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ســبحانه وتعــاىل  –اهــتم العــرب بــالعلم كثــرياً بعــد بــزوغ فجــر اإلســالم، وكــرم اهللا 
على العلــم ألن  –صلى اهللا عليه وسلم  –العلم والعلماء وحث نبيه الكرمي حممد  –

ــــا ازداد طلبــــه نــــوع مــــن العبــــادة، وحينمــــا اتســــعت ال دولــــة اإلســــالمية واســــتقرت أركا
االهتمـــام بـــالعلم وبـــدأت الرتمجـــة تنشـــط، وأخـــذ العلمـــاء يبـــدعون ويضـــيفون. وكانـــت 
أبوب العلم يف لعصر العباسي واسعة متنوعة، ولذلك نظــر كــل واحــد إليــه مــن وجهــة 

وقـــد نقـــل الشـــريف اجلرجـــاين عـــدة مفـــاهيم للعلـــم نظـــره، فتعـــددت تعريفاتـــه وتنوعـــت 
((العلـــم: هـــو االعتقـــاد اجلـــازم املطـــابق للواقـــع. وقـــال احلكمـــاء: هـــو حصـــول فقـــال: 

صورة الشيء يف العقل واألول أخص من الثاين. وقيل: العلــم هــو إدراك علــى مــا هــو 
به. وقيل: زوال اخلفــاء مــن املعلــوم واجلهــل نقيضــه. وقيــل: هــو مســتغن عــن التعريــف. 

ــــا الكليــــات واخل ــــم صــــفة راســــخة يــــدرك  ــــل: العل زئيــــات. وقيــــل: العلــــم وصــــول وقي
الشــمس إىل معــىن الشــيء، وقيــل: عبــارة عــن إضــافة خمصوصــة بــني العاقــل واملعقــول: 

. وكانــت لفظــة ((العلــم)) تطلــق علــى املعــارف  )1(وقيل: عبارة عن صفة ذات صــفة))
كلهــا وكانــت لفظــة ((العــامل)) تطلــق علــى مــن تضــلع مــن علــم أو عــدة علــوم. وقــد 

هـ) أول من أحصى 339-صنيفها. ويعد أبو نصر الفارايب (اهتم القدماء بذكرها وت
)) وهـــي علـــم اللســـان. وعلـــم )3(يف كتابـــه ((إحصـــاء العلـــوم )2(العلـــوم أحصـــاًء دقيقـــاً 
وهــي: العـــدد، واهلندســة، واملنــاظرة، والنجــوم، واملوســـيقى،  )4(املنطــق. وعلــوم التعــاليم

لعلـــم املـــدين، وعلـــم الفقـــه، والعلـــم الطبيعـــي، والعلـــم اإلهلـــي، وا –واألثقـــال، واحليـــل 
  وعلم الكالم.

  وكان قد قسمها يف كتابة ((التنبيه على سبيل السعادة)) إىل قسمني:



األول: حتصــــل بــــه معرفــــة املوجــــودات الــــيت لــــيس لإلنســــان فعلهــــا. وهــــو العلــــوم 
  النظرية: علم التعاليم، والعلم الطبيعي، والعلم اإلهلي.

ا أن تفعل، والقوة علــى فعــل اجلميــل، اآلخر: حتصل به معرفة األشياء اليت ش أ
  . )5(وهو العلوم امللية، والفلسفة املدنية

وأَثَّـــر كّتـــاب ((إحصـــاء العلـــوم)) يف تصـــنيف العلـــوم، وأصـــبح ((نـــواة لغـــريه مـــن 
هـــ) يف كتابــه ((الفهرســت)) 380-)) وقــد فكــر ابــن النــدمي ()6(املوســوعات العلميــة

لغـــــــة، والنحـــــــو، والشـــــــعر، واألنســـــــاب، أصـــــــناف العلـــــــوم والكتـــــــب املؤلفـــــــة فيهـــــــا كال
  واملوسيقى، والفلسفة، والرياضيات، والطب، والكيمياء.

وقســــم إخــــوان الصــــفا العلــــوم إىل ثــــالث أجنــــاس هــــي: الرياضــــية، والشــــرعية     
، وحتدثوا من أقسام هذه األجناس يف أثنيتني ومخسني )7(املوضعية، والفلسفة احلقيقية

  رسالة.
-بو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد بــن يوســف اخلــوارزمي (وقسمها األديب اللغوي أ

ــا مــن العلــوم العربيــة، وعلــوم العجــم وغــريهم 387 هـ) إىل: علوم الشريعة وما يقــرتن 
  من األمم كالفلسفة، واملنطق، والطب، واهلندسة، واحليل، والكيمياء.

هــــــ) احلكمـــــة إىل قســــــمني: قســـــم نظـــــري، وقســــــم 428-وقســـــم ابـــــن ســــــينا (
  . )8(عملي

هـــ) إىل علــم حممــود، وعلــم مــذموم، ومــن 505-ها أبــو ماجــد الغــزايل (وقســم
العلم احملمود: العلوم الشرعية، ومن العلم املذموم: السحر، والطلسمات، والشــعبذة، 
والتلبيســات، وذكــر أن الفلســفة ليســت علمــاً برأســها بــل هــي أربعــة أجــزاء: اهلندســة 

  . )9(واحلساب، واملنطق، واالهليات، والطبيعيات
-وقســـمها مشـــس الـــدين حممـــد بـــن إبـــراهيم بـــن ســـاعد الســـنجاري االكفـــاين (

هـ) يف كتابه ((إرشاد القاصد إىل أسىن املقاصد)) تقسيماً ال خيــرج عــن تقســيم 794
الفارايب، وذكر فيه أنواعها وأصنافها وهو ((مأخذ مفتاح السعادة لطــاش كــربي زاده، 



عة نظريـــة وهـــي: املنطـــق اإلهلـــي، ومجلـــة مـــا فيـــه ســـتون علمـــاً منهـــا عشـــرة أصـــلية، ســـب
والطبيعـــي، والرياضـــي بأقســـامه، وثالثـــة عمليـــة وهـــي: السياســـة، واألخـــالق، وتـــدبري 

  )). )10(املنـزل. وذكر يف مجلة العلوم أربعمائة تصنيف
هـــــ) إىل صــــنفني: صــــنف طبيعــــي 808-وقســــمها عبــــد الــــرمحن بــــن خلــــدون (

، وحتــدث عــن  )11(ضــعهلإلنســان يهتــدي إليــه بفكــره، وصــنف تقلــي يأخــذه عمــن و 
العلـــــــوم العقليـــــــة وأصـــــــنافها وهـــــــي: العلـــــــوم العدديـــــــة، واهلندســـــــة، واهليئـــــــة، واملنطـــــــق، 

 )12(والطبيعيات، والطب، والفالحــة، واإلهليــات، والســحر، والطلســمات، والكيميــاء
هـــــ) إىل ســــبعة أصــــول يتفــــرغ منهــــا أربعــــة ومخســــون 821-. وقســــمها القلقشــــندي (

ب. والعلــــــوم الشــــــرعية. والعلــــــم الطبيعــــــي، وعلــــــم علمــــــاً. واالصــــــول هــــــي: علــــــم األد
  . )13(اهلندسة، وعلم اهليئة، العدد املعروف  باألرمثاطيقي، والعلوم الفلسفة

ا أمحد بن مصطفى الشهري بطاش كــربي زاده  وفـَفََّل القول يف العلوم وموضوعا
هــــ) يف كتابـــه ((مفتـــاح الســـعادة ومصـــباح الســـيادة)) وجعلهـــا ســـبعة أصـــول 968-(

  ها دوحات هي:مسا
  الدوحة األوىل: يف بيان العلوم اخلطية.

  الدوحة الثانية: يف علوم تتعلق باأللفاظ.
  الدوحة الثالثة: يف علوم باحثة عما يف األذهان من املعقوالت.

  الدوحة الرابعة: يف العلم املتعلق باألعيان.
  الدوحة السادسة: يف العلوم الشرعية.

  طن.الدوحة السابعة: يف علوم البا
ويف كـــل دوحـــة عـــدة شـــعب وفـــروع. وقـــد بلغـــت شـــعب الدوحـــة الرابعـــة، عشـــر 

  .)14(شعب وعدة فروع، ومنها شعبة علم اهلندسة وفروعه
هــــ) وســـلك 1067واهـــتم بـــالعلوم مصـــطفى عبـــد اهللا الشـــهري حبـــاجي خليفـــة (
ا وعين غري هــؤالء   )15(ملك طاش كربي وتكلم على تقسيم العلوم. وذكر موضوعا



القــرن الثــاين عشــر  -لوم وتصــنيفها مــنهم: حممــد علــي الفــاروقي التهــانوي (بأقسام الع
للهجرة) الذي َرتَّب كتابه ((كشاف إصالحات الفنون)) على فنني: فن يف األلفاظ 

  .)16(العربية، وفن يف األلفاظ العجمية
هــــ) صـــاحب كتـــاب ((أجبـــد العلـــوم)) 1307-ومـــنهم: صـــديق حســـن خـــان (

  .)17(ا الفن كاالكفاين، وابن خلدون، وغريمهاالذي نقل عمن سبقوه يف هذ
لقــد ذكــر هــؤالء أصــناف العلــوم، وهــي كثــرية مثلــت املعــارف املختلفــة، ومل يرتكــوا 
فرعـــاً مـــن فـــروع املعرفـــة إال مشَّـــوه علمـــا. فـــالنحو علـــم، والطـــب علـــم، والفلـــك علـــم، 

ش  . وهــذه الكثــرة مـــن العلــوم الـــيت ذكــر طـــا)18(ووضــعوا للــرقص علمـــا، وللغــنج علمـــا
كــــربي زاده منهــــا ثلثمائــــة واثنــــني وعشــــرين علمــــا، اقتضــــتها احليــــاة والتقــــدم العلمــــي، 
وكانــت الصــنائع دافعــا مهمــا إىل العنايــة بــالعلوم، إذ أنــه ((البــد هلــا مــن العلــم)) وأن 
ــا ((ُتســجاد وتكثــر  رسوخها يف األمصار ((أمنا هو برسوخ احلضارة وطول أمــدة)) وأ

ـــــا يف  النـــــوع اإلنســـــاين ((كثـــــرية لكثـــــرة األعمـــــال املتداولــــــة يف إذا كثـــــر طالبهـــــا)) وأ
)). وكان لرعاية اخللفاء واألمراء والوالية أثر يف ازدهار العلــوم عنــد العــرب )19(العمران

وتنوعها، وكانت العلوم العلميــة والتطبيقيــة مــن أهــم مــا عنــوا بــه، ألن هلــا صــلة باحليــاة 
 )20(لكواكـــب، وبُنيـــت املراصـــدومـــا حيتـــاج إليـــه اإلنســـان، فقـــد نشـــطت حركـــة رصـــد ا

. ودفعـــتهم )21(واحتـــاج علمـــاء الفلـــك إىل آالت الرصـــد فنشـــأ علـــى اآلالت الرصـــدية
متطلبـــات احليـــاة إىل عمـــل الســـاعات ملعرفـــة األوقـــات فنشـــأ علـــم البنكامـــات وعلـــم 

. ودفعــــتهم احلاجــــة إىل صــــناعة اآلالت املختلفــــة مثــــل آالت ّجــــّر )22(آالت الســــاعة
ــار، والفــوارات، وصــناعة املنجنيقــات، اإلثقــال وإخــراج املــا ء مــن اآلبــار ورفعــه مــن األ

ونشــأ علــم اآلالت احلربيــة، وعلــم جــر األثقــال، وعلــم اآلالت الرومانيــة _ احليــل _ 
  .)23(وعلم إنباط املياه

وكانــت العلــوم الرياضــية وهــي اهلندســة واهليئــة، والعــدد، واملوســيقى مــن أهــم مــا 
ندســة الــذي (( يــدخل يف الصــنائع كلهــا وخاصــة يف اهتم به العرب، والسيما علــم اهل



املســـاحة، وهـــي صـــناعة حيتـــاج إليهـــا العمـــال والكتـــاب والـــدهاقني وأصـــحاب الضـــياع 
ــــار، وعمــــل الربيــــدات ومــــا  م مــــن جبايــــة اخلــــراج. وحفــــر األ والعقــــارات يف معــــامال

لــم )). وقسموا علم اهلندسة إىل عــدة علــوم هــي: علــم عقــود األبنيــة، وع)24(شاكلها 
املنــاظر، وعلــم املرايــا احملرقــة، وعلــم مركــز األثقــال، وعلــم املســاحة، وعلــم إنبــاط امليــاه، 
وعلــم جــّر األثقــال، وعلــم اآلالت احلربيــة، وعلــم املِالحــة، وعلــم البنكامــات، وعلــم 

  .)25(األوزان واملوازين، وعلم اآلالت الروحانية
ركــة واجلاذبيــة ومعاوقــات وعنــوا عنايــة كبــرية بامليكانيــك فتحــدثوا عــن القــوى احمل

