلة التي من خاللها األجسام المشحونة، مثال ، تتأثر 
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والتنافر فيما بينها. أي أن الشحنة تنتج حولها مجاال  في الفضاء المحيط بها وهذا المجال هو الذي من بقوى التجاذب 

جاه المجال الناتج عن شحنة ما تخالله "تعرف" الشحنات األخرى البعيدة بوجود هذه الشحنة، وتعتمد شدة )مقدار( وا

  لى مقدار الشحنة وسرعتها وتسارعها.عند نقطة ما بعيدة عن الشحنة على بعد النقطة عن الشحنة وع

بعد فارادي ووضع األسس الرياضية لهذه المجاالت الكهربائية والمغناطيسية ولخص سلوكها من  جاء ماكسويل  

معادالت ماكسويل، والتي اتفقت مع التجارب على أكمل وجه. وقد بينت التجارب بوضوح أن المجاالت 

 ي الفراغ كما في الوسط المادي. الكهرومغناطيسية يمكن أن توجد ف

تتنبأ معادالت ماكسويل بأن أي اضطراب )تغير في المقدار أو االتجاه مع الزمن( في المجالين الكهربائي   

أوالمغناطيسي عند أي نقطة ينتج عنه أمواج تنتشر بسرعة محدودة في الفراغ، وهذه السرعة هي نفسها في جميع 

تم قياسها بدقة عالية. هذه األمواج عبارة عن قد ( والتي كان cعة الضوء )رمزها االتجاهات وتساوي في المقدار سر

 انتشار المجالين الكهربائي والمغناطيسي من مكان االضطراب األصلي إلى أمكنة جديدة في محيط االضطراب. 

علقة بسلوكه وظواهره وقبل صياغة ماكسويل لمعادالته لم تكن طبيعة الضوء معروفة بالرغم من المعرفة الهائلة المت  

وسرعته. فمثال  كان هناك قناعة في األوساط العلمية في القرن التاسع عشر بأن الضوء له طبيعة موجية، بناء   على 

( قد أجرى (Young، حيث كان الفيزيائي يونغ [9]( Diffraction( والحيود )Interferenceظواهر التداخل )

 بت الطبيعة الموجية للضوء وكانت قوانين االنعكاس واالنكسار أيضا  معروفة.تجربته المشهورة التي تث 1801في عام 

وعندما وجد ماكسويل تطابق سرعة انتشار األمواج الكهرومغناطيسية مع سرعة الضوء، فسر الضوء على الفورعلى 

 أنه موجات كهرومغناطيسية. 

بالنسبة إلى ماذا وفي أي إطار إسناد؟ لم  cهي  لكن السؤال التالي كان: سرعة األمواج الكهرومغناطيسية والضوء  

. كان معروفا  أن الضوء له طبيعة cتحدد نظرية ماكسويل أي إطار مرجعي محدد يتحرك الضوء بالنسبة له بسرعته 

موجية وحسب النظرة النيوتونية للعالم ال تستطيع األمواج االنتشار عبر الفضاء الفارغ؛ يجب أن يكون هناك وسط من 

ا مثل نوع  ما يمكن األمواج من االنتشار من نقطة ألخرى عن طريق االهتزاز عند النقاط التي تمر منها األمواج، تمام 

اهتزاز الماء في بركة عند مرور موجة عبرها: االهتزاز الميكانيكي )التغير في ارتفاع الماء( لجزيئات الماء عند نقطة 

امتداد اتجاه انتشار الموجة. إذا ، لإلجابة على السؤال تم افتراض أن معينة يتسبب باهتزاز الجزيئات المجاورة على 

الفضاء ممتلئ بمادة تعرف باسم األثير وهي المادة التي ستقوم بلعب دور الوسط الذي يهتز مع انتشار موجات الضوء 

وبذلك تم تحديد اإلطار خاللها. وتم في ذلك الوقت افتراض أن هذا األثير كان ثابتا  بالنسبة لفضاء نيوتن المطلق، 

ي حالة سكون بالنسبة للفضاء والذي ف : إنه اإلطار المثبت مع األثير cاإلسناد الذي يتحرك الضوء بالنسبة له بسرعة

 المطلق.

