ليون للنصوص

مصم خاجاگ أپيليان ووائل مرقص «ليون عريب» ليصاحب التمصمي األصيل الذي
ُ
واعترب أول إصدارات كومريشال تايب وأكرثها استمرارية.
أجنزه كاي بريناو عام ،٢٠٠٩
ً
مناسبا لفقرات
ُيرتجم اخلط ممزيات خط النسخ يف سياقها التايبوغرايف ،مما جيعله
ً
النصوص الطويلة يف الكتب واملنشورات عامة .وكما يه احلال يف النسخة الالتينية،
ّ
املبسطة اليت حتمل تفاصيل وملسات رقمية
حيافظ «ليون عريب» عىل الرتاكيب
ً
ً
شكال ً
ً
مرحيا للقراءة حىت يف أصغر األحجام.
وقويا ،جيعله
لينا
واضحة ،مما يعطيه
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Commercial

ً
يتمضن خط «ليون» أيضا ،نسخة «ليون عريب مائل» ،الذي مصم إلعطاء
بنية مختلفة .استخدم خط النستعليق كمثال يف تمصمي اخلط املائل ،هبدف
إضفاء احنناءات وانسيابية عىل التمصمي .حيايك «ليون عريب مائل» ممزيات خط
«ليون» الالتيين املائل ،إىل أنه يستويح من التقاليد العريقة يف اخلط العريب ،اليت
تستعمل التنويعات اخلطية إلرساء طبقات عديدة من الرتاتبية يف املخطوطات
املكتوبة واملطبوعة.
يتنوع «ليون عريب مائل» بإيقاعه واحنناءاته ،وببنيته العامة مما
ً
ً
منفردا
مناسبا لمتيزي املحتوى يف الصفحة الواحدة ،أو الستخدامه
جيعله
بنكهته اخلاصة ،أو حىت للتوضيح والتشديد يف السطر الواحد.
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ليون عريب للنصوص عادي
ليون عريب للنصوص عادي ٢
ليون عريب للنصوص شبه داكن
ليون عريب للنصوص داكن
ليون عريب للنصوص أسود

املقامات الرشقية الرئيسية
LYON TEXT REGULAR 16 PT

املقامات الرشقية الرئيسية
LYON TEXT REGULAR NO.2 16 PT

Commercial

تستديع تقنيات الطباعة املختلفة ،واألذواق املتنوعة ،متطلبات مختلفة جلهة
اللون والمساكة العامة يف النصوص .لهذا ،مضّن «كاي بريناو» مساكتني
ً
ُ
مختلفتني خلط «ليون» بوزنه العادي .ترجم ذلك يف خط «ليون» العريب أيضا،
إذ يبدو خط «ليون العادي» مبظهر خفيف وهادئ عىل الورق الغري مغىش ،الذي
ً
يظهر عليه اخلط ً
سوادا .أما «ليون العادي رقم  ،»٢فيتمزي
غالبا أمسك وأكرث
ّ
ً
ً
طاغيا عىل الورق املغش ،ويعطيه الوضوح
سوادا ،مما جيعل حضوره
مبظهر أكرث
يف األحجام الصغرية ويف النصوص البيضاء عىل اخللفيات السوداء.
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ً
نادية شاعرة سورية ،تكتب بلغهتا األم الكردية إضافة إىل العربية اليت درست آداهبا يف اجلامعة
ُيناقش «سڤريسكياين» يف الكتاب ( 1285صفحة من القطع الوسط) فكرة املرشوع السيايس
وبعد التقييم النفيس األويل ،يبدأ عالج األشخاص بالعالج بالهرمونات البديلة وجيب أن يعيش
ْ
ُُ ُ
َّ َ
ال ْ ُ َ َّ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َّ ُ َ ْ َّ ْ
ْ ُ َّ
ُّ
الغلوكوز أو السكر العنب
يد
ف
ة
اق
ِ
س هو السك ِريات الو ِلية وبِالتح ِد ِ
املص ِدر الر ِئييس ِللط ِ ِ ِ
LYON TEXT REGULAR 14 PT

َْ
ُ َْ
ْ
ْ ًَ
َ
يف أواخر َع ّ
ام ْ
ام َ 192٢وب َد َاي َة َ 19٣6ق َ
ال ْع َ
ت ُم َؤ َّس َ
ال ال َم ِل ِك َّي ِة بِ ُنش ِسلسلة َمن ال ْو َراق
م
ـة
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خط امتیاز کی صورت میں نظر آتا ہے
زیر نظر کتاب میں یہ مسئلہ مغلیہ اور کلہوڑا دور کے ِ
ِ
مقام الهناوند واحد من املقامات الرشقية الرئيسية األصيل ــة ،املرتكزة عيل درجة الراست دو
َ
َ
ٌ
ُ ِّ ُ َّ ُ ِّ
يكان َ
َ
ُ
ك َهذه ُّ
َ
ُ ُ َّ َ
يكا ْال َ
الص َ
ـائع
مو
اه َرة ِف ِم
تحركة الت ت َوض ُح ظ
ورة الم
ات ِف مـ ـ ـ ِِ
ائع :حدوث دوام ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
LYON TEXT REGULAR NO.2 14 PT

بیشرت آثار مولوی به زبان فاریس رسوده شدهاست ،اما در اشعارش بهندرت از تریک عریب

الجزء األول لحن رومانيس وهو الذي يبدأ بعبارة «يا رب تفضل حالوة أول لقا يف إيدينا»
نادي تشيليس فاز عىل نادي أرسنال بنتيجة  1–4وحامل لقب البطولة موسم 2018–19

مدينة يريفان عامصة أرمينيا احلديثة يف عام  782قبل امليالد عىل يد امللك أرجيشيت األول
LYON TEXT SEMIBOLD 14 PT

ويشمل هذا احلق حريته يف التماس مختلف رضوب املعلومات واألفكار وتلقهيا ونقلها
مفهوم ایران بزرگ از جهات گوناگون ریشه در تاریخ چند هزار سـاله آن دارد و به دوران

أليغي ـ ـ ــريي  1321–1265وفرانشيسكو برتاركا  1374–1304وجوتو دي بوندوين 1337–1267

كتب كونرشتو للفيولينة وآخرين للبيانو والتشيلو ،كتبهم ختشرتيان مخصص ــا لزمالء
LYON TEXT BOLD 14 PT

الفلسفة السياسـ ـ ـ ـ ــية يه دراسة مواضيع السياسة والحرية وتطبيق السلطة للقوانني
ً
جعل الرد القايس عىل ثورة «الرابع عـ ـ ــرش من ديسمرب» من هذا اليوم رمزا للحركات

ایک تو چندرگپت موریا کے عہد مںی اور دورسے مغلیہ دور مںی اور تیرسے انگریزوں

عملية إنتاج الغذاء ،العلف ،واأللياف وسلع أخرى عن طريق الرتبية النظاميــــــــة للنبات
LYON TEXT BLACK 14 PT
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ْ َ
اإلسك ْن َدريَّة ولقهبا «عروس البحر األبيض املتوسط» تعترب
ِ
العامصة الثانية ملرص وقد كانت عامصهتا قدميا ،تقع عىل ساحل
البحر األبيض املتوسط بطول حوايل  ٧٠كم مشال غرب دلتا النيل،
ً
جنوبا حىت الكيلو
حيدها من المشال البحر املتوسط ،وحبرية مريوط
 28.4عىل طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي ،حيدها من
جهة الرشق خليج أبو قري ومدينة إدكو ،ومنطقة سيدي كرير ً
غربا
حىت الكيلو  ٣٦،٣٠عىل طريق اإلسكندرية — مطروح الرسيع.
تمض اإلسكندرية بني طياهتا الكثري من املعامل املمزية ،إذ يوجد هبا
أكرب موائن مرص البحرية (ميناء اإلسكندرية وميناء الدخيلة) فمتر
باملدينة حنو  %٨٠من إجمايل الواردات والصادرات املرصية ،وتمض
ً
أيضا مكتبة اإلسكندرية اجلديدة اليت تتسع ألكرث من  ٨ماليني
كتاب ،كما تمض العديد من املتاحف واملواقع األثرية مثل قلعة
قايتباي وعمود السواري وغريها ،يبلغ عدد سكان اإلسكندرية
حوايل  ٤،١٢٣،٨٦٩نمسة (حسب تعداد  )٢٠٠٦يعملون باألنشطة
التجارية والصناعية والزراعية .تنقمس اإلسكندرية إىل تسعة أحياء
إدارية يه يح أول املنزتة ،يح ثان املنزتة ،يح رشق ،يح وسط ،يح
غرب ،يح اجلمرك ،يح العجمي ،يح العامرية أول ،ويح العامرية
ثان ،باإلضافة إىل مركز إداري مركز ومدينة برج العرب وقاعدته
ًّ
فعليا
مدينة برج العرب وتتبعه مدينة برج العرب اجلديدة اليت ُتدار
بواسطة هيئة املجمتعات العمرانية اجلديدة .بدأ العمل عىل إنشاء
اإلسكندرية عىل يد اإلسكندر األكرب سنة  308ق.م عن طريق
ردم جزء من املياه يفصل بني جزيرة ممتدة أمام الساحل الرئييس
تدىع «فاروس» هبا ميناء عتيق ،وقرية صغرية تدىع «راكتوس»
أو «راقودة» حييط هبا قرى صغرية أخرى تنترش كذلك ما بني البحر
وحبرية مريوط ،واختذها اإلسكندر األكرب وخلفاؤه عامصة ملرص ملا
يقارب ألف سنة ،حىت الفتح اإلسالمي ملرص عىل يد عمرو...
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ْ َ
اإلسك ْن َدريَّة ولقهبا «عروس البحر األبيض املتوسط» تعترب
ِ
العامصة الثانية ملرص وقد كانت عامصهتا قدميا ،تقع عىل ساحل
البحر األبيض املتوسط بطول حوايل  ٧٠كم مشال غرب دلتا النيل،
ً
جنوبا حىت الكيلو
حيدها من المشال البحر املتوسط ،وحبرية مريوط
 28.4عىل طريق القاهرة اإلسكندرية الصحراوي ،حيدها من
جهة الرشق خليج أبو قري ومدينة إدكو ،ومنطقة سيدي كرير ً
غربا
حىت الكيلو  ٣٦.٣٠عىل طريق اإلسكندرية — مطروح الرسيع.
تمض اإلسكندرية بني طياهتا الكثري من املعامل املمزية ،إذ يوجد هبا
أكرب موائن مرص البحرية (ميناء اإلسكندرية وميناء الدخيلة) فمتر
باملدينة حنو  %٨٠من إجمايل الواردات والصادرات املرصية ،وتمض
ً
أيضا مكتبة اإلسكندرية اجلديدة اليت تتسع ألكرث من  ٨ماليني
كتاب ،كما تمض العديد من املتاحف واملواقع األثرية مثل قلعة
قايتباي وعمود السواري وغريها ،يبلغ عدد سكان اإلسكندرية
حوايل  ٤،١٢٣،٨٦٩نمسة (حسب تعداد  )٢٠٠٦يعملون باألنشطة
التجارية والصناعية والزراعية .تنقمس اإلسكندرية إىل تسعة أحياء
إدارية يه يح أول املنزتة ،يح ثان املنزتة ،يح رشق ،يح وسط ،يح
غرب ،يح اجلمرك ،يح العجمي ،يح العامرية أول ،ويح العامرية
ثان ،باإلضافة إىل مركز إداري مركز ومدينة برج العرب وقاعدته
ُ
ًّ
فعليا
مدينة برج العرب وتتبعه مدينة برج العرب اجلديدة اليت تدار
بواسطة هيئة املجمتعات العمرانية اجلديدة .بدأ العمل عىل إنشاء
اإلسكندرية عىل يد اإلسكندر األكرب سنة  308ق.م عن طريق
ردم جزء من املياه يفصل بني جزيرة ممتدة أمام الساحل الرئييس
تدىع «فاروس» هبا ميناء عتيق ،وقرية صغرية تدىع «راكتوس»
أو «راقودة» حييط هبا قرى صغرية أخرى تنترش كذلك ما بني البحر
وحبرية مريوط ،واختذها اإلسكندر األكرب وخلفاؤه عامصة ملرص ملا
يقارب ألف سنة ،حىت الفتح اإلسالمي ملرص عىل يد عمرو...
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يعد أهشر أعمال ابن الهيثم كتابه ذي السبعة مجلدات يف
علم البرصيات املناظر الذي كتبه بني عامي  401هـ1011/م 411 -
هـ1021/م .ترجم الكتاب إىل الالتينية عىل يدي رجل دين غري
معروف يف هناية القرن الثاين عرش أو بداية القرن الثالث عرش
امليالديني .وكان لهذه الرتجمة عظمي األثر عىل العلوم الغربية ،كما
طبعه العامل «فريدريش ريزنر» يف عام  ،1572حتت عنوان «الكزن
البرصي :الكتب السبعة َ
لله َزن العريب ،املجلد األول ،صعود الغيوم
والشفق» .وقد ظهر أثر هذا الكتاب عىل أعمال روجر باكون الذي
استهشد بامسه ،وعىل أعمال يوهانس كيبلر ،كما أهسم يف التطور
الكبري للمهنج التجرييب.