  .)26(احلركة
واهتمــوا بــالتطبيق العملــي للهندســة فكــان علــم احليــل (امليكانيــك) الــذي كانــت 
معـــارفهم واســـعة فيـــه، قـــال غوســـتاف لوبـــون: ((معـــارف العـــرب امليكانيكيـــة العمليـــة 
ــم الــيت انتهــت إلينــا  م يف امليكانيكــا مــن بقايــا آال واســعة جــداً، ويســتدل علــى مهــار

م.ومن    وصفهم هلا يف مؤلفا
ويرى الدكتور إ. برنارد اإلكسفوردي: أنَّ العرب هم الــذين طبقــوا الرقَّــاص علــى 

))، وقالـــــــت زيغـــــــرت هونكـــــــه: ((كـــــــان العـــــــرب ميكـــــــانيكيني موهـــــــوبني )27(الســـــــاعة
  )).)28(بارعني

)2(  
اهــتم اليونــان باهلندســة ((أخــذوها مــن األمــم الــيت ســبقتهم وقــد درســوها درســاً 

)) )29(أضــــافوا إليهــــا إضــــافات هامــــة وكثــــرية جعلــــت اهلندســــة علمــــاً يونانيــــاً علميــــاً مث 
وتـــرجم العـــرب عـــنهم كتـــبهم يف امليكانيـــك مثـــل ((كتـــاب الفيـــزكس ألرســـطوطاليس، 

اليرن، وكتــاب أآلالت املصــوتة علــى  )30(وكتاب احليل الروحانية، وكتاب رفع األثقال
الت احلربيــة، وكتــب فطرينيــوس بعد ستني ميال ملورطس، وكتاب هريون الصغري يف أآل

  )).)31(هريون االسكندري يف أآلالت املفرغة للهواء والرافعة للمياه



وعرفوا كتاب اقليدس يف الثقل واخلفة، وكتابه أصول اهلندسة الذي مســوه كتــاب 
، وكتب ارمخيدس مثل كتاب آله ساعات املــاء الــيت ترمــي بالنبــادق وغــريه )32(األصول

، وكتـــــاب املخروطـــــات اليلونيـــــوس النجـــــار، وقـــــد ذكـــــر )33(مـــــن حبوثـــــه يف امليكانيـــــك
بنوموســــــي بــــــن شــــــاكر يف أول كتــــــاب املخروطــــــات ((أن ابلونيــــــوس كــــــان مــــــن أهــــــل 

نســـخة  باالســـكندرية، وأن كتابـــه يف املخروطـــات قـــد فســـد ألســـباب منهـــا استصـــعا
وتــرك االستقصــاء لتصــحيحه، والثــاين أن الكتــاب درس وامنحــى ذكــره وحصــل متفرقــاً 

  )).)34(الناسمن أيدي 
إن هــــذه العنايــــة برتمجــــة مــــا عنــــد اليونــــان واالنتفــــاع بــــه واإلضــــافة إليــــه جعلــــت 
ـــــانيني مبـــــادئ  ـــــوا مـــــن اليون ـــــدكتور أمحـــــد يوســـــف احلســـــن يقـــــول: ((إن العـــــرب ورث ال
امليكانيك ووصفت كتب هريون وفيلون وغريها العديد من احليل واألواين امليكانيكيــة 

غرد هونكــه تقــول: ((لقــد اهــتم العــرب حنــو األجمــاد )) وجعلت الدكتورة زي)35(املتحركة
الــــــيت رمسوهــــــا ألنفســــــهم، فكــــــان أن طوروهــــــا وزادوا عليهــــــا أشــــــياء عديــــــدة، وقــــــدموا 
اخرتاعات أخــرى تشــبه املعجــزات، مبتكــرين بــذلك آالت خمتلفــة للمراقبــة والقياســات 

اع أخـــذها الغـــرب عـــنهم وبقـــي علـــى اســـتعماله هلـــا أمـــداً طـــويًال دون أن يكـــون الخـــرت 
)) ويقــول الرومييلــي: ((ينبغــي أن ال نظــن )36(املنظار املكرب املتأخر أي تــأثري يف ذلــك

أن العــــرب مل يضــــيفوا شــــيئا جديــــدا إىل العلــــم الــــذي كــــانوا أوصــــياء عليــــه، بــــل علــــى 
النقيض من ذلك وإذا كانت خطوات التنمية واإلنضاج الــيت خطوهــا يف هــذا الســبيل  

لكبـــري مـــن الكتـــب الـــيت تركوهـــا فليســـت تلـــك كثـــريا مـــا ضـــاعت وتفرقـــت يف احلشـــد ا
كمــا   –اخلطوات أقل أصالة وأبعد عن الواقع من أجل ذلــك؟ ولــيس ألحــد أن يقــول 

إن دور العــرب ينحصــر ببســاطة يف املــزج والنقــل ملعــارف  –يقرر ذلك بعــض املــؤلفني 
األقـــدمني الـــيت لـــوالهم لـــذهبت أدراج الريـــاح. األمـــر الـــذي هـــو يف ذاتـــه عنـــوان فخـــر 

  )).)37(م، وشرف اليستهان بهعظي



لقـــد عـــرف العـــرب اآلالت وصـــناعتها، وظهـــر علـــم احليـــل، واحليـــل مجـــع حيلـــة، 
قال الشريف اجلرجاين: ((احليلة اســم مــن االحتيــال وهــي الــيت حتــّول املــرء عمــا يكرهــه 

)) وقــال ابــن منظــور: ((قــال ابــن ســيده: احلّــْوا واحليــل واحلِــَول واحليلــة )38(إىل مــا حيبــه
واحملالــــة واالحتيــــال والتحــــّول والتحيــــل كــــل ذلــــك: احلــــذق، وجــــودة النظــــر، واحلويــــل 

مثــل  –والقــدرة علــى دقــة التصــرف. واحلِيــل واحلِــَول مجــع ِحليــة، ورجــل َحــَول وُحَولــة 
وحولــــة وحــــّول وَحــــواّيل وُحــــواّيل وَحَوْلــــَول: حمتــــال شــــديد االحتيــــال.. ورجــــل  –ُمهَــــَزة 

ال: هــو أحــول منــك، أي أكثــر حليــة ومــا َأْحَولَــه، ُحوَّل: ذو حيلة، وأمرأة ًحوَّلة، ويقــ
أي بصــــري بتحويــــل األمــــور، وهــــو ُحــــوَّل قـُلَّــــب..  –بتشــــديد الــــواو  –ورجــــل ُحــــوَّل 

حــال مــن الكــالم مــا 
ُ
اُحلوَّل: ذو التصرف واالحتيــال يف األمــور.. واحملالــة: احليلــة.. وامل
ـــة ـــه: جعلـــه حمـــاًال، واالحتيـــال واحملاول : مطالبتـــك الشـــيء عـــدل بـــه عـــن وجهـــه، وحّول

االســم مــن  –باحليــل، وكــل مــن رام باحليــل فقــد حالــه)) مث قــال: ((واحلِيلــة بالكســر 
  )).)39(االحتيال وهو من الواو

وال ختــرج املعــاجم واملظــاّن األخــرى عــن هــذا املعــىن، فاحلِيلــة هــي: احلِــذق، ودقــة 
يف  )40(النظـــر، والقـــدرة علـــى جـــودة التصـــرف، وهـــي التلطـــف يف الصـــنعة والتحميـــل
ا الوسيلة إىل حتقيق هدٍف من األهداف احملمودة أو املرذولــة ا، أي أ . وقــد )41(إتقا

  ّعَرَف العرب أنواعا من احليل، ومسوا كل منها عاما، ومنها: 
علم احليل الشرعية وقد تسمى ((احليــل الفقهيــة)) قــال حــاجي خليفــة:  األول:

ئض، وقـــد صـــنفوا فيـــه كتبـــاً ((وهـــو بـــاب مـــن أبـــواب الفقـــه بـــل فـــن مـــن فنونـــه كـــالفرا
أشــــهرها كتــــاب احليــــل للشــــيخ اإلمــــام أيب بكــــر أمحــــد بــــن عمــــر املعــــروف باخلصــــاف 

وهــو يف جملــدين ذكــره التميمــي  –أحــدى وســتني ومــائتني  261احلنفــي املتــويف ســنة 
ولـــه شـــروح منهـــا شـــرح األئمـــة احللـــواين، وشـــرح مشـــس األئمـــة  –يف طبقـــات احلنفيـــة 

هر زاده. ومنهــا كتــاب حممــد بــن علــي النُّخعــي، وابــن السرخســي، وشــرح اإلمــام جــوا



 –هـ وأيب بكر الصرييف 662حمي الدين أبو بكر حممد بن حممد املتويف سنة  –براقة 
  هـ .330حممد بن حممد البغدادي الشافعي املتويف مبصر سنة 

وأيب حامت القزوييت، وغري ذلك. ذكروا فيه احليل الدافعة للمطالبة وأقسامها مــن 
)) مث ذكــر كتبــا باســم احليــل هــي: احليــل أليب عبــد الــرمحن حممــد )42(رمــة واملكروهــةاحمل

واحليـــل  –مثـــان وعشـــرين ومـــائتني  228املتـــويف ســـنة  –بـــن عبيـــد اهللا العتـــيب الشـــاعر 
ــــ 321البــــن دريــــد حممــــد بــــن احلســــن اللغــــوي املتــــويف ســــنة  ــــري ةإحــــدى وثالمثائ ، كب

املتــــويف ســــنة  –اليزيــــدي النحــــوي  واحليــــل أليب عبــــد اهللا حممــــد بــــن عبــــاس –وصــــغري
  .)43(ةهـ ثالث عشرة وثالمثائ312

علــم احليــل الساســانية، قــال طــاش كــربي زاده: ((وهــو علــم يعــرف بــه  الثــاني:
طريق االحتيال يف جلــب املنــافع وحتصــيل األمــوال. والــذي باشــرها يتــزىي يف كــل بلــدة 

ي، فتــاوة خيتــارون بــزّي يناســب تلــك البلــدة، بــأن يعتقــد أهلهــا يف أصــحاب ذلــك الــز 
زّي الفقهــاء، وتــارة خيتــارون زّي الوعــاظ، وتــارة خيتــارون زّي الصــوفية، وتــارة خيتــارون 
زّي األشراف إىل غري ذلك، مث هم حيتالون يف خداع العوام بــأمور تعجــز العقــول عــن 

  )).)44(ضبطها
 علــم احليــل الروحانيــة: وهــو مــن العمــوم املتصــلة باهلندســة امليكانيكيــة، الثالــث:

ويبحـــث يف ((احلركـــة، ويف معادلـــة القـــوى احملرمـــة واآلالت، ويســـمى يف اللغـــة احلديثـــة 
)) ومســـاه الفـــارايب ((علـــم احليـــل)) وهـــو مـــن علـــوم التعـــاليم الـــيت )45(باســـم امليكانيكـــا

ذكرهـــــا وهــــــي: العـــــدد، واهلندســــــة، وعلـــــم املنــــــاظر، وعلـــــم الــــــنجم التعليمـــــي، وعلــــــم 
، قــال: ((وأمــا علــم احليــل فإنــه علــم وجــه )46(املوســيقى، وعلــم األثقــال، وعلــم احليــل

التدبري يف مطابقة مجيع ما يربهن وجوده يف التعاليم اليت سبق ذكرها بالقول والربهــان 
علــى األجســام الطبيعيــة وإجيادهــا ووضــعها فيهــا بالفعــل، وذلــك أن تلــك العلــوم كلهــا 

ا معقولة وحــدها ومنتزعــة مــن األجســام الطبيعيــة، و  حيتــاج عنــد إجيــاد أمنا تنظر على أ
هــذه وإظهارهــا بــاإلرادة والصــنعة يف األجســام الطبيعيــة واحملسوســات إىل قــوة يــدبرها 



إجيادهــا فيهــا ومطابقتهــا عليهــا مــن قبــل أن للمــواد واألجســام احملسوســة أحــواال تعــوق 
عــن أن توضــع تلــك الــيت تبينــت بــالرباهني عنــدما يلــتمس أن توضــع فيهــا كيــف اتفــق 

تــاج إىل توطــأ األجســام الطبيعيــة لقبــول مــا يلــتمس مــن إجيــاد وبــأي وجــه اتفــق بــل حي
هــذه فيهــا، وأن يتلطــف يف إزالــة العوائــق. فعلــوم احليــل هــي الــيت تعطــي وجــوه معرفــة 
التدابري والطرق والتلطف إلجياد هذه بالصنعة وإظهارها بالفعل يف األجسام الطبيعيــة 

