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 رسالة المحرر 

 
نماذج للعلوم والعلماء متعددي مكانياتهم العلمية وتعدد مواهبهم إالعرب المسلمون الذين يمثلون في قدراتهم و العلماء   عد  ي       

 مقد  قد  م1040وتوفي  ،م965سنة  البصرةولد في  مسلم موسوعي عربي عراقي عالموهو  الهيثم بن الحسنالتخصصات،  ف

 البصري واإلدراك العلمية والفلسفة العيون وطب والهندسة الفلك وعلم والفيزياء والبصريات الرياضيات في كبيرة إسهامات  

 دهاأك   التي العلمية والمكتشفات المؤلفات من العديد ، وكانت لهالعلمي المنهج مستخدًما أجراها التي بتجاربه عامة بصفة والعلوم

. وإقليدس وبطليموس أرسطو نظريات عتمادا علىا الوقت ذلك في السائدة المفاهيم بعض الهيثم  صحح ابن، كما الحديث العلم

 وضعت صورة هذا العالم الجهبذ على موقع جوجل وعلى العمالت المالية في بعض الدول العربية تخليدًا لذكراه.

فيلسوفا، وكيميائيا، وطبيبا بارعا متعدد التخصصات هو المسلم الطبيب أبو بكر الرازي الذي كان مثال آخر للعالم الموسوعي      

مجلدًا، واقام مختبًرا متطوًرا في بغداد  30له مؤلفات عديدة فهو صاحب الكتاب الشهير في الطب )الحاوي ( بـ  ،ا، ومخترعً 

ر أكثر من  مرسومة على نافذة كنيسة  -امسلم اعالمبوصفه -نوعا من العطور بطريقة التقطير، كما وضعت صورته  70وحض 

بـ >> بسم هللا الرحمن  ئدمعة برنستون األمريكية حاِمالً في يده اليمنى ريشة الكتابة وفي اليسرى كتابه الحاوي وقد ب  بجا

 الرحيم<<، وله تمثال أيضا أمام مكتب األمم المتحدة في فيينا.

مثِلة ذلك قد تكون ال أتقدم األمم. يعد التعاون البحثي في العصر الحديث غاية باالهمية وركيزة ال ِغنى عنها لتطوير المعرفة و

للداللة فهناك دراسة  مشتركة لتحديد مستقبل الوقود الهيدروكربوني )النفط والغاز( كمصدر للطاقة،  مثلةأحصر لها نذكر منها 

لفيزياء، ا»ورقة بحثية بعنوان  2016(  التابعة لمعهد الفيزياء األمريكي في  Physics Todayحيث نشرت مجلة )فيزياء اليوم  

عدادها مجموعة من العلماء متعددي التخصصات ما بين مهندس وجيولوجي إ، شارك في «والتصديع المائي، والوقود، والمستقبل

وعالم بالفيزياء، وناقشت الورقة استدامة النفط والغاز الطبيعي اليوم والتوقعات المستقبلية له . وفي مجال التعاون بين األبحاث 

مجال الفيزياء متأصل في العديد من التخصصات العلمية، وإنه يجب تشجيع ومواصلة التعاون بين األبحاث ية فإن النظرية والتطبيق
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النظرية والتطبيقية لتأمين إمدادات الطاقة في المستقبل فضالً عن تفعيل مشاركة مجتمع الفيزيائيين في دراسة أثر قضايا الطاقة 

قة البديلة مثل مفاعالت االندماج النووي، والخاليا الشمسية ومصادر الطاقة األخرى. ووضع الحلول لها عبر تطوير مصادر الطا

د التخصصات أبحاث متعددة التخصصات بين خبرات متفرقة تتضافر لتكوين مجال بحثي واعد، أو لحل مشكلة يجمع التعليم م   تعد ِ

 بالكيمياء، واألحياء، والفيزياء، وعلوم المواد، والهندسة وغيرها.يتطلب المعرفة  متعددة الجوانب فالنانوتكنولوجي

 ويمكن تقديم التعريف العملي لألبحاث متعددة التخصصات والوارد في تقرير األكاديميات الوطنية باالتي : 

نيات واألدوات " البحث متعدد التخصصات هو طريقة البحث من قبل فرق أو أفراد التي تدمج المعلومات والبيانات والتق  

والمنظورات والمفاهيم و/ أو النظريات من اثنين أو أكثر من التخصصات أو هيئات المعرفة المتخصصة لتعزيز الفهم األساسي 

 أو لحل المشاكل بطريقة تخرج عن نطاق اختصاص واحد أو مجال ممارسة البحث "

جزيئية، وخبراء اإلحصاء الحيوي، ومسؤولي الصحة العامة، ا السيطرة على األمراض، فتتطلب جهود علماء األحياء الأم       

السياسات، هي في  فيوعلماء االجتماع، ومشاركتهم جميعًا في ذلك. وعلوم البيئة بدراستها للنظم البيئية المتشابكة وتأثيرها 

د التخصصات.  مادي أسوة بتوافر األمكانات ن األبحاث ذات المردود العلمي القي م تتطلب توافر الدعم الإجوهرها مجال متعد ِ

البشرية المميزة. ويعد برنامج الِمنَح إلجراء األبحاث والتعليم متعددة التخصصات في القضايا العلمية المعقدة، مثل مراقبة المناخ 

ب ان والغالف الجوي، واستعادة المياه الجوفية، وفي وقت يشهد ركودًا في حجم مبالغ التمويل لألبحاث المتخصصة مثاال يج

ن  العديد من الجامعات العالمية ت ْجِري تغييرات هيكلية لتعزيز األبحاث متعددة التخصصات، ومن أبرز هذه التغييرات إيحتذى به. 