يعد أهشر أعمال ابن الهيثم كتابه ذي السبعة مجلدات يف
علم البرصيات املناظر الذي كتبه بني عامي  401هـ1011/م 411 -
هـ1021/م .ترجم الكتاب إىل الالتينية عىل يدي رجل دين غري
معروف يف هناية القرن الثاين عرش أو بداية القرن الثالث عرش
امليالديني .وكان لهذه الرتجمة عظمي األثر عىل العلوم الغربية،
كما طبعه العامل «فريدريش ريزنر» يف عام  ،1572حتت عنوان
«الكزن البرصي :الكتب السبعة َ
لله َزن العريب ،املجلد األول،
صعود الغيوم والشفق» .وقد ظهر أثر هذا الكتاب عىل أعمال
روجر باكون الذي استهشد بامسه ،وعىل أعمال يوهانس كيبلر،
كما أهسم يف التطور الكبري للمهنج التجرييب.

كتاب املناظر :نظرية الرؤية
أثبت ابن الهيثم أن الضوء يسري يف خطوط مستقمية باستخدام
التجارب العلمية يف كتابه املناظر .سادت نظريتان كبريتان حول
كيفية الرؤية يف العصور القدمية .النظرية األوىل نظرية االنبعاثات،
اليت أيدها مفكرون مثل إقليدس وبطلميوس ،واليت تفرتض
ً
اعمتادا عىل أشعة الضوء املنبعثة من العني .أما
أن اإلبصار يمت
النظرية الثانية نظرية الولوج اليت أيدها أرسطو وأتباعه ،واليت
تفرتض دخول الضوء للعني بصور فزييائية .عارض ابن الهيثم كون
عملية الرؤية حتدث عن طريق األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول
الضوء للعني من خالل صور فزييائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع ال
ميكن أن ينطلق من العينني ويصل إىل النجوم البعيدة يف حلظة
مبجرد أن نفتح أعيننا .كما عارض االعتقاد السائد بأن العني قد
ً
جترح إذا نظرنا إىل ضوء شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك
نظرية ناجحة للغاية تفرس عملية الرؤية بأهنا حتدث نتيجة خروج
أشعة الضوء إىل العني من كل نقطة يف الكائن ،وهو ما أثبته عن
طريق التجارب .كما ّ
وحد علم البرصيات الهندسية مع فرضيات
أرسطو الفزييائية لتشكل أساس علم البرصيات الفزييائية احلديثة.
ً
أثبت ابن الهيثم أيضا أن أشعة الضوء تسري يف خطوط مستقمية،
كما نفذ جتارب مختلفة حول العدسات واملرايا واالنكسار
ً
واالنعكاس .وكان أيضا أول من اخزتل أشعة الضوء املنعكس
واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي ،والذي كان مبثابة تطور أسايس
يف البرصيات الهندسية ،واقرتح منوذج النكسار الضوء ُيفىض إىل
استنتاج مماثل ملا أفىض إليه قانون سنيل ،لكن ابن الهيثم مل يطور
منوذجه مبا يكفي لتحقيق تلك النتيجة.

كتاب املناظر :نظرية الرؤية
أثبت ابن الهيثم أن الضوء يسري يف خطوط مستقمية باستخدام
التجارب العلمية يف كتابه املناظر .سادت نظريتان كبريتان حول
كيفية الرؤية يف العصور القدمية .النظرية األوىل نظرية االنبعاثات،
اليت أيدها مفكرون مثل إقليدس وبطلميوس ،واليت تفرتض
ً
اعمتادا عىل أشعة الضوء املنبعثة من العني .أما
أن اإلبصار يمت
النظرية الثانية نظرية الولوج اليت أيدها أرسطو وأتباعه ،واليت
تفرتض دخول الضوء للعني بصور فزييائية .عارض ابن الهيثم
كون عملية الرؤية حتدث عن طريق األشعة املنبعثة من العني،
أو دخول الضوء للعني من خالل صور فزييائية ،وعلل ذلك بأن
الشعاع ال ميكن أن ينطلق من العينني ويصل إىل النجوم البعيدة
يف حلظة مبجرد أن نفتح أعيننا .كما عارض االعتقاد السائد بأن
ً
العني قد جترح إذا نظرنا إىل ضوء شديد السطوع ،ووضع بدال من
ذلك نظرية ناجحة للغاية تفرس عملية الرؤية بأهنا حتدث نتيجة
خروج أشعة الضوء إىل العني من كل نقطة يف الكائن ،وهو ما
أثبته عن طريق التجارب .كما ّ
وحد علم البرصيات الهندسية
مع فرضيات أرسطو الفزييائية لتشكل أساس علم البرصيات
ً
الفزييائية احلديثة .أثبت ابن الهيثم أيضا أن أشعة الضوء تسري
يف خطوط مستقمية ،كما نفذ جتارب مختلفة حول العدسات
ً
واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان أيضا أول من اخزتل أشعة
الضوء املنعكس واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي ،والذي كان
مبثابة تطور أسايس يف البرصيات الهندسية ،واقرتح منوذج النكسار
الضوء ُيفىض إىل استنتاج مماثل ملا أفىض إليه قانون سنيل ،لكن
ابن الهيثم مل يطور منوذجه مبا يكفي لتحقيق تلك النتيجة.

مناذج حركات الكواكب السبعة
كانت مخطوطته مناذج حركات الكواكب السبعة اليت كتبها عام
 428هـ عن علم الفلك .احتوت النسخة اليت ال تزال باقية من هذه
ً
مؤخرا رغم فقد معظمها ،لذلك
املخطوطة ،واليت مت اكتشافها

مناذج حركات الكواكب السبعة
كانت مخطوطته مناذج حركات الكواكب السبعة اليت كتبها عام
 428هـ عن علم الفلك .احتوت النسخة اليت ال تزال باقية من هذه
ً
مؤخرا رغم فقد معظمها ،لذلك
املخطوطة ،واليت مت اكتشافها
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يعد أهشر أعمال ابن الهيثم كتابه ذي السبعة مجلدات يف علم البرصيات
املناظر الذي كتبه بني عامي  401هـ1011/م  411 -هـ1021/م .ترجم الكتاب
إىل الالتينية عىل يدي رجل دين غري معروف يف هناية القرن الثاين عرش أو
بداية القرن الثالث عرش امليالديني .وكان لهذه الرتجمة عظمي األثر عىل
العلوم الغربية ،كما طبعه العامل «فريدريش ريزنر» يف عام  ،1572حتت
عنوان «الكزن البرصي :الكتب السبعة َ
لله َزن العريب ،املجلد األول ،صعود
الغيوم والشفق» .وقد ظهر أثر هذا الكتاب عىل أعمال روجر باكون الذي
استهشد بامسه ،وعىل أعمال يوهانس كيبلر ،كما أهسم يف التطور الكبري
للمهنج التجرييب.

يعد أهشر أعمال ابن الهيثم كتابه ذي السبعة مجلدات يف علم البرصيات
املناظر الذي كتبه بني عامي  401هـ1011/م  411 -هـ1021/م .ترجم الكتاب
إىل الالتينية عىل يدي رجل دين غري معروف يف هناية القرن الثاين عرش أو
بداية القرن الثالث عرش امليالديني .وكان لهذه الرتجمة عظمي األثر عىل
العلوم الغربية ،كما طبعه العامل «فريدريش ريزنر» يف عام  ،1572حتت
عنوان «الكزن البرصي :الكتب السبعة َ
لله َزن العريب ،املجلد األول ،صعود
الغيوم والشفق» .وقد ظهر أثر هذا الكتاب عىل أعمال روجر باكون
الذي استهشد بامسه ،وعىل أعمال يوهانس كيبلر ،كما أهسم يف التطور
الكبري للمهنج التجرييب.

كتاب املناظر :نظرية الرؤية
أثبت ابن الهيثم أن الضوء يسري يف خطوط مستقمية باستخدام التجارب
العلمية يف كتابه املناظر .سادت نظريتان كبريتان حول كيفية الرؤية يف
العصور القدمية .النظرية األوىل نظرية االنبعاثات ،اليت أيدها مفكرون
ً
اعمتادا عىل أشعة
مثل إقليدس وبطلميوس ،واليت تفرتض أن اإلبصار يمت
الضوء املنبعثة من العني .أما النظرية الثانية نظرية الولوج اليت أيدها
أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء للعني بصور فزييائية .عارض
ابن الهيثم كون عملية الرؤية حتدث عن طريق األشعة املنبعثة من العني،
أو دخول الضوء للعني من خالل صور فزييائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع
ال ميكن أن ينطلق من العينني ويصل إىل النجوم البعيدة يف حلظة مبجرد
أن نفتح أعيننا .كما عارض االعتقاد السائد بأن العني قد جترح إذا نظرنا
ً
إىل ضوء شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك نظرية ناجحة للغاية
تفرس عملية الرؤية بأهنا حتدث نتيجة خروج أشعة الضوء إىل العني من
كل نقطة يف الكائن ،وهو ما أثبته عن طريق التجارب .كما ّ
وحد علم
البرصيات الهندسية مع فرضيات أرسطو الفزييائية لتشكل أساس علم
ً
البرصيات الفزييائية احلديثة .أثبت ابن الهيثم أيضا أن أشعة الضوء تسري
يف خطوط مستقمية ،كما نفذ جتارب مختلفة حول العدسات واملرايا
ً
واالنكسار واالنعكاس .وكان أيضا أول من اخزتل أشعة الضوء املنعكس
واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي ،والذي كان مبثابة تطور أسايس يف
البرصيات الهندسية ،واقرتح منوذج النكسار الضوء ُيفىض إىل استنتاج
مماثل ملا أفىض إليه قانون سنيل ،لكن ابن الهيثم مل يطور منوذجه مبا
يكفي لتحقيق تلك النتيجة.

كتاب املناظر :نظرية الرؤية
أثبت ابن الهيثم أن الضوء يسري يف خطوط مستقمية باستخدام التجارب
العلمية يف كتابه املناظر .سادت نظريتان كبريتان حول كيفية الرؤية يف
العصور القدمية .النظرية األوىل نظرية االنبعاثات ،اليت أيدها مفكرون
ً
اعمتادا عىل أشعة
مثل إقليدس وبطلميوس ،واليت تفرتض أن اإلبصار يمت
الضوء املنبعثة من العني .أما النظرية الثانية نظرية الولوج اليت أيدها
أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء للعني بصور فزييائية .عارض
ابن الهيثم كون عملية الرؤية حتدث عن طريق األشعة املنبعثة من العني،
أو دخول الضوء للعني من خالل صور فزييائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع
ال ميكن أن ينطلق من العينني ويصل إىل النجوم البعيدة يف حلظة مبجرد
أن نفتح أعيننا .كما عارض االعتقاد السائد بأن العني قد جترح إذا نظرنا
ً
إىل ضوء شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك نظرية ناجحة للغاية
تفرس عملية الرؤية بأهنا حتدث نتيجة خروج أشعة الضوء إىل العني من
كل نقطة يف الكائن ،وهو ما أثبته عن طريق التجارب .كما ّ
وحد علم
البرصيات الهندسية مع فرضيات أرسطو الفزييائية لتشكل أساس علم
ً
البرصيات الفزييائية احلديثة .أثبت ابن الهيثم أيضا أن أشعة الضوء تسري
يف خطوط مستقمية ،كما نفذ جتارب مختلفة حول العدسات واملرايا
ً
واالنكسار واالنعكاس .وكان أيضا أول من اخزتل أشعة الضوء املنعكس
واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي ،والذي كان مبثابة تطور أسايس يف
البرصيات الهندسية ،واقرتح منوذج النكسار الضوء ُيفىض إىل استنتاج
مماثل ملا أفىض إليه قانون سنيل ،لكن ابن الهيثم مل يطور منوذجه مبا
يكفي لتحقيق تلك النتيجة.

