
ن�سري الدين الطو�سي
 )اأ�ستاذ الكائنات(

احلركة  اأ�سكال  يف  اأر�سطو  به  نادى  قد  كان  ما  له  يرق  مل 
اإبداع  من  الطو�سي  متكن  فقد  دائرية(  او  خطية  )اإما 
طريقة ريا�سية عرفت فيما بعد مبزدوجة الطو�سي نق�ست نظرية اأر�سطو والتي 
كانت تن�ص على اأن احلركة اإما خطية اأو دائرية حيث اأثبت الطو�سي باأنه من املمكن اأن تنتج 
الطو�سي  مزدوجة  باأن  العلماء  من  العديد  ويعتقد  دائريتني.  حركتني  من  خطية  حركة 
وجدت طريقها ملكتبة الفاتيكان بعد �سقوط الق�سطنطينية عام 1453م لت�سل اإىل نيكوال�ص 
كوبرنيكو�ص الذي اعتمد عليها يف نظريته ال�سهرية مركزية ال�سم�ص والتي غريت علم الفلك 

جذرياً واأنهت االعتقاد ال�سائد باأن االأر�ص هي مركز الكون.
بن  حممد  بن  حممد  هو  الفر�ص،  علماء  اأعظم  خلدون اأحد  واملوؤرخ ابن  العامل  اعتربه 
وهي  يف طو�ص،ـ  ولد  الطو�سي،  وباملحقق  الطو�سي  الدين  بن�سري  امل�ستهر  الطو�سي،  احل�سن 
اجتاح املغول بقيادة جنكيز  عمره  من  الع�سرين  ويف  اإيران،  �سرق  �سمايل  خرا�سان  يف  ناحية 
من  للنجاة  املح�سنة  االإ�سماعليني  قالع  اإىل  للجوء  الطو�سي  وا�سطر  خان منطقة خر�سان، 
بط�ص املغول، واأ�سبح الطو�سي الوزير املطلق لدى االإ�سماعيليني واأنه بلغ عندهم رتبة اأطلقوا 

فيها عليه لقب اأ�ستاذ الكائنات. 
كان الغزو املغويل الثاين بقيادة هوالكو حفيد جنكيز وكان هذا الغزو اأكرث �سرواة من الغزو 

االأول فحتى قالع االإ�سماعليني كانت عاجزة عن �سد هذا الغزو.
فاأر�سل هوالكو اإىل ركن الدين خور�ساه يطلب منه اال�ست�سالم، فا�ست�سار ركن الدين خا�سته 
واأركان دولته فاأ�ساروا بالت�سليم ليقينهم باأن املقاومة ميوؤو�ص من نتيجتها، فم�سى ركن الدين 

الدولة  موفق  والطبيبان  الدين  موؤيد  والوزير  الطو�سي  الدين  ون�سري  اأوالده  وب�سحبته 
ورئي�ص الدولة.

فغدر هوالكو بهم فقتل ركن الدين ومن معه وا�ستثنى من ذلك الطو�سي والطبيبني موفق 
كذلك  وعارفا  والفكرية،  العلمية  الطو�سي  مبكانة  عارفاً  كان  اأنه  اإذ  الدولة،  ورئي�ص  الدولة 

مبكانة الطبيبني.
اأ�سبح الطو�سي يف قب�سة هوالكو الذي كان مولعاً بعلم التنجيم والذين كان يجيده الطو�سي، 
وهناك ق�سة تروي احلديث االأول الذي دار بني هوالكو ون�سري الدين وكان هوالكو قد �سمع 
باملكانة العلمية لالأخري يف علم الفلك فيقول :اأنت تطلع اإىل ال�سماء؟ فقال له: ال ، فقال: ينزل 
الدين:  قال ن�سري  اأين تعرف؟  له : هوالكو، فمن  له : ال، فقال  عليك ملك يخربك؟ فقال 
باحل�ساب، فقال: تكذب، اأرين من معرفتك ما اأ�سدقك به، وكان هوالكو جاهاًل قليل املعرفة 

فقال له ن�سري الدين: يف الليلة الفالنية يف الوقت الفالين يخ�سف القمر.
الليلة  اإىل  فحب�ص  قتلناه  كذب  واإن  اإليه،  واأح�سنا  اأطلقناه  �سدق  اإن  احب�سوه  هوالكو:  قال 
اأن هوالكو تلك الليلة غلب عليه ال�سكر فنام ومل  بالغاً فاتفق  املذكورة، فخ�سف القمر خ�سفاً 
يج�سر اأحد على انتباهه، فقيل لن�سري الدين ذلك، فقال: اإن مل ير القمر بعينيه واإال فاأغدو 
مقتواًل ال حمالة، وفكر �ساعة ثم قال للمغول: دقوا على الطا�سات واإال يذهب قمركم اإىل يوم 
القيامة، ف�سرع كل واحد يدق على طا�سة، فعظمت الغوغاء، فانتبه هوالكو بهذه احليلة وراأى 