جراء البحوث البينية متعددة التخصصات والمشاريع إأو معاهد متعددة التخصصات، فجامعة قطر كمثال تدعم  ،إنشاء مراكز

، جامعة حمد بن خليفة على البحوث المبتكرةِ متعددة التخصصاتتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وتركز البحثية في مؤسسة قطر لل

ومؤسسة حمد الطبية في تكوين فريق متعدد التخصصات واعطى مثاالً لحالة سرطان الدماغ الذي يتكون  من اختصاص جراحة 

سجة، وشخص من العالقات العامة لتنسيق االتصاالت مخ وأعصاب، واختصاص األشعة، وطب األورام، وطبيب مختبر األن

والمواعيد ويضع القرار في الحاسوب، وحيث ينظر الى حالة المريض من زوايا مختلفة ويتخذ قراًرا واحدًا من قبل اللجنة لوضع 

 استراتيجية العالج.

ية األخرى لصعوبة النشر الدولي فيها ن بعض التخصصات المغمورة قد ال تتمكن حاليا من الوصول الى المجتمعات العلمإ    

أو عدم توافق تلك البحوث مع االهتمامات الدولية لتلك التخصصات . واليوم علينا أن نفكر بجدية  ،ما بسبب كونها باللغة العربيةإ

عمل على لذا اقترحنا استحداث مجموعات بحثية في  منصة "أريد" ت ؛على استحداث طرق ناجعة لتطوير البحث العلمي العربي



ARID International Journal for Science and Technology (AIJST) VOL: 1, NO 1, June 2018 

 

 
 6 

ARID International Journal for Science and Technology (AIJST) 

 
 

مشاريع بحوث متعددة التخصصات، من خاللها تحديد أوالً ما هي االختصاصات العلمية واإلنسانية ذات الصلة ومن ثم تشخيص 

المعوقات التي تواجه الباحثين في نشر نتاجاتهم وأبحاثهم، ووضع خطة عمل لتجاوز تلك المعوقات، بعد توفير الدعم والتمويل 

فق تلك النظرة والتوجه استحدثت " مجلة أريد الدولية للعلوم والتكنولوجيا "، و " مجلة أريد الدولية الالزم لتنفيذ بحوثهم. وو

جتماعية"، و " مجلة أريد الدولية للعلوم الصحية والطبية" لتكون خطوة أولى تتبنى نشر البحوث الجديدة واال نسانيةللعلوم اإل

بالمجالت الدولية إليصال هذه االبحاث إلى المستوى الدولي، وتعريف الباحثين في سوة أصيلة  بعد خضوعها للتحكيم العلمي واأل

 العالم بأبحاث الناطقين بالعربية، وأن تؤدي هذه البحوث لمشاريع تخدم خطط التنمية في بلدان العالم النامي.

جريناها حول النشر في المجالت العالمية أحصائيات التي في الجزء الثاني من المحاضرة أود أن أستعرض لكم بعًضا من اإل      

م، 2017 – 2009أنواع الخاليا الشمسية الذي تضاعف عددها إلى ثالث مرات ما بين األعوام  ضمن قاعدة بيانات سكوباس عن 

لمي عن خاليا السليكون البلوري الشهير، والخاليا الشمسية العضوية وهي الجيل القادم والتي وهذه اإلحصائيات لنمو النشر الع

حصائيات أيضا إلى زيادة النشر لخاليا األسالك خفيفة الوزن، وذات مرونة ميكانيكية، وذات التكلفة القليلة. تشير اإلتتميز بكونها 

م، وخاليا النقطية الكمومية، وخاليا األنابيب الكربونية، 1988منذ العام  النانوية، وخاليا الصبغات الحساسة للضوء التي صنعت

 . وخاليا الكرافين

تقنية النانو تتعامل مع األجسام ذات لى أحد العلوم الحديثة اليوم وهو النانوتكنولوجي، فإوفي الجزء الثالث سوف نتطرق      

نانومتر في حين يبلغ قطر كرية دم حمراء  1 تبلغ قطر جزيئته حوالي نانومتر، والماء مثال 100و  1األبعاد التي تتراوح بين 

 نانومتر.  10000نانومتر بينما  يبلغ قطر الشعرة الواحدة من شعر اإلنسان حوالي  7000بشرية حوالي 