مناذج حركات الكواكب السبعة
كانت مخطوطته مناذج حركات الكواكب السبعة اليت كتبها عام  428هـ
عن علم الفلك .احتوت النسخة اليت ال تزال باقية من هذه املخطوطة،
ً
مؤخرا رغم فقد معظمها ،لذلك مل تنرش ،وكما فعل يف
واليت مت اكتشافها
مخطوطة شكوكه عىل أعمال بطلميوس .وصف ابن الهيثم أول منوذج
بعد منوذج بطلميوس حول حركة الكواكب .مل تكن املخطوطة متعلقة بعلم
الكون ،حيث وضع فهيا دراسة هندسية مهنجية حول ميكانيكية احلركة،
وهو ما أدى بدوره إىل تطورات مبتكرة يف هندسة متناهيات الصغر.
كان جتربته لمنوذجه أول رفض ألفكار معدل املسار والدوائر الفلكية،
ً
والفلسفة الطبيعية يف علم الفلك .طرح منوذج أيضا فكرة دوران األرض
حول محورها ،وأن مراكز احلركة نقاط هندسية دون دالالت مادية ،مثلما
أثبت يوهانس كيبلر ذلك بعد قرون .ويف املخطوطة ،وصف ابن الهيثم
ً
ّ
تصورا مبكرا لشفرة أوكام ،حيث افرتض وجود بعض اخلصائص اليت
أيضا

مناذج حركات الكواكب السبعة
كانت مخطوطته مناذج حركات الكواكب السبعة اليت كتبها عام  428هـ
عن علم الفلك .احتوت النسخة اليت ال تزال باقية من هذه املخطوطة،
ً
مؤخرا رغم فقد معظمها ،لذلك مل تنرش ،وكما فعل يف
واليت مت اكتشافها
مخطوطة شكوكه عىل أعمال بطلميوس .وصف ابن الهيثم أول منوذج
بعد منوذج بطلميوس حول حركة الكواكب .مل تكن املخطوطة متعلقة
بعلم الكون ،حيث وضع فهيا دراسة هندسية مهنجية حول ميكانيكية
احلركة ،وهو ما أدى بدوره إىل تطورات مبتكرة يف هندسة متناهيات
الصغر .كان جتربته لمنوذجه أول رفض ألفكار معدل املسار والدوائر
ً
الفلكية ،والفلسفة الطبيعية يف علم الفلك .طرح منوذج أيضا فكرة دوران
األرض حول محورها ،وأن مراكز احلركة نقاط هندسية دون دالالت
مادية ،مثلما أثبت يوهانس كيبلر ذلك بعد قرون .ويف املخطوطة ،وصف
ً
ّ
تصورا مبكرا لشفرة أوكام ،حيث افرتض وجود بعض
ابن الهيثم أيضا
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يعد أهشر أعمال ابن الهيثم كتابه ذي السبعة مجلدات يف علم البرصيات املناظر
الذي كتبه بني عامي  401هـ1011/م  411 -هـ1021/م .ترجم الكتاب إىل الالتينية عىل
يدي رجل دين غري معروف يف هناية القرن الثاين عرش أو بداية القرن الثالث عرش
امليالديني .وكان لهذه الرتجمة عظمي األثر عىل العلوم الغربية ،كما طبعه العامل
«فريدريش ريزنر» يف عام  ،1572حتت عنوان «الكزن البرصي :الكتب السبعة َ
لله َزن
العريب ،املجلد األول ،صعود الغيوم والشفق» .وقد ظهر أثر هذا الكتاب عىل أعمال
روجر باكون الذي استهشد بامسه ،وعىل أعمال يوهانس كيبلر ،كما أهسم يف
التطور الكبري للمهنج التجرييب.

يعد أهشر أعمال ابن الهيثم كتابه ذي السبعة مجلدات يف علم البرصيات املناظر
الذي كتبه بني عامي  401هـ1011/م  411 -هـ1021/م .ترجم الكتاب إىل الالتينية عىل
يدي رجل دين غري معروف يف هناية القرن الثاين عرش أو بداية القرن الثالث عرش
امليالديني .وكان لهذه الرتجمة عظمي األثر عىل العلوم الغربية ،كما طبعه العامل
«فريدريش ريزنر» يف عام  ،1572حتت عنوان «الكزن البرصي :الكتب السبعة
َ
لله َزن العريب ،املجلد األول ،صعود الغيوم والشفق» .وقد ظهر أثر هذا الكتاب
عىل أعمال روجر باكون الذي استهشد بامسه ،وعىل أعمال يوهانس كيبلر ،كما
أهسم يف التطور الكبري للمهنج التجرييب.

كتاب املناظر :نظرية الرؤية
أثبت ابن الهيثم أن الضوء يسري يف خطوط مستقمية باستخدام التجارب العلمية
يف كتابه املناظر .سادت نظريتان كبريتان حول كيفية الرؤية يف العصور القدمية.
النظرية األوىل نظرية االنبعاثات ،اليت أيدها مفكرون مثل إقليدس وبطلميوس،
ً
اعمتادا عىل أشعة الضوء املنبعثة من العني .أما
واليت تفرتض أن اإلبصار يمت
النظرية الثانية نظرية الولوج اليت أيدها أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول
الضوء للعني بصور فزييائية .عارض ابن الهيثم كون عملية الرؤية حتدث عن طريق
األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول الضوء للعني من خالل صور فزييائية ،وعلل
ذلك بأن الشعاع ال ميكن أن ينطلق من العينني ويصل إىل النجوم البعيدة يف حلظة
مبجرد أن نفتح أعيننا .كما عارض االعتقاد السائد بأن العني قد جترح إذا نظرنا إىل
ً
ضوء شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك نظرية ناجحة للغاية تفرس عملية الرؤية
بأهنا حتدث نتيجة خروج أشعة الضوء إىل العني من كل نقطة يف الكائن ،وهو ما
أثبته عن طريق التجارب .كما ّ
وحد علم البرصيات الهندسية مع فرضيات أرسطو
ً
الفزييائية لتشكل أساس علم البرصيات الفزييائية احلديثة .أثبت ابن الهيثم أيضا
أن أشعة الضوء تسري يف خطوط مستقمية ،كما نفذ جتارب مختلفة حول العدسات
ً
واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان أيضا أول من اخزتل أشعة الضوء املنعكس
واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي ،والذي كان مبثابة تطور أسايس يف البرصيات
الهندسية ،واقرتح منوذج النكسار الضوء ُيفىض إىل استنتاج مماثل ملا أفىض إليه
قانون سنيل ،لكن ابن الهيثم مل يطور منوذجه مبا يكفي لتحقيق تلك النتيجة.

كتاب املناظر :نظرية الرؤية
أثبت ابن الهيثم أن الضوء يسري يف خطوط مستقمية باستخدام التجارب العلمية
يف كتابه املناظر .سادت نظريتان كبريتان حول كيفية الرؤية يف العصور القدمية.
النظرية األوىل نظرية االنبعاثات ،اليت أيدها مفكرون مثل إقليدس وبطلميوس،
ً
اعمتادا عىل أشعة الضوء املنبعثة من العني .أما
واليت تفرتض أن اإلبصار يمت
النظرية الثانية نظرية الولوج اليت أيدها أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول
الضوء للعني بصور فزييائية .عارض ابن الهيثم كون عملية الرؤية حتدث عن طريق
األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول الضوء للعني من خالل صور فزييائية ،وعلل
ذلك بأن الشعاع ال ميكن أن ينطلق من العينني ويصل إىل النجوم البعيدة يف حلظة
مبجرد أن نفتح أعيننا .كما عارض االعتقاد السائد بأن العني قد جترح إذا نظرنا إىل
ً
ضوء شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك نظرية ناجحة للغاية تفرس عملية الرؤية
بأهنا حتدث نتيجة خروج أشعة الضوء إىل العني من كل نقطة يف الكائن ،وهو ما
أثبته عن طريق التجارب .كما ّ
وحد علم البرصيات الهندسية مع فرضيات أرسطو
ً
الفزييائية لتشكل أساس علم البرصيات الفزييائية احلديثة .أثبت ابن الهيثم أيضا
أن أشعة الضوء تسري يف خطوط مستقمية ،كما نفذ جتارب مختلفة حول العدسات
ً
واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان أيضا أول من اخزتل أشعة الضوء املنعكس
واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي ،والذي كان مبثابة تطور أسايس يف البرصيات
الهندسية ،واقرتح منوذج النكسار الضوء ُيفىض إىل استنتاج مماثل ملا أفىض إليه
قانون سنيل ،لكن ابن الهيثم مل يطور منوذجه مبا يكفي لتحقيق تلك النتيجة.

مناذج حركات الكواكب السبعة
كانت مخطوطته مناذج حركات الكواكب السبعة اليت كتبها عام  428هـ عن علم
الفلك .احتوت النسخة اليت ال تزال باقية من هذه املخطوطة ،واليت مت اكتشافها
ً
مؤخرا رغم فقد معظمها ،لذلك مل تنرش ،وكما فعل يف مخطوطة شكوكه عىل

مناذج حركات الكواكب السبعة
كانت مخطوطته مناذج حركات الكواكب السبعة اليت كتبها عام  428هـ عن علم
الفلك .احتوت النسخة اليت ال تزال باقية من هذه املخطوطة ،واليت مت اكتشافها
ً
مؤخرا رغم فقد معظمها ،لذلك مل تنرش ،وكما فعل يف مخطوطة شكوكه عىل

أعمال بطلميوس .وصف ابن الهيثم أول منوذج بعد منوذج بطلميوس حول حركة
الكواكب .مل تكن املخطوطة متعلقة بعلم الكون ،حيث وضع فهيا دراسة هندسية
مهنجية حول ميكانيكية احلركة ،وهو ما أدى بدوره إىل تطورات مبتكرة يف هندسة
متناهيات الصغر .كان جتربته لمنوذجه أول رفض ألفكار معدل املسار والدوائر
ً
الفلكية ،والفلسفة الطبيعية يف علم الفلك .طرح منوذج أيضا فكرة دوران األرض
حول محورها ،وأن مراكز احلركة نقاط هندسية دون دالالت مادية ،مثلما أثبت
ً
ّ
تصورا مبكرا
يوهانس كيبلر ذلك بعد قرون .ويف املخطوطة ،وصف ابن الهيثم أيضا
لشفرة أوكام ،حيث افرتض وجود بعض اخلصائص اليت متزي احلركات الفلكية يف
حدها األدىن ،يف محاولة منه يف منوذجه للكواكب لتجاهل الفرضيات الكونية اليت
فرق ابن الهيثم بني علم التنجمي وعلم الفلكّ ،
ال ميكن مالحظهتا من األرضّ .
وفند
دراسة التنجمي ،وذلك بسبب األساليب اليت يستخدمها املنجمون اليت تعمتد عىل
ً
التخمني بدال من التجربة ،ولتعارض التنجمي مع اإلسالم .يف كتاب املناظر ،كان ابن
الهيثم أول من اكتشف أن املجاالت المساوية ال تتكون من أجسام صلبة .اكتشف
ً
أيضا أن الفضاء أقل كثافة من الهواء ،وهو ما أثبته بعد ذلك ويتلو ،وكان لها تأثري
ً
كبري عىل أعمال كوبرنيكس وتيخو برايه يف علم الفلك .كتب ابن الهيثم أيضا
أطروحة بعنوان يف درب التبانة ،والذي حل فهيا املسائل املتعلقة باملجرة وتزحي درب
التبانة .قدميًا ،اعتقد أرسطو أن درب التبانة ّ
تكون نتيجة ألسنة نريان بعض النجوم

Commercial

أعمال بطلميوس .وصف ابن الهيثم أول منوذج بعد منوذج بطلميوس حول حركة
الكواكب .مل تكن املخطوطة متعلقة بعلم الكون ،حيث وضع فهيا دراسة هندسية
مهنجية حول ميكانيكية احلركة ،وهو ما أدى بدوره إىل تطورات مبتكرة يف هندسة
متناهيات الصغر .كان جتربته لمنوذجه أول رفض ألفكار معدل املسار والدوائر
ً
الفلكية ،والفلسفة الطبيعية يف علم الفلك .طرح منوذج أيضا فكرة دوران األرض
حول محورها ،وأن مراكز احلركة نقاط هندسية دون دالالت مادية ،مثلما أثبت
ً
ّ
تصورا
يوهانس كيبلر ذلك بعد قرون .ويف املخطوطة ،وصف ابن الهيثم أيضا
مبكرا لشفرة أوكام ،حيث افرتض وجود بعض اخلصائص اليت متزي احلركات
الفلكية يف حدها األدىن ،يف محاولة منه يف منوذجه للكواكب لتجاهل الفرضيات
الكونية اليت ال ميكن مالحظهتا من األرضّ .
فرق ابن الهيثم بني علم التنجمي وعلم
الفلكّ ،
وفند دراسة التنجمي ،وذلك بسبب األساليب اليت يستخدمها املنجمون
ً
اليت تعمتد عىل التخمني بدال من التجربة ،ولتعارض التنجمي مع اإلسالم .يف
كتاب املناظر ،كان ابن الهيثم أول من اكتشف أن املجاالت المساوية ال تتكون
ً
من أجسام صلبة .اكتشف أيضا أن الفضاء أقل كثافة من الهواء ،وهو ما أثبته
بعد ذلك ويتلو ،وكان لها تأثري كبري عىل أعمال كوبرنيكس وتيخو برايه يف علم
ً
الفلك .كتب ابن الهيثم أيضا أطروحة بعنوان يف درب التبانة ،والذي حل فهيا
املسائل املتعلقة باملجرة وتزحي درب التبانة .قدميًا ،اعتقد أرسطو أن درب التبانة
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علم البرصيات املناظر الذي كتبه بني عامي  401هـ1011/م 411 -

علم البرصيات املناظر الذي كتبه بني عامي  401هـ1011/م 411 -

علم البرصيات املناظر الذي كتبه بني عامي  401هـ1011/م

معروف يف هناية القرن الثاين عرش أو بداية القرن الثالث عرش

معروف يف هناية القرن الثاين عرش أو بداية القرن الثالث عرش

دين غري معروف يف هناية القرن الثاين عرش أو بداية القرن

هـ1021/م .ترجم الكتاب إىل الالتينية عىل يدي رجل دين غري
امليالديني .وكان لهذه الرتجمة عظمي األثر عىل العلوم الغربية،
كما طبعه العامل «فريدريش ريزنر» يف عام  ،1572حتت عنوان
«الكزن البرصي :الكتب السبعة َ
لله َزن العريب ،املجلد األول،
صعود الغيوم والشفق» .وقد ظهر أثر هذا الكتاب عىل أعمال
روجر باكون الذي استهشد بامسه ،وعىل أعمال يوهانس
كيبلر ،كما أهسم يف التطور الكبري للمهنج التجرييب.
أثبت ابن الهيثم أن الضوء يسري يف خطوط مستقمية

هـ1021/م .ترجم الكتاب إىل الالتينية عىل يدي رجل دين غري

 411 -هـ1021/م .ترجم الكتاب إىل الالتينية عىل يدي رجل

امليالديني .وكان لهذه الرتجمة عظمي األثر عىل العلوم الغربية،

الثالث عرش امليالديني .وكان لهذه الرتجمة عظمي األثر عىل

صعود الغيوم والشفق» .وقد ظهر أثر هذا الكتاب عىل أعمال

العريب ،املجلد األول ،صعود الغيوم والشفق» .وقد ظهر

كيبلر ،كما أهسم يف التطور الكبري للمهنج التجرييب.

