ابن سينا هو أبو علي احلسني بن عبد اهلل بن احلسن بن علي بن سينا ،عامل وطبيب مسلم من
خبارى ومساه الغربيون بأمري األطباء وأبو الطب احلديث يف العصور الوسطى .وقد ألّف  200كتاب

ابن سينا

يف مواضيع خمتلفة ،العديد منها يركّز على الفلسفة والطب .ويعد ابن سينا من أول منن كتنب عنن
الطبّ يف العامل ولقد اتبع نهج أو أسلوب أبقراط وجالينوس .وأشهر أعماله كتاب القنانون يف الطنب
الذي ظل لسبعة قرون متوالية املرجع الرئيسي يف علم الطب ،وبقي كتابه (القانون يف الطب) العمدة
يف تعليم هذا الفنّ حتى أواسط القرن السابع عشر يف جامعات أوربا  ،يف خبارى بدأ ابن سينا رحلة
تلقي العلوم ،حيث حفظ القرآن بأكمله وعمنره مل يت ناوز العاشنرة ،منم تلقني علنوم الفقنه واألدب
والفلسفة والطب .
ابن سينا كان متوقد الذكاء ،امتاز مبواهبه الفذة ،وعبقريته األهابة يف تعلم القرآن واألدب وهنو ابنن
عشر سنني وتعلم حساب اهلند ،وا شتغل بالفقه وتنردد علنى امساعينل الزاهند ،حتنى ألنف طنر
املطالبة ووجوه االعرتاض على اجمليب على الوجه الذي جرت عادة القوم به  ،لقد كان متفائالً يف
مجيع مراحل حياته يعتقد أن العامل الذي نعيش فيه أحسن العنوامل املمنننة وكنان شنديد االرتبناط
مبوطنه األصلي ،كان ابن سينا حمبًا للرتحال لطلب العلم ،رحنل ا خنوارزم وهننا مننث عشنر
سنوات مم تنقل بني البالد مم ارحتل ا همدان وهنا منث تسع سنوات مم توفى هنا .
مؤلفاته ومآثرة :كان له مؤلفنات يف عندة الناالت ومنهنا كتناب يف الفلسنفة وكتناب ا شنارات

رسم لـ ابن سينا يقوم بكتابة كتاب

و التنبيهات كتاب العلوم اآللية وكتاب العلوم النظرية وكتاب العلوم العملية وكتاب العلوم األصلية

القانون في الطب

 ،كتب الطب أشهر كتب ابن سينا الطبية كتاب القانون يف الطب الذي تنرجم وطبنع عندّة منرات
والذي ظل يُدرس يف جامعات أوروبا حتى أواخر القرن التاسع عشر .ومن كتبه الطبية أيضاً كتناب
األدوية القلبية ،وكتاب دفع املضار النلية عن األبدان ا نسانية ،حبث ابن سينا يف أمنراض شنتى
أهمها السنتة الدماغية ،التهاب السحايا والشنلل العضنوي ،والشنلل النناجم عنن اصنابة مركنز يف
الدماغ ،وعدوى السل الرئوي ،وانتقال األمراض التناسلية ،والشذوذ يف تصرفات ا نسنان واههناز
اهلضمي .يف الال الرياضيات كان له  -1خمتصر اقليدس  -2خمتصر اجملسطي  -3خمتصر علنم
اهليئة  -4خمتصر األرمتاطيقي  -5رسنالة الزاوينة  -6رسنالة يف بينان علنة قينام األرض يف وسنط
السماء  ،لفتة انسانية :فإن ابن سينا ملا نبغ يف الطب قام بعالج املرضى تأديا وباجملَان ،ال تنسُبا
أو همع املال ؛ وذلك حبًّا للخري واالستفادة بالعلم  ،استطاع الشيخ الرئيس ابن سينا  -بفضل منا
منّ به اهلل عليه من العقل والعلم وسعة االطّالع والولع الشديد باملعرفة  -أن يُقندم لننسنانية أعظنم
اخلدمات واالكتشافات واالبتنارات اليت فاقت عصرها بالقياس ا امنانات ذلك العصر ومندى منا
وصلت العلوم فيه آنذا  ،وباألخصّ يف جانب الطب ؛ فإليه يرجع الفضل يف اكتشاف العديند منن
األمراض اليت ما زالت منتشرة حتى اآلن ؛وابنن سنينا هنو النذي أوصنى بتغلينف احلبنوب النيت
يتعاطاها املريض ،وقد تُرمجت كتب ابن سينا يف الطب ا الالتينية ومعظم لغنات العنامل ،أصناب
جسده املرض واعتلّ وأكثر من تناول األدوية ،ولن ّن مرضنه اشنتدّ ،وعلنم أننه ال فائندة منن العنالج
وتصد مبا لديه من مال للفقراء،وأعتق غلمانه طلباً للمغفرة تويف يف يونيو  1037ميالدينة .ملنا تنويف
كان يُعد أحد عباقرة الفلسفة يف ا سالم ،ويف الطب وضع مصاف جالينوس حيث أطلق علينه لقنب
"جالينوس ا سالم" ،وبسبب شهرته الواسعة فقد تسابق لنحتفال بنذكره عندة شنعوب ،ودفنن يف
همدان ايران يف سن الثامنة واخلمسني من عمره  ،ملا تويف كان يُعد أحد عباقرة الفلسفة يف ا سالم،
ويف الطب وضع مصاف جالينوس حيث أطلق علينه لقنب "جنالينوس ا سنالم" ،وبسنبب شنهرته
الواسعة فقد تسابق لنحتفال بذكره عدة شعوب.

