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 الدكتور أحمد دالل يفوز بجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

َبل انذكزٕس أؽًذ دالل، ٔكٛم انشؤٌٔ األكبدًٚٛخ فٙ انغبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد، عبئضح يؤعغخ 
 ؼشثٙ. فٙ يغبل انزشاس انؼهًٙ ٔاالعاليٙ ان انًغزًشحانكٕٚذ نهزمذو انؼهًٙ نًغبًْبرّ 

رًُٛخ انمذساد وثٓذف رؾفٛض ٔدػى  6791ٔلذ ُأَشئذ يؤعغخ انكٕٚذ نهزمذو انؼهًٙ فٙ انؼبو 
انجششٚخ ٔ ٔاالعزضًبس فٛٓب ٔفٙ يجبداسد رغبْى فٙ ثُبء لبػذح صهجخ نهؼهى ٔانزكُٕنٕعٛب ٔاإلثذاع 

 ٔرؼضٚض انجٛئخ انضمبفٛخ انًًكُخ نزنك.

ػشة رمذٚشًا نًُغضارٓى انفكشٚخ انزٙ رخذو انزمّذو انؼهًٙ. ٔرًُؼ عٕائضْب عًُٕٚب نجبؽضٍٛ كٕٚزٍٛٛ ٔ
ُٔرًُؼ انغٕائض عًُٕٚب فٙ انًغبالد انزبنٛخ: انؼهٕو األعبعٛخ، انؼهٕو انزطجٛمٛخ، انؼهٕو االلزصبدٚخ 

 ٔاالعزًبػٛخ، انفٌُٕ ٔاٜداة، انزشاس انؼهًٙ انؼشثٙ ٔاالعاليٙ.

ؽٕل انزشاس انؼهًٙ انؼشثٙ ٔاالعاليٙ ٔرغّهًٓب فٙ ٔلذ َبل انذكزٕس دالل عبئضح انًؤعغخ ألثؾبصّ 
كبٌَٕ األٔل انغبس٘، ثشػبٚخ أيٛش انكٕٚذ انشٛخ  4ؽفم سعًٙ ألٛى فٙ انكٕٚذ ٕٚو األسثؼبء 

صجبػ األؽًذ انغبثش انصجبػ. ٔفبص انذكزٕس دالل ثغبئضرّ يُبصفخ يغ انجبؽضخ انزَٕغٛخ فبئضح 
 انؼشٚضٙ ثُغبل.

ٗ انًؤعغخ نشٚبدرٓب فٙ دػى انزمذو انؼهًٙ فٙ انؼبنى انؼشثٙ، الفزًب إنٗ أَّ ٔلذ أصُٗ انذكزٕس دالل ػه
 يٍ دٌٔ االعزضًبس فٙ انجؾش انؼهًٙ، ال ٕٚعذ رمذو ػهًٙ ٔال اَزبط نهًؼشفخ.

ٔلبل انذكزٕس دالل: "ْزا ششف ػظٛى نٙ فبنغبئضح ثبسصح ٔخبضؼخ نزؾكٛى دٔنٙ ٔركبفئ اإلَغبص 
انًٓى خهك ػذح ثٕرمبد نهجؾش انؼهًٙ، فزًُٕ كم ٔاؽذح يُٓب صى رزشاثط انجؾضٙ". ٔلبل أٚضًب إَّ يٍ 

فًٛب ثُٛٓب نخهك ٔاؽخ أكجش نهزمذو انؼهًٙ فٙ انؼبنى انؼشثٙ. ٔٚأيم انذكزٕس دالل أٌ ركٌٕ إؽذٖ ْزِ 
انجٕرمبد فٙ انغبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد ػجش يشكض فبسٔق عجش نهؼهٕو ٔانفهغفخ انؼشثٛخ 

أٔنٕٚبد ْزا انًشكض دػى ٔرشغٛغ األثؾبس فٙ انؼهٕو انؼشثٛخ ٔاالعاليٛخ ٔاٚغبد  ٔاالعاليٛخ. ٔيٍ
 انٕػٙ ثٓب ػجش انزؼهٛى ٔانزٕاصم.