ابلــة، ومنهــا احليــل اهلندســية، وهــي  )). ومنها احليل العدديــة كــاجلرب واملق)47(واحملسوسة
كثـــرية منهـــا صـــناعة رياســـة البنـــاء، واحليـــل يف مســـاحة أصـــناف األجســـام. واحليـــل يف 
صـــــنعة آالت جنوميـــــة وآالت موســـــيقية، وإعـــــداد آالت لصـــــنائع كثـــــرية عمليـــــة مثـــــل: 
القســي، وأصــناف األســلحة، ومنهــا احليــل املناظريــة يف صــنعة آالت تســدد األبصــار 

قة األشياء املنظور إليها البعيــدة منهــا، ويف صــناعة املرايــا، ويف الوقــوف حنو إدراك حقي
مــن املرايــا علــى األمكنــة الــيت تــرّد الشــعاعات بــأن تعطفهــا أو تعكســها أو تكســرها، 

يوقف على األمكنة اليت ترّد شعاعات الشمس إىل أجرام أخر  –أيضاً  –ومن ههنا 
فيهــا، ومنهــا حيــل يف صــنعة أوان عجيبــة فتحدث من ذلك صنع املرايــا احملرقــة واحليــل 

لصنائع كثــرية، وهــي اجلانــب العملــي. وخــتم الفــارايب كالمــه بقولــه: ((فهــذه وأشــباهها 
هــي علــوم احليــل، وهــي مبــادئ الصــناعات املدنيــة العمليــة الــيت تســتعمل يف األجســام 
واألشـــــــــكال واألوضـــــــــاع والرتتيـــــــــب والتقـــــــــدير مثـــــــــل الصـــــــــنائع يف األبنيـــــــــة والنجـــــــــارة 

  )).)48(هاوغري 
َوَعرََّف الــدكتور عمــر فــروخ علــم احليــل أو آالت بقولــه: ((أننــا نعــين بعلــم احليــل 
هــــا عمــــل آالت متحركــــة بنفســـــها أو باجلهــــد اليســــري كـــــآالت الرفــــع واجلــــر، وعمـــــل 

ها )). وقــال الــدكتور )49(الســاعات الصــامتة أو الصــائتة، وعمــل آالت النــار ومــا شــا
رب كلمــــــة احليــــــل للداللــــــة علــــــى اآلالت أمحــــــد يوســــــف احلســــــن: ((واســــــتخدام العــــــ

))، مث ذكــر أنَّ مثــَة تعبــرياً آخــر هــو )50(واألدوات امليكانيكيــة واألجهــزة االوتوماتيكيــة
((علـــم اآلالت الروحانيـــة)). قـــال طـــاش كـــربي زاده وهـــو يتحـــدث عـــن علـــم أآلالت 



هــو املبينية على ضرورة عدم اخلالء كقــدح العــدل وقــدح اجلــوز : ((أّمــا قــدح العــدل: ف
ولــو بشــيء يســري  –إناء امــتأل منهــا قــدر معــني يســتقر فيهــا الشــراب، وإن زِيــَد عليهــا 

يتصـــــبب املـــــاء ويتفـــــرغ اإلنـــــاء عنـــــه حبيـــــث ال يبقـــــى قطـــــره، ألنـــــه إذا ابتـــــدئ املـــــاء  –
  باالنصباب يستتبع البواقي لعدم إمكان اخلالء.

لقليــل أمــا قــدح اجلــوز: فهــو قــدح لــه مقــدار معــني، إن صــّب فيــه بــذلك القــدر ا
يثبــت، وإن ُمِلــئ يثبــت أيضــاً، وإن كــان بــني املقــدارين يتفــرغ اإلناءـــ كــل ذلــك لعــدم 

  إمكان اخلالء.
وأمثال هــذه الظــروف مــن فــروع اهلندســة مــن حيــث تعــني قــدر اإلنــاء، وإال فهــو 

  .)51(باحلقيقة من فروع علم الطبيعي
)) )52(نيــةومن هذا القبيل دوران الساعات ويســمى أيضــاً ((علــم اآلالت الروحا

الرتياح النفس بغرائب هذه اآلالت، وأشهر كتب هــذا الفــن كتــاب حيــل بــين موســى 
  )).)53(بن شاكر، وفيه كتاب خمتصر لفيلن، وكتاب مبسوط للبديع اجلزري

)3(  
إذ أبـــدعوا  –امليكانيـــك  –كــان للعـــرب واملســلمني دور كبـــري يف صـــناعة احليــل 

مــن اهــتم بعلــم احليــل أو اإلنشــاءات  فيــه وطــوَّروه. وكــان بنــو موســى ابــن شــاكر أشــهر
امليكانيكية. وقد ذكر هم ابــن النــدمي، فقــال وهــو يتحــدث عــن املهندســني وأصــحاب 

  احليل:
((بنــو موســـى حممـــد وأمحـــد واحلســـن بنـــو موســـى بـــن شـــاكر، وهـــؤالء القـــوم ممـــن 
تناهى يف طلب العلوم القدمية وبذل فيها الرغائــب واتبعــوا فيهــا نفوســهم، وأنفــذوا إىل 

د الــروم َمــْن أخرجهــا إلــيهم، فأحضــروا النقلــة مــن األصــقاع واألمــاكن بالبــذل الســّين بلــ
فــــأظهروا عجائــــب احلكمـــــة. وكــــان الغالـــــب علــــيهم مــــن العلـــــوم: اهلندســــة، واحليـــــل، 
واحلركــــات، واملوســــيقى، والنجــــوم وهــــو األقــــل. وتــــويف حممــــد بــــن موســــى ســــنة تســــع 

ى ابـــن يقـــال لـــه مطّهـــر قليـــل ومخســـني ومـــائتني يف شـــهر ربيـــع األول، وكـــان بـــن موســـ



يف  ىاألدب ودخل يف مجلة ندماء املعتضد. ولبين موسى من الكتب كتاب بنو موســ
القرسطون، وكتاب احليل ألمحد بن موسى، وكتاب الشكل املدور املستطيل للحســن 
مب موسى، وكتاب حركة الفلك األول مقالــة حملمــد وكتــاب املخروطــات، وكتــاب ثلــث 

اهلندســـي الـــذي تبـــّني جالســـينوس أمـــره حملمـــد، وكتـــاب اجلـــزء  حملمـــد، وكتـــاب الشـــكل
حملمـــد، وكتـــاب بـــّني فيـــه بطريـــق تعليمـــي ومـــذهب هندســـي أنـــه لـــيس يف خـــارج كـــرة 
الكواكــب الثابتــة كــرة تاســعة ألمحــد بــن موســى، وكتــاب يف أوليــة العــامل حملمــد وكتــاب 

ئيــة الكــالم املســألة الــيت ألقاهــا علــى ســند بــن علــى أمحــد بــن موســى، وكتــاب علــى ما
مقالـــة حملمـــد، وكتـــاب مســـائل جـــرت أيضـــاً بـــني ســـند وبـــني أمحـــد، وكتـــاب مســـاحة 
األكرب وقســمة الزوايــا بثالثــة أقســام متســاوية ووضــع مقــدار بــني مقــدارين لتتــواىل علــى 

)). وقال أبو العز إمساعيل اجلزري وهو يتحدث عــن فــوارات تتبــدل )54(قسمة واحدة
 –ائم: ((مل أســـلك يف ذلـــك مـــذهب بـــين موســـى يف أزمنـــة معلومـــة وعمـــل الزمـــر الـــد

م أحالوا االبتدال علــى  –رمحهم اهللا  والفضل هلم بالسبق إىل موضوعات املعاين. وأ
ــا الغــورارات وذلــك زمــن يقصــر عــن  فرحات تــدور بــاهلواء وباملــاء دورة واحــدة تتبــدل 

يــوازي األفــق تبني االبتدال فيه، مث أحالوا يف شكلني على أنبــوب كعمــود ميــزان يكــاد 
جيــري فيــه املــاء إىل حــوض مث إىل الفــوارة، ويف بعــض األنبــوب حــوض صــغري معلــق بــه 
يقطر إليه مــن املــاء شــيء يســري فيمتلــئ يف زمــان معلــوم فيشــغل طــرف األنبــوب ومييــل 
ويتفرغ ما يف احلوض الصغري دفعة إىل حوض أخر فيه أنبوي خيرج منــه يف زمــان مثــل 

ض األول، ومــــىت نقــــص مــــن الثقــــل مقــــدار يســــري ارتفــــع الزمــــان الــــذي امــــتأل بــــه احلــــو 
األنبوب إىل مكان عليه أوًال، وال يطول زمان ميله لينفد ما يف احلوض مــن املــاء. وال 

  )).)55(أعلم من أين هذا البس من األصل أم من الثقل
وقــال القفطــي وهــو يتحــدث عــن موســى بــن شــاكر: ((مقــدم يف علــم اهلندســة 

أمحــد أخــوه واحلســن أخومهــا، وكــانوا مجيعــاً متقــدمني يف هــو وبنــوه حممــد بــن موســى و 
النوع الرياضي وهيئة األفالك وحركات النجوم، وكــان موســى ابــن شــاكر هــذا مشــهوراً 



يف منجمــي املــأمون، وكــان بنــوه الثالثــة أبصــر النــاس باهلندســة وعلــم احليــل، وهلــم يف 
ظيمــة الفائــدة ذلك تــأليف عجيبــة تعــرف حبيــل بــين موســى، وهــي شــريفة األغــراض. ع

ــا واســم أخويــه: أمحــد )56(مشهورة عنــد النــاس )).حيــل بــين موســى، وهــم مشــهورون 
واحلســـن، وكانـــت هلـــم مهـــم عاليـــة يف حتصـــيل العلـــوم القدميـــة وكتـــب األوائـــل، وأتعبـــوا 
ا، وأنفــــذوا إىل بــــالد الــــروم مــــن أخرجهــــا هلــــم وأحضــــروا النقلــــة مــــن  أنفســــهم يف شــــأ

عيــدة بالبــذل الســين فــأظهروا عجائــب احلكمــة. وكــان األصــقاع الشاســعة واألمــاكن الب
الغالــب علــيهم مــن العلــوم: اهلندســة، واحليــل، واحلركــات، واملوســيقى، والنجــوم، وهــو 
األقــل، وهلــم احليــل كتــاب عجيــب نــادر يشــتمل علــى كــل غريبــة، ولقــد وقفــت عليــه 

)). وذكــر تكليــف املــأمون )57(فوجدتــه مــن أحســن الكتــب وأمتعهــا وهــو جملــد واحــد
هلم بتحقيق علوم األوائل، فقاموا بتجربة عملية أكدَّت صحة الكتب القدمية، ولكــّن 
ــا ال ختلــو مــن اخللــط واخلطــأ، ألن كــل الفلكيــني أمجعـــوا  نللينــو فـّنَّــد الزاويــة وقــال: إ
على نسبة ذلك إىل املنجمني، ولــيس بنــو موســى مــنهم إذ مل يزالــوا حينئــذ يف عنفــوان 

 العلوم واألرصاد شهرة إال بعد موت املــأمون، ورمبــا اشــرتكوا ، ومل ينالوا يف)58(الشباب
  .)59(يف ذلك القياس معاونيني لفلكيي املأمون ال مدبري األعمال

وقال ابن خلــدون وهــو يتحــدث عــن املخروطــات: ((وأمــا املخروطــات فهــو مــن 
فــروع اهلندســة أيضــا، وهــو علــم ينظــر فيمــا يقــع يف األجســام املخروطــة مــن األشــكال 

طــوع، ويــربهن علــى مــا يعــرض لــذلك مــن العــوارض برباهــني هندســية متوقفــة علــى والق
ا تظهر يف الصنائع الغريبــة واهلياكــل النــادرة وكيــف يتحيــل علــى  التعليم األول. وقائد
جر األثقال اهلياكل باهلنــدام وامليخــال وأمثــال ذلــك. وقــد أفــرد بعــض املــؤلفني يف هــذا 

ن مـــن الصـــناعات الغربيـــة واحليـــل املســـتطرفة كـــل الفـــن كتابـــا يف احليـــل العلميـــة يتضـــم
عجيبـــة، ورمبـــا اســـتغلق علـــى الفهـــوم لصـــعوبة براهيتـــه اهلندســـية، وهـــو موجـــود بأيـــدي 

  )).)60(الناس ينسبونه إىل بين شاكر. واهللا  تعاىل أعلم



ــم املعاصــرون فقـــال  هــذا مــا كــان مـــن أمــر بــين موســـى بــن شــاكر، وقــد اهـــتم 
الفلــك عنــد العــرب: ((واشــتهر أبنــاء موســى بــن غوســتاف لوبــون وهــو بتحــدث عــن 

م مــن علمــاء الفلــك أيضــاً  شاكر الثالثة الذين عاشوا يف القرن التاســع مــن املــيالد بــأ
فقــد عينــوا بضــبط مل يكــن معروفــاً قــبلهم مبــادرة االعتــدالني، ووضــعوا تقــاومي ألمكنــة 

) 20و ( ) درجــة33م وقيــدوه (959النجــوم الســيارة، وقــاموا عــرض بغــداد يف ســنة 
)) وقــال جــوان فرينيــه وهــو يتحــدث عــن )61(دقيقــة. أي بــرقم يصــح بعشــر ثــواٍن تقريبــاً 