بامسه ،وعىل أعمال يوهانس كيبلر ،كما أهسم يف التطور

كما طبعه العامل «فريدريش ريزنر» يف عام  ،1572حتت عنوان
«الكزن البرصي :الكتب السبعة َ
لله َزن العريب ،املجلد األول،

روجر باكون الذي استهشد بامسه ،وعىل أعمال يوهانس

أثبت ابن الهيثم أن الضوء يسري يف خطوط مستقمية

العلوم الغربية ،كما طبعه العامل «فريدريش ريزنر» يف عام
َ َ
للهزن
 ،1572حتت عنوان «الكزن البرصي :الكتب السبعة
أثر هذا الكتاب عىل أعمال روجر باكون الذي استهشد
الكبري للمهنج التجرييب.

أثبت ابن الهيثم أن الضوء يسري يف خطوط مستقمية

باستخدام التجارب العلمية يف كتابه املناظر .سادت نظريتان

باستخدام التجارب العلمية يف كتابه املناظر .سادت نظريتان

األوىل نظرية االنبعاثات ،اليت أيدها مفكرون مثل إقليدس
ً
اعمتادا عىل أشعة
وبطلميوس ،واليت تفرتض أن اإلبصار يمت

األوىل نظرية االنبعاثات ،اليت أيدها مفكرون مثل إقليدس
ً
اعمتادا عىل أشعة
وبطلميوس ،واليت تفرتض أن اإلبصار يمت

نظريتان كبريتان حول كيفية الرؤية يف العصور القدمية.

اليت أيدها أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء للعني

اليت أيدها أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء للعني

عىل أشعة الضوء املنبعثة من العني .أما النظرية الثانية

عن طريق األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول الضوء للعني

عن طريق األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول الضوء للعني

دخول الضوء للعني بصور فزييائية .عارض ابن الهيثم كون

ينطلق من العينني ويصل إىل النجوم البعيدة يف حلظة مبجرد

ينطلق من العينني ويصل إىل النجوم البعيدة يف حلظة مبجرد

أو دخول الضوء للعني من خالل صور فزييائية ،وعلل

كبريتان حول كيفية الرؤية يف العصور القدمية .النظرية

الضوء املنبعثة من العني .أما النظرية الثانية نظرية الولوج
بصور فزييائية .عارض ابن الهيثم كون عملية الرؤية حتدث
من خالل صور فزييائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع ال ميكن أن

كبريتان حول كيفية الرؤية يف العصور القدمية .النظرية

الضوء املنبعثة من العني .أما النظرية الثانية نظرية الولوج

بصور فزييائية .عارض ابن الهيثم كون عملية الرؤية حتدث

من خالل صور فزييائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع ال ميكن أن

باستخدام التجارب العلمية يف كتابه املناظر .سادت

النظرية األوىل نظرية االنبعاثات ،اليت أيدها مفكرون مثل
ً
إقليدس وبطلميوس ،واليت تفرتض أن اإلبصار يمت اعمتادا
نظرية الولوج اليت أيدها أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض

عملية الرؤية حتدث عن طريق األشعة املنبعثة من العني،

ذلك بأن الشعاع ال ميكن أن ينطلق من العينني ويصل إىل

أن نفتح أعيننا .كما عارض االعتقاد السائد بأن العني قد
ً
جترح إذا نظرنا إىل ضوء شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك

أن نفتح أعيننا .كما عارض االعتقاد السائد بأن العني قد
ً
جترح إذا نظرنا إىل ضوء شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك

النجوم البعيدة يف حلظة مبجرد أن نفتح أعيننا .كما عارض

خروج أشعة الضوء إىل العني من كل نقطة يف الكائن ،وهو ما
أثبته عن طريق التجارب .كما ّ
وحد علم البرصيات الهندسية

خروج أشعة الضوء إىل العني من كل نقطة يف الكائن ،وهو ما
أثبته عن طريق التجارب .كما ّ
وحد علم البرصيات الهندسية

تفرس عملية الرؤية بأهنا حتدث نتيجة خروج أشعة الضوء

نظرية ناجحة للغاية تفرس عملية الرؤية بأهنا حتدث نتيجة

مع فرضيات أرسطو الفزييائية لتشكل أساس علم البرصيات
ً
الفزييائية احلديثة .أثبت ابن الهيثم أيضا أن أشعة الضوء تسري

نظرية ناجحة للغاية تفرس عملية الرؤية بأهنا حتدث نتيجة

مع فرضيات أرسطو الفزييائية لتشكل أساس علم البرصيات
ً
الفزييائية احلديثة .أثبت ابن الهيثم أيضا أن أشعة الضوء تسري

يف خطوط مستقمية ،كما نفذ جتارب مختلفة حول العدسات
ً
واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان أيضا أول من اخزتل

يف خطوط مستقمية ،كما نفذ جتارب مختلفة حول العدسات
ً
واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان أيضا أول من اخزتل

والذي كان مبثابة تطور أسايس يف البرصيات الهندسية ،واقرتح
منوذج النكسار الضوء ُيفىض إىل استنتاج مماثل ملا أفىض

والذي كان مبثابة تطور أسايس يف البرصيات الهندسية ،واقرتح
منوذج النكسار الضوء ُيفىض إىل استنتاج مماثل ملا أفىض

أشعة الضوء املنعكس واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي،

إليه قانون سنيل ،لكن ابن الهيثم مل يطور منوذجه مبا يكفي
لتحقيق تلك النتيجة.
كانت مخطوطته مناذج حركات الكواكب السبعة اليت
كتبها عام  428هـ عن علم الفلك .احتوت النسخة اليت ال تزال
ً
مؤخرا رغم فقد
باقية من هذه املخطوطة ،واليت مت اكتشافها

أشعة الضوء املنعكس واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي،

إليه قانون سنيل ،لكن ابن الهيثم مل يطور منوذجه مبا يكفي
لتحقيق تلك النتيجة.

كانت مخطوطته مناذج حركات الكواكب السبعة اليت

كتبها عام  428هـ عن علم الفلك .احتوت النسخة اليت ال تزال
ً
مؤخرا رغم فقد
باقية من هذه املخطوطة ،واليت مت اكتشافها

االعتقاد السائد بأن العني قد جترح إذا نظرنا إىل ضوء
ً
شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك نظرية ناجحة للغاية
إىل العني من كل نقطة يف الكائن ،وهو ما أثبته عن طريق

التجارب .كما ّ
وحد علم البرصيات الهندسية مع فرضيات

أرسطو الفزييائية لتشكل أساس علم البرصيات الفزييائية
ً
احلديثة .أثبت ابن الهيثم أيضا أن أشعة الضوء تسري يف
خطوط مستقمية ،كما نفذ جتارب مختلفة حول العدسات
ً
واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان أيضا أول من اخزتل
أشعة الضوء املنعكس واملنكرس يف متجهني رأيس وأفقي،

والذي كان مبثابة تطور أسايس يف البرصيات الهندسية،
واقرتح منوذج النكسار الضوء ُيفىض إىل استنتاج مماثل ملا

أفىض إليه قانون سنيل ،لكن ابن الهيثم مل يطور منوذجه مبا
يكفي لتحقيق تلك النتيجة.

كانت مخطوطته مناذج حركات الكواكب السبعة

اليت كتبها عام  428هـ عن علم الفلك .احتوت النسخة اليت
ً
مؤخرا
ال تزال باقية من هذه املخطوطة ،واليت مت اكتشافها

معظمها ،لذلك مل تنرش ،وكما فعل يف مخطوطة شكوكه عىل

معظمها ،لذلك مل تنرش ،وكما فعل يف مخطوطة شكوكه عىل

بطلميوس حول حركة الكواكب .مل تكن املخطوطة متعلقة

بطلميوس حول حركة الكواكب .مل تكن املخطوطة متعلقة

ميكانيكية احلركة ،وهو ما أدى بدوره إىل تطورات مبتكرة يف

ميكانيكية احلركة ،وهو ما أدى بدوره إىل تطورات مبتكرة يف

منوذج بعد منوذج بطلميوس حول حركة الكواكب .مل تكن

ألفكار معدل املسار والدوائر الفلكية ،والفلسفة الطبيعية
ً
يف علم الفلك .طرح منوذج أيضا فكرة دوران األرض حول

ألفكار معدل املسار والدوائر الفلكية ،والفلسفة الطبيعية
ً
يف علم الفلك .طرح منوذج أيضا فكرة دوران األرض حول

هندسية مهنجية حول ميكانيكية احلركة ،وهو ما أدى

أعمال بطلميوس .وصف ابن الهيثم أول منوذج بعد منوذج
بعلم الكون ،حيث وضع فهيا دراسة هندسية مهنجية حول
هندسة متناهيات الصغر .كان جتربته لمنوذجه أول رفض

أعمال بطلميوس .وصف ابن الهيثم أول منوذج بعد منوذج

بعلم الكون ،حيث وضع فهيا دراسة هندسية مهنجية حول

هندسة متناهيات الصغر .كان جتربته لمنوذجه أول رفض

رغم فقد معظمها ،لذلك مل تنرش ،وكما فعل يف مخطوطة
شكوكه عىل أعمال بطلميوس .وصف ابن الهيثم أول

املخطوطة متعلقة بعلم الكون ،حيث وضع فهيا دراسة

بدوره إىل تطورات مبتكرة يف هندسة متناهيات الصغر.

محورها ،وأن مراكز احلركة نقاط هندسية دون دالالت مادية،

كان جتربته لمنوذجه أول رفض ألفكار معدل املسار

افرتض وجود بعض اخلصائص اليت متزي احلركات الفلكية يف

افرتض وجود بعض اخلصائص اليت متزي احلركات الفلكية يف

احلركة نقاط هندسية دون دالالت مادية ،مثلما أثبت

الفرضيات الكونية اليت ال ميكن مالحظهتا من األرضّ .
فرق
ابن الهيثم بني علم التنجمي وعلم الفلكّ ،
وفند دراسة التنجمي،

الفرضيات الكونية اليت ال ميكن مالحظهتا من األرض.
فرق ابن الهيثم بني علم التنجمي وعلم الفلكّ ،
ّ
وفند دراسة

وجود بعض اخلصائص اليت متزي احلركات الفلكية يف

محورها ،وأن مراكز احلركة نقاط هندسية دون دالالت مادية،
مثلما أثبت يوهانس كيبلر ذلك بعد قرون .ويف املخطوطة،
ً
ّ
تصورا مبكرا لشفرة أوكام ،حيث
وصف ابن الهيثم أيضا
حدها األدىن ،يف محاولة منه يف منوذجه للكواكب لتجاهل

وذلك بسبب األساليب اليت يستخدمها املنجمون اليت تعمتد

Commercial

مثلما أثبت يوهانس كيبلر ذلك بعد قرون .ويف املخطوطة،
ً
ّ
تصورا مبكرا لشفرة أوكام ،حيث
وصف ابن الهيثم أيضا
حدها األدىن ،يف محاولة منه يف منوذجه للكواكب لتجاهل

التنجمي ،وذلك بسبب األساليب اليت يستخدمها املنجمون

والدوائر الفلكية ،والفلسفة الطبيعية يف علم الفلك .طرح
ً
منوذج أيضا فكرة دوران األرض حول محورها ،وأن مراكز
يوهانس كيبلر ذلك بعد قرون .ويف املخطوطة ،وصف
ً
ّ
تصورا مبكرا لشفرة أوكام ،حيث افرتض
ابن الهيثم أيضا

حدها األدىن ،يف محاولة منه يف منوذجه للكواكب لتجاهل
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ْ َ
اإلسك ْن َدريَّة ولقهبا «عروس البحر األبيض املتوسط» تعترب العامصة
ِ
الثانية ملرص وقد كانت عامصهتا قدميا ،تقع عىل ساحل البحر األبيض
املتوسط بطول حوايل  ٧٠كم مشال غرب دلتا النيل ،حيدها من المشال
ً
جنوبا حىت الكيلو  28.4عىل طريق القاهرة
البحر املتوسط ،وحبرية مريوط
اإلسكندرية الصحراوي ،حيدها من جهة الرشق خليج أبو قري ومدينة
إدكو ،ومنطقة سيدي كرير ً
غربا حىت الكيلو  ٣٦.٣٠عىل طريق اإلسكندرية
— مطروح الرسيع .تمض اإلسكندرية بني طياهتا الكثري من املعامل املمزية،
إذ يوجد هبا أكرب موائن مرص البحرية (ميناء اإلسكندرية وميناء الدخيلة)
فمتر باملدينة حنو  %٨٠من إجمايل الواردات والصادرات املرصية ،وتمض
ً
أيضا مكتبة اإلسكندرية اجلديدة اليت تتسع ألكرث من  ٨ماليني كتاب،
كما تمض العديد من املتاحف واملواقع األثرية مثل قلعة قايتباي وعمود
السواري وغريها ،يبلغ عدد سكان اإلسكندرية حوايل  ٤،١٢٣،٨٦٩نمسة
(حسب تعداد  )٢٠٠٦يعملون باألنشطة التجارية والصناعية والزراعية.
تنقمس اإلسكندرية إىل تسعة أحياء إدارية يه يح أول املنزتة ،يح ثان
املنزتة ،يح رشق ،يح وسط ،يح غرب ،يح اجلمرك ،يح العجمي ،يح
العامرية أول ،ويح العامرية ثان ،باإلضافة إىل مركز إداري مركز ومدينة
برج العرب وقاعدته مدينة برج العرب وتتبعه مدينة برج العرب اجلديدة
ًّ
فعليا بواسطة هيئة املجمتعات العمرانية اجلديدة.
اليت ُتدار