مورلي وآينشتاين: التناقضات التي جاءت بالنظرية  -الضوء، ماكسويل، نيوتن، جاليليو، ميكلسون

 :النسبية الخاصة

اليلية هناك طريقة لحساب سرعة أي جسم في أي إطار إسناد إذا كانت سرعة الجسم في إطار إسناد غال وفقا  للنسبية  

آخر معروفة وكانت السرعة إلطار اإلسناد األول معروفة بالنسبة إلطار اإلسناد الثاني. وفق هذا التحويل كان التفكير 

، cالضوء وقمت بقياس سرعة الشعاع فستجدها أكبر من حينها أنك إذا انتقلت بالنسبة إلى األثير باتجاه شعاع من 

. أي أن سرعة الضوء تختلف من cبينما إذا انتقلت بالنسبة إلى األثير بعكس اتجاه شعاع من الضوء فستجدها أقل من 

تتنبأ  إطار إسناد آلخر، وتعتمد على الحركة النسبية بين الضوء والمراقب. وبناء  عليه فإن حقيقة أن معادالت ماكسويل

بسرعة واحدة للضوء تعني أمرا  واحدا : أنها صالحة فقط في إطار واحد محدد، أال وهو اإلطار المثبت مع األثير الساكن 

 بالنسبة للفضاء المطلق.

 Thoughtعن تجربة تخيلية ) ، ذكر أينشتاين في مذكراته عن سيرته الذاتية قصة1946في عام   

Experiment ا يبلغ من العمر ( في ذهنه عندما كان ا في عام  16طالب  ، والتي كانت بمثابة أولى تخيالته  1896عام 

)سرعة الضوء في  cفي النسبية الخاصة. ملخص التجربة أن آينشتاين تخيل نفسه يالحق شعاعا  من الضوء بسرعة 

تنتج أن الشعاع يجب أن يبدو الفراغ( ، أي أنه حسب مبدأ النسبية الجاليلية كانت سرعة الشعاع بالنسبة له صفرا ، واس
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( مع الزمن ولكنه متغير staticله في إطار اإلسناد الذي يتحرك معه بنفس سرعته كمجال كهرومغناطيسي ثابت )

)مهتز( ويبدو كموجة تنتقل الفضاء. هذا تناقض: المجال ال يمكن أن يكون ثابتا  عند كل نقطة في الفضاء وبنفس الوقت 

ء؛ معادالت ماكسويل ال تسمح بذلك. هذا التناقض يرتكز على قبول معادالت ماكسويل وفي منتقال  كموجة في الفضا

 نفس الوقت قبول مبدأ النسبية الجاليلية. كان آينشتاين يؤمن بكل منهما وغير مستعد لرفض أي منهما. 

تقال الضوء واألمواج ثم جاءت تجربة ميكيلسون ومورلي التي كانت تهدف للتحقق من وجود األثير كوسط مادي الن  

الكهرومغناطيسية عن طريق محاولة قياس تأثير حركة األرض بالنسبة لألثير على السرعة المقاسة للضوء. لكن 

( بغض النظر عن cالنتيجة التي توصلوا إليها كانت غير متوقعة على اإلطالق. حيث كانت سرعة الضوء دائما  نفسها )

هذا ال يمكن تفسيره إذا كانت نظرية األثير صحيحة وكان األثير موجودا  كوسط موقع األرض في مدارها حول الشمس. و

ساكن تتحرك فيه األجسام؛ إذ ستكون سرعة األرض بالنسبة لألثيرعند كل نقطة على مدار األرض مختلفة عنها في 

المراقب. هذه النتيجة  النقطة المقابلة لها تماما  على مدار األرض. أي أن سرعة الضوء ثابتة وال تعتمد على حركة

ا مع النسبية ال اليلية لتحويل السرعات من إطار إستاد آلخر. وهكذا يبدو أن ثبات سرعة الضوء وعدم غتتعارض تمام 

اعتمادها على حركة المراقب هي أحد قوانين الطبيعة الثابتة، ومع ذلك فإن هذا يتعارض على ما يبدو مع مبدأ النسبية؛ 

بشكل جوهري، وكان أينشتاين هو الذي أظهر كيفية الخروج من هذا المأزق من خالل  كان هناك شيء ما خاطئ

اد القصورية. هذه الفرضية ينتج عنها خصائص غير نافتراض ثبات سرعة الضوء في الفراغ في كل إطارات اإلس

  متوقعة للقضاء من حولنا والزمان ومعارضة لحدسنا.