الرياضيات والفلك والبصريات: ((ويربز يف حقل اهلندسة مــن العلمــاء العــرب األخــوة 
التاســــع  –الثالثــــة أبنــــاء موســــى بــــن شــــاكر الــــذين عاشــــوا يف القــــرن الثالــــث اهلجــــري 

املعـــــــروف باســـــــم ((كتـــــــاب معرفـــــــة مســـــــاحة  وكـــــــان مصـــــــنفهم الرئيســـــــي -املـــــــيالدي
ـــا التـــأثري اليونـــاين إىل بغـــداد حيـــث يُـــدئ يف  األشـــكال)) أحـــد اجلســـور الـــيت انتقـــل 
ادخـــال إضـــافات جديـــدة وأصـــلية. وقـــد تـــرجم هـــذا الكتـــاب إىل الالتينيـــة بعـــد ذلـــك 
يقرون على يد جريار الكرميوين بعنوان ((أقوال موســى بــن شــاكر)) وعــو طريــق كتــاب 

كر اســـتطاع علمـــاء الغـــرب مـــن أمثـــال فيبوناشـــي وجـــورد بـــانوس نيموراريـــوس بـــين شـــا 
وروجـــر بيكـــون وثومـــاس بـــرا الـــواردين، أن يعرفـــوا األفكـــار األوىل اخلاصـــة بالرياضـــيات 
العامليــة)) مث قــال: ((ومــن طريــق بــين موســى هــؤالء تعــرف الغــرب الالتيــين أيضــاً علــى 

وا طريقة استخراج اجلــذور التكعيبيــة بــأي أول ملسألة تقسيم الزواية.. ومنهم أيضاً عرف
  )).)62(عدد تقرييب مطلوب

ــــة، وذكــــرت  ــــد هونكــــة علــــن عــــامل الفلــــك موســــى وأوالده الثالث وحتــــدثت زيغري
م الـــيت فاقـــت مـــا قـــام بـــه بطليمـــوس، وقالـــت: إن أمحـــد   جهـــودهم يف الرصـــد وقياســـا

اعة حناســية  كان تكنيكياً متحمساً وأعجوبة أسرته، واشرتك مع أخيه حممد بوضــع ســ
كبـــرية احلجـــم وقـــام بـــأدق احلســـابات، وكـــان أخـــوهم احلســـن بارعـــاً يف علـــم اهلندســـة 
موهوباً. وذكرت ما قدموه للعلــم النظــري والتطبيقــي، ومــن ذلــك مــا قالــه الطبيــب ابــن 
ربــان الطــربي يف مرصــد ســامراء، قــال ((يف مرصــد ســامراء، رأيــت آلــه بناهــا األخــوان 



ذات شـــــكل دائـــــري حتمـــــل صـــــور النجـــــوم ورمـــــوز حممـــــد وأمحـــــد أبنـــــا موســـــى، وهـــــي 
احليوانــــات يف وســــطها وتــــديرها قــــوة مــــا ئيــــة وكــــان كلمــــا غــــاب جنــــم يف قبــــة الســــماء 
ــا يف اآللــة، وإذا مــا ظهــر جنــم يف قبــة الســماء ظهــرت  اختفــت صــورته يف اللحظــة ذا

  )).)63(صورته يف اخلط األفقي من اآللة
احليــل، وأشــهر مــن كتــب يف وقال قدري حافظ طوقان: ((لقد كتــب العــرب يف 

هـــذا البحـــث حممـــد وأمحـــد وحســـن أبنـــاء موســـى بـــن شـــاكر، وهلـــم يف احليـــل كتـــاب 
عجيـــــب نـــــادر وحيتـــــوي علـــــى مائـــــة تركيـــــب ميكـــــانيكي، عشـــــرون منهـــــا ذات قيمـــــة 

)). وقـــال الـــدكتور عبـــد احللـــيم منتصـــر: ((ولبـــين موســـى كتـــاب يف احليـــل )64(عمليـــة
ي يبحــث يف امليكانيكــا. وحيتــوي علــى يعــرف حبيــل بــين موســى قــد يكــون األول الــذ

)). وقال الدكتور عمر فروخ: ((ومــن أقــدم العلمــاء العــرب )65(مائة تركيب ميكانيكي
الذين اشتغلوا بعلم احليل وأشــهرهم بنــو موســى بــن شــاكر... وكــان ملوســى بــن شــاكر 
املـــنجم ثالثـــة أبنـــاء أكـــربهم أبـــو جعفـــر حممـــد، مث أمحـــد مث احلســـن، وقـــد اشـــتهر بنـــو 

وهلــم كتــاب يف علــم احليــل... ومــن كتــب بــين موســى املتعلقــة هــؤالء بالرباعــة  موســى
وكتـــاب  –امليـــزان الـــذي يـــوزن بـــه الـــذهب  –بعلـــم احليـــل خاصـــة كتـــاب القرســـطون 

. لقـــد كـــان بنـــو )))66(وصـــف اآللـــة الـــيت تزمـــر بنفســـها صـــنعة بـــين موســـى بـــن شـــاكر
ـــــذين قـــــدموا خدمـــــة ُجلَّـــــى للح ـــــة موســـــى مـــــن أشـــــهر العلمـــــاء العـــــرب ال ضـــــارة العربي

، وكــــان أمحــــد حمبــــا )67(اإلســــالمية، فــــأبوهم موســــى بــــن شــــاكر كــــان فلكيــــاً منجمــــاً 
للميكانيـــك، وحممـــد حمبـــاً للهندســـة والفلـــك، واحلســـن منصـــرفاً إىل اهلندســـة وذكـــرت 
ــم يف دارهــم يف دار الرصــد املأمونيــة بالشماســية  ــم أنشــأوا مرصــداً خاصــاً  املصادر أ

وكــان هلــم منـــزل يف بغــداد بــالقرب مــن بــاب الطــاق وهــي  يف بغــداد. قــال أولــريي: ((
ــر دجلــة، ومدخلــه مــن  البوابة الواقعة على الطرف الشرقي مــن اجلســر الرئيســي علــى 
الشــارع التجــاري الكبــري يف شــرق بغــداد، وقــد ابتنــوا يف هــذا البيــت مرصــداً اثبتــوا فيــه 

يف اهلندســــــة  م والعــــــامل مــــــدين هلــــــم مبقالــــــة870و  850االرصــــــاد فيمــــــا بــــــني ســــــنة 



الســطحية والكرويـــة ومبجموعـــة مـــن الســـائل اهلندســـية وبكتـــاب يف اهلندســـة ترمجـــة إىل 
بعنـــوان ((كتـــاب األخـــوة  –م 1187الالتينيـــة جريهـــا رد أهـــل كرميونيـــة املتـــويف ســـنة 

الثالثة يف اهلندسة)) وقد استمر هذا الكتاب مــدة طويلــة يســتخدم كمقدمــة وافيــة يف 
م يف الرصـــد فقـــال: ((إنـّــا نظرنـــا إىل )) وكـــان اللبـــري )68(اهلندســـة وين قـــد اعـــرتف مبهـــار

قول بطليموس يف مقدار القمر األوسط وقول خالدين عبد امللك املرور ذي على مــا 
قالـــه بدمشـــق وقـــول بـــين موســـى بـــن شـــاكر وقـــول غـــريهم فوجـــدنا ًأوىل األقاويـــل بـــأن 

هــو  د يف إدراك احلــق يؤخــذ بــه ويعمــل عليــه مــا أورده بنــو موســى بــن شــاكر لبــذهلم ا
وتفردهم يف عمرهم باملهارة يف عمل الرصد واحلذقة به ومشاهدة العلماء منهم ذلــك 

م له...   ))69( وشهاد
)4(  

هـــ) 287عقــد األديــب اللغــوي أبــو عبــد اهللا حممــد بــن أمحــد يوســف الكاتــب (
ى اخلــوارزمي البــاب الثــامن مــن املقالــة الثانيــة مــن كتابــه ((مفــاتيح العلــوم)) لكــالم علــ

  احليل، وهو فصالن:
الفصـــل األول: يف األلفـــاظ الـــيت يســـتعملها أهـــل احليـــل يف جـــر األثقـــال بـــالقوة 

، وذكــــــر أن صــــــناعة احليــــــل تســــــمى باليونانيــــــة (( صــــــخانيقون)) وأحــــــد )70(اليســــــرية
أقســـامها جـــر األثقـــال بـــالقوة اليســـرة. ومـــن األلفـــاظ الـــيت يســـتعملها أصـــحاب هـــذه 

ــا األثقــال. الصــناعة (( الربطــيس)) وهــو ((فلكــ ه كبــرية يكــون يف داخلهــا حمــور جتــر 
ـــَر األلفـــاظ األخـــرى وهـــي املخـــل  )))71(وتفســـريها باليونانيـــة احمليطـــة  –يونانيـــة  –وَفسَّ

وأبـــو خمليـــون. واآللـــة الكثـــرية الرفـــع. واالســـفني، واللولـــب،  –والبـــريم أو البـــارم فارســـية 
ــانيق والعــرادات، ومــن والغاالغرا، واالسقاطويل. ومــن هــذا اجلــنس آالت احلــروب   كا

  آالت املنجنيق الكرسي، واخلتزيرة والسهم، واالسطام.
ــا  الفصــل الثــاين: يف حيــل حركــات املــاء وصــنعه اآلالت العجيبــة، ومــا يتصــل 
ا بـــأن  ا. قـــال: (( احلركـــات باملـــاء إمنـــا جتـــذب بـــذا مـــن صـــنعة اآلالت املتحركـــة بـــذا



ــا خيــوط كمــا تعلــق توضــع إجانــة أو حنوهــا مثقوبــة األســفل فار  غــة فــوق املــاء وتعلــق 
بكفة امليــزان وتشــد بتلــك اخليــوط األجســام الــيت يــراد حركتهــا فكلمــا امــتألت األجانــة 
ا فيحــدث لــذلك حركــة وقــد تســتوي هــذه  رسبت يف املاء وجرت اخليوط وما يتعلق 
احلركــــات بفنــــون مــــن األشــــكال خمتلفــــة بعضــــها ألطــــف مــــن بعــــض ومرجعهــــا إىل مــــا 

قد يكون جنس أخــر وهــو أن تعمــل آلــه مــن صــغر أو حنــوه جموفــة ال متــنفس ذكرته. و 
مــاء صــبا رقيقــاَ فكلمــا ازداد املــاء هلا البته وتوضع يف سطل أو حنوه يصب يف الســطل 

ــا مــن األجســام فيحــدث لــذلك حركــات أيضــاً  ضــفت تلــك اآللــة ورفعــت مــا يتعلــق 
وفة الدبة.   وتسمى هذه اآللة ا

دث مــن غــري املــاء فــإن منهــا مــا يعمــل بالرمــل، ومنهــا مــا فأمــا احلركــات الــيت حتــ
يعمــــل بــــاخلردل واجلــــاورس، وذلــــك أنــــه تعمــــل آلــــه علــــى هيئــــة الــــرببخ طويلــــة ويثقــــب 
أسفلها ثقباً صغرياً ويكــون رأســها مفتوحــاً، مث متــأل رمــًال أو خــردًال أو حنومهــا، وتوضــع 

مــا حيتــاج إىل فوقــه قطعــة رصــاص ويشــد الرصــاص مــن خــيط أو حيــل ويعلــق بــاخليط 
حتريكــه، مث يوضــع الــرببخ يف موضــع منتصــباً لــريخ الرمــل أو غــريه مــن الثقــب الــذي يف 
يــأ  أسفله، فكلما تناقص الرمل ترحك الرصاص سفًال وحرك ما هو متصل به، وقد 
حركات عجيبة لــذلك علــى أشــكال خمتلفــة. ومــن هــذا البــاب صــنعة األواين العجيبــة، 

))، )72(ســـــحارة، وهـــــي تســـــميها العامـــــة ســـــارقة املـــــاءفمـــــن آالت أصـــــحاب األواين ال
ومضـــى اخلـــوارزمي يف شـــرح عملهـــا، مث ذكـــر الســـحارة املختومـــة الـــيت تعمـــل يف جـــام 

فارســـــية واملطحـــــون، وبـــــاب  –واملهنـــــدم  –فارســـــية  –العـــــدل. والبثيـــــون، واملـــــي دزد 
لــدوارة، واملليــار واملنيــار، وُســرن ا –مجــع التختجــة  –املدفع، وباب املستق، والتخــاتج 

ــــــرن  ــــــات، والنضــــــاخات، والفــــــوارات.  –فارســــــية  –وبركــــــار الُس والقطــــــارات، واحلنان
. وفســـر هـــذه املصـــطلحات بإجيـــاز، ألن  )73(واملقـــاط، والقلـــس، والشـــاقول، والكونيـــا