ْ َ
اإلسك ْن َدريَّة ولقهبا «عروس البحر األبيض املتوسط» تعترب العامصة
ِ
الثانية ملرص وقد كانت عامصهتا قدميا ،تقع عىل ساحل البحر األبيض
املتوسط بطول حوايل  ٧٠كم مشال غرب دلتا النيل ،حيدها من المشال
ً
جنوبا حىت الكيلو  28.4عىل طريق القاهرة
البحر املتوسط ،وحبرية مريوط
اإلسكندرية الصحراوي ،حيدها من جهة الرشق خليج أبو قري ومدينة
إدكو ،ومنطقة سيدي كرير ً
غربا حىت الكيلو  ٣٦.٣٠عىل طريق اإلسكندرية
— مطروح الرسيع .تمض اإلسكندرية بني طياهتا الكثري من املعامل املمزية،
إذ يوجد هبا أكرب موائن مرص البحرية (ميناء اإلسكندرية وميناء الدخيلة)
فمتر باملدينة حنو  %٨٠من إجمايل الواردات والصادرات املرصية ،وتمض
ً
أيضا مكتبة اإلسكندرية اجلديدة اليت تتسع ألكرث من  ٨ماليني كتاب،
كما تمض العديد من املتاحف واملواقع األثرية مثل قلعة قايتباي وعمود
السواري وغريها ،يبلغ عدد سكان اإلسكندرية حوايل  ٤،١٢٣،٨٦٩نمسة
(حسب تعداد  )٢٠٠٦يعملون باألنشطة التجارية والصناعية والزراعية.
تنقمس اإلسكندرية إىل تسعة أحياء إدارية يه يح أول املنزتة ،يح ثان
املنزتة ،يح رشق ،يح وسط ،يح غرب ،يح اجلمرك ،يح العجمي ،يح
العامرية أول ،ويح العامرية ثان ،باإلضافة إىل مركز إداري مركز ومدينة
برج العرب وقاعدته مدينة برج العرب وتتبعه مدينة برج العرب اجلديدة
ًّ
فعليا بواسطة هيئة املجمتعات العمرانية اجلديدة.
اليت ُتدار

LYON TEXT REGULAR, 9/14 PT
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ْ َ
اإلسك ْن َدريَّة ولقهبا «عروس البحر األبيض املتوسط» تعترب العامصة
ِ
الثانية ملرص وقد كانت عامصهتا قدميا ،تقع عىل ساحل البحر األبيض

ْ َ
اإلسك ْن َدريَّة ولقهبا «عروس البحر األبيض املتوسط» تعترب العامصة
ِ
الثانية ملرص وقد كانت عامصهتا قدميا ،تقع عىل ساحل البحر األبيض

املتوسط بطول حوايل  ٧٠كم مشال غرب دلتا النيل ،حيدها من المشال
ً
جنوبا حىت الكيلو  28.4عىل طريق القاهرة
البحر املتوسط ،وحبرية مريوط

اإلسكندرية الصحراوي ،حيدها من جهة الرشق خليج أبو قري ومدينة
إدكو ،ومنطقة سيدي كرير ً
غربا حىت الكيلو  ٣٦.٣٠عىل طريق اإلسكندرية

— مطروح الرسيع .تمض اإلسكندرية بني طياهتا الكثري من املعامل املمزية،

إذ يوجد هبا أكرب موائن مرص البحرية (ميناء اإلسكندرية وميناء الدخيلة)

فمتر باملدينة حنو  %٨٠من إجمايل الواردات والصادرات املرصية ،وتمض
ً
أيضا مكتبة اإلسكندرية اجلديدة اليت تتسع ألكرث من  ٨ماليني كتاب،

كما تمض العديد من املتاحف واملواقع األثرية مثل قلعة قايتباي وعمود
السواري وغريها ،يبلغ عدد سكان اإلسكندرية حوايل  ٤،١٢٣،٨٦٩نمسة
(حسب تعداد  )٢٠٠٦يعملون باألنشطة التجارية والصناعية والزراعية.

تنقمس اإلسكندرية إىل تسعة أحياء إدارية يه يح أول املنزتة ،يح ثان
املنزتة ،يح رشق ،يح وسط ،يح غرب ،يح اجلمرك ،يح العجمي ،يح

العامرية أول ،ويح العامرية ثان ،باإلضافة إىل مركز إداري مركز ومدينة

برج العرب وقاعدته مدينة برج العرب وتتبعه مدينة برج العرب اجلديدة
ًّ
فعليا بواسطة هيئة املجمتعات العمرانية اجلديدة.
اليت ُتدار
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املتوسط بطول حوايل  ٧٠كم مشال غرب دلتا النيل ،حيدها من المشال
ً
جنوبا حىت الكيلو  28.4عىل طريق القاهرة
البحر املتوسط ،وحبرية مريوط
اإلسكندرية الصحراوي ،حيدها من جهة الرشق خليج أبو قري ومدينة
إدكو ،ومنطقة سيدي كرير ً
غربا حىت الكيلو  ٣٦.٣٠عىل طريق اإلسكندرية
— مطروح الرسيع .تمض اإلسكندرية بني طياهتا الكثري من املعامل املمزية،
إذ يوجد هبا أكرب موائن مرص البحرية (ميناء اإلسكندرية وميناء الدخيلة)
فمتر باملدينة حنو  %٨٠من إجمايل الواردات والصادرات املرصية ،وتمض
ً
أيضا مكتبة اإلسكندرية اجلديدة اليت تتسع ألكرث من  ٨ماليني كتاب،
كما تمض العديد من املتاحف واملواقع األثرية مثل قلعة قايتباي وعمود
السواري وغريها ،يبلغ عدد سكان اإلسكندرية حوايل  ٤،١٢٣،٨٦٩نمسة
(حسب تعداد  )٢٠٠٦يعملون باألنشطة التجارية والصناعية والزراعية.
تنقمس اإلسكندرية إىل تسعة أحياء إدارية يه يح أول املنزتة ،يح ثان
املنزتة ،يح رشق ،يح وسط ،يح غرب ،يح اجلمرك ،يح العجمي ،يح
العامرية أول ،ويح العامرية ثان ،باإلضافة إىل مركز إداري مركز ومدينة
برج العرب وقاعدته مدينة برج العرب وتتبعه مدينة برج العرب اجلديدة
ًّ
فعليا بواسطة هيئة املجمتعات العمرانية اجلديدة.
اليت ُتدار
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بوعلی محمد بن حسن بن هیثم برصیَ ،
نامور به ابن هیثم ()۳۵۴–2۳۰
از بزرگترین ریاضیدانان ،و بنا بر دائرةاملعارف الاسلامیه بی گمان هبترین
فیزیکدان مسلمان عرب یا ایرانی بود .او اولین دانمشند فیزیک نور در
جهان است که در زمینه شناخت نور و قانونهای شکست و بازتاب آن
نقش مهمی ایفا کردهاست .دانستههای زیادی از زندگی شخصی او در
دست نیست .او در حدود  ۳۵۴قمری ( ۹۶۵میلادی) در برصه زاده شد.
ٔ
دوره حکومت احلکیم به مرص رفت و سعی کرد جریان نیل را تنظیم
در
کند .او هنگامی که به ممکن نبودن این کار پی برد ،با وجود خمش خلیفه،
کار را رها کرد .پس از مرگ وی ،به قاهره برگشت و با رونوشت نویسی
ً
خصوصا ریاضیاتی به گذران زندگی پرداخت.
از دستنویسهای علمی
در  ۴۳۰قمری ( ۱۰۳۹میلادی) درگذشت .وی در علوم ریاضی ،حساب
و هندسه ،مثلثات ،جرب ،الابصار و غریه ،استاد بود .رشح اصول اتاقک
ٔ
برجسته این دانمشند مسلمان است
تاریک و اخرتاع ذرهبین از کارهای
که منجر به ساخت دوربین عکاسی گردید .به دید برخی پژوهشگران
ابن هیثم خنستین دانمشند جهان است که رسعت صوت را محاسبه
کردهاست .ابن هیثم با معیار متعارف اندازهگریی طول در زمان خود،
که واحد ذرع بود ،رسعت نور و دور کره زمین را اندازه گرفت .وی
خنستین کسی است که  ۷۰۰سال قبل از نیوتن به بررسی ویژگیهای نور
پرداخت .ابن هیثم را اولین دانمشندی میشناسند که از روش مبتنی
بر آزمایش در کارهایش استفاده کرد .سیارک مشاره  ۵۹2۳۹به افتخار
این دانمشند به نام  ۵۹۲۳۹ابن هیثم نامیده شدهاست .از زندگی ابن
هیثم اطلاعات زیادی وجود ندارد .منبع اطلاعات موجود روایات قفطی،
یوسف فاسی ،ابن ابی اصیبعه و نوشتههای خود او و بیهقی و هشر زوری
است که گاهی با یکدیگر تناقض دارند .ابن هیثم در برصه متولد شد.
ابن هیثم بر آن بود که تهنا راه رسیدن به حق دانشی است بر ٔ
پایه امور
حسی و عقلی یعنی طبیعیات و الهیات و منطق .او در برصه منصب دیوانی
داشت ،و به جنون تظاهر کرد تا برکنارش کنند و بتواند به علم که
ٔ
علاقه بیشتری از کار خود داشت ،برپدازد .او سپس به مرص و نزد
بدان
احلاکم فرمانروای فاطمی آجنا رفت .در مرص ،ابن هیثم در صدر گروهی
از مهندسین در خصوص نیل و تنظیم جریان آن پژوهش کرد ولی به
این نتیجه رسید که این کار ممکن نیست .خلیفه از این نتیجه عصبانی
گشت و ابن هیثم را به جای یک منصب علمی به کار دیوانی برگمارد.
ابن هیثم پذیرفت ولی دوباره به جنون تظاهر کرد ،که خلیفه او را در
خانه اش زندانی ،اموال وی را مصادره و کسی را به عنوان قیم او منصوب
کرد .پس از مرگ احلاکم دیگر به جنون تظاهر نکرد و آزاد شد و اموالش
را پس گرفت .باقی عمر مشغول رونوشت نویسی از کتب علمی بود .نام
مستعار وی ،بطلمیوس دوم و یا به زبانی ساده «فیزیکدان»...