 ة.سنتناول النظرية النسبية في مقالة الحق
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 فيديو في وتصويرها برصدها قام حين ستارلينك أقمار حركة النغبروك ماركو الهولندي الباحث صفو الكلمات بتلك  

 مجموعة من 2019 أيار في األولى دفعتها Space X األمريكية الفضاء استكشاف تقنيات شركة أطلقت أن ما .قصير
 مشروعها ضمن وذلك سبوعينأ كل تهرحال تتردد الذي ،9 فالكون صاروخ عبر الفضاء الى تنقل صغيرة صناعية أقمار

 تلك  .األرض من مختلفة أماكن من واألخرى الفينة بين يشاهد أصبح حتى ، StarLinkاسم عليه طلقتأ الذي الضخم
 نقاط سلسلة من مكون مستقيم خط شكل على السماء في ترى دفعة كل في قمرآ ستون من غالبآ تتألف المجموعات

  .محددة مسارات ضمن فضاءال في تسبح متتابعة متألألة
 فيها بما األرض صقاعأ مختلف الى األنترنت توفير الى ،الشركة أعلنت كما ،رئيس بشكل يهدف الضخم المشروع ذلك  

 عبر يكونس وذلك .التقليدية نظيرتها كثيرآ تفوق عاليتين وسرعة وجودة زهيدة وبأسعار والصحراوية، النائية المناطق
 ارتفاع) المنخفضة المختلفة األرضية مداراتها يميزها التي األقمار بتلك متصلة( لواقط) رضيةأ واستقبال ارسال أجهزة
 الكامل التخلي كذلك كلم، 1000 األرض سطح عن ارتفاعها يكون التقليدية األقمار بينما( كلم 550 األرض سطح عن
 صرح كما  "الفضاء في اإلنترنت بناء عادةإ" سيكون وبهذا .اآلن هو كما البحرية الكابالت عبر اإلنترنت توصيل عن

 واستكشافية وعلمية عسكرية منها للمشروع األخرى األهداف بعض ايضآ هناك. ماسك إيلون التنفيذي الشركة رئيس
 األقمار من الهائل الكم وبهذا سنوات، عشر خالل صناعي قمر آالف عشرة إطالق الى يهدف المشروع. ذلك وغير

 لها سيكون ولما البعيد، المدى على فضائية مخلفات من ذلك عن سينتج لما الفلك علماء مخاوف لكذ أثار فقد الصناعية
 كذلك .الفلك علم أبحاث على سلبآ التأثير وبالتالي العلمي الرصد عمليات على الراديوية الموجية األطوال نطاق في أثر
   .وغروبها الشمس شروق بعد المرئية النجوم على ستطغي الصناعية األقمار أعداد حيث للهواة تشويه من ستسببه ما
 مرغوب الغير المواقع حظر في التحكم الصعب من سيكون مباشرة الفضاء عبر الطريقة بتلك االنترنت بتوفر أيضآ  

 مشاكل القانون، عن الخارجين قبل من ذلك واستغالل السيبراني واألمن الحماية بخصوص مشاكل هناك وسيكون بها،
  . حلها على العمل الشركة وعدت حيث المشروع واجهت عديدة

 صاروخ أول طورت من فهي األخرى، الفضائية اإلنجازات من العديد لها Space X شركة أن الى اإلشارة ويجدر  
 وتكلفة أكثر بحمولة الفضاء الى الشحن بخصوص كبيرة انجازات ولها الخاص، القطاع من ممول السائل بالوقود يعمل
 مركبة عبر) الدولية الفضاء محطة الى الفضاء رواد نقل كذلك )دراغون) الفضائية الشحن مركبة تطوير عبر أقل

 وابتكار بنجاح األرض الى وتعيدها األرض حول مدار الى فضائية مركبة ترسل خاصة شركة أول وهي ،2) دراجون
 ... الرائدة الشركة لهذه تحسب التي اإلنجازات من ذلك وغير اإلستخدام، إلعادة القابل اإلطالق نظام
 

 د. محمود القدومي/أخصائي األمراض الباطنية/مستشفى السعودية
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ن أوالوكاالت الفضائية تخطط لتنفيذ مهمة فضائية التي من خاللها قد تنجح في حرف مسار كويكب، فمع  منذ عقود   
  الكويكبات محتملة الخطورةمرا ضعيف جدا حسب بيانات منظومة رصد أصبح أاحتمالية كويكب يصطدم باألرض 