كتابـــه مفـــاتيح للعلـــوم وبـــيس خاصـــاً يعلـــم احليـــل ككتـــاب بـــين موســـى والكتـــب الـــيت 
جة وَفصََّلت القول يف هذه اا   آلالت تفصيًال.سارت على 



)5(  
ومن أوسع الكتب اليت حبثت يف امليكانيــك أو ((علــم احليــل)) كتــاب ((اجلــامع 
بــــني العلــــم والعمــــل النــــافع يف صــــناعة احليــــل)) البــــديع الزمــــان أيب العــــز بــــن إمساعيــــل 

م)) وقــــد قــــال فيــــه ســــارتون: و((هــــذا الكتــــاب أكثــــر 1206 -هـــــ 02-اجلــــزري ( 
ــــال بــــني االجنــــازات األعمــــال تفصــــيًال مــــن نوعــــه، وميكــــ ــــذرة يف هــــذا ا ــــاره ال ن اعتب

  )).)74(اإلسالمية
علــة وجــه اخلصــوص  –وقــال الــدومييلي (( ختصــص بدراســة آالت قيــاس الــزمن 

أبـــــو العـــــز إمساعيـــــل بـــــن الـــــرزاز بـــــديع الزمـــــان اجلـــــزري الـــــذي نبـــــغ يف حـــــدود ســـــنة  –
ت املتحركــة م ولكنه اهتم كذلك باملسائل العلمية لعلم اهليدر وليكــا، والآلال1205

ا، ولــه كتــاب يف معرفــة احليــل اهلندســية، ورمبــا كــان هــذا الكتــاب أحســن الكتــب  بــذا
العربيـــة الـــيت عرفتنـــا مببلـــغ النمـــو الـــذي وصـــل إليـــه علـــم امليكانيكـــا اليونـــاين يف البلـــدان 

)). وقــال هيــل؛ ((مل تكــن بــني أيــدينا حــىت العصــور احلديثــة أيــة وثيقــة )75(اإلســالمية
خــرى يف العــامل فيهــا مــا يضــاهي مــا يف كتــاب اجلــزري مــن غــىن يف مــن أيــة حضــارة أ

)). )76(التصــــاميم ويف الشــــروحات اهلندســــية املتعلقــــة يطــــرق الصــــنع وجتميـــــع اآلالت
وخلص الدكتور أمحد يوسف احلسن أمهية كتاب اجلزري بقوله: (( فكتابــه جــامع بــني 

ب يف اآلالت العلـــم والعمـــل، أي أنـــه كتـــاب نظـــري وعملـــي يف آن واحـــد، وهـــو كتـــا
األعمـــال فهـــو رئـــيس  )77(يـــسزري كـــان مهندســـاً ميكانيكـــا، وهـــو ر امليكانيكيـــة، فـــاجل

املهندسني. وقد بلغ هــذه املكانــة حيكــم خربتــه الطويلــة وإملامــة بــالعلوم النظريــة واتقانــة 
للمهــــارات العلميــــة. واجلــــزري خمــــرتع، فهــــو يصــــف التعبــــري عــــن نفســــه ووصــــف أدق 

ل ســـــهولة ويســـــر، واجلـــــزري يؤكـــــد علـــــى أمهيـــــة التجربـــــة اآلالت وأكثرهـــــا تعقيـــــداً بكـــــ
  )).)78(واملشاهد وال يؤمن بعلم ال تدعمه التجربة العملية

لقد حبث اجلزري يف صناعة كثــري ممــا كــان النــاس حيتــاجون إليــه يف زمانــه، أو ممــا 
  هته إليه خربته العملية وجتربته العملية وكتابه يف مقدمة وستة أنواع:



مي وقيل فناكني يعرف منها مضى ســاعات مســتوية وزمانيــة، األول: يف عمل بنا
  وهو عشرة أشكال.

  الثاين: يف عمل أو آن وصور تليق مبجالس الشراب، وهو عشرة أشكال.
  الثالث: يف عمل أباريق وطاس للفصد والوضوء، وهو عشرة أشكال.

الرابـــــع: يف عمـــــل فـــــوارات يف يـــــدك تتبـــــدل وآالت الزمـــــر الـــــدائم، وهـــــو عشـــــرة 
  .أشكال

ــر جــاٍر وهــو  اخلــامس: يف عمــل آالت نرفــع مــن غمــرة وبئــر ليســت بعمقيــة، و
  مخسة أشكال.

ة، وهو مخسة أشكال.   السادس: يف عمل أشكال خمتلفة غري متشا
وكـــان قـــد وضـــع كتبـــه بعـــد أن اطلـــع علـــى أعمـــال الســـابقني، وباشـــر الصـــناعة، 

ن أسباب احليل يف يقول: ((وبعد فإين تصفحت من كتب املتقدمني وأعمال املتأخري
احلركــات املشــبهة بالروحانيــة وآالت املــاء املتخــذة للســاعات املســتوية والزمانيــة ونقــل 
األجســـام عـــن املقامـــات الطبيعيـــة، وتأملـــت يف اخلـــالء واملـــالء لـــوازم مقـــاالت برهانيـــة 
وباشــرت عــالج هــذه الصــناعة برهــة مــن الــزمن وترقيــت يف عملهــا عــن رتبــة اخلــري إىل 

فيهــا أخــذ بعــض مــن ســلف وخلــف، واحتــذيت جــذو مــن عمــل مــا  العيــان فأخــذت
عرف. وملا هلجت مبزاولة هذا املعىن الدقيق وجلجت مبحاولة جمــازة والتحقيــق. رمقتــين 
ـــــواع ذوي اهلمـــــم الرفيعـــــة  ـــــالتربيز يف هـــــذا الفـــــن العزيـــــز وامتـــــدت إيلَّ أب أعـــــني الظـــــن ب

ين وفالســفة أواين مــا أمثــر الستطالع أنواع احلكم البديعة، فعناين من عناية ملــوك زمــا
بــه غــرس اعتــدادي، وأقمــر لــه ليــل اجتهــادي فاستنهضــت مــا قعــد مــن مهــيت وأيقظــت 
مــــا رقــــد مــــن قــــرحييت واســــتغرقت اجلهــــد واجلــــد، واســــتنقدت الوســــع والوجــــد. وكنــــت 
وجـــدت فريقـــاً ممـــن خـــال مـــن العلمـــاء وتقـــدم مـــن احلكمـــاء وضـــعوا أشـــكاالً وذكـــروا 

حتقيقــاً، وال ســلكوا إىل تصــحيح مجعهــا طريقــاً، وكــل علــم أعمــاًال مل يباشــروا جلملتهــا 
صناعي ال يتحقق بالعمل فهو مرتدد بني الصحة واخللل، فجمعت فصوالً مما فرقــوه، 



وفرعت أصوًال مما حققوه، واستنبطت فنوناً لطيفــة املــدارج خفيفــة املــداخل واملخــارج. 
يـــذهب اجتهـــادي وملــا وجـــدت يف ذلـــك مــن املشـــقة مـــا بعــد علـــّي الشـــقة كرهــت أن 

إدراج الرياح وينتسخ أثر ما عملته انتساخ الليل بالصباح، سولت يل نفسي أن أضع 
)) وأراد أن يطــوي عملــه )79(يف ذلك تذكارا ملن عنيت يبشر أدميــه ورغبــت يف تعليمــه

لــوال أنَّ امللــك الصــاحل أبــا الفــتح حممــود بــن قــرا أرســالن ملــك ديــار بكــر شــجعه علــى 
  أن رأى صنعه بديعة وأعماًال عجيبة.وضع هذا الكتاب بعد 

ـــا بـــه مهمـــت، وتركـــت مـــا عليـــه عزمـــت حـــذار أفكـــار  قـــال: ((مث إين عـــدلت عمَّ
غائــب صــائب بنظــر ثاقــب. وعنــد اتصــايل خبدمــة امللــك الصــاحل أيب الفــتح حممــود بــن 

وذلــك علــى أثــر  –أبقــاه اهللا  –حممــد بــن قــرا أرســالن ملــك ديــار بكــر مــن آل أرتــق 
هـــ إىل أن أقضــى األمــر 570مــدة مخــس وعشــرين ســنة أوهلــا ســنة  خــدميت أبيــه وأخيــه

إليه. وبينا أنا ذات يوم لديه وقد عرضت شيئاً مما صــنعته عليــه وهــو ينظــر إّيل وبفكــر 
فيمـــا كنـــت مهمـــت بـــه وال أشـــعر، فرمـــى حيـــث كنـــت رميـــت، وكشـــف بإصـــابته عمـــا 

ىل الفعــل فــال أخفيــت فقــال: لقــد صــنعت أشــكًال عدميــة املثــل، وأخرجتهــا مــن القــوة إ
تضـــع مـــا أتعبـــت فيـــه وشـــيدت مبانيـــه وأحـــّب أن تصـــنف كتابـــاً يـــنظم مـــا اســـتبددت 
بتمثيلــه وانفــردت برصــف تصــويره وتشــكيله. فبــذلت مــن قــويت حســب االســتطاعة إذ 
مل أجــد حمبــذا عــن الطاعــة، وألفــت هــذا الكتــاب يشــتمل علــى بعــض خــروق رفعتهــا 

 ســبقت إليهــا، واثقــا بكــرم مــن يقــف وأصول فرعتها وأشــكال اخرتعتهــا، ومل أعلــم أين
عليه من أهل العلم وقد علم أولو العدل يف الكــم أن كــال ميســر ملــا لــه خلــق، ومنفــق 
ممــا رزق، وتــألو نســمه نفعهــا وال تكلــف نفــس إال وســعها. ومجعــت ذلــك يف مقدمــة 
تتضمن مخسني شكًال وقسمتها إىل أنواع ستة، وبسطت القــول يف الصــفة والكيفيــة، 

ـــا الســـابق مـــن القـــوم واســـتمر عليهـــا  واســـتعملت فيمـــا وضـــعته أمســـاء أعجميـــة أتـــى 
الالحق إىل اليوم، وألفاظاً أخر يقتضيها الزمان إذ كان ألهل كــل عصــر لســان ولكــل 
طائفة من أهل العلــم اصــطالحات بيــنهم معروفــة واتفاقــات عنــدهم مألوفــة. وصــورت 



ف اســتدالالً وجعلــت عليــه مــن تلــك احلــروف لكــل شــكل مثــاًال وأشــرت إليــه بــاحلرو 
)). وخــــتم كتابــــه بقولــــه: ((وقــــد أتيــــت يف هــــذه اخلمســــني شــــكًال بأصــــول )80(أبــــداالً 

فروعهــــا كثــــرية ومنافعهــــا كبــــرية، ومــــن حيقــــق أوصــــافها َولَّــــد منهــــا أضــــعافها، علــــى أين 
ألغيــــت ذكــــر كثــــري ممــــا اخرتعتــــه مــــن األعمــــال وغــــوامض األشــــكال حمــــاذرة االلتبــــاس 

)). وكــــان اجلــــزري )81(كال، وفيمــــا ذكرتــــه بــــالغ للمســــتفيد ومتــــاع للمســــتزيدواالشــــ
صــــادقاً فيمــــا ذكــــر يف مقدمــــة كتابــــه إذ اعــــرتف جبهــــود الســــابقني وأشــــار إلــــيهم مثــــل 
أرمخيـــدس الـــذي قـــال عنـــه: ((وكنـــت ســـلكت مـــذهب الفاضـــل أرمشيـــدس يف قســـمة 

قوبــة مركبــة يف الــربوج االثــىن عشــر يف نصــف دائــرة لينتقــل عــن هــذه القســمة جزعــه مث
آىل ليخرج منها املاء، وهو االصل املبين عليه هذا العمل وأمــا مــا ســواه ففــروع حتتمــل 

)). وذكـــــر يـــــونس األســـــطر اليب، فقـــــال: ((وإين وقفـــــت علـــــى )82(الزيـــــادة والنقصـــــان
وهـــو علـــى مـــا وصـــفت ظـــاهرة يف  -رمحـــه اهللا–فنكـــان مـــن عمـــل يـــونس االســـطراليب 

بـــــين موســـــى واعـــــرتف هلـــــم بالســـــبق يف عمـــــل )). وذكـــــر )83(مقدمـــــة الشـــــكل األول
والفضــل هلــم  -ل: ((ومل أســلك يف ذلــك مــذهب بــين موســى رمحهــم اهللالفــوارات وقــا

)). وذكــر أيلينــوس النجــار وهــو يتحــدث عــن آلــة )84(بالســبق إىل موضــوعات املعــاين
الزمر بالكرتني فقال: (( وإين وقفت على مقالة أيلينــوس النجــار اهلنــدي وهــي شــهرية 

ال علــى دوالب يــدور ببطــؤ ويفــتح بــاب مغــيض املــاء عنــد متــام نصــف دورة، وقــد أحــ
وذلـــك زمـــان يقصـــر علـــى املطلـــوب ولـــو أبطـــأ الـــدوالب يف دورانـــه أكثـــر ممـــا تومهـــه)). 
وأشار إىل آلة قدمية وقف عليهــا ومل جيــد عليهــا رســالة بــل صــورة والزمــر فيهــا كالنــاي، 