القمر قد خ�سف ف�سدقه واآمن به، وكان ذلك �سبباً الت�ساله بهوالكو.
والطب،  والتقاومي،  واحل�ساب،  والهند�سة،  واجلرب،  والفلك،  املثلثات،  يف  الدين  ن�سري  كتب 

واجلغرافية، واملنطق، واالأخالق، واملو�سيقي، وغريها من املوا�سيع.
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ر ال�سهر«  كي تفوز بجائزة مالية قدرها 50$، وبلقب »مفكِّ
مالحظة: اأول حل �سحيح يح�سل على اجلائزة واللقب

تو�سح ال�سورة يف االأعلى وعاءين �سعة كل منهما 10 لرت 
مملوءين باملاء نريد بوا�سطة الوعاءين ال�سغريين 

)5 لرت، 4 لرت( قيا�ص 3 لرت يف كل وعاء من 
الوعاءين ال�سغريين.

الكل يبداأ من التفكري

وينتهي  وحيدة  مرة  يف�سلون  فهم  اأخرى،  فر�سة  للإخفاق  النا�س  من  الكثري  مينح  ل 
الأمر بالن�سبة لهم، فمرارة علقم الف�سل تفوق احتمال بع�س النا�س، اإذا كنت راغبًا يف 
تقبل الف�سل، والتعلم منه، اإذا كنت م�ستعدًا لتقبل الف�سل على اأنه قوة متنكرة متخفية، 
قوى  اأكرث  ل�سغلل  يلزم  ما  متلك  �ساعتها  فاأنت  اأخرى،  مرة  واقفًا  تثب  لأن  وم�ستعدًا 

النجاح فعالية وتاأثريًا.
بيل غيت�ص
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اخلاليا ال�سم�سية
)اخرتاع القرن التا�سع ع�سر(

من اأهم الخرتاعات التي ظهرت يف القرن التا�سع ع�سر 
متكن  والتي  ع�سر،  التا�سع  القرن  اخرتاع  ي�سمونها  ما  عادة  والتي 

الإن�سان بف�سلها من تاأمني جزء ل باأ�س به من احتياجاته اليومية للطاقة عن طريق 
حتويل الطاقة ال�سم�سية اإىل طاقة كهربائية �سواء ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر. 

تعود فكرة اخلليا ال�سم�سية اإىل عام 1839 عندما اكت�سف العامل الفرن�سي ) اإدموند 
بكوريل( اأنه يف حال تعر�س قطب كهربائي مغمو�س يف حملول مو�سل لل�سوء ينتج تيار 
كهربائي، وف�سرها وقتئذ باأن ال�سوء ال�ساطع على الإلكرتود خلق تيار كهربائي، وبعد 
ذلك ويف عام 1941 وبعد اخرتاع الرتانز�سرت بفرتة ق�سرية، متكن املخرتع الأمريكي 

)رو�سل اأوهل( من اإنتاج اأول خلية �سم�سية م�سنوعة من ال�سليكون. 
ترتيب  ويتم  كيميائيا،  املعالج  ال�سليكون  من  العادة  يف  ال�سم�سية  اخلليا  وت�سنع 
�سمن  الكهربائي  للتيار  الناقلة  والأ�سلك  اأخرى  ومواد  املادة  هذه  من  طبقات 
ال�سم�س  �سوء  اأو  العادي  لل�سوء  اخللية  هذه  تعر�س  حال  ويف  هند�سي خا�س،  نظام 
ويتم  تيار  الكهربائية على �سكل  الأ�سلك  وتنتقل عرب  الإلكرتونات تتحرر  فاإن كمية 
ال�ستفادة منها يف ت�سغيل بع�س الأجهزة الكهربائية اأو ا�ستغللها يف اإ�ساءة امل�سابيح 

الكهربائية. 
ومت ا�ستغلل اخلليا ال�سم�سية )الكهرو�سوئية( يف الكثري من مناحي احلياة اليومية 
الأقمار  لت�سغيل  اللزمة  الكهربائية  الطاقة  لإنتاج  كبري  ب�سكل  ا�ستغللها  مت  كما 
ال�سناعية يف الف�ساء، وت�سغيل ال�سفن الف�سائية التي مت اإطلقها لكت�ساف الكواكب 