(NEO)  مر يمثل خطرا أنه هذا أاال  -ويكب ك 500وفي كل عام يتم اكتشاف حوالي  ،الف كويكب 25والمكتشف منها
وأخيرا في العقد األول من هذا القرن نجحت وكالة الفضاء . حقيقيا اذا تم رصد كويكب مسار تصادمي مع كوكب األرض

ن هنالك تجربة اصطدام حدثت عام أمترا، اال  160 مقداراالمريكية بتصميم مركبة فضائية هدفها حرف مسار كويكب ب
عالية جدا بمقدار االنحراف  وهذه النسبة تعتبر ،سم 10اذ تغير مدارة بمقدار  1ت المذنب تمبل ي استهدفتال 2005

التابع لوكالة  Deep Impact وذلك بواسطة مسبار الفضاءمترات، الذي يتسبب بطول مسافة بالماليين من الكيلو
طن من مادة تي إن تي( وتغيرت  4.8م. ونتج عن االصطدام من الطاقة )ما يعادل غك 370ناسا والذي يبلغ وزنه 

كم/ثانية،  10.2بوصة/ساعة( بعد التأثير على المذنب بسرعة اصطدام بلغت  0.014مم/ثانية ) 0.0001السرعة من 
سفل القشرة السطحية للمذنب ودراسة مقدار التغيير الطفيف في أوكان الهدف الرئيسي من هذا التصادم تحليل مكونات 

 . انحراف مسار المذنب
 

 :(إختبار إعادة توجيه كويكب المزدوجوهي (  DARTف مهمةيتعر
الهدف منها  ، DART)اختصارا Double Asteroid Redirection Test (لتي تعرف باسما ،هذه المهمة  

الذي  وليس بالتصادم العنيف Kinetic Impactor) محاولة احراف كويكب عن مساره يواسطة )التصادم الحركي
و المذنبات أنشاهده بأفالم الخيال العلمي حول حمل المركبة الفضائية قنابل نووية وتفجيرها على احدى الكويكبات 

  .الكويكب ال يشكل خطرا على البشرية وليس بمسار تصادمي مع كوكب األرض افتيته الى قطع صغيرة. علما بان هذتل
لدفاع الكوكبي التابع لفيزياء التطبيقية ومن قبل مكتب التنسيق ادارة هذه المهمة من مختبر جون هوبكنز لل توتم  

تشرين ثاني على متن  24بتاريخ  2021بية، اذ تم اطالقها عام ووكالة الفضاء االور لوكالة ناسا وبالمشاركة مع
وبمشاركة العديد من الجامعات ومراكز  ،مركز جون هوبكنزفي  Space X لشركة لوكم( الم9صاروخ )فالكون 

ر التصادم الحركي على هذا وبعض من المراصد األرضية الموزعة حول العالم للمساهمة في حملة مراقبة تأثي ،ألبحاثا
 ب.الكويك

 

 :النظام الكويكبي المستهدف لهذه المهمة
ثنائي الكويكبي التم اختيار هذ النظام   

ثار االصطدام الحركي بدقة ألدراسة 
لكويكبي ناهية، اذ يتألف هذا النظام امت

يطلق على  –الثنائي من الكويكب الرئيسي 
  "Didymos A"  الزوج األكبر اسم

مترا بينما يبلغ قطر  780ديديموس( بقطر (
  أو "Didymos B" الزوج األصغر

Dimorphos  ( )مترا 160ديمورفس 
سير أوهذا الكويكب يعتبر  .(1)الشكل أف

وذلك باتخاذ مدار  ،لجاذبية الكويكب الكبير
الكويكب الكبير كقمر تابع له، وبفترة  حول

مدارية تستغرق حول الكويكب الكبير تقدر 
دقيقة، وبفاصل  55ساعة و  11بحوالي 

     : نطام الكوكب الثنائي ديديموس1الشكل اف          .كم 1.18مسافة بين مركز الكويكبين تقدر 
ن األرض، مما يعني أن الكويكب الصغير يمر أمام هو نظام ثنائي خسوفي كما ُيرى م  Didymos A نظام الكويكب  

 وخلف الكويكب الكبير أثناء دورانه حوله كما ُيرى من األرض. وبالتالي، يمكن للتلسكوبات األرضية قياس التباين 