مقالــة اســتبطها البــديع الفاضــل هبــة مت ذكر البديع األسطراليب فقال: ((ووقفت علــى 
 هجريـــة. ولقـــد أبـــدع فيهـــا باحلقيقـــة.517اهللا بـــن احلســـني االســـطاليب ببغـــداد ســـنة 

)85(.((  
ويف الكتاب وصف للصناعات الــيت عرضــها وكيفيــة صــنعها، وهــو وصــف دقيــق 
واضح يدل على أن اجلزري كان متمكنا من اللغة العربية. وافقاً علــى أســاليبها املعــربة 



ألغــراض العلميــة، قــال يف وصــف بــاب صــنعه مــن الشــبه املصــبوب لــدار امللــك عــن ا
مبدينة آمد: (( وهــو بــاب ذو مصــرا عــني طــول كــل مصــراع حنــو مــن مثانيــة عشــر شــرباً 
وعرضـــه حنـــو مـــن ســـتة أشـــبار، فأمـــا وســـطه فهـــو شـــبكة مـــن خيطـــني: خـــيط مســـدس 
ا وخــــيط مــــثمن، وهــــو قضــــيب عرضــــه عــــرض األصــــبع بــــل أمســــك ذو حفتــــني بينهمــــ

خيزرانـــــه ويف أوســـــاط خواتيمـــــه قبـــــاب جموفـــــة منقوشـــــة أوراقـــــا خمتلفـــــة األنـــــواع مدجمـــــة 
  )).)86(القضبان مصدفة األوراق خمرمة األرض

ــــا مركــــز نقــــط ثــــالث جمهــــوالت  وقــــال يف كيفيــــة العمــــل باآللــــة الــــيت يســــتخرج 
األمــــاكن: ((أّمــــا اســــتخراج مركــــز ثــــالث نقــــط جمهــــوالت األمــــاكن مــــن ســــطح الكــــرة 

تخراج املركـــزك أيضـــاً لـــثالث نقـــط جمهولـــة االمـــاكن علـــى ســـطح يـــوازي فمطلـــق، واســـ
)). ويف  )87(األفــق فممكــن مــا خــال وضــعا وهــو أن تكــون الــنقط علــى خــط مســتقيم

كتاب إشاراتإىل ما اخرتعه أو أضــافه، ألنــه كــان يكــره أن يعمــل شــيئاً ســبق إليــه بغــري 
زيــادة فــرع، أو تغيــري زيــادة، قــال: (( وكنــت أكــره أن اعمــل شــكًال ســبقت إليــه بغــري 

هــذا العمــل أو ذاك كقولــه: ((وحيــث )). وكــان يشــري إىل أنــه مل يســبق إىل )88(اصــل
ا على أوقع يل هذه الكفة ومل أعلم أ عمــال كثــرية نافعــة يف نين ُسبقت إليه استعنت 

)). ومـــن إبداعاتـــه أنـــه كـــان جيمـــع عـــدة أشـــكال صـــنعها يف شـــكل )89(هـــذه الصـــناعة
نكــــان الفيــــل، قــــال: (( إين صــــنعت أشــــكاال كثــــرية مــــن واحــــد ومــــن ذلــــك صــــناعة ف

الفنــــاكني بالطرجهــــاز خمتلفــــة األوضــــاع يف أوقــــات متباينــــة ومجعتهــــا أخــــرياً يف فنكــــان 
)). ومـــن ذلـــك صـــناعة قفـــل يقفـــل علـــى صـــندوق حبـــروف اثـــين عشـــر مـــن )90(الفيـــل

حـــــروف املعجـــــم، قـــــال: (( إن املتقـــــدمني مـــــن الصـــــناع صـــــنعوا أقفـــــاال تقفـــــل وتفـــــتح 
وف، فمنها حبروف أربعــة علــى دوائــر أربــع ومنهــا مــا يقفــل حبــرفني علــى دائــرتني، باحلر 

ومنهــا مــا يقفــل حبــروف ســتة علــى دوائــر ســت، وأنــين عملــت صــندوقاً وجعلــت علــى 
)). ومن ذلك ما اقرتحه عليه امللك الصاحل أبــو الفــتح )91(غطائه قفًال على ما اصف

أن أعمــل لــه آلــه معــراة مــن السالســل حممود بن قرا أرســالن، قــال: ((امتحنــين فــاقرتح 



واملوازين والبنادق ومما يسرع إليه التغيري والفساد، ولــيعلم منهــا مضــي ســاعات وأجــزاء 
ساعات بغري كلفة، وتكــون لطيفــة الشــكل، مستصــحبة يف الســفر واحلضــر، فأنعمــت 

)). وقــال يف صــناعة زورق يوضــع يف بركــة يف )92(الفكــر وصــنعت باقرتاحــه مــا أصــفه
الشـــراب: ((أقـــول إنـــه كلفـــين مـــن مل أســـتطيع خمالفتـــه، أن أعمـــل زورقـــاً عليـــه جمـــالس 

صـــورة بعـــض ندمائـــه وصـــورة مجاعـــة مـــن مطربـــات جملســـة عمـــاالت وحيـــث مل أجـــد 
ســـبيال إىل إدخـــال شـــيء مـــن املـــاء إىل الـــزورق وال إخـــراج ســـيء مـــن املـــاء إىل خـــارج 

عجميــة الــيت ذكرهــا )).ويف الكتــاب كثــري مــن األمســاء األ)93(الــزورق عملــت مــا أصــفه
السابقون واستمرت ألفاظ اقتضاها العصر، ومن ذلك بنكام ومجعهــا بنــاكم أوفنكــان 
ومجعهـــا فنـــاكني، والســـلجمة، وابشـــيزكة وســـنباذج، ودنداجنـــة، وشـــربوش، واســـكرجه، 
وغريهـــا مـــن ألفـــاظ األعجميـــة، أمـــا األلفـــاظ العربيـــة فهـــي الغاليـــة، وكانـــت معـــربة عـــن 

. وألمهيــــة كتــــاب اجلــــزري اهــــتم بــــه األجانــــب )94(املختلفــــة حاجــــة العصــــر إىل العلــــوم
م، وفيــــه مقدمــــة عــــن 1974وترمجــــه إىل اللغــــة االنكليزيــــة دونالــــدهيل وأصــــدره عــــام 

، واهــــتم بــــه العــــرب، ومــــنهم ماجــــد عبــــد اهللا )95(اجلــــزري والتقنيــــة العربيــــة اإلســــالمية
يب) ســنة الشــمس الــذي أصــدرت لــه جامعــة بغــداد (مركــز إحيــاء الــرتاث العلمــي العــر 

م كتاباً كبرياً بعنوان ((مقدمة لعلم امليكانيك يف احلضارة العربية)) وقــد تكلــم 1977
فيـــه علـــى الِتْقِنيَّـــِة العربيـــة واجلـــزري وكتابـــه، ونشـــر خمطوطـــة مصـــورة للكتـــاب، وأحلقهـــا 

م يف 1982 -هــــــ 1402مبقابلـــــة مـــــع نســـــخة الســـــليمانية، وصـــــدر للشـــــمس عـــــام 
ب صـــغري بعنـــوان: ((اجلـــزري رائـــد امليكانيـــك التطبيقـــي املوســـوعة الصـــغرية ببغـــداد كتـــا

  العريب)).
ــــق الــــدكتور أمحــــد يوســــف احلســــن الكتــــاب ونشــــره ســــنة  م معهــــد 1979وحقَّ

الرتاث العلمي العريب جبامعة حلب، وقد حتدث فيه احملقق عن اجلزري وكتابــه، وقابــل 
يــة العربيــة، بني نسخ املخطوطات، ووضع له مسارد مشلــت املكافئــات العدديــة لألجبد

واألبراج الفلكية واملالبس واألزيــاء واألعــالم، واملعــادن واملــواد واملهــن واحلــرف واملراتــب 



االجتماعيــة، والنبــات واحليــوان واملصــطلحات الفنيــة ومعــاجم معــاين املفــردات (عــريب 
انكليــزي) وبــذلك خــدم الكتــاب عظيمــة وقــدم للبــاحثني جهــداً  -عــريب) و (عــريب –

  حمموداً 
)6(  

ت ســــنوات علــــى كتــــاب اجلــــزري وإذا براصــــد مهنــــدس ورياضــــي وفلكــــي ومضــــ
هـــــ 993يظهــــر، وهــــو تقــــي الــــدين حممــــد بــــن معــــروف بــــن أمحــــد الراصــــد الشــــامي (

)) وقــــد عــــد )96(انيــــة((الطرقــــة الســــنية يف االآلت الروح م ) صــــاحب كتــــاب1585
الــــــدكتور أمحــــــد يوســــــف احلســــــن هــــــذا الكتــــــاب تكملــــــه حللقــــــة (مفقــــــودة يف تــــــاريخ 

يــا العربيــة ويف تــاريخ اهلندســة امليكانيكيــة العربيــة بشــكل خــاص فــإىل جانــب التكنولوج
وكتـــــاب ((احليـــــل اهلندســـــية))  –القـــــرن التاســـــع املـــــيالدي  –((حيـــــل بـــــين موســـــى)) 

جتـــد بـــني أيـــدينا اآلن كتابـــا يف اآلالت  –القـــرن الثالـــث عشـــر املـــيالدي  –للجـــزري 
موعـــــدَّه اســـــتمرارا ((لتقاليـــــد الروحانيـــــة يعـــــود إىل القـــــرن الســـــادس عشـــــر املـــــيالدي)) 

اهلندســة امليكانيكيــة العربيــة، إذ ســار علــى أســلوب حيــل بــين موســى وكتــاب اجلــزري، 
ولكنـــه وصـــف الكثـــري مـــن االآلت الـــيت اســـتجدت والـــيت مل يـــرد ذكـــر هلـــا يف الكتـــب 

  )).)97(السابقة
كـــــان تقـــــي الـــــدين مهندســـــاً ميكانيكيـــــا وفيزيائيـــــا وفلكيـــــا، وكـــــان كلفـــــا يعلـــــم 

، وقــد اتقــن االآلت الظليــة والشــعاعية عمــال وعلمــاً، ونظــر يف كتــب احليــل الوضعيات
ورســــائل علــــم الفرســــطون وامليــــزان وجــــر األثقــــال، ودرس اجلــــداول الفلكيــــة فوجــــدها 
قدميـــة، وأشـــرف علـــى بنـــاء مرصـــد يف اســـتانبول، ووضـــع عـــدة كتـــب ورســـائل منهـــا: 

يف رســم الســاعات علــى الكواكــب الدريــة يف وضــع النبكامــات الدوريــة ورحيانــة الــروح 
، وكتــــاب )98(مســــتوى الســــطوح، وســــدرة منتهــــى األفكــــار يف ملكــــوت امللــــك الــــدوار

((الطرق السنية يف االآلت الروحانية)) الــذي يبحــث يف امليكانيــك أو مــا أطلــق عليــه 
  القدماء، اسم ((علم احليل)) وهو يف مقدمة وستة أ؟بواب:



  األول: يف البنكامات.
  األثقال. الثاين: يف االآلت جرّ 

  الثالث: يف حيل إخراج املاء إىل جهة العلو.
الرابــــع: يف عمــــل الزمــــر الــــدائم والنقــــارات وغــــري ذلــــك مــــن الفــــوارات املختلفــــة 

  األشكال واألوضاع.
  اخلامس: يف أنواع شىت من امللح واللطائف.