تكون عليه عند األبعاد نها تظهر خصائص معززة مختلفة تماًما أو متطورة عما ن المواد بهذه األبعاد تكون مثيرة لالهتمام ألإ     

واألحجام الكبيرة، إذ يطرأ هذا التغير على خصائص وسلوك المواد نانوية األبعاد بسبب الزيادة الكبيرة في مساحة سطح المادة 

ادة بالنسبة لحجمها، وسيطرة ظواهر وتأثيرات ميكانيكا الكم بداًل من ظواهر ميكانيكا نيوتن التقليدية. فزيادة نسبة مساحة سطح الم

لحجمها من شأنه تعزيز خاصية التفاعلية الكيميائية  مما يجعل بعض مواد النانو مفيدة جداً كمحفزات في الصناعات البترولية 

 والبتروكيميائية ومحسنات لفعالية خاليا الوقود والبطاريات.

للمادة لتكوين نظم وأجهزة وبنى ذات خصائص ستثمار هذه التأثيرات المرتبطة باألبعاد النانوية الذا تهدف تقنية النانو إلى      

 ووظائف جديدة مفيدة تبعا لهذه األبعاد واألحجام الجديدة.
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( والتي تساوي جزء من البليون، وعليه فإن نانومتر واحد يساوي عشر ذرات dwarfوتعني كلمة نانو باللغة اليونانية قزم )  

 هيدروجين متراصة طوليا بجانب بعضها البعض. 

في القرن  Lycurgusستخدمت المواد النانوية منذ آالف السنين دون إدراك ماهيتها ومنها كأس الملك الروماني اليكورغوس القد 

حف البريطاني الذي يحتوي على جسيمات ذهب وفضة نانوية حيث يتغير لون الكأس من الرابع الميالدي الموجود في المت

 األخضر إلى األحمر القاني عندما يوضع فيه مصدر ضوئي.

كان العرب يصنعون السيوف الدمشقية المعروفة بالمتانة ويدخل في تركيبها مواد نانوية تعطيها صالبة ميكانيكية، واستخدم 

لزجاج حبيبات الذهب والفضة باإلضافة إلى المواد النانوية الغروية للتلوين. وكذلك اعتمدت تقنية التصوير الفينيقيون صانعوا ا

الفوتوغرافي منذ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميالديين على إنتاج فيلم أو غشاء مصنوع من جسيمات فضية نانوية حساسة 

 للضوء.

قات عديدة ومتشعبة سواء في الطب أو الزراعة أو حفظ األغذية وكثير من الصناعات وتدخل المواد النانوية اليوم في تطبي

 األخرى.

هي إحدى القطاعات الصناعية المستهدفة، إلى حد بعيد من التطورات الحديثة في تقنية النانو، وترشيحها صناعة تحلية المياه  د  وتع

ومن المتوقع أن تلعب تقنية النانو دورا  .ب نظيف لالستخدام البشري لمواجهة تحديات شح المياه العذبة عالميا وتوفير ماء عذ

ا للغاية في معالجة المياه والحد من انتشار األمراض الناجمة عن استخدام المياه غير صالحة للشرب نظرا لصغر حجم مهم  

 ل عبر المياه .% من األمراض المعروفة في الوقت الراهن  تنتق80الجراثيم المسببة لألمراض السيما وأن 

يقوم بعض الباحثين بالعمل على صنع أصغر فرشاة في العالم، شعيراتها أدق من شعرة رأس االنسان بألف مرة، ذات تطبيقات 

كثيرة ، منها تنقية المياه، والتي من شأنها بهذه الشعيرات صغيرة القطر أن تحجز الملوثات العالقة في الماء بشكل ال يسمح سوى 

ة الحياة)  بمرور جزيئات لتر نقي  700( والتي يمكن من خاللها إمتصاص حوالي  Life Strawالماء النقي ، عالوة على ماص 

من المياه الملوثة كاستخدام شخصي لما تحويه من مرشح نانوي يساعد على تنقية المياه الملوثة بالطمي والعوالق الترابية وغيرها 

. 
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غراض أخرى بعيدة عن األغراض الرئيسية التي مكانية استخدامها ألإ، حيث تبرز ىتقنية أخرية أن تقنية النانوتكنولوجي تشبه إ

  حصر األخطار المرتبطة باستخدام تقنية النانو في هذه المجاالت: يمكن جلها، وصنعت أل

 خطار الصناعية.األ •

 بيئة.أخطار متعلقة بال •

 ل تطور التطبيقات العسكرية لهذه التقنية .وتشم أخطار اجتماعية ناجمة عن التطورات في تقنية النانو •

 أخطار صحية والمرتبطة بالسالمة العامة التي قد تنجم من إهمال بعض الجزيئيات النانوية ذات التأثير السلبي.  •

عدم وجود قوانين تنظم إنتاج ذرات النانو المصنعة أو السلع والمواد التي تحتوي على ذرات النانو، أو قوانين تنظم  •

 ها أو تصنيفها. تداول

 

  

 