والأجرام الكونية. 
يف  تت�سبب  ل  لكونها  الكهربائية  الطاقة  لإنتاج  مثاليًا  م�سدرا  اخلليا  هذه  وتعد 
اإحداث اأي �سرر بيئي ول ينتج عنها خملفات وغازات كيميائية �سامة، ومن هنا فقد 
امليادين ويف  الأبحاث اخلا�سة بتطويرها وا�ستغللها ب�سكل وا�سع يف �ستى  مت دعم 

�ستى اأنحاء العامل. 
التو�سع يف  اأمام  العوائق  اأهم  اأ�سبحت  ال�سم�سية املرتفعة  اإنتاج اخلليا  ولكن كلفة 
ا�ستغللها، ومن هنا فقد اأدرك العلماء اأن التحدي الأكرب هو زيادة القدرة التحويلية 
كهربائية  طاقة  اإىل  ال�سم�سية  الطاقة  حتويل  على  قدرتها  اأي  ال�سم�سية،  للخليا 
وتخفي�س كلفة اإنتاجها، وتدل بع�س الدرا�سات اأنه قد مت حتقيق م�ستوى جيد لن�سبة 
كهربائي،  تيار  اإىل  الداخلة  ال�سم�سية  الطاقة  من   %32.3 بلغت  املطلوبة  التحويل 
ويعتقد الكثري من الباحثني اأنه ميكن الو�سول اإىل ن�سبة حتويل قد ت�سل اإىل %40.

اإن مثل هذه الزيادة يف القدرة التحويلية للخليا ال�سم�سية �سينجم عنها تقليل حجم 
كلفة  تقليل  وبالتايل  عنها  الناجتة  الكهربائية  الطاقة  مقدار  وزيادة  هذه اخلليا 
�سيلعب دورًا هامًا يف احلد من ظاهرة الحتبا�س احلراري  بدوره  اإنتاجها، وهذا 
العاملية ومكافحة التلوث البيئي والذي اأ�سبح اخلطر الأول الذي يتهدد الإن�سانية 

يف الوقت الراهن ومن هنا تنبع اأهمية هذا الخرتاع.

اخرتاعات مهمة

ملقرتحات وملزيد من املعلومات:
رام اهلل، عمارة زهرة امل�سايف - �سارع االإر�سال، هاتف: 02-2985885 

القد�ص، �سارع علي بن اأبي طالب، هاتف: 02-6285387
غزة، �سارع عمر املختار، هاتف: 08-2825282
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هل �سبق واأن �ساهدت منظر البحر ليًل؟ هل 

لحظت ملعانًا يف �سطح املاء رغم الظلم؟ 

البحر  ل�سطح  اللمعان  ب�سر هذا  هل فكرت 

يف ظل غياب ال�سوء ب�سكل �سبه كامل حتى ويف حالة غياب 
�سوء القمر؟

تف�سري ق�سية للنقا�ص للعدد ال�سابق:

يف ال�سيف اأو يف ال�ستاء، من مّنا مل يحكه اأنفه حكًة قوية �سعر بعدها برغبة �سديدة 

باإغلق  نقوم  اأننا  ومنها  العط�سة  ترافق  الغريبة  الظواهر  من  كثري  بالعطا�س، 

اأعيننا لاإراديًا عند العطا�س فهل �ساألنا انف�سنا ملاذا ل ن�ستطيع اأن نعط�س واأعيننا 
مفتوحة؟

نادرا،  اإل  يوقفها  اأن  للإن�سان  ول ميكن  اإرادي مطلقا  ب�سكل غري  العملية حتدث 

وهي حتتاج اإىل طاقة كبرية لإخراجها مما يوؤدي اإىل توقف جميع وظائف اجل�سم 

عن العمل مبا فيها القلب خلل اأجزاء الثانية التي حتدث فيها العط�سة ومبا اأن 

الطاقة التي تخرج من العط�سة كبرية جدا فهذا يوؤدي اإىل و�سع �سغط كبري على 

العينني مما يجعل الإن�سان يغلق عينيه ل اإراديًا منعا حلدوث مكروه لهما من 

جراء العطا�س.

ق�شية للنقا�ش

الفائز بجائزة 
»مفكر �سهر �سباط 2013« هو: 
فادي لهلبت - 32 �سنة - نابل�س

اإذا كنتم ترغبون مبعرفة حل اأحجية العدد ال�سابق زوروا موقع موؤ�س�سة النيزك على الإنرتنت 
www.alnayzak.org اإ�سدارات وموارد - املجلة العلمية.