ان کا نام «ابو عیل احلسن بن الہیثم» ہے ،ابن الہیثم کے نام سے
مشہور ہںی ۔ ابن الہیمش (پیدائش965 :ء ،وفات1039 :ء) عراق کے تارییخ
شہر برصہ مںی پیدا ہوئے۔ وہ طبعیات ،ریایض ،اجننرئنگ (ہندسیات)،
فلکیات اور علم االدویات کے مایہ ناز محقق تھے۔ ان یک وجۂ شہرت
آنکھوں اور روشین کے متعلق حتقیقات ہيں ۔ ان یک پیدائش عراق کے
شہر برصہ مںی ً
غالبا  354ہجری اور وفات  430ہجری کو ہویئ ،وہ مرص
چلے گئے تھے اور اپین وفات تک وہںی رہے ،چبنپ ہی سے وہ غور و
فکر کا عادی تھے۔ پڑھایئ لکھایئ مںی خوب دچلسیپ لیتے تھے۔ ریایض،
ٰ
ُ
طبیعیات ،طب ،ال ّ
ہیات ،منطق ،شاعری ،موسیقی اور علم الکالم ان کے
ِ
پسندیدہ موضوعات تھے۔ ابن الہیثم نے ان مضامنی مںی محنت کر
ُ
کے مہارت حاصل یک۔ بعد مںی ان کے دماغ مںی یہ بات آیئ کہ کیوں
قید حتریر مںی الیا جائے تاکہ نہ رصف اپین
نہ اپین حتقیق و جتربات کو ِ
کتابںی وہ خود اپنے شاگردوں کو پڑھا سکںی بلکہ آئندہ آنے وایل نسلںی
بھی ان سے استفادہ کر سکںی ۔ 996ء مںی وہ فاطمی خالفت مرص کے
دربار سے منسلک ہو گئے۔ انہوں نے دریائے نیل پر اسوان کے قریب تنی
طرف بند باندھ کر پاین کا ذخریہ کرنے یک جتویز پیش یک قفطی یک “اخبار
احلکماء” مںی ابن الہیثم یک زباین یہ الفاظ نقل کیے گئے ہںی :ترجمہ:
“اگر مںی مرص مںی ہوتا تو اس یک نیل کے ساتھ وہ عمل کرتا کہ اس کے
زیادہ اور کم ہونے یک متام صورتوں مںی فائدہ ہی ہوتا” ان کے کہنے کا
مقصد یہ تھا کہ وہ نیل کے پاین کو آبپایش کے لیے سال کے بارہ مہینے
دستیاب کر سکتے تھے ،ان کا یہ قول مرص کے حاکم احلاکم بامر اللہ
الفاطمی کو پہنچا تو انہوں خفیہ طور پر کچھ مال بھیج کر انہںی مرص
آنے یک دعوت دی جو انہوں نے قبول کریل اور مرص یک طرف نکل کھڑے
ہوئے جہاں احلاکم بامر اللہ نے انہںی اپین کہی گیئ بات پر عمل درآمد
کرنے کو کہا ،ابن الہیثم نے نیل کے طول وعرض کا رسوے رشوع کیا
اور جب اسوان تک پہنچے جہاں اس وقت “السد العایل” (السد العایل
ڈیم) قامئ ہے اور اس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد انہںی اندازا ہوا کہ ان
کے زمانے کے امکانات کے حساب سے یہ کام نا ممکن ہے اور انہوں
نے جلد بازی مںی ایک ایسا دعوی کردیا جسے وہ پورا نہںی کرسکتے
تھے ،چناچنہ احلاکم بامر اللہ کے پاس جاکر معذرت کر یل جسے احلاکم
بامر اللہ نے قبول کرکے انہںی کویئ منصب عطا کردیا ،مگر ابن الہیثم
نے احلاکم بامر اللہ یک ان سے رضا مندی کو ایک ظاہری رضا مندی
مسجھی اور انہںی یہ ڈر الحق ہوگیا کہ کہںی یہ احلاکم بامر اللہ یک
کویئ چال نہ ہو ،چناچنہ انہوں نے پاگل پن کا مظاہرہ رشوع کردیا اور
احلاکم بامر اللہ یک موت تک یہ مظاہرہ جاری رکھا اور اس کے بعد اس
سے باز آگئے اور اپنے گھر سے نکل کر جامعہ ازہر کے پاس ایک کمرے
مںی رہائش اختیار کر یل اور اپین بایق زندیگ کو حتقیق...
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يعد أهشر أعمال ابن الهيثم كتابه ذي السبعة مجلدات يف
علم البرصيات املناظر الذي كتبه بني عامي  401هـ1011/م 411 -
هـ1021/م .ترجم الكتاب إىل الالتينية عىل يدي رجل دين غري
معروف يف هناية القرن الثاين عرش أو بداية القرن الثالث عرش
امليالديني .وكان لهذه الرتجمة عظمي األثر عىل العلوم الغربية،
كما طبعه العامل «فريدريش ريزنر» يف عام  ،1572حتت عنوان
«الكزن البرصي :الكتب السبعة َ
لله َزن العريب ،املجلد األول،
صعود الغيوم والشفق» .وقد ظهر أثر هذا الكتاب عىل أعمال
روجر باكون الذي استهشد بامسه ،وعىل أعمال يوهانس كيبلر،
كما أهسم يف التطور الكبري للمهنج التجرييب.
أثبت ابن الهيثم أن الضوء يسري يف خطوط مستقيمة
باستخدام التجارب العلمية يف كتابه املناظر .سادت نظريتان
كبريتان حول كيفية الرؤية يف العصور القدمية .النظرية
األوىل نظرية االنبعاثات ،اليت أيدها مفكرون مثل إقليدس
ً
اعتمادا عىل أشعة
وبطليموس ،واليت تفرتض أن اإلبصار يتم
الضوء املنبعثة من العني .أما النظرية الثانية نظرية الولوج اليت
أيدها أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء للعني بصور
فزييائية .عارض ابن الهيثم كون عملية الرؤية حتدث عن طريق
األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول الضوء للعني من خالل
صور فزييائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع ال ميكن أن ينطلق من
العينني ويصل إىل النجوم البعيدة يف حلظة مبجرد أن نفتح أعيننا.
كما عارض االعتقاد السائد بأن العني قد جترح إذا نظرنا إىل ضوء
ً
شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك نظرية ناجحة للغاية تفرس
عملية الرؤية بأهنا حتدث نتيجة خروج أشعة الضوء إىل العني من
كل نقطة يف الكائن ،وهو ما أثبته عن طريق التجارب .كما ّ
وحد
علم البرصيات الهندسية مع فرضيات أرسطو الفزييائية لتشكل
أساس علم البرصيات الفزييائية احلديثة .أثبت ابن الهيثم
ً
أيضا أن أشعة الضوء تسري يف خطوط مستقيمة ،كما نفذ جتارب
ً
مختلفة حول العدسات واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان أيضا
أول من اخزتل أشعة الضوء املنعكس واملنكرس يف متجهني رأيس
وأفيق ،والذي كان مبثابة تطور أسايس يف البرصيات الهندسية،
واقرتح منوذج النكسار الضوء ُيفىض إىل استنتاج مماثل ملا أفىض
إليه قانون سنيل ،لكن ابن الهيثم مل يطور منوذجه مبا يكيف
لتحقيق تلك النتيجة.
كانت مخطوطته مناذج حركات الكواكب السبعة اليت كتبها
عام  428هـ عن علم الفلك .احتوت النسخة اليت ال تزال باقية
ً
مؤخرا رغم فقد معظمها،
من هذه املخطوطة ،واليت مت اكتشافها
لذلك مل تنرش ،وكما فعل يف مخطوطة شكوكه عىل أعمال
بطلميوس .وصف ابن الهيثم أول منوذج بعد منوذج بطلميوس
حول حركة الكواكب .مل تكن املخطوطة متعلقة بعلم الكون،

يعد أهشر أعمال ابن الهيثم كتابه ذي السبعة مجلدات يف
علم البرصيات املناظر الذي كتبه بني عامي  401هـ1011/م 411 -
هـ1021/م .ترجم الكتاب إىل الالتينية عىل يدي رجل دين غري
معروف يف هناية القرن الثاين عرش أو بداية القرن الثالث عرش
امليالديني .وكان لهذه الرتجمة عظمي األثر عىل العلوم الغربية،
كما طبعه العامل «فريدريش ريزنر» يف عام  ،1572حتت عنوان
َ َ
للهزن العريب ،املجلد األول،
«الكزن البرصي :الكتب السبعة
صعود الغيوم والشفق» .وقد ظهر أثر هذا الكتاب عىل أعمال
روجر باكون الذي استهشد بامسه ،وعىل أعمال يوهانس
كيبلر ،كما أهسم يف التطور الكبري للمهنج التجرييب.
أثبت ابن الهيثم أن الضوء يسري يف خطوط مستقيمة
باستخدام التجارب العلمية يف كتابه املناظر .سادت نظريتان
كبريتان حول كيفية الرؤية يف العصور القدمية .النظرية
األوىل نظرية االنبعاثات ،اليت أيدها مفكرون مثل إقليدس
ً
اعتمادا عىل أشعة
وبطليموس ،واليت تفرتض أن اإلبصار يتم
الضوء املنبعثة من العني .أما النظرية الثانية نظرية الولوج
اليت أيدها أرسطو وأتباعه ،واليت تفرتض دخول الضوء للعني
بصور فزييائية .عارض ابن الهيثم كون عملية الرؤية حتدث
عن طريق األشعة املنبعثة من العني ،أو دخول الضوء للعني
من خالل صور فزييائية ،وعلل ذلك بأن الشعاع ال ميكن أن
ينطلق من العينني ويصل إىل النجوم البعيدة يف حلظة مبجرد
أن نفتح أعيننا .كما عارض االعتقاد السائد بأن العني قد
ً
جترح إذا نظرنا إىل ضوء شديد السطوع ،ووضع بدال من ذلك
نظرية ناجحة للغاية تفرس عملية الرؤية بأهنا حتدث نتيجة
خروج أشعة الضوء إىل العني من كل نقطة يف الكائن ،وهو ما
أثبته عن طريق التجارب .كما ّ
وحد علم البرصيات الهندسية
مع فرضيات أرسطو الفزييائية لتشكل أساس علم
ً
البرصيات الفزييائية احلديثة .أثبت ابن الهيثم أيضا أن أشعة
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الضوء تسري يف خطوط مستقيمة ،كما نفذ جتارب مختلفة
ً
حول العدسات واملرايا واالنكسار واالنعكاس .وكان أيضا
أول من اخزتل أشعة الضوء املنعكس واملنكرس يف متجهني
رأيس وأفيق ،والذي كان مبثابة تطور أسايس يف البرصيات
الهندسية ،واقرتح منوذج النكسار الضوء ُيفىض إىل استنتاج
مماثل ملا أفىض إليه قانون سنيل ،لكن ابن الهيثم مل يطور
منوذجه مبا يكيف لتحقيق تلك النتيجة.
كانت مخطوطته مناذج حركات الكواكب السبعة اليت
كتبها عام  428هـ عن علم الفلك .احتوت النسخة اليت ال تزال
ً
مؤخرا رغم فقد
باقية من هذه املخطوطة ،واليت مت اكتشافها
معظمها ،لذلك مل تنرش ،وكما فعل يف مخطوطة شكوكه عىل
أعمال بطلميوس .وصف ابن الهيثم أول منوذج بعد منوذج
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LYON TEXT REGULAR, 10/15 PT

The visual system in animals allows individuals to
assimilate information from their surroundings.
The act of seeing starts when the cornea and then
the lens of the eye focuses light from its surroundings onto a light-sensitive membrane in the back of
the eye, called the retina. The retina is actually part
of the brain that is isolated to serve as a transducer
for the conversion of light into neuronal signals.
Based on feedback from the visual system, the lens
of the eye adjusts its thickness to focus light on the
photoreceptive cells of the retina, also known as the
rods and cones, which detect the photons of light
and respond by producing neural impulses. These
signals are processed via complex feedforward
and feedback...

متر الصورة الضوئية عرب العني ومتر إىل الشبكية حيث عند وصول
الصورة إىل الشبكية تكون مصغرة ومقلوبة مث ترسل الشبكية
رساله مرموزة إىل الدماغ وتدقيقا يف الفص القفوي يف مؤخرة
الدماغ عرب العصب البرصي والذي حيتوي عىل الياف عصبية كثرية
حيث يستقبل الفص القفوي من املخ املسؤول عن حاسة االبصار
ليستقبل الرسالة من الشبكية وتعديل الصورة املقلوبة وتكبريها
والفص القفوي املوجود يف مؤخرة املخ هو املسؤول عن البرص
هدا ما يفرس فقدان بعض االشخاص البرص يف حالة ترضر هدا
الفص .األضواء اليت تستقبلها مستقبالت الرؤيه تثري يف عصب
البرص إشارات كهربائيه .ترسي هذه اإلشارات الكهربائية يف عصب
البرص إىل الدماغ .يستقبل الدماغ هذه اإلشارات الكهربائية.
فقط بواسطة الدماغ حنن نرى ونفهم ما نراه .ال خيتص الدماغ
كله بالبرص بل مناطق معينه منه .أحدها هو مركز الرؤيه .رؤيتنا
املتطوره يه مثرة العمل املشرتك بني الدماغ أظهر حبث حديث أن
إضافة األحماض الدهنية الرضورية من...

LYON TEXT REGULAR, 9/13 PT

LYON TEXT REGULAR, 9/13 PT

La lumière passe d’abord par la cornée. Elle traverse
ensuite l’humeur aqueuse, la pupille, le cristallin, puis
l’humeur vitrée. Elle atteint ensuite la rétine. À ce stade,
la lumière, constituée d’ondes électromagnétiques, est
convertie en impulsions électriques par les constituants
de la rétine, les photorécepteurs (cônes environ 10
millions, bâtonnets environ 120 millions) et les neurones,
puis transmise au système nerveux central par le nerf
optique. Les deux nerfs optiques (droit et gauche) s’entrecroisent au niveau du chiasma optique et projettent vers
le thalamus au niveau des corps genouillés latéraux...

متر الصورة الضوئية عرب العني ومتر إىل الشبكية حيث عند وصول الصورة
إىل الشبكية تكون مصغرة ومقلوبة مث ترسل الشبكية رساله مرموزة إىل
الدماغ وتدقيقا يف الفص القفوي يف مؤخرة الدماغ عرب العصب البرصي
والذي حيتوي عىل الياف عصبية كثرية حيث يستقبل الفص القفوي من
املخ املسؤول عن حاسة االبصار ليستقبل الرسالة من الشبكية وتعديل
الصورة املقلوبة وتكبريها والفص القفوي املوجود يف مؤخرة املخ هو
املسؤول عن البرص هدا ما يفرس فقدان بعض االشخاص البرص يف حالة
ترضر هدا الفص .األضواء اليت تستقبلها مستقبالت الرؤيه تثري يف عصب
البرص إشارات كهربائيه .ترسي هذه اإلشارات الكهربائية يف عصب البرص
إىل الدماغ .يستقبل الدماغ هذه اإلشارات الكهربائية .فقط بواسطة
الدماغ حنن نرى ونفهم ما نراه .ال خيتص الدماغ...