السادس: يف عمل السيخ الذي يوضع فيــه اللحــم علــى النــار فيــدور بنفســه مــن 
  ان.غري حركة حيو 

قــال تقــي الــدين يف مقــدة كتابــه: ((وبعــد فهــذا كتــاب صــغري احلجــم غزيــر العلــم 
يشـــــتمل علـــــى غـــــرر فوائـــــد ودور فرائـــــد مـــــن اآلالت البديعـــــة ذوات الطرائـــــق املنيعـــــة، 
الظـــــاهرة التـــــألق واللمعـــــان العريـــــة عـــــن العلـــــة والربهـــــان، وذلـــــك كالبنكامـــــات املعّرفـــــة 

ركــــات الشــــبيهة بالروحانيــــة وجــــر األثقــــال باألوقــــات املعنيــــة للــــدرج والســــاعات، وكاحل
بـــالقوى املتضـــاعفة القســـرية، وإخـــراج امليـــاه إىل اجلهـــات العلويـــة ومـــا ينخـــرط يف هـــذا 
امللــك مــن التحــف اللطيفــة واملــواد املعجبــة الشــريفة)). ووىف مبــا رســم يف هــذه املقدمــة 

 كتابـــه وحبـــث يف الصـــناعات الـــيت ذكرهـــا، ووصـــفها وصـــفاً دقيقـــاً، ومل يكـــن مقلـــداً يف
وإمنا اخرتع اآلالت ومنها آلــة الســيخ يوضــع فيــه اللحــم علــى النــار فيــدور بنفســه وقــد 

ــــدما كانــــا يف اســــتانبول عــــام  م قــــال يف 1546 -هـــــ 953اخرتعهــــا هــــو وأخــــوه عن
وصــفه: (( وهـــو قــد عملـــه النــاس علـــى أحنــاء شـــىت، منهــا أْن يكـــون يف طرفـــه دوالب 

املفــــرغ املســــدود الـــرأس اململــــوء باملــــاء  بفراشـــات ويوضــــع حبـــذائها إبريــــق مــــن النحـــاس
ويكــون بليلتــه فبالــة فراشــات الــدوالب وتوقــد حتتــه النــار فإنــه يــربز البخــار حمصــوراً مــن 
اللبلبــة املــذكورة فيــديره فــإذا فــرغ املــاء مـــن اإلبريــق قــرب إليــه مــاء بــارد يف إنــاء حبيـــث 

اء مث يبـــدأ بدفعـــه، تغطـــس البلبلـــة فيـــه فإنـــه جيتـــذب حبـــرارة مجيـــع مـــا يف اإلنـــاء مـــن املـــ
وعملوه أيضــاً علــى حركــة الــدخان البــارز مــن اآلوجــاق ورتبــوا أيضــا حركتــه علــى حركــة 



ثقالــة مــن الرصــاص كمــا يف الســواقي الــيت تــدور بالــدوالب والرقــاص، غــري أنــه يف ســنة 
ثـــالث ومخســـني وتســـعمائة بـــدار اإلســـالم القســـطنطينية العظمـــى، فكـــرت أنـــا وأخـــي 

أســلوب غــري األســاليب قابــل للنقــل والتحويــل مــن جهــة األكــرب يف عمــل ذلــك علــى 
إىل أخرى غري متوقف على أمر خارج عن ذلك كاإلبريق املذكور وما حيتــاج إليــه مــن 
املاء والنار وكالدخان الرصاص املعلــق يف جهــة مــن البيــت ال ميكــن حتويلــه إىل غريهــا، 

ل وفيــه ثالثــة دواليــب فعملنــا قفصــاً مربعــاً مســتطيًال مــن احلديــد قائمــا علــى أربعــة أرجــ
ويف وسطه حمور مربع بارز ويف مقابلته حمور آخر كذلك، فإذا أراد اإلنسان اســتعماله 
ضعه يف أحد جوانب املنقل وثبت طرف السيخ فيه وأدار احملــور األول مبفتــاح معدلــه 
عشـــرة دورات أو أقـــل أو أكثـــر حبســـب مـــا تقتضـــيه العمـــل وتركـــه، ابتـــداء الســـيخ يف 

ــــا عشــــر دورات ال بالســــريعة وال  الــــدوران فيــــدور بكــــل دورة مــــن الــــدورات الــــيت أدر
ــا مــا ينقضــي وقــد اســتوى اللحــم، وأن ختلــف عنهــا االســتواء فتعيــد  بالبطيئــة حبيــث أ

  اإلدارة باملفتاح مرة أخرى)). 
ــــه: ((إن هلــــذا  ــــدكتور أمحــــد يوســــف احلســــن علــــى هــــذا االخــــرتاع بقول وعلــــق ال

م أمهيتـــه الكبـــرية يف تـــاريخ اهلندســـة 1551عــام الوصــف الـــذي أورده تقـــي الـــدين يف 
م ولكــــن 1629امليكانيكيــــة، ذلــــك أن أول وصــــف لعنفــــة خباريــــة أورده برانكــــا عــــام 

اآليل الـــيت وصــــفها برانكــــا كانــــت غــــري قابلــــة للتطبيــــق العملــــي، مث جــــاء ويلكنــــز عــــام 
م ووصـــف أل آلـــه لتـــدوير الســـيخ بواســـطة العنفـــة البخاريـــة. ومعـــىن ذلـــك أن 1648

الــدين قــد وصــف بصــورة واضــحة وقبــل مائــة عــام مــن غــريه العنفــة لتــدوير الســيخ تقي 
))  )99(بتلك اآللة اليت كان مؤرخو التكنولوجيا يظنون أنَّ ويلكنز هو أول من وصــفها

كــان جهــد تقــي الــدين عظيمــاً يف زمانــه، وهــو يــدل علــى علــم عزيــر. وخــربة طويلــة، 
اآلالت الروحانيــــة)) خطــــوة علــــى  وممارســــة دقيقــــة، وكــــان كتــــاب ((الطــــرق الســــنية يف

م أي ((قبــل نشــر كتــاب أغريكــوال الــذي 1552هـــ 959الطريــق فقــد كتــب يف عــام 
م) بفــــرتة 1558م، كمــــا أن تقــــي الــــدين قــــد ســــبق راميللــــي (1556ظهــــر يف عــــام 



طويلة، وبذلك يكون تقي الدين قد وصــف أنواعــاً مــن اآلالت امليكانيكــا اهلامــة قبــل 
)). وهلــذه األمهيــة )100(يف املرجــع الغربيــة املعروفــة حــىت اآلنأن يــرد وصــف مــا مياثلهــا 

ُعـــين الـــدكتور أمحـــد يوســـف احلســـن بتقــــي الـــدين وكتابـــه، وأصـــدر لـــه معهـــد الــــرتاث 
م كتــاب ((تقــي الــدين واهلندســة 1987هـــ 1407العلمي العريب جبامعة حلب ســنة 

  امليكانيكية العربية))، وهو يف قسمني:
آثـــــــــاره، وكتابـــــــــه (الطـــــــــرق الســـــــــنية يف اآلالت األول: يف ســــــــرية تقـــــــــي الـــــــــدين و 

  الروحانية)).
  اآلخر: يف نص الكتاب منشوراً بالتصوير.

)7(  
 –ومل يكــــن بنــــو موســــى واجلــــزري وتقــــي الــــدين وحــــدهم يف جمــــال علــــم احليــــل 

ـــثم ( –امليكانيـــك  هــــ) آلـــة 430وإمنـــا كـــان غـــريهم يعمـــل يف هـــذا امليـــدان، فـــابن اهلي
م ) 861هــــــ 247غر، وكـــــان عبـــــاس بـــــن فرنـــــاس (لقيـــــاس املســـــافات املنتاهيـــــة الصـــــ

واحتــال  –وهــي آلــة حلســاب الــزمن  –صــاحب اخرتاعــات وتوليــدات، صــنع املنقائــة 
  التطيري دمثانه.

م) الــذي 1134هـــ 529-وأبو الصلت أميــة بــن عبــد العزيــز بــن أيب الصــلت (
اســـتعمل البكـــرات املتعـــددة الخـــراج مركـــب غـــرق علـــى مقربـــة مـــن اإلســـكندرية. وأبـــو 

م) الــــذي اخــــرتع 1109 -هـــــ339يد عبــــد الــــرمحن بــــن أمحــــد موســــى املصــــري (ســــع
 -هــــ 639الرقـــاص. وكمـــال الـــدين موســـى بـــن موســـى بـــن حممـــد العقيلـــي املوصـــلي (

م) الذي عرف أشياء كثرية مــن قــوانني تذبــذب الرقــاص الــذي كــان الفلكيــون 1242
الفــتح عبــد  . وأبــو)101(يســتخدمونه حلســاب الفــرتات الزمانيــة يف أثنــاء رصــد النجــوم
م، وقــد 1118هـــ 512الرمحن املنصور اخلــازن أو اخلــازين الــذي بلــغ أشــده حنــو ســنة 

ــا،  أجــاد يف حبــوث مراكــز األثقــال، وشــرح بعــض اآلالت البســيطة، وكيفيــة االنتفــاع 
ويف صفة مقياس املسافات يف الثقل واخلفة، وبيان الوزن ومعرفة حتقيق الفلــزات وغــري 



((ميــزان احلكمــة)) الــذي عــده حمققــه فــؤاد مجيعــان مــن أشــهر  ذلــك ممــا حبثــه يف كتابــه
)) وقـــال ســـارتون إ؟نـــه ((مـــن أًجَجـــلِّ الكتـــب العلميـــة )102( ((علـــم احليـــليفالكتـــب 

)). وقــال الــدومييلي: ((ألــف كتابــا )103(وأروع مــا أنتجتــه القرحيــة يف القــرون الوســطى
عــددا مــن يف علــم الفلــك النظــري كمــا ســجل كثــريا مــن مالحظــات الرصــد. ووصــف 

)) وقـــال: ((ألَّـــف )104(اآلالت الفلكيـــة يف مؤلفـــه ((كتـــاب اآلالت العجبيـــة الرصـــدية
 –اخلــازين كتــايب ((ميــزان احلكمــة)) وهــو مــن أهــم الكتــب العربيــة يف ((فــن احليــل)) 

وعلــــــم الطبيعــــــة بوجــــــه عــــــام،  –اهليدروســــــتاتيكا  –وموازنــــــة الســــــوائل  –امليكانيكــــــا 
س الثقـــــل النـــــوعي، والكثافـــــة، ونظريـــــة الروافـــــع ويشـــــتمل علـــــى نظريـــــة الثقـــــل، ومقـــــايي

)). وذكــــر القفطــــي يف كتابــــه ((أخبــــار )105(وتطبيقيــــات للميــــزان وطــــرق قيــــاس الــــزمن
العلمــاء بأخبــار احلكمــاء)) عــدة علمــاء أســهموا يف صــناعة اآلالت ووصــفها وكيفيــة 
عملهـــــا ومـــــنهم: إبـــــرهيم بـــــن حبيــــــب الغـــــزاوي وهـــــو ((أول مـــــن عمـــــل يف اإلســــــالم 

  اصطالبا)).
وإبراهيم بن سنان بن ثابت صاحب كتــاب ((آالت اظــالل)) وأمحــد بــن حممــد 
الصــــاغاين االصــــطراليب والفــــتح بــــن جنيــــة االصــــطراليب وهــــو ((فاضــــل عمــــل اآلالت 
الفلكيــة منفــرد يف وقتــه يعمــل االصــطراالب وإجــادة صــنعته)). وهبــة اهللا بــن احلســني 

ـــــديع أبـــــو القاســـــم البغـــــدادي االصـــــطراليب، وهـــــو وحيـــــد ز  مانـــــه يف عمـــــل اآلالت الب
الفلكيــة، وقــد اطلــع علــى أســرارها، وعــرف مقــدار مســري أنوارهــا، وأقــام علــى صــحة 
أعماله احلجج اهلندسية، وأثبت ما صنعه منهــا بــالقوانني االفليديــة))، وأبــن الســنبدي 
((وهـــــو مـــــن أهـــــل املعرفـــــة والعلـــــم واخلـــــربة يعمـــــل االصـــــطراالل واحلركـــــات)) وعمـــــل 

ــا((اآلالت حسنة الوضع يف )). وذكــر عــدداً )106( شكلها صحيحة التخطــيط يف با
مــن العلمــاء الــذين اشــتهروا بعلــم اهلندســة مــنهم أمحــد بــن عمــران الكراييســي، وتوفيــق 
بــن أمحــد االنطــاكي، وعمــر بــن عبــد الــرمحن القــرطيب، وحممــد بــن ناجيــة، وموســى بــن 



وبنــو موســى بــن  شاكر، وأبو جعفر اخلازن، وأبو سعيد عمر بن أيب الوفاء الربزخــاين،
  .)107(شاكر

)8(  
كـــــان علمـــــاء احليـــــل أو اآلالت الروحانيـــــة أثـــــر يف احليـــــاة العمليـــــة عنـــــد العـــــرب 
واملسلمني وأفضل جهودهم تقدم علم الفلك أو اهليئة وأُنِشــئت املراصــد، ففــي بغــداد  
كانــت عــدة مراصــد منهــا املرصــد املــأموين يف الشماســية الــذي عمــل فيــه بنــو موســى، 

، ومرصد بين األعلم ومن املراصد األخرى مرصد سامراء، واملرصد ومرصد بين موسى
الشــــرقي، ومرصــــد مراغــــة، ومرصــــد مسرقنــــد، ومرصــــد دمشــــق، ومرصــــد اإلســــكندرية، 
واملرصــــد احلــــاكمي، ومرصــــد عضــــد الدولــــة، ومرصــــد ملكشــــاه الســــلجوقي، ومرصــــد 

ت اســتانبول الــذي أنشــئ بــاقرتاح تقــي الــدين صــاحب كتــاب (الطــرق الســنية يف اآلال
. واهتمــوا بعمــل آالت الرصــد )108(الروحانيــة)) وهــو آخــر املراصــد اإلســالمية املهمــة

ومن ذلك االسطرالب، وكان إبراهيم بن حبيب الفــزاري أول مــن عملــه يف اإلســالم، 
وقــد طــوره العــرب ونشــأ علــم االســطراب أو علــم وضــع االســطراب وعملــه وازدادت 

رب آالت الفلك اليونانيــة وزادوا عليهــا العناية بصناعة آالت الفلك والرصد وطور الع
وكانـــت علـــى أنـــواع وختتلـــف حبســـب الغـــرض منهـــا، ومـــن تلـــك اآلالت الـــيت صـــنعها 
العرب واســتخدموها يف املرصــد: اللبنــة واحللقــة اعتداليــة، وذات االوتــار وذات احللــق، 
وذات الشــعبيتني، وذات الســمت واالرتفــاع، وذات اجليــب واملشــتبهة بالنــاطق والربــع 

. وصــنعوا آالت النبــاط امليــاه، ونشــأ مــن ذلــك علــم ((إنبــاط )109(ملســطري، وغريهــاا
. )110(امليــــاه)) وهــــو علــــم يتعــــرف منــــه اســــتخراج امليــــاه الكامنــــة يف األرض واظهارهــــا

وعملــوا آالت لرفــع امليــاه، ومــن تلــك اآلت الــيت ذكرهــا تقــي الــدين يف كتابــه ((الطــرق 
ات االســــطوانتني املتقــــابلتني، واملضــــخة الســــنية اآلالت الروحانيــــة)) وهــــي املضــــخة ذ

  احللزونية، ومضخة احليل ذي أكر القماش، واملضخة ذات االسطوانات السعة.