 October – تشرين      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

 خبار فلكيةأ عدلي الحلبياعداد: أ. 
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لتحديد مدار الكويكب  المنتظم في سطوع الكويكب الكبير
الصغير. بعد االصطدام، ستكشف هذه التقنية عن التغيير 

المدار الكسوفي للكويكب الصغير بالمقارنة مع  في
، ومن المتوقع ان يسبب القياسات ما قبل االصطدام

تأثير االصطدام على سرعة الكويكب الصغير المدارية 
بنحو نصف ملليمتر في الثانية، وهذا سيحدث تغيير في 

فترة اكمال دوره واحده حول  –فترة مداره الخسوفي 
 . حراف مداره، بقدر كافي النمحوره

تم اختيار توقيت تأثير عملية االصطدام الكويكبي في    
دنى مسافة بين األرض ألتكون  2022شهر سبتمبر 

عمليات المراقبة  ، للتمكن منوالكويكب الكبير
 بالتلسكوبات عالية الدقة، وسوف يكون الكويكب الكبير 

 : صورة قبل عملية التصادم بلحظات قليلة.2الشكل اف    مليون كيلومتر من األرض 11)ديديموس( على بعد حوالي 
 .DARTفي وقت عملية التصادم الحركي لمهمة  

 

 :عملية االصطدام الحركي
ا 570حال تصادمها الحركي مع الكويكب الصغير تقدر بحوالي  DARTكتلة المركبة الفضائية    وسرعة  ،كيلوغرام 

رام، غمليار كيلو 5قدر كتلة الكويكب الصغير ) ديمورفوس ( بنحو . وتاعةلف كم/سأ 24ر بحوالي داصطدام المركبة تق
وبعد عملية االصطدام يمكن قياس التغيير الطفيف في انحراف مدار الكويكب بواسطة التصادم الحركي. وحسب الجدول 

 بتوقيت األردن. صباحا  2:14من شهر أيلول في الساعة   26الزمني حدث االصطدام  يوم 
 

  :ARTD مهمة على المحمولة ميةالعل األجهزة
 نجمي تتبع وجهاز الفضائية، للمالحة استشعار جهاز ومنها عليها، مثبته علمية أجهزة عدة من المركبة تتكون  

 بلوتو، الى( نيوهورايزن) مهمة في مسبقا استعمالها تم التي المدى بعيدة ميرااوك ،مداري استطالع وكاميرا للمالحة،
 قرب، عن للتصوير الكاميرات على تلسكوبيه وبعدسات بدقة، التصادم منطقة لتحديد يوتوماتيكأ مالحي وجهاز

 . الحمراء تحت باألشعة حرارية كاميرا وبكاشف
 المحرك هذا ويعدNEXT–C)  المتطور الزينون دافع) الكفاءة عالي أيوني لمحرك الدفع قوة بواسطة المركبة وتعمل  
 لوكالة التابعة" DAWN دون" مهمة مسبار على استعملت التي يونيةألا NSTAR محركات من ضعافأ بثالثة قوىأ

 ،الشمسية مجموعتنا في كويكبين كبرأ خصائص لدراسة( سيرس و فيستا) للكويكب 2012 عام طلقتأ يتال ناسا
 بيرايل)  الكويكب حول بيانات لجمع 1998 عام طلقتأ التي Deep Space 1 مهمة في استعملت التي وكذلك

Braille )والمذنب (بورالي Borrelly.) 
 

  :االصطدام قبل  ”DART"المسبار من سينفصل Sat "Cube" الحجم صغير قمر
 
 ،المركبة متن على المحمول ،اإليطالية الفضاء وكالة قبل من المزود  LICIA Cube باسم القمر هذا عرفيو  

 االرتطام بيانات وتصوير لرصد وذلك  كغم، 14 وزنب ،باسبوعين بالكويكب المركبة ارتطام قبل عنها نفصلي وسوف
 اذ ،مترا 20 بقطر االصطدام عن ناتجه فوهة يسبب ان ويتوقع .مكوناتها وتحليل االرتطام عن الناتجة المقذوفة والمواد

 مع المباشر باالتصال القمر هذا ويرتبط الكويكب، عن كم 55 مسافة من مدار يتخذ وسوف  – بكاميرتين تزويده تم
 . االرضية السحيق الفضاء وبشبكة األرضية المحطة
 في للبحث ،2024 عام اطالقها المقرر ومن للمتابعة، (Hera) باسم جديدة لمهمة األوروبية الفضاء وكالة وتخطط
   .الثنائية الكويكبات حول موسعة بدراسة تقوم سوف وأيضا "DART" اصطدام تأثير مدى