ٔلبل سئٛظ انغبيؼخ انذكزٕس ثٛزش دٔسيبٌ: "أؽًذ دالل نٛظ فمط أكبدًًٚٛب يؼشٔفًب ػهٗ انصؼٛذ 
ًْٛخ  نهجؾش انؼهًٙ َٔشش انًؼشفخ انؼهًٙ ٔنكُّ أٚضًب يهزضو رًبيًب ثجُبء انًمذساد ٔانًغزٕٚبد ٔاأل



فٙ انؼبنى انؼشثٙ. ٔكٕكٛم نهشؤٌٔ األكبدًٚٛخ فٙ انغبيؼخ، طجغ انزغشثخ األكبدًٚٛخ ألعبرزح انغبيؼخ 
 ٔنجبؽضٍٛ فٙ انًُطمخ".

يٍ انغبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ  ٚزكش أٌ انجشٔفغٕس دالل َبل انجكبنٕسٕٚط فٙ انُٓذعخ انًٛكبَٛكٛخ 
لجم  6794ٔػًم كًُٓذط فٙ ششكخ طٛشاٌ انششق األٔعط ؽزٗ انؼبو  6791ثٛشٔد فٙ انؼبو 

. ٔثؼذ  رنك 6771أٌ ٚهزؾك ثغبيؼخ كٕنٕيجٛب ؽٛش َبل انذكزٕساِ فٙ انذساعبد االعاليٛخ فٙ انؼبو 
نذط، ٔٚبٚم، ٔعزبَفٕسد، رمّهت فٙ ػذح يُبصت أكبدًٚٛخ فٙ عبيؼبد أيٛشكٛخ  يٍ ثُٛٓب عًٛش كٕ

ٔعٕسعزبٌٔ لجم أٌ ٚؼٍّٛ ٔكٛاًل نهشؤٌٔ األكبدًٚٛخ فٙ انغبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد فٙ انؼبو 
 . ٔلذ ٔضغ كزبثٍٛ:9117

- “An Islamic Response to Greek Astronomy” (Brill, 1995)   ) انشد
 )االعاليٙ ػهٗ ػهى انفهك االغشٚمٙ 

- “Islam, Science, and the Challenge of History” (Yale University 
Press, 2010)   )االعالو، انؼهى ٔرؾذ٘ انزبسٚخ(  

 كًب كزت انؼذٚذ يٍ انًمبالد ؽٕل انؼهٕو انؼشثٛخ ٔانزبسٚخ االعاليٙ.

  
 
  انهٛجشانٙ   األيٛشكٙ   ٔرؼزًذ انُظبو انزؼهًٛٙ   6911انؼبو    ثٛشٔد فٙ   رأعغذ انغبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ 
  عبيؼخ ثؾضٛخ رذسٚغٛخ،   ٔانغبيؼخ ْٙ  . كًُٕرط نفهغفزٓب انزؼهًٛٛخ ٔيؼبٚٛشْب ٔيًبسعبرٓب   نهزؼهٛى انؼبنٙ 
رمّذو      . طبنت ٔطبنجخ   8500   ؽٕانٙيٍ    طالثًٛب   أػضبء ٔعغًًب  600  ٍي شضكأ  رضى ْٛئخ رؼهًٛٛخ يٍ 

ٔانذكزٕساِ    ٔانذكزٕساِ،   ٔانًبعٛغزش،   ٗ انجكبنٕسٕٚط،ُٚبْض يبئخ ثشَبيظ نهؾصٕل ػه   يب   انغبيؼخ ؽبنًٛب
ًٗ   انز٘   يشكضْب انطجٙ   فٙ   ٔرذسٚجًب   طجًٛب   كًب رّٕفش رؼهًًٛب  . انطت   فٙ   . عشٚشًا   491    فّٛ   ٚضى يغزشف
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