LYON TEXT REGULAR, 8/12 PT

LYON TEXT REGULAR, 8/12 PT

Durch den dioptrischen Apparat des Auges wird auf der Netzhaut
ein seitenverkehrtes und auf dem Kopf stehendes Bild erzeugt.
Die Lichtreize werden von den Sinneszellen der Retina, den
Stäbchen (Helligkeit) und Zapfen (Farbsehen), registriert. Das
Verhältnis der Zelltypen unterscheidet sich je nach Ort auf der
Netzhaut; in der Fovea befinden sich ausschließlich Zapfen. Zapfen und Stäbchen bilden bei Lichteinfall ein Membranpotential,
das über bipolare Zellen an Ganglienzellen weitergeleitet wird...

متر الصورة الضوئية عرب العني ومتر إىل الشبكية حيث عند وصول الصورة إىل
الشبكية تكون مصغرة ومقلوبة مث ترسل الشبكية رساله مرموزة إىل الدماغ
وتدقيقا يف الفص القفوي يف مؤخرة الدماغ عرب العصب البرصي والذي حيتوي
عىل الياف عصبية كثرية حيث يستقبل الفص القفوي من املخ املسؤول عن حاسة
االبصار ليستقبل الرسالة من الشبكية وتعديل الصورة املقلوبة وتكبريها والفص
القفوي املوجود يف مؤخرة املخ هو املسؤول عن البرص هدا ما يفرس فقدان بعض
االشخاص البرص يف حالة ترضر هدا الفص .األضواء اليت تستقبلها مستقبالت
الرؤيه تثري يف عصب البرص إشارات كهربائيه .ترسي هذه اإلشارات الكهربائية...
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LYON TEXT SEMIBOLD, 10/15 PT

The visual system in animals allows individuals
to assimilate information from their surroundings. The act of seeing starts when the cornea
and then the lens of the eye focuses light from its
surroundings onto a light-sensitive membrane
in the back of the eye, called the retina. The retina is actually part of the brain that is isolated to
serve as a transducer for the conversion of light
into neuronal signals. Based on feedback from
the visual system, the lens of the eye adjusts its
thickness to focus light on the photoreceptive
cells of the retina, also known as the rods and
cones, which detect the photons of light and
respond by producing neural impulses. These
signals are processed via complex feedforward
and feedback...

متر الصورة الضوئية عرب العني ومتر إىل الشبكية حيث عند
وصول الصورة إىل الشبكية تكون مصغرة ومقلوبة مث ترسل
الشبكية رساله مرموزة إىل الدماغ وتدقيقا يف الفص القفوي يف
مؤخرة الدماغ عرب العصب البرصي والذي حيتوي عىل الياف
عصبية كثرية حيث يستقبل الفص القفوي من املخ املسؤول
عن حاسة االبصار ليستقبل الرسالة من الشبكية وتعديل
الصورة املقلوبة وتكبريها والفص القفوي املوجود يف مؤخرة املخ
هو املسؤول عن البرص هدا ما يفرس فقدان بعض االشخاص
البرص يف حالة ترضر هدا الفص .األضواء اليت تستقبلها
مستقبالت الرؤيه تثري يف عصب البرص إشارات كهربائيه.
ترسي هذه اإلشارات الكهربائية يف عصب البرص إىل الدماغ.
يستقبل الدماغ هذه اإلشارات الكهربائية .فقط بواسطة
الدماغ حنن نرى ونفهم ما نراه .ال خيتص الدماغ كله بالبرص بل
مناطق معينه منه .أحدها هو مركز الرؤيه .رؤيتنا املتطوره يه
مثرة العمل املشرتك بني الدماغ أظهر حبث حديث أن إضافة
األحماض الدهنية الرضورية من...

LYON TEXT SEMIBOLD, 9/13 PT

LYON TEXT SEMIBOLD, 9/13 PT

La lumière passe d’abord par la cornée. Elle traverse
ensuite l’humeur aqueuse, la pupille, le cristallin,
puis l’humeur vitrée. Elle atteint ensuite la rétine. À
ce stade, la lumière, constituée d’ondes électromagnétiques, est convertie en impulsions électriques
par les constituants de la rétine, les photorécepteurs
(cônes environ 10 millions, bâtonnets environ 120
millions) et les neurones, puis transmise au système
nerveux central par le nerf optique. Les deux nerfs
optiques (droit et gauche) s’entrecroisent au niveau
du chiasma optique et projettent vers le thalamus au
niveau des corps genouillés latéraux...

متر الصورة الضوئية عرب العني ومتر إىل الشبكية حيث عند وصول
الصورة إىل الشبكية تكون مصغرة ومقلوبة مث ترسل الشبكية رساله
مرموزة إىل الدماغ وتدقيقا يف الفص القفوي يف مؤخرة الدماغ عرب
العصب البرصي والذي حيتوي عىل الياف عصبية كثرية حيث يستقبل
الفص القفوي من املخ املسؤول عن حاسة االبصار ليستقبل الرسالة
من الشبكية وتعديل الصورة املقلوبة وتكبريها والفص القفوي املوجود
يف مؤخرة املخ هو املسؤول عن البرص هدا ما يفرس فقدان بعض
االشخاص البرص يف حالة ترضر هدا الفص .األضواء اليت تستقبلها
مستقبالت الرؤيه تثري يف عصب البرص إشارات كهربائيه .ترسي هذه
اإلشارات الكهربائية يف عصب البرص إىل الدماغ .يستقبل الدماغ هذه
اإلشارات الكهربائية .فقط بواسطة الدماغ حنن نرى ونفهم ما نراه .ال
خيتص الدماغ...

LYON TEXT SEMIBOLD, 8/12 PT

LYON TEXT SEMIBOLD, 8/12 PT

Durch den dioptrischen Apparat des Auges wird auf der
Netzhaut ein seitenverkehrtes und auf dem Kopf stehendes
Bild erzeugt. Die Lichtreize werden von den Sinneszellen
der Retina, den Stäbchen (Helligkeit) und Zapfen (Farbsehen), registriert. Das Verhältnis der Zelltypen unterscheidet
sich je nach Ort auf der Netzhaut; in der Fovea befinden
sich ausschließlich Zapfen. Zapfen und Stäbchen bilden bei
Lichteinfall ein Membranpotential, das über bipolare Zellen
an Ganglienzellen weitergeleitet wird...

متر الصورة الضوئية عرب العني ومتر إىل الشبكية حيث عند وصول الصورة إىل
الشبكية تكون مصغرة ومقلوبة مث ترسل الشبكية رساله مرموزة إىل الدماغ
وتدقيقا يف الفص القفوي يف مؤخرة الدماغ عرب العصب البرصي والذي
حيتوي عىل الياف عصبية كثرية حيث يستقبل الفص القفوي من املخ املسؤول
عن حاسة االبصار ليستقبل الرسالة من الشبكية وتعديل الصورة املقلوبة
وتكبريها والفص القفوي املوجود يف مؤخرة املخ هو املسؤول عن البرص هدا ما
يفرس فقدان بعض االشخاص البرص يف حالة ترضر هدا الفص .األضواء اليت
تستقبلها مستقبالت الرؤيه تثري يف عصب البرص إشارات كهربائيه .ترسي هذه
اإلشارات الكهربائية...

Commercial
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LYON TEXT BOLD, 10/15 PT

The visual system in animals allows individuals to assimilate information from
their surroundings. The act of seeing starts
when the cornea and then the lens of the eye
focuses light from its surroundings onto a
light-sensitive membrane in the back of the
eye, called the retina. The retina is actually
part of the brain that is isolated to serve as
a transducer for the conversion of light into
neuronal signals. Based on feedback from the
visual system, the lens of the eye adjusts its
thickness to focus light on the photoreceptive
cells of the retina, also known as the rods and
cones, which detect the photons of light and
respond by producing neural impulses. These
signals are processed via complex...
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LYON TEXT BOLD, 10/15 PT

متر الصورة الضوئية عرب العني ومتر إىل الشبكية حيث عند
وصول الصورة إىل الشبكية تكون مصغرة ومقلوبة مث ترسل
الشبكية رساله مرموزة إىل الدماغ وتدقيقا يف الفص القفوي
يف مؤخرة الدماغ عرب العصب البرصي والذي حيتوي عىل
الياف عصبية كثرية حيث يستقبل الفص القفوي من املخ
املسؤول عن حاسة االبصار ليستقبل الرسالة من الشبكية
وتعديل الصورة املقلوبة وتكبريها والفص القفوي املوجود
يف مؤخرة املخ هو املسؤول عن البرص هدا ما يفرس فقدان
بعض االشخاص البرص يف حالة ترضر هدا الفص .األضواء
اليت تستقبلها مستقبالت الرؤيه تثري يف عصب البرص إشارات
كهربائيه .ترسي هذه اإلشارات الكهربائية يف عصب البرص
إىل الدماغ .يستقبل الدماغ هذه اإلشارات الكهربائية .فقط
بواسطة الدماغ حنن نرى ونفهم ما نراه .ال خيتص الدماغ كله
بالبرص بل مناطق معينه منه .أحدها هو مركز الرؤيه .رؤيتنا
املتطوره يه مثرة العمل املشرتك بني الدماغ أظهر حبث حديث
أن إضافة األحماض الدهنية الرضورية من...

LYON TEXT BOLD, 9/13 PT

LYON TEXT BOLD, 9/13 PT

La lumière passe d’abord par la cornée. Elle traverse
ensuite l’humeur aqueuse, la pupille, le cristallin,
puis l’humeur vitrée. Elle atteint ensuite la rétine. À
ce stade, la lumière, constituée d’ondes électromagnétiques, est convertie en impulsions électriques
par les constituants de la rétine, les photorécepteurs
(cônes environ 10 millions, bâtonnets environ 120
millions) et les neurones, puis transmise au système
nerveux central par le nerf optique. Les deux nerfs
optiques (droit et gauche) s’entrecroisent au niveau
du chiasma optique et projettent vers le thalamus
au niveau des corps genouillés latéraux...

متر الصورة الضوئية عرب العني ومتر إىل الشبكية حيث عند وصول
الصورة إىل الشبكية تكون مصغرة ومقلوبة مث ترسل الشبكية رساله
مرموزة إىل الدماغ وتدقيقا يف الفص القفوي يف مؤخرة الدماغ
عرب العصب البرصي والذي حيتوي عىل الياف عصبية كثرية حيث
يستقبل الفص القفوي من املخ املسؤول عن حاسة االبصار ليستقبل
الرسالة من الشبكية وتعديل الصورة املقلوبة وتكبريها والفص
القفوي املوجود يف مؤخرة املخ هو املسؤول عن البرص هدا ما يفرس
فقدان بعض االشخاص البرص يف حالة ترضر هدا الفص .األضواء
اليت تستقبلها مستقبالت الرؤيه تثري يف عصب البرص إشارات
كهربائيه .ترسي هذه اإلشارات الكهربائية يف عصب البرص إىل
الدماغ .يستقبل الدماغ هذه اإلشارات الكهربائية .فقط بواسطة
الدماغ حنن نرى ونفهم ما نراه .ال خيتص الدماغ...

LYON TEXT BOLD, 8/12 PT

LYON TEXT BOLD, 8/12 PT

Durch den dioptrischen Apparat des Auges wird auf der
Netzhaut ein seitenverkehrtes und auf dem Kopf stehendes Bild erzeugt. Die Lichtreize werden von den Sinneszellen der Retina, den Stäbchen (Helligkeit) und Zapfen
(Farbsehen), registriert. Das Verhältnis der Zelltypen unterscheidet sich je nach Ort auf der Netzhaut; in der Fovea
befinden sich ausschließlich Zapfen. Zapfen und Stäbchen
bilden bei Lichteinfall ein Membranpotential, das über
bipolare Zellen an Ganglienzellen weitergeleitet wird...