 عن عبارة وهو 2026 عام في NEO Surveyor Mission باسم مهمة قإلطال تخطط ناسا وكالة وأيضا  
 كوكب عن تبعد والتي قدم 460 بحجم الكويكبات ومدارات خصائص لكشف الحمراء تحت باألشعة يعمل تلسكوب
 . كم مليون 50 بمسافة األرض

https://www.space.com/dart-planetary-defense-asteroids-test-mission 
https://www.nasa.gov/feature/dart-s-small-satellite-companion-takes-flight-ahead-of-impact 

https://www.space.com/dart-planetary-defense-asteroids-test-mission
https://www.nasa.gov/feature/dart-s-small-satellite-companion-takes-flight-ahead-of-impact
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 October – تشرين     الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

 صورة فلكية رامي سعادةتصوير :أ. 

  

 
 

 :2021أيلول  6كوكب المشتري 

الى اليمين منه  .(Opposition) منتصف الليل بتوقيت عمان، بعد أكثر من أسبوعين من التقابل 
 .اليليو األربعة. و نرى أيضا البقعة الحمراء العظيمةغ نرى القمر آيو وهو أحد أقمار

 :أدوات التصوير

(Celestron nexstar 127slt 5 inch, AVX mount, Zwo asi224mc 
Camera) 

و سيكون على مسافة  ،المشتري سيكون في التقابل، 2022أيلول  26مالحظة : هذه السنة و بتاريخ 
 .1963تشرين األول  مليون كم وهو أقرب تقابل منذ 591تساوي 

 

 أ. رامي سعادة/ عضو الجمعية الفلكية األردنية
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 October – تشرين     الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

 صورة فلكية هيثم حمديتصوير :أ. 

  

 
 
 
 

 :المسلسلة المرأة مجرة

 حيث ،مجرتنا الى الكبيرة المجرات قربأ هي M31) او (Andromeda المسلسلة المرأة مجرة
    من الصورة هذه التقاط تم. المجردة بالعين رؤيتها يمكن و ضوئية سنة مليون 2.5 عنا تبعد

(Ninigret  Park)  والية يف (Rhode Island) التالية بالمعدات االمريكية: 

 Apertura 60EDR FPL-53 Doublet Refractor :تلسكوب

 Sky-Watcher HEQ5 Pro :استوائي حامل

 معدلة  Canon Rebel T7 (2000D) :كاميرا

 )دقيقتين اطار كل 203 االطارات عدد) دقيقة 46 و ساعات 6: التعريض

 PixInsight  برنامج في الصور معالجة و تكديس تم

 

 / عضو الجمعية الفلكية األردنيةيثم حمديهأ. 
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 October – تشرين      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  لجمعي  

 2022 أكتوبر -لأو تشرين شهر في والكواكب النجوم -الثريا هاني الضليعإعداد :أ. 
  

ها نحن ندلف أول شهور 
الخريف، لتبدأ نجوم هذا الفصل 
تظلنا ابتداء من أول الليل وحتى 
بعيد منتصفه، الوقت الذي 
 .تظهر فيه نجوم الشتاء الالمعة

ثالث كوكبات أو قل أربعا هي 
كل ما في سماء الخريف من 
مناظر تستحق البحث عنها 
والنظر إليها، تتقدمها كوكبة 
ذات الكرسي )الملكة كاسيوبيا( 
التي تدلنا نجومها على اتجاه 
الشمال. يليها مربع الخريف 

الكبير وهو مربع الفرس األعظم الذي رأته العرب دلوا كبيرا له فرغان أو عرقوتان عليا وسفلى، وهما منزلتان من 
   .منازل القمر العالية، وربما أبعد منزلتين عن مدار البروج

اإلغريقي، هو جسم الفرس ذي الرأس واليدين، بال ذيل وال أرجل، تمتد من زاويته المرأة المسلسلة  وفي الفلك  
وإلى الجنوب الشرقي يتربع وحش البحر قيطس بنجمه الالمع ذنب قيطس أو  .)األميرة أندروميدا( ابنة كاسيوبيا

"الضفدعان". ويجمع بين هاتين الكوكبتين  الضفدع الثاني كما دعته العرب، ويمثل إلى جانب نجم فم الحوت الجنوبي
  الثريا، إذ هي تمد كفها الخضيب شماال حتى ذات الكرسي، وكفها الجذماء جنوبا حتى رأس قيطس.