وكانـــت دواليـــب املـــاء منتشـــرة. ومنهـــا النـــاعورة، ودوالب املـــاء األفقـــي واالرحـــاء 
  .)111(املائية ودوالب املاء الراسي مع املسننات

فعــة الــيت تعمــل بالــدواليب املســننة واآللــة وصــنعوا آالت جلــّر األثقــال ومنهــا: الرا
الــيت تعمــل بــالبكرات واحلبــال، واآللــة الــيت تعمــل باللولــب ونشــأ علــم االثقــال الــذي 
عــده الفــارايب مــن ((علــم التعــاليم)) ويشــمل ((أمــا علــى النظــر يف األثقــال مــن حيــث 

ــا وهــو الفحــص عــن أصــول القــول يف املــوازين، وأمــا علــى  النظــر يف تُقــدَّر أو يُقــدَّر 
ــــا  ــــا، وهــــو الفحــــص عــــن أصــــول اآلالت الــــيت ترفــــع  االثقــــال الــــيت حتــــرك أو حيــــرك 

)) وصـــنعوا الفـــورارات والتقـــارات )112(األشـــياء الثقيلـــة وتنتقـــل مـــن مكـــان إىل مكـــان
وكـــان اجلـــزري، وتقـــي الـــدين قـــد أبـــدعا يف صـــناعتها، وقـــد حتـــدث األول عـــن فـــوارات 

وتكلم على آالت الزمــر وصــنعها، وحتــدث  تتبدل يف أزمنة معلومة وهي عدة أشكال
الثـــاين عـــن عمـــل الزمـــر الـــدائم والتقـــارات والفـــوارات، وشـــرح العناصـــر األساســـية الـــيت 
تتـــألف منهــــا وهـــي: الكفــــة، والعوامــــة، واملقلـــب وميــــزان املــــاء. مث شـــرح كيفيــــة احلركــــة 

وا . واهتمـــ)113(التلقائيـــة ووصـــف ثـــالث آالت للزمـــر الـــدائم والتقـــارات وأربـــع فـــوارات
بـــاآلالت احلربيـــة وصـــنعها كاملنجنيقـــات، ونشـــأ علـــم اآلالت احلربيـــة، وهـــو علـــم فيـــه  

  .)114(كيفية إجياد اآلالت احلربية
وتفــــنن العــــرب يف صــــنع الســــاعات املختلفــــة، ونشــــأ علــــم آالت الســــاعة وعلــــم 
البنكامات الذي يعين الصور واإلشكال املصنوعة ملعرفة الساعات املستوية والرومانيــة 

ــا الزمــانوهــو ((ع )). واشــتهرت الســاعة )115(لــم يعــرف بــه كيفيــة اختــاذ آالت يقــدر 
الـــيت أهـــداها اخلليفـــة العباســـي هـــارون الرشـــيد إىل القيصـــر شـــارملان، وقـــد علـــق مـــؤرخ 
القيصـــر اينـــارد علـــى الســـاعة قـــائًال: ((كانـــت ســـاعة مـــن النحـــاس األصـــفر مصـــنوعة 

 حـــني إمتامهـــا لـــذلك،  مبهـــارة مدهشـــة، وكانـــت تقـــيس مـــدة اثنـــيت عشـــرة ســـاعة، ويف
كانـــت تســـقط إىل األســـفل اثنـــيت عشـــرة كـــرة صـــغرية حمدثـــة لـــدى اصـــطدامها برقـــاص 
معدين مثبت، دويا إيقاعيــا مجــيًال باإلضــافة إىل عــدد مماثــل مــن االفــراس الصــغرية الــيت  



ــــا الكاملــــة قفــــزت مــــن فتحــــة اثتــــين عشــــرة بوابــــة وأغلقتهــــا  كلمــــا دارت الســــاعة دور
ــا هــذه. وهنــاك أشــياء أخــرى كثــرية تســرتعي االنتبــاه يف هــذه الســاعة تــدعو إىل  بقفزا

)). واشتهرت ساعة املدرســة املستنصــرية ببغــداد، إذ كــان علــى )116(العجب والدهشة
باب املدرسة إيوان ركب يف صدره صندوق الساعات على وضع عجيــب يعــرف منــه 

اراً، وقد وصفها أبو ا لفــرج عبــد الــرمحن أوقات الصلوات وانقضاء الساعات الزمانية 
واخرتعـــــوا أنواعـــــاً متعـــــددة مـــــن الســـــاعات منهـــــا:  .)117(بـــــن اجلـــــوزي بأبيـــــات شـــــعرية

ـــــة، واملائيـــــة والرمليـــــة، تقـــــول زيغريـــــد هونكـــــة:  ســـــاعات الشـــــمس. والســـــاعات الزئبقي
((انفتحــت آفــاق عديــدة أمــام العــرب فصــنعوا الســاعات الــيت تســري علــى املــاء وعلــى 

 تعمل بواسطة األثقال املختلفــة، فكــان أن وجــدوا الزئبق وعلى الشمع املشتعل، واليت
الســــــاعات الشمســــــية الدقاقــــــة الــــــيت كانــــــت تعلــــــن ســــــاعات الغــــــداء بصــــــوت رنــــــان، 
والساعات املائية اليت كانت تقذف كل ساعة كرة يف قدح معــدين وتــدور حــول حمــور 

منســـقة  امل احليـــوان، أو ســـاعات حتمـــل فتحـــاتتظهـــر فيـــه النجـــوم ورســـومات مـــن عـــ
تلـــو األخـــرى يف شـــكل تصـــف دائـــري، ومـــا تلبـــث أن تـــربق كلمـــا جـــاوزت الواحـــدة 

)). وألفــــوا كتبــــا يف )118(الســــاعة الثنيــــة عشــــرة لــــيال يف حــــني ميــــر فوقهــــا هــــالل وضــــاء
صــناعة الســاعات ومــن ذلــك كتــاب ((آالت الســاعات الــيت تســمى رخامــات)) اليب 

رزمي، اخلــوا وســى، وكتــاب ((الرخامــة)) حملمــد بــن م)119(احلســن ثابــت بــن قــرة احلــراين
وكتـــاب ((الرخامـــات)) حملمـــد بـــن الصـــباح وكتـــاب ((الرخـــائم واملقـــاييس)) حلـــبش بـــن 
عبــــد اهللا املــــروزي احلاســــب، وكتــــاب ((عمــــل الرخامــــة املنحرفــــة)) وكتــــاب ((الرخامــــة 

. وذكـــر ماجـــد عبـــد اهللا )120(املطبلـــة)) حملمـــد بـــن حســـن بـــن أخـــي هشـــام الشـــطوي
علــى ســاعة رخاميــة، وقــال: ((وقــد قــرأت الشــمس أن عمــال اهلــاف عثــروا يف ســامراء 

)). وأهـــم الكتـــب الـــيت عاجلـــت صـــناعة الســـاعات  )121(عليهـــا اســـم علـــي بـــن عيســـى
كتاب اجلزري الذي عقد النوع األول منــه لعمــل فنــاكني يعــرف منهــا مضــي ســاعات 

  مستوية وزمانية باملاء والشمع، وذكر عشرة أشكال منها.



ّق القمــر أو عليــه القمــر، وهــي. وكتــاب تقــي الــدين الــذي ذكــر فيــه صــناعة ُحــ
ســاعة ميكانيكيــة، وأربــع بنكامــات مائيــة ورمليــة، ويف هــذين الكتــابني وصــف ألنــواع 

  الساعات وكيفية صنعها.
واخـــرتع العـــرب واملســـلمون آالت كثـــرية اقتضـــتها احلاجـــة، أو أبـــدعها التفـــنن يف 

لمــــا فرغــــت، الصــــناعة كــــآالت تعيــــني كثافــــة الســــوائل وآالت ملــــلء األوعيــــة تلقائيــــا ك
، وغريهــا ممــا ذكرتــه  )122(وقناديل ترتفع فيها الفتائل تلقائيا ويصب فيها الزيــت تلقائيــا

  كتب الرتاث العريب اإلسالمي، وكتب تاريخ العلوم.
ــا  –علــم امليكانيــك  –هذه نظــرة عامــة يف ((علــم احليــل عنــد العــرب))   أريــد 

ســلمني، وكتابــة تارخيهــا احلافــل أن تكون تنبيهــا إ؟ىل االهتمــام بــالعلوم عنــد العــرب وامل
باملفاخر، لتكون شاهداً على احلضارة العربية االســالمية وأثرهــا يف احلضــارة اإلنســانية 

  وازدهار احلركة العلمية يف عصر النهضة.
  وقد جتلى يف هذا العرض:

أن العــرب قــد اهتمــوا بعــد ظهــور االســالم بــالعلم اهتمامــا كبــرياً، ومل يرتكــوا  -1
أو فرعــا مــن فــروع املعرفــة إال طرقــوه، وقــد أحصــوا مــن العلــوم املئــات،  بابــا مــن أبوابــه

  وأوصلها طاش كربي زاده إىل ثلثمائة واثنني وعشرين علماً.
أن العــــرب مل يكونــــوا نقلــــه للعلــــم وإمنــــا شــــرحوه وطــــوروه وابتــــدعوا اجلديــــد  -2

 وأضافوا إىل الرتاث اإلنساين الشيء الكثري.
لــوم أســس النهضــة األوربيــة وكــان لــرتاثهم أن العــرب أقــاموا مبــا قــدموا مــن ع -3

 العلمي أثر كبري يف تقدم احلركة العلمية ووصوهلا إىل ما وصلت إليه اآلن.
أن معظـــم العلمـــاء العـــرب كـــانوا جيمعـــون بـــني النظريـــة والتطبيـــق، وأوضـــح  -4

شــــاهد هــــو العلمــــا الــــذين اهتمــــوا باهلندســــة والفلــــك، والــــذين كتبــــوا يف امليكانيــــك أو 
 ).((علم احليل)



أن ما قام به العرب من حبوث وصــناعات تــدخل يف عــامل ((علــم احليــل))  -5
مل يكــــــن للتســــــلية ولعــــــب األطفــــــال، وإمنــــــا كــــــان معظمهــــــا يف صــــــناعة الســــــاعات، 
واالصــطراالبات، وآالت رفــع امليــاه، وجــر األثقــال، وغــري ذلــك ممــا ذكــره بنــو موســى 

 واجلزري، وتقي وغريهم من العلماء األعالم. 
ا جـــــاء يف كتــــب ((علـــــم احليـــــل)) قواعــــد أساســـــية للعلـــــم ال أن الكثــــري ممـــــ -6

 يستغىن عنها الدارسون.
أن املصطلحات واأللفاظ الــيت ذكــرت يف كتــب ((علــم احليــل)) ثــروة كبــرية  -7

ا يف وضع املصطلحات العلمية واملعاجم املتخصصة.  ينتفع 
العربيــة  إنَّ البحــث التــارخيي أو العلمــي يف الــرتاث العــريب لــيس اعتــزازا باحلضــارة

اإلســالمية فحســب، وإمنــا هــو ســبيل للوصــول إىل املعرفــة واألســس الــيت قامــت عليهــا 
 العلوم، واالنتفاع مبا فيه من أصول تساعد على النهوض والتقدم واالزدهار.

ولعــــل العنايــــة بــــالرتاث العلمــــي حتظــــى باهتمــــام أكــــرب بعــــد أن أسســــت معاهــــد 
  ومراكز إلحيائه يف أقطار الوطن العريب.

 دكتور أحمد مطلوبال  
 -عضــــــــو المجمــــــــع العلمــــــــي   
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