متر الصورة الضوئية عرب العني ومتر إىل الشبكية حيث عند وصول الصورة إىل
الشبكية تكون مصغرة ومقلوبة مث ترسل الشبكية رساله مرموزة إىل الدماغ
وتدقيقا يف الفص القفوي يف مؤخرة الدماغ عرب العصب البرصي والذي
حيتوي عىل الياف عصبية كثرية حيث يستقبل الفص القفوي من املخ املسؤول
عن حاسة االبصار ليستقبل الرسالة من الشبكية وتعديل الصورة املقلوبة
وتكبريها والفص القفوي املوجود يف مؤخرة املخ هو املسؤول عن البرص هدا ما
يفرس فقدان بعض االشخاص البرص يف حالة ترضر هدا الفص .األضواء اليت
تستقبلها مستقبالت الرؤيه تثري يف عصب البرص إشارات كهربائيه .ترسي
هذه اإلشارات الكهربائية...
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BASIC ARABIC

PERSIAN EXTENSION

URDU EXTENSION

VOCALISATION MARKS

		16 of 32

ا ا أ أ إ إ آ آ ب ببببب ت تتتتت ث ثثثثث ج ججج ح ححح خ خخخ د ـد ذ ـذ ر ـر
ز ـز س سسس ش ششش ص صصص ض ضضض ط ططط ظ ظظظ ع ععع
غ غغغ ف ففف ڤ ڤڤڤ ق ققق ك ككك ل للل م ممم ن نننننن ه ههه ة ـة و ـو
ؤ ـؤ ئ ئئئئئئ ء ي يييييي
پ پپپپپ چ چچچ ژ ـژ گ گگگ ی ییی
پ پپپ ٹ ٹٹٹ چ چچچ ڈ ـڈ ژ ـژ ڑ ـڑ گ گگگ ک ککک ں ـں ہہہ ھ ھھھ ۂ ـۂ ۃ
ـۃ ے ـے ۓ ـۓ
ُ ٌ ْ ّ َّ ًّ ِّ ٍّ ُّ ٌّ
َ ً
◌◌ ِ◌ ٍ◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌◌

ARABIC PUNCTUATION

۔،؛؟٭﴿﴾

PROPORTIONAL INDIC
DEFAULT FIGURES

 0123456789﷼

PROPORTIONAL FARSI

0123456789

REQUIRED LIGATURES

DISCRETIONARY LIGATURES

STYLISTIC ALTERNATES

Commercial

ال ـال آل ـآل أل ـأل إل ـإل ال ـال آل ـآل
ـرب ـرپ ـرت ـرث ـرٹ ـري ـرئ ـزب ـزپ ـزت ـزث ـزٹ ـزي ـزئ ـنب ـنپ ـنت ـنث ـنٹ ـني ـنئ يب ىب ئب ـيب
ـىب ـئب يپ ىپ ئپ ـيپ ـىپ ـئپ ىت ئت ـيت ـىت ـئت يت ىث ئث ـيث ـىث ـئث يٹ ىٹ ئٹ ـيٹ ـىٹ ـئٹ
يج ىج ئج يح ىح ئح يخ ىخ ئخ يچ يچ ئچ ـيج ـىج ـئج ـيح ـىح ـئح ـيخ ـىخ
ـئخ يچ يچ ئچ يس ىس ئس ـيس ـىس ـئس يش ىش ئش ـيش ـىش ـئش يص ىص
ئص ـيص ـىص ـئص يض ىض ئض ـيض ـىض ـئض يع ىع ئع ـيع ـىع ـئع يغ ىغ
ئغ ـيغ ـىغ ـئغ يك ىك ئك ـيك ـىك ـئك يگ ىگ ئگ ـيگ ـىگ ـئگ يف ىف ئف يق ىق ئق يڤ ىڤ
ئڤ يل ىل ئل ـيل ـىل ـئل يه ىه ئه هللا
مبمبمب مب مپمپمپ مپ متمتمت مت مثمثمث مث مٹمٹمٹ مٹ ميميمي مي مئمئمئ مئ مسمسمس مس
مشمشمش مش مصمصمص مص مضمضمض مض مل ملـ هبهبـ هپهپـ هتتـ هثهثـ هٹهٹـ هيهيـ هئهئـ
هسهسـ هشهشـ هصهصـ هضهضـ جبـ جپـ جتـ جثـ جٹـ جيـ جئـ جلـ جب جپ جت جث جٹ جي جئ جل حبـ حپـ حتـ
حثـ حٹـ حيـ حئـ حلـ حب حپ حت حث حٹ حي حئ حل خبـ خپـ ختـ خثـ خٹـ خيـ خئـ خلـ خب خپ خت خث خٹ خي خئ خل چبـ چپـ چتـ
چثـ چٹـ چيـ چئـ چلـ چب چپ چت چث چٹ چي چئ چل
ككك ك
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
¡!¿?.,:;…-–—()[]{}/|\&@*“”‘’·„‚«»‹› §•¶†‡©®™
¡¿-–—()[]{}/|\@«»‹›
¡!¿?&“”‘’
fb ff fh fi fj fk fl ffb ffh ffi ffj ffk ffl
$£€¥1234567890¢ƒ%‰ªº#°<+=−×÷>≤≈≠≥′″
$£€¥1234567890ƒ%‰ªº#<+=−×÷>≤≈≠≥
$£€¥1234567890ƒ%‰
$£€¥1234567890ƒ%‰<+=−×÷>≤≈≠≥
$£€¥1234567890ƒ%‰#<+=−×÷>≤≈≠≥
$£€¥1234567890ƒ%‰<+=−×÷>≤≈≠≥
½⅓⅔¼¾⅛⅜⅝⅞

LOWERCASE

SMALL CAPS

STANDARD PUNCTUATION

ALL CAP PUNCTUATION

SMALL CAP PUNCTUATION

LIGATURES

PROPORTIONAL OLDSTYLE
default figures
PROPORTIONAL LINING

SMALL CAP
PROPORTIONAL LINING
TABULAR OLDSTYLE

TABULAR LINING

SMALL CAP
TABULAR LINING
PREBUILT FRACTIONS

H1234567890/1234567890

NUMERATORS &
DENOMINATORS

H+−1234567890 H+−1234567890

SUPERSCRIPT &
SUBSCRIPT

Habcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ÁÂÀÄÅÃĂĀĄǺÆǼÇĆČĈĊĎÐÉÊÈËĚĖĒĘĞĜĢĠĦĤÍÎÌ
ÏĪĮĨĬĴĶŁĹĽĻĿÑŃŇŅŊÓÔÒÖÕŐŌØǾŒŔŘŖŠŚŞŜȘÞŤ Ţ
ŦÚÛÙÜŬŰŪŲŮŨ ẂŴẀẄÝŶỲŸĲŽŹŻ
áâàäåãăāąǻæǽçćčĉċďđðéêèëěėēęğĝģġħĥıíîìïiīįĩĭiĵȷķłĺľ ļŀ
ñńňņŉŋóôòöõőōøǿœŕřŗßšśşŝșþťţŧúûùüŭűūųůũẃŵẁẅýŷ
ỳÿĳžźż
áâàäåãăāąǻæǽçćčĉċďðéêèëěėēęğĝģġħĥíîìïīįĩĭĵķłĺ
ľļŀñńňņŋóôòöõőōøǿœŕřŗšśşŝșþťţŧúûùüŭűūųůũẃ
ŵẁẅýŷỳÿĳžźż

commercialtype.com

UPPERCASE

ORDINALS

ACCENTED UPPERCASE

ACCENTED LOWER CASE

ACCENTED SMALL CAPS
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OPENTYPE FEATURES
FAMILY WIDE
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ACTIVATED

DEACTIVATED

َّ َ
َْ ْ
الذريَّ ِة
لت َح ُّول ِت
ِل
ِ
بتثبتنا

MARK POSITIONING

لِلت ََّحو َُّل ِت ْالَذْ ِريَّةِ

CONTEXTUAL ALTERNATES

بـتـثـبـتـنـا

HIJRI HEH

1438ہ

1438ه

REQUIRED LIGATURES

لـا يف البرشي فرحيت عرب راين

ال يف البرشي فرحيت عرب راين

DISCRETIONARY LIGATURES

الخيل الهندسة لما تحفر نمسا

اخليل الهندسة ملا حتفر منسا

السعر املخفض 3,460$ :﷼1,895
السعر األصيل 7,031$ :﷼9,215

السعر املخفض 3,460$ :﷼1,895
السعر األصيل 7,031$ :﷼9,215

 3,460$﷼1,895
 7,036$﷼9,215

 3,460$﷼1,895
 7,036$﷼9,215

PROPORTIONAL INDIC
DEFAULT FIGURES

PERSIAN FIGURES

STYLISTIC SET 1

Commercial

کاهش هزینه:
قیمت اصیل:

كتايب مكان بيتك نورك

کاهش هزینه:
قیمت اصلی:

كتايب مكان بيتك نورك

commercialtype.com
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ACTIVATED

DEACTIVATED

¿Mayo & ‘Ketchup’ for $7.99?

¿Mayo & ‘Ketchup’ for $7.99?

SMALL CAPS

¿¡Bacon & ‘Eggs’ for €250.18!?

¿¡Bacon & ‘Eggs’ for €250.18!?

ALL SMALL CAPS
includes punctuation & figures

¿FISH & ‘CHIPS’ FOR £125.48?

¿Fish & ‘Chips’ for £2.48?

Sale Price:
Originally:

$32,460 €11,895
¥70,031 £97,215

Sale Price:
Originally:

$32,460 €11,895
¥70,031 £97,215

Sale Price:
Originally:

$32,460 €11,895
¥70,031 £97,215

Sale Price:
Originally:

$32,460 €11,895
¥70,031 £97,215

$32,460 €11,895
¥70,031 £97,215

Sale Price:
Originally:

$32,460 €11,895
¥70,031 £97,215

Sale Price:
Originally:

$32,460 €11,895
¥70,031 £97,215

Sale Price:
Originally:

$32,460 €11,895
¥70,031 £97,215

Sale Price:
Originally:

$32,460 €11,895
¥70,031 £97,215

Sale Price:
Originally:

$32,460 €11,895
¥70,031 £97,215

Sale Price: $32,460 €11,895
Originally: ¥70,031 £97,215

Sale Price:
Originally:

$32,460 €11,895
¥70,031 £97,215

Sale Price:
Originally:

OPENTYPE FEATURES
FAMILY WIDE

ALL CAPS
opens up spacing, moves
punctuation up

PROPORTIONAL OLDSTYLE
default figures

PROPORTIONAL LINING

SMALL CAP
PROPORTIONAL LINING

TABULAR OLDSTYLE

TABULAR LINING

SMALL CAP
TABULAR LINING

2 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4 1/8 3/8 5/8 7/8

2 1/2 1/3 2/3 1/4 3/4 3/8 5/8… 7/8

PREBUILT FRACTIONS

21/03/15 and 2 9/118 46/923

21/03/15 and 2 9/118 46/923

ARBITRARY FRACTIONS
ignores numeric date format

0123456789 0123456789

0123456789 0123456789

DENOMINATOR
for making arbitrary fractions

0123456789 0123456789

0123456789 0123456789

NUMERATOR
for making arbitrary fractions

x158 + y23 × z18 − a4260

x158 + y23 × z18 − a4260

SUPERSCRIPT/SUPERIOR

x158 ÷ y23 × z18 − a4260

x158 ÷ y23 × z18 − a4260

SUBSCRIPT/INFERIOR

FAIMOŞI conştiinţa artiști

FAIMOŞI conştiinţa artiști

LANGUAGE FEATURE
Română ş accent

commercialtype.com
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FAMILIES INCLUDED IN COMPLETE COLLECTION

ABOUT THE DESIGNERS

Lyon Arabic Text Regular
Lyon Arabic Text Regular No.2
Lyon Arabic Text Semibold
Lyon Arabic Text Bold
Lyon Arabic Text Black

Khajag Apelian (born 1986) is a lettering, type and graphic
designer. Having grown up between Dubai and Beirut, and
being raised in an Armenian family, Khajag has an affinity for
different languages and writing systems, which he has applied to
the development of typefaces in many scripts, including Arabic,
Armenian, and Latin. He designed Arek, a typeface that was
awarded the Grand Prize at Granshan 2010 Eastern Type Design
Competition, and was among the winners of Letter.2, the second
international type design competition organized by the Association Typographique Internationale. He currently operates under
the name debakir, Armenian for printed type, and teaches design
courses at the American University of Beirut.

SUPPORTED LANGUAGES

Afrikaans, Albanian, Arabic, Asturian, Basque, Bosnian, Breton,
Catalan, Cornish, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English,
Esperanto, Estonian, Faroese, Farsi, Finnish, French, Galician,
German, Greenlandic, Guarani, Hawaiian, Hungarian, Ibo, Icelandic, Indonesian, Irish, Gaelic, Italian, Kurdish, Latin, Latvian,
Lithuanian, Livonian, Malagasy, Maltese, Maori, Moldavian,
Norwegian, Occitan, Polish, Portuguese, Romanian, Romansch,
Saami, Samoan, Scots, Scottish Gaelic, Serbian (Latin), Slovak,
Slovenian, Spanish (Castillian), Swahili, Swedish, Tagalog, Turkish, Urdu, Walloon, Welsh, Wolof
CONTACT
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New York, New York 10013
office 212-604-0955
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Wael Morcos (born 1986) is a graphic designer and type designer from Beirut, Lebanon and a partner at the Brooklyn based
design studio Morcos Key. Upon receiving his BA in Graphic Design from Notre Dame University (Lebanon), he spent three years
developing identities and Arabic-Latin bilingual typefaces, in
addition to working in print and exhibition design. Wael received
his MFA from RISD in 2013, before founding Morcos Key. Wael
has been featured in Print Magazine’s 15 under 30, was named
a Young Gun by the Art Directors Club and an Ascender by the
Type Directors Club. The studio’s clients include the Cooper
Hewitt Design Museum, the Studio Museum in Harlem, MoMA,
Nike, The Public Theatre and the Sharjah Architecture Triennial.
Kai Bernau (born 1978) studied graphic design at the University of Applied Sciences Schwäbisch Gmünd in Germany before
relocating to the Netherlands, where he graduated with honors
from the Design & Typography BA course of the Royal Academy
of Arts (KABK) in The Hague in 2005 with his critically acclaimed
Neutral Typeface project. He continued at the KABK’s Type and
Media Master course where he graduated in 2006. Together with
his wife Susana Carvalho, they formed Atelier Carvalho Bernau, a
practice that designs printed matter (mainly books), bespoke and
retail typefaces, and identity programs. The two have lectured
and set workshops at the Faculty of Fine Arts of the University of
Lisbon, the Écal in Lausanne, the Typographic Society in Vienna,
the Danish School of Media and Jounalism’s Typo08 conference, the Arnhem ArtEz design school, the MICA in Baltimore,
among  others.
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