وإذا اتجهنا غربا بان لنا برج الجدي المعا أكثر من الدلو والحوت، وبين الجدي والدلو سعودات كثيرة، أربعة منها     
ابح وسعد بلع وسعد السعود وهي نجوم فرادى، وسعد األخبية هي أربعة نجوم بشكل قدم بطة أو منازل للقمر، سعد الذ

إشارة سيارة مرسيدس بنز، وربما إشارة سيارة متسوبيشي. وأما السعودات األخرى فهي سعد الملك وسعد الهمام 
 وسعد البهام وكلها على رقبة الفرس. 

صل، فقد خرج سعد يوما مسافرا على بعيره، فأدركه البرد والصقيع، فلم يكن له وفي القصة العربية التي ال يعلم لها أ 
بد إال أن يذبح بعيره ويختبئ في 
جلده ريثما يتاح له الخروج منه، 
فاشتد المطر وكانت األرض تبلعه 
بلعا لشدة عطشها، وما أن أقبل 

، "سعودا"الربيع حتى خرج سعد 
وتابعته خبايا األرض التي 

المطر والبرد. ثم  اختبأت فصل
انطلق سعد ليكمل رحلته التي 

 بدأها في طقس ربيعي آمن. 
وأما كواكب الشهر، فهو شهر   

المشتري الذي ال يزال في أقرب 
مسافة له من األرض بعد أن 

أيلول المنصرم،  26قابلها يوم 
وزحل بحلقاته الرائعة، وإن كنت 

 ل أن تراه بعينك المجردة، وكذا نبتون، لكن هذه المرة بتلسكوب.من عشاق األجرام الخافتة فابحث عن أورانوس وحاو

 

 الدولي   الفلكي لالتحاد التابع قطر بدولة الفلكية التوعية مكتب مسؤول /. هاني الضليعأاعداد: 
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 October  – تشرين األول      الثريا   ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

 OCTOBER 2022    – تشرين أول لشهر خارطة السماء مروان الشويكي .:أتصميم
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 October  – تشرين األول      الثريا  2022 ةة األردني  ة الفلكي  الجمعي  

 October  – تشرين األول لشهر الثريا........األنشطة والفعاليات 

تقديم -إعداد   اليوم والتاريخ النشاط 
 2022-10-06الخميس  نشاطات أسبوع الفضاء الدولي  لكي& المركز الجغرافي الم الجمعية الفلكية األردنية

 2022-10-13الخميس  أعوام 10قفزة فيلكس: نظرة بعد  د. حنا صابات

 2022-10-20الخميس  2022-10-25كسوف الشمس الجزئي ليوم  د. عمار السكجي
 2022-10-27الخميس  )قصة نجاح( لقاء مع اآلنسة رهف زوربا رهف زوربا

 ملحوظة

م النشاطات األسبوعية في المنتدى الثقافي للجمعية تقا
مقر االتحاد العربي لعلوم الفلكية األردنية الكائن في 

 / شارع وصفي التل )الجاردنز(عمان - الفضاء والفلك
 .مساء  والنصف  السادسةالساعة  

--------------------------------------------- 

 مسابقة معلومات فلكية

 ا اي مسابقاتاليوجد حالي
 

 
 
 
 

 

 2022تشرين ثاني أطوار القمر في شهر 

Oct 2022 

 الوقت  التاريخ  الطور

 00:54 26/09/2022 قمر جديد

 03:14 03/10/2022 تربيع أول

 23:54 09/10/2022 البدر

 20:15 17/10/2022 تربيع أخير

 13:48 25/10/2022 قمر جديد

 للتواصل معنا دادـــــــــــــــــــفريق اإلع

 موقع الجمعية: www.jas.org.jo ابراهيم خضرأ. 

 : بريد الجمعية jaspresident22@gmail.com عدلي الحلبيأ. 

 :  بريد النشرة asaad.sakhel@fet.edu.jo ا. د. اسعد سخل )رئيس التحرير(
 

 ترقبوا 
أنشطة فلكية 

نوعةمت  

 - Augustتموز

2022  

سيعلن عن الزمان 

 والمكان الحقا