من أقواله
 املستعد للشيء تنفيه أضعف أسبابه.
 الوهم نصف الداء ،واالطمئنان نصف
الدواء ،والصرب أول خطوات الشفاء
 احذروا البطنة ،فإن أكثر العلل امنا
تتولد من فضول الطعام .
 العقل البشري قوة من قوى النفس ال
يستهان بها .
 النفس كمال أول هسم طبيعي آلي
ذي حياة بالقوة أي من جهة ما
يتولد ويربو ويتغذى .

مايكل جيمز فرداي فرداي أيضاً مسني علنى امسنه والنذي يسناوي  96,485كولومنب وهنو

مايكل فاراداي

شحنة املول الواحد من ا لنرتونات  ،درس فرداي اجملال املغناطيسي على موصل حيمنل تينار
كهربائي مستمر وبذلك وضع أسس النهرومغناطيسية  ،وأما فرداي كعامل كيميائي فهو أول منن
اكتشف البنزين الغاز وأخرتع آلة حر البنزين ففي نظام الوحدات الدولي نقنوم حبسناب قيمنة
املنثف ونقيسه بوحدة الفاراد على امسه أي ماينل فرداي هو عامل كيمائي وفيزيائي اجنلينزي.
وهو من املشاركني يف علم اجملال النهرومغناطيسي والنهروكيميائي.
ولد ماينل فاراداى يف اجنلرتا سنة  1791من أسرة فقرية فقد كان واحداً من أربع اخنوة ومل
يتلقى اال النذر اليسري من التعليم األساسي فعلم نفسه بنفسه .عمل صبياً يف دكان لت ليد النتب
وهو يف الرابعة عشرة من عمره وخالل سبع سنوات قضاها يف هذا العمل كان قد قنرأ العديند منن
النتب من ضمنها كتاب "حتسني العقل" ملؤلفه اسحا وات .وحبماسته قنام بتطبينق منا ذكنره
املؤلف يف كتابه مما جعله شغفاً بالعلم حمباً له خاصةً علم النهرباء .وكان متأمرًا بنتناب "كنالم
يف النيمياء" ملؤلفه جنني مارسنت  .كنان فناراداى شخصن ًا رائعن ًا وأنيقن ًا أيضناً .وكنان حماضنرًا
حمبوباً ،وفى نفس الوقت كان متواضعاً والتهمه الشهرة وال املال وال الرتب العلمية .فقند رفنض
وسام الفروسية ،ورفض منصب رئنيس اهمعينة امللنينة الربيطانينة ،وكاننت لنه حيناة زوجينة

رسم لـ مايكل فاراداي

سعيدة وان مل ين ب فيها أوالداً.

مجال البحث فيزياء وكيمياء

لقد اخرتع فرداي غرفة حر البنزين واليت تعد مصدر للحرارة .وقد سعى فنارادي يف دراسنة
النيمياء واكتشف مواد كيميائية مثنل البننزين كمنا أدت انارب فنراداي للنشنف عنن وجنود
ا لنرتونات.
الكهرباء واملغناطيسية  :فإنه كأحد املشتغلني بالفيزياء الت ريبية مل يتفو عليه أحند .فنراداي
كان أول أستاذ كيمياء فنوالري يف املعهند امللنني يف بريطانينا العظمنى يف يونينو ،1832منحنت
جامعة أكسفورد فراداي دكتوراه شرفية يف القانون املدني ،وخالل فرتة حياته رفض فراداي لقب
نبيل ورفض أيضنا منرتني أن يننون رئنيس اجملتمنع امللنني  .فيمنا بعند مبننزل فنراداي واالن
هو رقم  37شارع ساحة هامبتون وهو املنان الذي توجه اليه فراداي يف سنة  1858ليعيش حياة
التقاعد .خصص فاراداي مساء يوم اهمعه من كنل اسنبوع لعمنل نندوات علمينه لتعلنيم الفقنراء
وانصاف املتعلمني والذي اطلق عليه لقاء مساء اهمعه  .وبذلك انتهنت قصنة رجنل عظنيم تنويف
فراداي يف منزله الواقع يف ساحة هامبتون يف ال  25من أغسنطس  1867عنن عمنر ينناهز ال75
عاما و 11شهرا ،ودفن فراداي يف مدافن املنشنقني ولنيس االجنلينانينة يف مندافن هناد جنات
وبذلك انتهت قصة رجل عظيم

.

